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RESUMO 

 

 

A palavra explicação, tanto em seu uso corrente quanto em seus empregos, remete 
a universos de sentidos. Embora a explicação seja inerente à prática discursiva dos 
saberes cotidianos da sala de aula, não se tem muito claro o que vem ser explicação 
no ensino de Ciências. Assim, um dos objetivos deste trabalho é investigar o 
conceito de explicação, na visão dos professores de ensino de Ciências. 
Participaram deste estudo duas professoras de Ciências do 6º ano do Ensino 
Fundamental e seus respectivos alunos. A construção dos dados se deu através de 
entrevistas e da videogravação das aulas das respectivas professoras. Foi realizado 
um paralelo dos conceitos apresentados pelas professoras com o conceito que 
assumimos neste estudo – “uma atividade verbal metacognitiva, construída 
dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um conhecimento científico”, 
chegando a algumas conclusões que servirão de reflexão e aprofundamentos para 
futuras pesquisas, a saber: é ponto coincidente nas duas concepções a ausência do 
entendimento da constituição dialógica da explicação para a construção do 
conhecimento; para as professoras, na explicação o professor aparece como ponto 
específico. Neste sentido, ela é apenas ofertada; não se fez menção da explicação 
como atividade metacognitva, uma vez que explicar requer uma reelaboração dos 
próprios conhecimentos, dos conceitos. Não foi identificada a questão da 
interatividade na relação professor-aluno, durante a explicação, e o conceito de 
explicação das professoras parece, ainda, estar atrelado ao conceito de explicação 
do senso comum, no sentido de esclarecer, tornar fácil, embora, exista um 
prenunciar de um entendimento do que é ensinar Ciências, quando relacionam com 
apropriação de um conhecimento científico para a prática do cotidiano. Assim, as 
conclusões desta pesquisa evidenciam a necessidade dos professores atentarem 
mais para as explicações científicas no desenvolvimento de capacidades 
explicativas dos alunos. Entretanto, o alcance de tal objetivo requer uma atenção na 
formação científica e didática dos professores e um posicionamento mais crítico em 
relação ao livro didático.  

 

Palavras-chave: Explicação, ensino de Ciências, prática discursiva, didática. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 

 
The word explanation either in its current use or in its grammatical usage 

implies universe of meanings. Though the explanation is inherent to discursive 
practice of the everyday knowledge in the classroom, it is not clear what explanation 
really is when it comes to teaching Science. Therefore, this paper aims to investigate 
the concept of explanation under the perspective of Science teachers. Two 6th grade 
Science teachers were involved in this project along with their current students. The 
construction of the subjects was collected through interviews and class video 
recordings. A parallel of concepts, one presented by both teachers and the one we 
recognize in this study, was provided – “a verbal activity metacognitive, dialogically 
constructed whose purpose is to prove scientific knowledge”, reaching conclusions 
which will offer reflections e food for thought for following researches, e.g.: identical 
topics in both conceptions, such as: the lack of understanding of dialogical 
explanation towards knowledge construction; in the teacher’s opinion, the 
explanation appears as a specific issue. With this in mind, explanation is only offered; 
Explanation is not taken into account as a metacognitive activity because when we 
explain requires a re-elaboration of our own knowledge, of our concepts; it was not 
identified interactivity in the teacher-student relation during the explanation and the 
concept of explanation given by the teachers seems to be still connected to the 
common concept of explanation, in the sense of clarifying, making it easier, even 
though there is a foreshadow of an understanding of what teaching Science is like 
when relating with appropriation of a scientific knowledge for the everyday practice. 
Thus, the conclusions of this study demonstrate the necessity of the teachers to 
observe closely the scientific explanations on the learner’s development of their 
explanatory capability. However, the fulfillment of such objective demands some 
observation on the teacher’s educational and didactical background and a more 
critical attitude towards the text books to be used. 

 
Key-words: Explanation, Science teaching, discursive practice, didactics. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÉSUMÈ 

 

 

Le mot explication, tant dans son utilisation courante que dans ses emplois, 
nous renvoie à un univers de sens. Bien que l´explication soit inhérente à la pratique 
discoursive des savoirs quotidiens en salle de classe, on ne voit pas très clairement 
ce qu´est l´explication dans l´enseignement des sciences. Ainsi, un des objectifs de 
ce travail est d´étudier le concept d´explication dans la vision des professeurs de 
l´enseignement des sciences. Ont participé à cette étude deux enseignantes de 
sciences de 6ème, avec leurs élèves respectifs. L´établissement de données s´est fait 
à travers des entretiens et des enregistrements vidéo des cours des professeurs en 
question. On a mis en parallèle les concepts présentés par les enseignantes avec le 
concept que nous assumons dans cette étude – « une activité verbale metacognitive, 
construite par le dialogue, qui a comme objectif de rendre évident une connaissance 
scientifique », arrivant à certaines conclusions que serviront de réflexion et 
d´approfondissement pour de futures recherches, à savoir: l´absence de 
compréhension de la constitution du dialogue de l´explication pour une constitution 
de la connaissance est le point de coincidence des deux conceptions; pour les 
enseignantes, l´explication apparaît comme point spécifique du professeur, dans ce 
sens qu´elle est à peine offerte; il n´a pas été mentionné l´explication comme activité 
métacognitive, puisque expliquer requiert une réélaboration des propres 
connaissances, des concepts ; la question de l´interaction professeur-élève n´a pas 
été identifiée durant l´explication et le concept d´explication des enseignantes, paraît-
il, est lié au concept d´explication dans le sens commun du terme, dans le sens 
d´éclairer, de rendre facile, bien qu´il existe un prononcé d´entendement de ce qui 
est enseigner les sciences, quand on met en rapport avec l´appropriation d´une 
connaissance scientifique pour une pratique quotidienne. Ains, les conclusions de 
cette étude apportent la preuve de la nécessité des enseignants de faire attention 
aux explications scientifiques dans le développement des capacités explicatives des 
élèves. Cependant, la portée de tel objectif requiert une attention dans la formation 
scientifique et didactique des professeurs et une prise de position plus critique par 
rapport au livre didactique. 
 
Mots-clés : Explication, enseignement des Sciences, pratique discoursive, 
didactique. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTE I  

 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1 – Objeto de Estudo 

 

 

Na pretensão de inserir este estudo entre os que investigam a aquisição do 

conhecimento científico no ensino de Ciências, no que diz respeito à explicação 

como discurso inerente ao ensino, é que propomos investigar o que é explicação, a 

partir de uma prática pedagógica em sala de aula de ensino de Ciências Naturais. 

É um estudo que se situa nas pesquisas em Educação em Ciências e que 

integra questões, como: (1) a interação professor aluno; (2) o conhecimento 

científico e o conhecimento cotidiano; (3) o discurso pedagógico; (4) os modelos de 

explicação científica; (5) a linguagem da Ciência; (6) interações a partir de perguntas 

e respostas; (7) metacognição; (8) as modalidades de ensino; e (9) a explicação na 

prática discursiva-pedagógica, esta como objeto de investigação.  

Mas, como abordar esse objeto de estudo? Esse desafio tem sido 

enfrentado de distintas maneiras, de modo que identificamos diversos caminhos 

científicos-literários (Linguística, Filosofia, Ciências Naturais, Ciências Sociais, 

Pedagogia, Psicologia) para entender o que é a explicação. Todavia, quais os 

caminhos deveríamos seguir para a trajetória desta investigação?  
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Muitos estudos têm abordado sobre “explicação”, a saber: como os alunos 

conseguem explicar determinado fenômeno; relação entre explicação e afetividade; 

apropriação de explicação causal; construção de uma explicação científica pelos 

alunos; uso de critérios na qualidade da explicação. No entanto, o nosso desafio é 

de ir à busca de um conceito de explicação o qual venha atender as especificidades 

do ensino de Ciências. O momento da busca foi o mais precioso e mais decisivo 

nesta trajetória acadêmica de doutoramento. Seu início se deu pela Linguística, por 

entender que a explicação está relacionada com a linguagem, enquanto instância 

viva e dinâmica, na qual seres falantes se constituem em sujeitos sociais e 

socializáveis por meio da interação. É através dela que a explicação, como gênero, 

far-se-á presente, independentemente da área que a subscreva, o que nos fez 

pensar que deveríamos começar por essa área de conhecimento. 

Todavia, a grande maioria dos estudos observados nesta área sobre 

explicação encontra-se nos domínios da aquisição e do desenvolvimento da língua 

materna (HUDELOT, PRÉNERON & ANNE SALAZAR-ORVIG, 2003; MELO, 2003; 

FERNANDES, 2003; DEL RÉ, 2003). Muito embora, esses estudos tenham 

ampliado o nosso olhar em torno do gênero explicação, não trouxeram elementos 

suficientes que contemplassem nosso foco de investigação – a explicação no ensino 

de Ciências. Os conceitos postos, na maioria desses estudos, são migrados do 

modelo da explicação científica proposto por Hempel, e isso nos levou a uma 

investigação teórica a respeito do que seria a explicação científica. Deste modo, 

mergulhamos nos estudos da Lógica, a partir da obra La explicación científica de 

Carl Hempel ([1965], 2005). Esse trabalho reúne ensaios de quatro temas principais 

da Filosofia da Ciência: Confirmação, indução e crença racional; Concepções de 

significação cognoscitiva; Estrutura e função dos conceitos; e Teorias Científicas e 
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Explicação Científica. A leitura desse livro nos fez produzir parte do primeiro 

Capítulo, deste estudo.  

Contudo, mesmo que essa leitura nos tenha proporcionado um “frenesi”, 

visto que achávamos que isso levaria a pesquisa a conseguir elementos para a 

elaboração do conceito de explicação, a mesma não nos fornecia a essência do 

sentido da explicação no campo do conhecimento. 

Sendo assim, partimos para a própria Filosofia, a qual nos abriu, nos 

campos epistemológicos, mil e uma possibilidades. A partir dela deparamos com as 

Ciências: Naturais, da Linguagem; Sociais e, junto, a Psicologia. Para começar, este 

conjunto de campos teóricos nos possibilitou montar um tripé, que nos serviu de 

base para a construção do conceito de explicação, em nossa investigação nas três 

áreas de conhecimento: Filosofia, Ciências e Linguagem. Seguindo esse tripé, foi 

possível constituir nosso objeto de investigação. 

 

 

2 – Importância do estudo 

 

 

A atividade de explicar ainda não é vista como algo que se ensine ou 

aprenda, sendo o ato de explicar menos debatido do que propriamente as ideias 

científicas a explicar (OGBORN et al, 1997). Especificamente no contexto do ensino 

e aprendizagem, a explicação, até o presente, não se constituiu como objeto de 

reflexão por parte dos professores. Em sala de aula, notadamente são os alunos 

que, geralmente, sinalizam a uma boa ou má explicação, pois, para o professor, 

essa atividade pode passar como despercebida ao considerá-la inerente ao ensino. 
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Porém, longe está de entendermos o que podemos considerar como uma explicação 

no ensino, sem, necessariamente, recorrer a qualquer adjetivo que possa agregá-la. 

Por isso, consideramos este estudo uma importante contribuição, por tornar 

a explicação como objeto de reflexão da prática discursiva-pedagógica do professor. 

Resta, então, saber qual o conceito de explicação que o professor atribui, na sua 

prática discursiva-pedagógica e o que, realmente, encontramos no contexto de sala 

de aula, a partir dos seguintes questionamentos: 

 

(1) O conceito de explicação apresentado pelo professor está relacionado com o seu 

conceito de ensino de Ciências? 

(2) O conceito de explicação, atribuído pelo professor, tem relação direta com sua 

prática discursiva-pedagógica? 

(3) O ato de explicar do professor está relacionado a algum modelo de ensino? 

(4) O conceito de explicação do professor tem relação com o conceito de explicação 

atribuído pelos alunos? 

 

Nosso estudo se propôs a investigar tais questões, de acordo com a 

perspectiva enunciativo-discursiva sugerida por Bakhtin, nos seus estudos sobre 

enunciação; nos pressupostos teóricos da abordagem psicológica de Vygotsky e da 

epistemologia de base biológica de Maturana. Assim, tomamos como procedimento 

investigativo a estrutura analítica proposta por Mortimer & Scott (2000), enquanto 

referencial teórico-metodológico. Neste sentido, levando-se em consideração o lugar 

da explicação no ensino de Ciências, bem como a importância da explicação na 

prática discursiva-pedagógica, e sendo escassos os estudos desenvolvidos neste 

domínio, consideramos relevante, para o ensino de Ciências, desenvolver um 
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trabalho que averigue a concepção de explicação, seguindo uma prática em sala de 

aula de Ciências.  

Como já se pode notar, o desafio do nosso estudo é diferente dos 

anteriormente citados, mesmo que, de alguma forma, haja um entrelaçamento nos 

caminhos e objetivos, pois, nosso intento também consiste em investigar a 

explicação na prática discursiva-pedagógica no ensino de Ciências.  

A diferença é que, em nosso caso, o interesse de investigação surgiu de 

indagações e inquietações a respeito do que o professor concebe “o que é 

explicação”, na sua própria prática pedagógica: trazer, realmente, a explicação como 

objeto de reflexão da prática pedagógica do professor. Este objetivo, por sua vez, 

desdobrou-se em objetivos específicos, a saber: 

- Investigar a relação entre a concepção de Ciências do professor com a sua 

forma de explicar em sala de aula. 

- Analisar o conceito de explicação dos alunos com a sua participação em 

sala de aula. 

- Investigar as condições de produção de explicação das professoras, 

conforme a sequência do par pergunta-resposta. 

- Problematizar a relação entre o conceito de explicação, elaborado pela 

pesquisa, por aqueles apresentados pelas professoras. 

- Discutir os pontos comuns sobre o conceito de explicação, de acordo com 

os episódios selecionados pelos participantes (professoras e díades de alunos) de 

uma aula de Ciências. 

- Identificar os tipos de explicação encontrados nos episódios selecionados 

pelos participantes. 
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Essas questões e objetivos, portanto, pautaram a organização do texto final 

do presente trabalho, o qual se encontra estruturado em três partes, conforme 

explicitamos a seguir. 

 

3 – Plano Geral da Tese 

 

Esta tese, cujo tema principal versa sobre a explicação na prática discursiva-

pedagógica no ensino de Ciências, encontra-se fundamentada na Introdução, em 

cinco Capítulos e nas Considerções Finais, contemplados em três partes, nas quais 

procuramos seguir uma sequência que representasse, satisfatoriamente, o 

pensamento nela desenvolvido.  

Passemos a uma breve descrição do conteúdo abordado em cada um dos 

Capítulos. 

A primeira parte é destinada a apresentar a investigação realizada, formando 

esta Introdução, cujo esforço consiste em apresentar o objeto de estudo, sua 

importância e o próprio plano da tese, bem como apresentamos as questões e os 

objetivos pretendidos. 

À segunda parte reserva-se à revisão da literatura, na qual se oferece um 

quadro dos pressupostos teóricos acerca do tema sobre o qual versa esta 

investigação. Este quadro impõe desafios epistemológicos que têm por base a forma 

particular de cada área de conhecimento a ser debatida, de modo que é composta 

pelos Capítulos 1, 2, e 3 

O primeiro capítulo tem como objetivo situar a explicação nos campos de 

conhecimento da Filosofia e da Ciência. Ao propor uma discussão em torno da 

presença que a Filosofia imprime à Ciência, nosso interesse é encontrar o sentido 
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da explicação nestes dois campos e quais modelos são estruturas que fornecem 

explicações na Ciência, com vistas a inserir no pensamento cotidiano, em particular 

na escola. 

No segundo capítulo iremos apresentar o conceito de explicação que foi 

construído de acordo com as leituras que compuseram a tese. Sua relevância 

consiste na abordagem de vários aspectos, quais sejam: na busca da etiologia da 

palavra explicação; no apanhado teórico de várias pesquisas que constituíram o 

Estado da Arte; na apresentação das dimensões que envolvem a explicação; na 

identificação dos tipos de explicação relacionados à sequência do par perguntas-

respostas e, por último, situar a explicação como uma atividade metacognitiva. 

No terceiro capítulo, delineamos a trajetória do ensino de Ciências, situando 

a explicação nas modalidades de ensino de Ciências e na identificação das 

orientações sobre explicação existente no PCN de Ciências Naturais.  

A terceira parte da tese refere-se aos capítulos quatro e cinco. Nela estão 

contidos os procedimentos metodológicos da pesquisa, as análises e os resultados, 

bem como as suas conclusões. No quarto capítulo, explicitamos a descrição do 

estudo, segundo a trajetória metodológica da pesquisa empírica, evidenciando as 

opções feitas quanto aos participantes da pesquisa, aos instrumentos e aos 

procedimentos de coleta de dados e à proposta de análise. O corpus para a 

realização desta investigação foi constituído pelo conteúdo das entrevistas 

concedidas pelas professoras e díades de alunos, bem como pela gravação de duas 

aulas de Ciências. com diferentes professoras. 

No quinto capítulo encontram-se, especificamente, a organização das 

análises e a interpretação dos dados, buscando realizar um diálogo entre os 

resultados da pesquisa e os estudos teóricos que a respaldaram. 
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Para concluir, apresentaremos as considerações finais, fazendo-se uma 

síntese das inferências e interpretações conforme a teoria e os resultados obtidos 

com a pesquisa. Neste momento, é retomado o fio condutor e são sintetizados os 

resultados da investigação realizada. 

Embora, a definição de explicação científica mostrar-se arraigada no 

ambiente educacional, ainda é possível encontrar nas práticas pedagógicas-

discursivas dos professores um distanciamento na sua construção e no 

desenvolvimento de capacidades explicativas dos alunos. Isto, pode ser visto na 

supervalorização das explicações influenciadas por suas vivências cotidianas – 

teórica e empiricamente – pouco fundamentadas, o que em resulta na maioria das 

vezes no aparecimento de explicações descritivas. O desenvolvimento deste estudo, 

permitiu-nos compreender que este distanciamento pode ser proveniente da própria 

formação do professor, da organização dos livros didáticos de Ciências, o próprio 

conceito de explicação como prática discursiva-pedagógica dos professores e sua 

relação com o conceito usual de explicação. 

É importante ressaltar, que as explicações científicas, nas visões mais atuais 

da Filosofia e da Ciência valorizam-se o lado criativo da elaboração de um quadro 

mais próximo da realidade, e que são possíveis estabelecer a partir da explicação 

sua conexão com o mundo. 

 Entretanto, o alcance de tal objetivo requer uma atenção na formação 

científica e didática dos professores e um posicionamento mais crítico em relação ao 

livro didático. Além disso, no contexto das Ciências Naturais, estando a explicação 

associada à compreensão e à interpretação dos fenômenos físicos e naturais, o 

professor deve ter a preocupação de tornar essa explicação compreensível ao 

aluno. Neste sentido, enfatizamos que, ao explicar, o professor possa atender às 
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dimensões pedagógicas – cognitiva, científica, didática, social e afetiva – na sua 

prática pedagógica discursiva. 

Embora, saibamos que exista muitas vertentes que procuram atribuir 

significados, muitas vezes, distintos para o conceito de explicação, porém qualquer 

que seja a vertente enfocada, em todas parece haver um consenso sobre a 

importância deste conceito para o conhecimento científico no ensino de Ciências. 

Portanto, visualizando os caminhos traçados para a construção desta Tese, 

consideramos que podemos estar abrindo possibilidades para uma nova 

investigação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – ETIOLOGIA1 DA EXPLICAÇÃO 

  

Pela própria condição de a explicação ser originária de uma diversidade de 

construtos teóricos, torna-se arriscado, em primeiro plano, assumir algum conceito 

antes mesmo de discuti-la, pois, a cada construto teórico, a cada movimento da 

Ciência se apresenta uma idéia a respeito da explicação. Em vista disto, para 

clarificar o significado de explicação, não somente quanto ao campo epistemológico, 

como também em sua relação com o conhecimento, trilharemos os caminhos pelos 

quais a explicação se fez presente nos campos da Filosofia e das Ciências. 

De antemão, enfatizamos que a construção deste Capítulo, baseou-se nos 

seguintes questionamentos: Como iniciar o estudo sobre explicação, sem antes 

conhecer seus campos de conhecimentos? O significado de explicação para as 

Ciências Naturais é o mesmo encontrado pelas Ciências Humanas? Qualquer 

explicação pode ser considerada explicação científica? A que correspondem os 

modelos de explicação científica? Qual a relevância do contexto na aplicabilidade da 

explicação científica e do seu uso para o ensino de Ciências? 

Embora, no conjunto, algumas dessas questões não possam ser 

respondidas de forma satisfatória a todos, consideramos relevantes fazermos tais 

                                                            

1 Estudo sobre a origem das coisas 
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questionamentos. Pois, ao respondê-las, explicitamos os caminhos teóricos que 

norteiam este estudo. 

Em síntese, o objetivo deste Capítulo, é apresentar questões 

epistemológicas gerais acerca de como as reflexões sobre a explicação estão 

situadas no campo da Filosofia e da Ciência, de modo a esclarecer o caminho que 

percorremos, para delimitar e conduzir o nosso objeto de estudo, qual seja: 

investigar o conceito de explicação na visão dos professores de ensino de Ciências  

 

 

1.1 – Natureza da explicação: Filosofia e Ciência 

 

Nos primórdios da Filosofia Grega não havia diferenciação entre Filosofia e 

Ciências. Até então, existia a Filosofia da Natureza, no âmbito da qual se 

desenvolviam investigações que buscavam apontar as leis determinantes de todos 

os eventos naturais. 

Com efeito, Giles (1979, p. 233) argumenta que, as investigações desta 

época buscavam entender o significado do mundo. Uma proposição super ampla, a 

qual inclui desde a descrição das causas dos eventos físicos da natureza, até a 

reflexão sobre a presença do homem nessa natureza. Posteriormente, os métodos 

sobre como entender o mundo tornaram-se mais delimitados, mais definidos.  

Platão advogava sobre a necessidade de se prever e explicar os processos 

da natureza. Para ele, o único modo de compreender o mundo é apreender a sua 

estrutura por meio de princípios simples, conceitualmente definidos e estabelecidos 

a partir da observação de invariantes, descritas, sobretudo, através de princípios e 

conceitos matemáticos. Séculos depois, Bacon reitera a posição de Platão 

afirmando que compreender o mundo significa observar os processos da natureza e 
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fazer generalizações indutivas corretas a partir da observação e da experiência. 

Segundo Giles (1979), é possível considerar as respostas platônicas e baconianas 

sobre a natureza da investigação científica unilateral e, em muitos detalhes, 

obsoletas, mas, a ciência, em vários sentidos, tem seguido ainda hoje essas duas 

prescrições metodológicas. Em outras palavras, para Platão e Bacon, a ciência tem 

por fim último estabelecer compreensão acerca da estrutura dos invariantes que 

ocorrem no mundo. Tal compreensão é elaborada a partir das observações destes 

invariantes que são descritos em princípios e conceitos matemáticos.  

Em termos práticos, a proposição de Platão sobre como se elabora 

conhecimentos sobre o mundo, remete à criação de teorias. Afinal, princípios e 

conceitos constituem o que se denomina por teoria. Por sua vez, os conhecimentos 

articulados nas teorias são, em última instância, explicações acerca dos invariantes.  

Dutra (2003) associa a aceitação da teoria ao poder explicativo que ela 

apresenta. Para ele, a aceitação envolve (1) tomar conhecimento da teoria; (2) 

considerar seu poder explicativo em relação a um determinado domínio de 

fenômenos; (3) ponderar sua plausibilidade em face da tradição científica já 

estabelecida; e (4) avaliar os experimentos que apresentam evidência e que dão 

suporte à teoria. Após analisar o conjunto desses aspectos, os cientistas poderão 

inclinar-se a favor da teoria, assim como procurarão expressar suas desconfianças e 

objeções (DUTRA, 2003). 

Thomas Kuhn apontou que muitos outros fatores são responsáveis pela 

aceitação de teorias científicas, como: seu bom desempenho empírico; serem 

aparentemente bons instrumentos de predição ou explicação de fenômenos; a 

própria formação dos cientistas e a possibilidade de os fatores sociais determinarem 
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as decisões que se tomarão a favor ou contra determinada (ver sinônimo no 

dicionário) teoria (KUHN, 2001). 

Segundo Van Fraassen (2007), quando se aceita uma teoria científica, duas 

dimensões são envolvidas: a epistêmica e a pragmática. A dimensão epistêmica diz 

respeito ao tipo de crença que entra na aceitação de uma teoria científica. Sobre 

isto, Van Fraassen afirma que a crença envolvida na aceitação de uma teoria é, 

apenas, a crença em sua adequação empírica, isto é, a crença de que a teoria salva 

os fenômenos ou descreve, corretamente, o que é observável. Por outro lado, na 

segunda dimensão pragmática, Van Fraassen (2007) argumenta que não mais se 

refere à crença que está envolvida na aceitação, e sim à preferência que possamos 

ter por uma ou outra teoria, não em razão de suas qualidades ou virtudes 

epistêmicas, mas por outros motivos, como sua simplicidade, seu poder explicativo 

ou, ainda, sua plausibilidade em face de outras teorias, já aceitas no passado. 

Nota-se que Dutra (2001), Kuhn (2001) e Van Fraassen (2007) comungam a 

idéia que a aceitação de uma teoria está relacionada ao nível de abrangência e 

plausibilidade da explicação que elas apresentam. Neste sentido, explicar seria 

estabelecer compreensão.   

Van Fraassen reconhece a coexistência de teorias distintas para um mesmo 

fenômeno. Dessa forma, ele admite que é possível existirem diversidades de 

explicação para um mesmo fenômeno. 

Um dos aspectos que merece atenção nas afirmativas desse autor e que 

trazem contribuição para o entendimento do que é explicação é que estas, além dos 

fatos do mundo aos quais ela se referem, entram em consideração, também, o 

contexto de aplicação das mesmas. Van Fraassen afirma que uma teoria não é 

aplicável independentemente de contextos. Uma teoria, por exemplo, pode ter, em 
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certo contexto, um alto poder explicativo; mas, em outro, pode ser muito pouco 

explicativa. Ainda, segundo van Fraassen (2007, p. 180),  

Kuhn(2001) também remete a questão da aceitação de explicações ao 

contexto. Em conformidade com a teoria de Kuhn (2001), a história do fazer 

cientifica é orientada por paradigmas, isto é, modelos dentro de um campo de 

conhecimento que comporta elementos de natureza metodológico e conceitual.  

Para cada paradigma há uma só explicação científica para cada fenômeno. 

À medida que surgem novos modelos explicativos, os antigos conceitos precisam 

ser reformulados. Muitos deles deixam de existir e são substituídos por outros que 

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

modelos explicativos, na maioria das vezes, não contemplam as explicações 

contidas nas antigas teorias, ou seja, há um redirecionamento da linguagem, sendo 

que muitos termos da antiga teoria não podem ser traduzidos ao vocabulário da 

nova teoria. Na nova teoria, a linguagem ordena o mundo de um modo diferenciado, 

o qual se apresenta como um novo mundo. 

O que os diversos autores afirmaram sobre explicação cientifica nos sugere 

que se trata de conhecimentos que permitem fazer predições com precisão. 

Todavia, a aceitação de uma explicação não decorre apenas da sua capacidade 

preditiva. Mobiliza também o contexto em que ela é usada e a aceitação do usuário 

desta.  

Por exemplo, épocas diferentes da história da Física estiveram sob a égide 

de diferentes esquemas explicativos, podendo ser distinguidas por três tipos de 

explicações predominantes, que se sucederam na História da Ciência: explicação 

batígena, explicação homogênea e explicação heterogênea.  
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O primeiro período, designado de período pré-socrático e do qual faziam 

parte físicos da antiga Grécia, surgiu no século VI a.C. e se caracterizava pela 

explanação de mudanças. Numa tentativa de elucidar a origem do mundo, as 

reflexões filosóficas e físicas conjugavam-se, emergindo explicações que 

estabeleciam uma articulação entre aspectos não observáveis 

(alterações/combinações da estrutura molecular da matéria) e aspectos sensíveis 

aos sentidos (o mundo que nos rodeia e sua diversificação). Para esse tipo de 

explicações, Halbwachs (1977) propunha a designação de explicações batígenas, 

ou seja, explicações que tinham por base entidades teóricas. A explicação batígena 

seria aquela que procura explicar a realidade por meio de estruturas subjacentes, 

considerando níveis de esquematização bastante profundos, utilizando um grande 

número de variáveis. Nesse tipo de explicação (batígena), o complexo visível, o 

mundo macroscópico, é justificado por elementos simples, invisíveis – os átomos ou 

outras estruturas microscópicas. Conforme Halbwachs (1977), ele não é exaustivo, 

pois, em qualquer nível de explicação batígena, o nível inferior fica sem explicação 

Se forem explicados os átomos, em termos de partículas sub-atômicas ficam ainda 

sem explicação essas partículas, e assim por diante.  

O segundo período é compreendido entre a Antiguidade Clássica (a partir de 

Aristóteles), passando pela Idade Média até o Renascimento: apresenta como 

característica principal as explicações homogêneas, as quais têm um caráter formal, 

analisam os fenômenos do ponto de vista de algumas propriedades intrínsecas, sem 

recorrer a agentes externos. Exemplo característico desse tipo de explicação é a 

filosofia natural de Aristóteles. Segundo essa maneira de ver as coisas, determinado 

comportamento de um corpo é explicado pelas naturezas do corpo. Como ilustração, 

citaremos o exemplo que consta no trabalho apresentado por Cindra & Teixeira 
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(2004, p. 240-248): “se um corpo cai em direção ao centro da Terra é porque assim 

exige sua natureza”. Halbwachs (1977) comenta que, com algumas alterações, esse 

tipo de explicação predominou até a época de Galileu. 

O terceiro período, demarcado pela evolução do conceito de explicação 

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

séculos XVII, XVIII e início do século XIX. Essa época se caracteriza pelo recurso 

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

um agente e um paciente, uma causa e um efeito. A primeira fase, desse período, 

ainda sobre o domínio da física cartesiana, apresentava uma interpretação em 

termos de choques, contato ou pressão de partículas. A segunda fase acentua mais 

o caráter heterogêneo, à distância, existindo uma intervenção exterior sobre o 

sistema. 

O quarto período abrange o século XIX e caracteriza-se por um tipo de 

explicação já bastante rico e diversificado, resultante de uma adequada combinação 

entre as explicações homogêneas e as explicações heterogêneas (relação de causa 

e efeito). Halbwachs (1977) sugere que, nesse caso, não se trata, apenas, de uma 

simples volta à causalidade homogênea do tipo aristotélico e da Física do 

Renascimento, porque não seriam as próprias equações diferenciais que descrevem 

diretamente o comportamento do sistema, como fazem as ‘naturezas’ de Aristóteles. 

A equação só fornece a condição causal do sistema. É a solução que descreve o 

que se passa, efetivamente. Portanto, não é o abandono, propriamente dito, da 

causalidade heterogênea sob a forma de causalidade limitada, mas, sim, a 

construção de uma causalidade recíproca ou dialética. Protótipo desta causalidade 

dialética são as equações de Maxwell, em que a variação espacial do campo elétrico 
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provoca uma variação temporal do campo magnético, e vice-versa (CINTRA & 

TEIXEIRA, 2004). 

O quinto e último período é um período já contemporâneo, com início nos 

primórdios do século XX. Pretendendo-se descrever a estrutura interna do universo, 

surgem, então, as explicações baseadas em modelos teóricos, dotados de um poder 

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

classificação das entidades elementares (corpúsculos constituintes da matéria), bem 

como as relações entre elas, passando as leis acerca dos fenômenos a traduzir-se 

por expressões matemáticas (FIGUEIROA, 2007). 

Nesta breve descrição da passagem de períodos de como se deu a 

evolução da concepção de explicação científica, percebe-se que os seus diversos 

tipos têm em comum o fato de tentarem expressar verdades sobre o mundo. 

Segundo van Fraassen (2007) nem toda explicação é uma explicação 

científica. Chamar uma explicação de científica não é dizer nada sobre sua forma ou 

sobre o tipo de informação dada, mas, apenas, dizer que a explicação se vale da 

ciência para obter informação que descreve relações entre processos causais e 

prevêem ocorrências de diversos fenômenos. 

Conforme Edgington (1997), no âmbito geral, para os filósofos, a explicação 

depende de quem explica e do que explica, podendo surgir na forma de uma lei 

empírica, de uma teoria geral, de um modelo proveniente de uma teoria ou de 

princípios gerais derivados de uma estrutura teórica (MILLAR, LE MARÉCHAL & 

TIBERGHEIN, 1999). 

Norris et al (2005) inserem as explicações científicas em duas vertentes, 

especificamente: as explicações científicas intrínsecas às Ciências, as quais 

explicam fenômenos naturais constituindo corpus do conhecimento científico 
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(exemplo: a teoria das placas tectônicas ou da gravitação universal); e as 

explicações científicas extrínsecas às Ciências, aquelas destinadas a explicar algo 

acerca da Ciência (História da Ciência) e que, por isso, não fazem parte do corpus 

do conhecimento científico (exemplo: como se processou a descoberta do neutrino 

ou as descobertas de Galileu).  

Dentro do universo das explicações científicas associadas à compreensão e 

à interpretação dos fenômenos físicos e naturais, autores como Hempel, Salmon e 

Van Fraassen apresentam modelos de explicação científica. Sendo assim, torna-se 

essencial, para a continuação desta discussão sobre explicação científica, 

apresentar os modelos explicativos defendidos por tais autores. 

 

 

1.2 – Modelos de explicação científica 

 

O que a ciência fornece para as explicações científicas é um 
conjunto bem autenticado de modelos. Como as pessoas empregam 
esses modelos no processo de construção ou compreensão de 
explicações depende de um contexto extra-científico (GIERE, 1988, 
p. 105). 

 

 

Para Galogovsky & Adúriz-Bravo (2001), modelo é uma ferramenta de 

representação teórica do mundo, que serve para explicar, predizer e transformar o 

mundo. Consequentemente, não é cópia de algo, um padrão a ser seguido. Não 

possui a verdade absoluta e definitiva acerca do comportamento; são construções 

provisórias. Hempel (1997), Salmon (1970) e Van Fraassen (2007) descreveram o 

que são explicações cientificas em modelos que são respectivamente denominados 
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de: modelo nomológico-dedutivo, modelo de relevância estatística e modelo 

pragmático.   

 

 

 

 

1.2.1 – Modelo Dedutivo-nomológico, de Carl Hempel 

 

 

No intuito de esclarecer o que são explicações científicas, Hempel e 

Oppenheim ([1948]; 1970) formularam o modelo dedutivo-nomológico (D-N) de 

explicação científica. De acordo com esse modelo, dar uma explicação científica de 

um fenômeno consiste em descrever um acontecimento e apresentar leis que o 

presidem. Assim, definindo-se cada termo do modelo dedutivo-nomológico, têm-se 

que: ‘deduzir’ refere-se à enumeração dos fatos, à descrição dos mesmos e 

‘nomológico’, ao ato de normatizar, apresentar leis. O acontecimento a ser explicado 

é nomeado por explanandum e as leis gerais que o explicam, por explanans. 

De acordo com Hempel (2005), para que uma explicação seja considerada 

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

quais podem dividir-se em condições lógicas e empíricas. Para um melhor 

entendimento, apresentaremos o esquema proposto por Hempel, no qual se 

encontram as características de uma explicação científica, de acordo com o modelo 

dedutivo-nomológico:  
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  L1, L2, ... Ln Leis gerais  

  C1, C2, ...Cn Enunciados de condições  Explanans 
    iniciais (dados ou circuns-         (o que se explica) 
    tâncias particulares 
 

Dedução 
  lógica 

   E Descrição do fenômeno 
    empírico a ser explicado  Explanandum  
                  (o que deve ser  
         explicado) 

 

 

 

 

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

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

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

explanans deve conter leis gerais (as que se deve requerer para a derivação do 

explanadum) e (3) o explanans deve ter conteúdo empírico (os enunciados que o 

integram devem ser passíveis de pôr-se à prova mediante experimento ou 

observação). A condição empírica de adequação nos dirá que os (4) enunciados que 

constituem o explanans devem ser verdadeiros (HEMPEL, 2005, p. 328-329). 

A seguir, um exemplo da aplicação do esquema proposto por Hempel (2005, 

p. 326): 
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O termômetro de vidro tem mercúrio no seu interior C1 
Submergir em água quente.               C2 
Dilatação térmica do mercúrio e do vidro.   L1 
Falta de condutividade térmica do vidro.   L2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ao submergimos, rapidamente, um termômetro em água quente, há uma queda 
transitória da coluna mercurial seguida de uma elevação.  

Como explicar esse fenômeno? 

 

 
 
 
 
 

 

Assim, neste tipo de modelo explicativo, um dado fenômeno descrito por um 

enunciado, designado explanandum, é deduzido de um conjunto de outros 

enunciados chamados explanans.  

Outro propósito para o uso deste modelo, segundo Hempel (2005), seria a 

predição. No modelo hempeliano, a explicação e a predição são simétricas. A 

diferença entre ambas é de caráter pragmático. 

Explicar o fenômeno “E” implica em predizê-lo, isto é, antecipar 

acontecimentos, antes mesmo que eles tenham sucedido. Ao mesmo tempo, 

predizer envolve o esclarecimento de causas, condições sobre um acontecimento. 

 

 

1.2.2 – Modelo de Relevância Estatística de Salmon 
 

A teoria da explicação científica de Wesley Salmon, que tem como modelo 

Relevância-Estatística (S-R), comunga com a mesma ideia de Hempel, ao 

E 
X  
P 
L 
A 
N 
A 
N 
S 

EXPLANANDUM 
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considerar que as leis são necessárias para darmos explicações. Porém, ao 

contrário de Hempel, a explicação para Salmon é, simplesmente, um conjunto de 

sentenças.  

Conforme o modelo de Salmon, a explicação é um conjunto de sentenças 

que fornece uma base para inferir o fato a ser explicado ou, melhor dizendo, com 

que probabilidade pode-se esperar que tal fato ocorra. A ocorrência a ser explicada 

não é descrito na conclusão de um argumento, como no modelo D-N, de Hempel, 

mesmo porque o conjunto de sentenças de que fala o modelo S-R, de Salmon, não 

é um argumento (premissas que dão algum apoio a uma determinada conclusão).  

Salmon (1970) fala de questão do tipo: Por que X, que é membro da classe 

A, é membro da classe B? 

A resposta a tal tipo de questão, que é a explicação do tipo S-R, de Salmon, 

é um conjunto de leis probabilísticas que relacionam as classes A e B, mais uma 

sentença que inclui X em uma determinada classe. Segue um exemplo encontrado 

em Dutra (2003, p.122-123).  

Sejam as classes A, B, C1 e C2 as seguintes: 

A = a classe dos metais 

B = a classe das coisas que se fundem a 1082 oC 

C1 = a classe das coisas que são cobre 

C2 = a classe das coisas que não são cobre. 

 

Com isso, pode-se explicar o fato de um pedaço de metal se fundir a 

1083oC, ou responder à questão: ‘Por que essa substância, que é um membro da 

classe dos metais, é um membro da classe das coisas que se fundem a 1083 oC? 
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No modelo de Salmon (1964, p. 86), a explicação seria dada pelo seguinte conjunto 

de sentença: 

    p (B, A & C1) = 1 

    p (B, A & C2) = 0 

    X є C1 

Ou seja: 

(1) a probabilidade de que algo se funda a 1083 oC, sendo cobre, é 1; 

(2) a probabilidade de que algo se funda a 1083 oC, não sendo cobre, é 0; e 

(3) esta substância (X) é cobre. 

 

As sentenças (1), (2) e (3) são explicações para a questão levantada. 

Diferentemente do modelo D-N de Hempel (2005), (1) e (2) não são premissas, nem 

(3) é a conclusão de um argumento. Apenas, o conjunto dessas três sentenças é 

que pode dar uma base para inferir a probabilidade de que esse pedaço de metal, 

que se tem, seja cobre. Neste caso, tal probabilidade é 1 ou 100% (DUTRA, 2003, p. 

123). 

Salmon (1970) estabelece, também, algumas condições mediante as quais 

uma explicação desse tipo S-R seja aceitável. A principal delas é a de que o 

conjunto de fatores, dado como uma explicação, seja estatisticamente relevante. Se 

algo se funde a 1083 oC (da classe B), e as classes A (dos metais) e C1 (das coisas 

que são cobre), então C1 é estatisticamente (grifo do autor) relevante em relação ao 

fato que devemos explicar se, e somente se, a probabilidade de que esse objeto se 

funda a 1083 oC sendo metal (A) e sendo cobre C1 é diferente da probabilidade de 

que ele se funda a 1083 oC sendo apenas metal (A).  



 
 

 

41
 

Para Salmon (1970), a atividade científica é, exatamente, aquela que pode 

determinar esses fatores relevantes, que permitem boas explicações: as explicações 

científicas, ou seja, aquelas que satisfazem a esta condição de relevância 

estatística. 

 

 

1.2.3 – Modelo Pragmático de Bas van Fraassen 

‘(...) o que há mais na explicação é algo  
inteiramente pragmático, relacionado com as 

preocupações do usuário da teoria, e não algo novo 
sobre a correspondência entre teoria e fato’  

 
(VAN FRAASSEN, 2007, p. 180). 

 

 

Van Fraassen, filósofo de origem holandesa, considera que a meta das 

teorias científicas não é explicar os fenômenos conhecidos, mas, sim, permitir a 

elaboração de experiências novas, para, a partir delas,descobrir outros fenômenos.  

Van Frassen se contrapõe aos modelos de Hempel e Salmon, 

argumentando que uma explicação não é apenas uma relação entre uma teoria e 

um fato, que é explicado com base na teoria, mas uma relação de três termos: 

teoria, fato e contexto. Dependendo do contexto, uma lei ou uma teoria ou, ainda, 

um conjunto de fatores, pode ter, ou não, alto poder explicativo.  

Para van Fraassen (2007), uma explicação não é o mesmo que uma 

proposição, ou um argumento, ou uma lista de proposições; ela é uma resposta. 

Uma explicação é uma resposta para uma questão-por-quê. 

Uma questão é uma entidade abstrata; ela é expressa por uma interrogação, 

no mesmo sentido, que uma proposição é expressa por uma sentença declarativa. 

Quase tudo pode ser uma resposta apropriada para uma questão, mas nem toda 
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resposta é, propriamente falando, uma resposta. Como exemplo, seja a seguinte 

questão: Por que Adão comeu a maçã? 

Esta questão pode ser interpretada de diferentes modos, tais, como: 

(1) Por que foi Adão quem comeu a maçã? 

(2) Por que foi a maçã que Adão comeu? 

(3) Por que Adão comeu a maçã? 

 

Em cada uma das alternativas, é dado um destaque diferente.  

Em (1), o ponto de destaque é o autor da ação, o que torna essa questão 

análoga a uma questão como: (1’’) Por que foi Adão, e não Eva, quem comeu a 

maçã? 

Em (2), o destaque é dado ao objeto que sofreu a ação, e temos a seguinte 

questão análoga a ela: (2’) Por que foi a maçã, e não um morango, que Adão 

comeu? 

E, em (3), o destaque dado é à ação específica realizada, ao contrário de 

uma outra qualquer, e o que queremos saber seria, por exemplo: (3’) Por que Adão 

comeu a maçã, e não deu a Eva? 

Obviamente, daríamos diferentes respostas a cada um destes pares de 

questões, (1) e (1’), (2) e (2’), (3) e (3’) Em cada uma das interpretações, estabelece-

se um contraste entre um elemento de uma classe de possibilidades e os outros – o 

que Van Fraassen denomina classe-de-contraste seriam hipóteses sobre o evento 

que a explicação deve eliminar ou derrubar, determinada não só pelos interesses 

dos antagonistas, mas, também, por um âmbito de alternativas em contraste com o 

evento.  
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Para (1) e (1’), a classe-de-contraste seria o conjunto (Adão, Eva, Caim, 

Abel...). Para (2) e (2’) seria o conjunto: (maçã, morango, banana...) e, finalmente, 

para (3) e (3’) seria (comer, dar a alguém, jogar fora...) 

Tomando em consideração as classes-de-contraste, a forma geral de uma 

questão-por-quê se torna: Por que X? (onde X é a classe-de-contraste).  

E uma resposta para, por exemplo, (1) e (1’) seria:  

(I) Foi Adão que comeu a maçã e não outra pessoa, porque apenas ele estava 

próximo dela. 

Diferentemente, as respostas para (2) e (2’) e para (3) e (3’) seriam, 

respectivamente: 

(II) Foi a maçã que Adão comeu, porque não havia outras frutas no jardim do Éden. 

(III) Adão comeu a maçã, ao invés de dá-la a Eva, porque estava com fome. 

 

Conforme Van Fraassen (2007), além da classe-de-contraste, existem dois 

outros fatores que determinam uma questão-por-quê: o tópico e a relação-de-

relevância. O tópico (PK) é o assunto em questão, isto é, um dos membros da 

classe-de-contraste; a relação de relevância (R) é aquilo a respeito do que se pede 

uma razão, aquilo que conta como um fator explicativo. Uma proposição qualquer 

(A) é relevante com respeito a uma questão-por-quê se ela estabelece uma relação 

R com o tópico (PK) e a classe-de-contraste (X).  

Deste modo, se temos uma questão-por-quê, como, por exemplo, por que 

Pk? Uma resposta direta para ela seria: Pk em contraste com (o resto de) X porque 

A. 

Retomando os exemplos, nas alternativas (1) e (1’), teríamos os seguintes 

elementos: 
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X = (Adão, Eva, Caim, Abel...) 

Pk (um elemento de X): Adão 

A: apenas Adão estava próximo à maçã. 

O fato de apenas Adão estar próximo da maça (A) fez com que ele a 

comesse (Pk), ao invés dos outros elementos da classe-de-contraste (X), isto é, as 

alternativas de pessoas Eva, Caim, Abel, etc.. (as alternativas de pessoas). E o fato 

de apenas Adão estar próximo da maçã é relevante para o fato de que foi ele quem 

a comeu. Por isso, podemos dizer que a resposta: (I’) Adão comeu a maçã porque 

apenas ele estava perto dela, é uma explicação ou uma resposta direta para o fato 

de Adão ter comido a maçã, ou seja, para a questão-por-quê, que foi feita: “Por que 

Adão comeu a maçã?” 

Observa-se que, nos casos das alternativas (2) e (2’), (3) e (3’), as respostas 

eram diferentes porque as classes-de-contraste eram diferentes. Como, então, 

podemos identificar qual é a classe-de-contraste adequada? Van Fraassen (2007, p. 

226-228) nos responde sobre essa questão quando diz que ela é determinada pelos 

contextos. É apenas o contexto que pode nos dizer qual, dentre as alternativas 

possíveis das respostas à questão ‘Por que Adão comeu a maçã?’, é a resposta 

apropriada:  

(II’) Adão comeu a maçã porque não havia outras frutas no jardim do 

Éden. 

(III’) Adão comeu a maçã porque estava com fome. 

 

Sem um contexto qualquer não temos como determinar a classe-de-

contraste e, por conseguinte, saber qual das respostas acima dá uma explicação 

para o fato em questão. 
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A questão que, aqui, divide Van Fraassen dos outros teóricos da explicação, 

é que o poder explicativo de uma teoria científica, para Hempel e Salmon, é uma 

qualidade intrínseca da própria teoria, em virtude da representação que ela faz de 

determinado conjunto de fenômenos (virtude teórica), enquanto que, para Van 

Fraassen, ela é uma qualidade que uma teoria pode adquirir em sua aplicação, mas 

que ela não tem por si mesma (virtude pragmática). 

Dutra (2003) ressalta que, ao se formular uma teoria científica, não se 

saberá ainda todas as aplicações tecnológicas que ela poderá ter (algumas vezes 

podem ser imaginadas e, em outras não); também, no caso da explicação científica 

não sabemos, exatamente, quais os eventos do mundo ela poderá explicar. Porém, 

considerando que as teorias são elaboradas dentro de certos contextos 

experimentais, podemos ter expectativas em relação a alguns dos fenômenos que 

ela pode explicar, mas seu poder explicativo não está determinado 

antecipadamente, para qualquer contexto que seja. Por isso, para Van Fraassen 

(2007), a explicação científica é ciência aplicada ou o uso de textos científicos para, 

em contextos determinados, dar explicações  

 

 

1.3 – Métodos das Ciências: explicação e compreensão  

 

Foi a partir do século XVII que o estatuto de cientificidade da Ciência passou 

a ser definido em função de um método rigoroso, pautado numa linguagem 

matemática, exata, objetiva e universal, desvinculada de toda subjetividade e valor. 

A Ciência passou a ser entendida como uma forma de conhecimento, cuja tarefa é a 

de apropriar-se do real e explicá-lo de modo objetivo, mediante o estabelecimento 
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de leis universais e necessárias entre os fenômenos, leis estas previsíveis e 

passíveis de controle experimental.  

O modelo de cientificidade e de objetividade da Matemática e das Ciências 

Naturais tornou-se o ideal de cientificidade e de objetividade a ser procurado nas 

Ciências Humanas. Essa busca suscita uma série de questões: as Ciências 

Humanas, tendo uma especificidade própria, podem ser construídas segundo o 

modelo de explicação das Ciências Naturais? Se elas não seguem esse modelo, 

podem ser ditas Ciências? Sendo assim, podem ser construídas segundo outro 

modelo de cientificidade? 

Segundo os  partícipes do Círculo de Viena (Rudolf Carnap, Moritz Schilick, 

Reichenbach, Neurath e outros), todos os conhecimentos científicos atêm-se aos 

mesmos critérios, não havendo, portanto, bases metodológicas diferentes que façam 

a distinção entre as Ciências Naturais e as Ciências Sociais ou culturais. Todos os 

objetos que compõem o conhecimento científico podem e devem ser explicados por 

uma linguagem universal. A unificação da ciência seria alcançada através da 

redução de todas proposições observáveis à linguagem lógico-matemática, com a 

qual mostrar-se-ia a existência de um núcleo comum a todas as ciências. 

Dilthey discordando das proposições do Circulo de Viena pensou numa 

fundamentação filosófica para a ciência, capaz de superar a dicotomia entre 

Ciências Naturais e Ciências Humanas.  

À luz da epistemologia diltheyneana, não faz sentido conceber as Ciências 

Naturais em oposição às Ciências Humanas, pois toda Ciência se constitui na luta 

entre a natureza e o espírito. Entretanto, as ciências do espírito produzem duas 

espécies de conhecimento. O conhecimento que resulta das Ciências Naturais é 

sempre construtivo. Nessas ciências, os dados não se apresentam, se não em 
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função da construção teórica, e seu valor, em verdade, decorre de seu valor de uso 

na transformação da realidade histórico-social. Já nas Ciências Humanas (tais como 

a Historiografia, o Direito ou a Sociologia), os dados se apresentam já construídos. 

O objeto dessas ciências são realidades humanas já constituídas e sua tarefa 

teórica consiste em explicitar, nas construções humanas, as leis de sua composição. 

Desse modo, são ciências analíticas. Nesse sentido, o momento teórico das ciências 

humanas é sempre uma atividade de reconstrução (LAGE, 2003). 

Para Dilthey, a explicação (Eklarüng) corresponde à atividade construtiva 

das ciências, e a compreensão (Vehstehen) fornece as condições de possibilidade 

das ciências analíticas. A explicação consiste na atribuição de uma causa eficiente a 

um determinado evento, e é o mecanismo básico de constituição da ciência 

moderna, pois todo o progresso das ciências empíricas se baseou na eficácia da 

explicação dos fenômenos (LAGE, 2003). A explicação é uma necessidade do 

conhecimento científico, que permite dar ordem à massa amorfa dos fenômenos, 

tornando possível organizá-los, apreendendo-os na realidade histórico-social. 

Em Dilthey, fundamentar, filosoficamente as Ciências significa fazer com que 

cada Ciência tome consciência de sua historicidade, de sua origem nas 

necessidades da ‘vida humana’, de sua articulação com as demais Ciências e de 

seus limites diante do conhecimento da realidade histórico-social. 

Já a noção de compreensão, de acordo com esse autor, corresponde ao 

modo básico de orientação do homem no mundo histórico-social. A compreensão é 

o que há de mais cotidiano e de mais complexo na vida humana e é a pressuposição 

básica sobre a qual se fundamentam as ciências do espírito. A compreensão está 

pressuposta em toda ação humana. O homem comum é capaz de compreender uma 

série de situações complexas que se lhe apresentam, no cotidiano, embora lhe 
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pareçam triviais: ao realizar o mais simples dos atos, o homem, inserido no mundo 

histórico-social, está, na verdade, compreendendo uma série de fatos complexos.  

Dilthey (1956) concebe sua fundamentação das ciências do espírito em 

referência ao fenômeno da compreensão, a qual também se dá em três dimensões. 

Em primeiro lugar, o homem compreende as situações historicamente, vale dizer, a 

partir de sua inserção histórica. Além disso, a compreensão tem uma dimensão 

análoga à porção teórica das ciências do espírito, em que o homem se vale de suas 

crenças, historicamente determinadas, para se situar no mundo. Compreender é 

avaliar situações, a partir de certas crenças que estão implicadas na própria 

estrutura histórica da compreensão. Por último, a compreensão resulta na tomada 

de decisões e na formação de juízos de valores. Neste sentido, a compreensão é o 

fato que permite e fundamenta toda atividade científica, na medida em que é o nome 

do fato histórico concreto, da atividade humana encarnada na história. O objeto mais 

amplo da epistemologia das ciências do espírito é, dessa forma, a análise do 

fenômeno da compreensão (LAGE, 2003). 

Toda ciência deve partir da compreensão, nela se apoiar e dela se utilizar a 

cada momento de sua atividade, mas, enquanto atividade científica deve ser 

interpolada por um momento explicativo.  Ao estabelecer que as ciências do espírito 

se fundamentam na compreensão, Dilthey atesta que a atividade explicativa, por si 

só, não chega a ser científica, justamente por desconhecer seu fundamento no 

modo básico de situação do homem no mundo. E, de maneira análoga, a mera 

compreensão, atividade cotidiana por excelência, não é capaz de constituir, por si 

só, uma ciência. Nesse sentido, o procedimento da explicação constitui o atributo 

específico de toda atividade científica, Mas uma epistemologia que define as 

Ciências como mera atividade explicativa mantém-se abstrata, na medida em que 
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desvincula a atividade das ciências da ordem fundamental da ‘vida humana’ e, 

portanto, elide a questão de sua articulação na realidade histórico-social da qual 

fazem parte (LAGE, 2003). 

Em consonância com o pensamento de Dilthey, Rabuske (1987) afirma que 

as Ciências se propõem a explicar. Mas, há um sentido amplo do termo ‘explicar’ 

que engloba ‘compreender’, e há um sentido restrito, que se opõe ao compreender. 

Percebe-se a necessidade de uma explicação, quando nos surge algo 

surpreendente, que não se ajusta ao quadro de compreensão. Explicar, nesse 

sentido amplo, é descobrir um sentido, tornar compreensível. Explicar, no sentido 

restrito, é substituir um fenômeno particular sob uma regra geral. O fenômeno 

particular, descrito na linguagem observacional, é colocado sob uma estrutura 

abstrata, formulada na linguagem teórica. Nesta perspectiva, a explicação é a 

submissão de casos, em si, indiferentes, sob o esquema geral de uma classe não 

ordenada. 

Por sua vez, compreender é apreender o caso per si na sua singularidade e 

na sua conexão com o todo ao qual pertence. Nesse sentido, Rabuske (1987, p. 69) 

toma emprestado de Pannernberg a definição de compreensão, tida como “o 

enquadramento do fenômeno singular no todo, que tem o caráter de uma classe 

ordenada, em que o indivíduo é apreendido como membro significativo na sua 

especificidade”. 

Rabuske (1987) ressalta, ainda, algumas diferenças entre explicação (em 

sentido restrito) e compreensão: 

(1) Explicar é subordinar, enquanto a compreensão é enquadrar.  

(2) A explicação se refere, somente, a alguns traços dos entes, aqueles 

mais característicos, nos traços comuns aos entes de determinada 
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classe. Refere-se ao tipo e não à singularidade. A compreensão, pelo 

contrário, visa ao concreto em toda a sua espessura, sem isolar do 

contexto. 

(3) A explicação subordina os casos a esquemas gerais, abstratos 

deduzidos na sua inteligibilidade. Na compreensão está implicada 

uma ‘classe ordenada’; uma ordem que dá um sentido aos elementos. 

(4) A explicação é uma dominação intelectual, ao passo que a 

compreensão é uma participação. Devo aceitar, hipoteticamente, as 

ideias e os valores do outro. O advérbio ‘hipoteticamente’ tem a 

função de manter a diferença entre compreender e aceitar. Posso 

compreender, por exemplo, a atitude de um amigo, sem que para isso 

seja preciso aceitá-la.  

Essas diferenças entre explicação e compreensão robustecem a afirmação, 

de que a temática da compreensão do sentido é que fundamenta a posição 

epistemológica especial das Ciências Humanas. O objeto da compreensão são os 

homens, com suas intenções, sua situação e sua historicidade (RABUSKE, 1987).  

Rabuske também reporta que as Ciências Naturais se movem em um círculo 

– o sujeito participa da construção do objeto científico; ele se empenha 

teoricamente, manipulando dados e controlando hipóteses, enquanto as Ciências 

Humanas se movem no círculo hermenêutico, no qual o sujeito se empenha mais 

profundamente, ele permite mesmo que o objeto o questione e o modifique. 

A partir da discussão que vem sendo proposta até agora, podemos sintetizar 

a ideia de que a explicação é elemento constitutivo do pensamento científico.  
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Uma das problemáticas a respeito do que é explicação gira em torno da 

questão da linguagem. Por isso, torna-se preeminente discutir a respeito das 

interfaces entre linguagem e explicação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – EXPLORANDO A TEMÁTICA EXPLICAÇÃO  

 

O propósito deste Capítulo é apresentar um conceito de explicação no 

ensino de Ciências, a qual assumimos como sendo uma prática discursiva 

pedagógica. Sabe-se que uma série de pesquisadores discute “a explicação”, sob 

diferentes abordagens, como sendo uma atividade de conhecimento e, também, 

como atividade de linguagem.  Por isso, para podermos elaborar um conceito de 

explicação que atenda a nossa perspectiva foi necessário: (1) partir do sentido do 

termo explicação; (2) realizar um mapeamento dos trabalhos apresentados sobre 

explicação nos diversos meios de educação científica, a partir do Estado da Arte; (3) 

identificar as dimensões pedagógicas da explicação no ensino de Ciências; (4) situar 

a explicação a partir da sequência do par perguntas e respostas; e (5) compreender 

que a explicação é também uma atividade metacognitiva do conhecimento.  

 

 

2.1 – O uso da linguagem na prática discursiva do professor de Ciências: a 
explicação 

 

Consideramos a explicação como prática discursiva em sala de aula, quando 

a linguagem utilizada é compartilhada por todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, a partir das situações de conhecimento contextualizadas e 
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desenvolvidas no ambiente escolar. Por conseguinte, ao afirmarmos que a 

explicação é uma prática discursiva, estamos assumindo a posição de que ela 

acontece em um contexto, é gerada pela ação das pessoas, é um processo em 

curso. Nessa perspectiva, o ato de explicar requer dos professores a 

responsabilidade de sistematizar os conceitos científicos e as formas de organização 

e significação desse conhecimento.  

A explicação, como prática discursiva em sala de aula, envolve a forma, 

tanto quanto o professor se utiliza da linguagem científica ao trabalhar o conteúdo, 

bem como sua habilidade em trabalhar os conceitos científicos com os alunos. 

Nesse contexto, o aluno é visto como um sujeito interativo, que “elabora 

conhecimentos sobre os objetos em processos necessariamente mediados pelo 

outro e constituídos pela linguagem” (GÓES, 1997, p. 13). Deste modo, o papel do 

professor se destaca não somente nos processos de apropriação e elaboração de 

conhecimentos pelo indivíduo, aluno, mas, também, na sua constituição como 

sujeito. 

A linguagem, especialmente a palavra como signo, é o principal agente de 

abstração e generalização, assumindo um papel central como mediadora na 

formação da consciência e na organização das ações, assim como na compreensão 

e na interpretação de conceitos por parte dos sujeitos (VYGOTSKY, 2000; 

BAKHTIN, 1997).  

Explicar, em Ciências Naturais, é uma atividade complexa: mobiliza diversas 

habilidades e, por vezes, enfrentam-se obstáculos..Um dos obstáculos encontrado 

por Lopes & Dulac (2003) está situado na amplitude semântica dos termos das 

Ciências Naturais, como, por exemplo, a palavra evaporação, que pode estabelecer 

diversas conexões semânticas, tais, como: desaparecimento da matéria, queima, 
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reação química, mistura de algo com o ar, processo de mudança de estado 

exclusivo da água, mudança de estado físico, entre outros. 

Outro aspecto relevante em relação à explicação, em sala de aula, é 

apresentada por Garcia-Debanc & Roger (1986) em que a produção de uma 

explicação supõe o domínio de várias operações: gerir a interação (identificar o tipo 

de comunicação, situar o conjunto de determinantes da situação de comunicação); 

gerir o objeto (mobilizar o saber disponível sobre o objeto e selecionar os elementos 

que serão tratados na explicação); gerir o discurso (apresentar as informações 

selecionadas da maneira mais eficaz possível para o destinatário). 

Nesse sentido, as operações gerir interação e gerir o conteúdo evidenciam a 

ação do professor para orientar e conduzir o processo explicativo a ser apropriado 

pelos alunos. Desse modo, essas duas operações referenciam conhecimentos 

disciplinares, permitindo identificá-los como orientações para se enfrentar o 

problema de como nivelar a explicação de acordo com o nível cognitivo dos alunos. 

A última operação “gerir discurso” refere-se diretamente às dimensões linguísticas 

envolvidas na prática explicativa, já que as explicações irão se efetivar via 

comunicação, quer seja oral ou escrita.  

Sanmarti (1997) afirma que explicar algo é ter entendido de tal maneira que 

sejamos capazes de fazer com que o outro também entenda. No contexto de ensino 

de Ciências, Ogborn (1994) argumenta que, para explicar, é necessário ter 

construído determinadas associações do mundo da ciência e utilizá-las de forma que 

não só se dê sentido ao que se deseja ensinar, mas que, além disso, seja entendido 

por outros. 

Partindo do pressuposto de que explicar é prática discursiva, portanto, uma 

atividade interativa que envolve aspectos cognitivos, sociais, lingüísticos, didáticos e 
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afetivos, faz-se necessário observar tanto a adequação do conteúdo quanto do gerir 

o discurso e o gerir da interação. Por exemplo, é de extrema relevância que: os 

conceitos científicos, utilizados pelo professor, correspondam ao fenômeno a ser 

explicado; o professor utilize analogias que facilitem o entendimento do conceito 

científico a ser explorado; o professor domine o conteúdo  

Apesar da relevância da explicação para a ciência (EDGINGTON, 1997), e 

por extensão para as atividades do processo de ensino da ciência (OGBORN, 1994; 

OGBORN et. al., 1997; WELLINGTON, 2000), esta ainda não é posta como um 

importante objeto investigativo entre os pesquisadores da área do ensino das 

ciências. Essa constatação foi o resultado da pesquisa Estado da Arte, apresentado 

no item 3.2, a seguir. 

 

 

2.2 – Estado da Arte sobre explicação no ensino de Ciências Naturais 

 

Ainda que os estudos sobre Explicação tenham uma trajetória 

relativamente recente, parece-nos importante acompanhar sua expansão, 

identificar características e tendências gerais dos trabalhos apresentados nos 

Encontros de Educação e Ciências e em Revistas de grande conceituação. Sem 

deixar de reconhecer que o crescimento (em termos quantitativos) das pesquisas 

nesta área representa uma conquista de alto valor. Torna-se relevante avaliar 

periodicamente o alcance desses estudos, desenvolvidos num certo período de 

tempo.  

Dessa forma, propõe-se realizar o Estado da Arte, por ser um tipo de 

investigação fundamental para estudos analíticos da produção em determinada 
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área de pesquisa. Megid Neto & Pacheco (2001) e Haddad (2002) qualificam esse 

tipo de pesquisa como um campo de estudo que, num recorte temporal definido, 

analisa as características da evolução histórica, tendências temáticas e 

metodológicas, os principais resultados das investigações, problemas e 

limitações, as lacunas e áreas não exploradas, dentre muitos outros aspectos que 

devem ser objeto de análise em relação à produção acadêmica, em uma 

determinada área de pesquisa. 

Optamos pela análise dos trabalhos que são apresentados pelo Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, por considerar um 

espaço privilegiado de discussões e reflexões sobre atividades de pesquisa em 

Educação em Ciências e os artigos apresentados em três revistas nacionais de 

grande circulação: Ensaio; Ciências & Educação; e Revista Investigações em 

Ensino de Ciências. 

Nessa perspectiva, buscamos: (i) mapear as produções sobre a 

explicação em ciências, apresentadas pelos Encontros Nacionais de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (ENPECs), pelas revistas supracitadas; e (ii) apresentar uma 

análise reflexiva crítica sobre o “Estado da Arte” (MEGID NETO & PACHECO, 

2001; HADDAD, 2002) dessas investigações. Para tanto, analisamos, nos 

trabalhos encontrados, os seguintes aspectos: os participantes inseridos nas 

pesquisas e seus respectivos níveis de ensino, as áreas de conhecimento, as 

temáticas, os objetivos dos estudos e os conceitos de explicação.  

Para mapear os trabalhos analisados, iniciamos a investigação utilizando 

a ferramenta ‘Localizar’, do Word, onde era colocada a palavra ‘explica’ e, a partir 

daí, selecionávamos os artigos, que continham a palavra e seus derivados 

(explicado(a), explicava, explicativo(a), explicando), os quais eram sinalizados. A 
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palavra escolhida – explica – faz parte do núcleo de várias denominações do 

Espanhol e do Francês. Quando o artigo apresentava-se em Inglês, colocávamos 

explanation e suas derivações.  

No decorrer da investigação, percebemos a existência de trabalhos cujo 

objeto de estudo era a própria ‘explicação’, enquanto que, em outros, a 

‘explicação’ era posta de forma subjacente. Diante disso, foi possível agrupar, 

esses trabalhos sobre explicação, em dois grupos: (1) como objeto de estudo e 

(2) não-objeto de estudo. Para a identificação dessas produções, foram 

estabelecidos os seguintes critérios: 

(I) Critérios em que nos artigos a ‘explicação’ foi considerada como objeto 

de estudo [grifo nosso]: 

- O interesse de investigar sobre ‘explicação’ está explícito no objetivo da 

pesquisa. 

- Ser o foco de análise dos dados. 

- Apropriar-se de um conceito de explicação e valer-se dele.  

 

(II) Critérios utilizados para alocar na categoria não-objeto de estudo os 

artigos que tratavam da explicação, mas não a tinham como objeto de estudo: 

- Não está contida no objetivo da pesquisa. 

- A ‘explicação' faz parte do discurso teórico apenas como complementação 

do objeto da pesquisa. 

- A ‘explicação’ encontra-se presente na pesquisa, apenas na utilização de 

termos como: explicação científica, textos explicativos, enfoques 

explicativos, sistema explicativo, modelos explicativos, boa explicação, 

teor explicativo, explicações micro e macroscópicas, explicações não-
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científicas, explicações alternativas, explicações corretas e incorretas, 

explicações satisfatórias e não-satisfatórias, explicações causais, 

explicação teleológica, explicação genética, explicação dedutivo-

nomológica, mas está subjacente ao campo teórico. 

- Quando está expressa apenas como estratégia didática para as atividades 

experimentais – POE (predizer-observar-explicar). 

- A explicação faz parte da abordagem teórica, mas não da análise dos 

dados (corpus). 

Como a palavra “explicação” (e suas derivações) é comum em textos 

acadêmicos, foi necessário criar critérios que nos possibilitassem identificar os 

artigos que não atendiam à especificidade do presente estudo, qual seja, o de 

elaborarmos o ‘Estado da Arte’. Com efeito, para o propósito desta investigação, 

não foram considerados os artigos que: 

(a) Tomam a palavra explicação como substantivo ou verbo. Exemplo: Ele 

explicou... Para explicar as raias finas do espectro do hidrogênio... 

(b) A palavra explicação aparece sem nenhum conotativo/denotativo. 

Exemplo: Começaram a perder força explicações apoiadas no flogisto e começava... 

(I ENPEC, 1997, art. 38, p. 347); Mas os físicos estavam com outros fenômenos em 

explicações coerentes (I ENPEC, 1997, art. 38, p. 347). 

(c) Que durante todo o texto fez apenas uma referência a qualquer 

denominação de explicação: explicação científica, modelos explicativos, esquemas 

explicativos, sem. aprofundamento do significado desses termos. 

(d) Utilização de qualquer derivação da palavra explicação 

(explicar/explicando/explicativo), sem qualquer referência, no próprio texto, do 
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significado do termo. Por exemplo, “…em questionário: O professor de Física explica 

muito bem o conteúdo; É difícil entender as explicações do professor de Física”.  

(e) Quando o sujeito da explicação torna-se difícil de ser identificado. 

Exemplos: (1) As primeiras tentativas de explicar a natureza do fogo provém da 

Antigüidade. (2) Usando artifícios como este, os adeptos procuravam saídas para 

explicar os inconvenientes que surgiam nos resultados de suas experiências; (3) 

Neste mesmo período, Lavoisier (1743-1794), não concordando com as explicações 

diversas sobre os resultados das experiências com combustões... 

(f) Quando a explicação foi empregada ou para justificar a evolução de uma 

teoria ou numa perspectiva histórica dos fenômenos. Exemplos: (1) Na gênese do 

estudo está a minha convicção de que o paradigma positivista que alimentou a 

ciência pós-Galileu está esgotado, sendo necessário encontrar princípios de 

explicação mais ricos (Art. 23, II ENPEC/ORAL); (2) O princípio de explicação da 

ciência clássica tendia a reduzir o conhecível ao manipulável (II ENPEC/ORAL, Art. 

23). 

(g) Como locução verbal. Exemplo: ‘conseguiam explicar’. 

Para esta pesquisa sobre o Estado da Arte, concentraremos nossa análise 

apenas nos trabalhos que assumem a ‘explicação’ como objeto de estudo. 

Diante de tais considerações, partiremos agora para especificar as 

instituições envolvidas nesse Estado da Arte. 

Primeiro, o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

ENPEC –, um evento bienal promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências – ABRAPEC, que teve início a partir de 1997 e vem 

realizando, periodicamente, encontros nacionais com a finalidade de promover, 

divulgar e socializar a pesquisa em Educação em Ciências. Durante as últimas 
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décadas, tem se expandido de forma significativa, além de passar a envolver um 

número cada vez maior de pesquisadores.  

As seis edições dos ENPECs, de 1997 a 2007, somaram um total de 1.189 

trabalhos na modalidade de comunicação oral e 1.087 na modalidade de painel (de 

acordo com CDs dos Anais, disponíveis), nos quais foram encontrados apenas 13 

trabalhos que tomaram a ‘explicação’ como objeto de estudo (ver Quadro 01).  

 

Quadro 01: Demonstrativo do quantitativo de trabalhos apresentados por ENPEC 

Evento                        

                               Ano 

Total de trabalhos Relação 

I ENPEC     -      1997 139 2/139 

II ENPEC     –     1999 117 0/117 

III ENPEC     –     2001 234 0/234 

IV ENPEC     –     2003 434 2/434 

V ENPEC     –     2005 681 5/681 

VI ENPEC     –     2007 671 4/671 

TOTAL 13/2.276 

 

Conforme mostra o Quadro 01, identificamos um índice baixo de trabalhos 

na linha do domínio da explicação no ensino das Ciências. Para sermos mais 

exatas, apenas 0,57% do total dos trabalhos. No entanto, quando partimos para 

identificar os trabalhos em que envolve a explicação mas, não como objeto de 

estudo verificamos um número considerável de trabalhos (ver o quadro 02 abaixo). 
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Quadro 02: A equivalência do quantitativo de trabalhos apresentados, que 
contemplam a explicação como objeto de estudo e como não-objeto 

VI ENPEC V ENPEC IV ENPEC III ENPEC II ENPEC I ENPEC 
O

ra
l 

P
ai

n 

O
ra

l 

P
ai

n 

O
ra

l 

P
ai

n 

O
ra

l 

P
ai

n 

O
ra

l 

P
ai

n 

O
ra

l 

P
ai

n 

Total

Objeto 01 03 03 02 02 -- -- -- -- -- 01 01 13 

Não-
objeto 

30 38 62 36 35 13 16 01 13 02 01 08 255 

Total 31 41 65 38 37 13 16 01 13 02 02 09 268 

 

Como pode ser constatado, a partir do quadro acima, a existência de 255 

trabalhos que tomam a explicação não como objeto porém, fazendo parte apenas do 

referencial teórico. Tais trabalhos farão parte de uma outra investigação envolvendo 

a explicação no ensino de Ciências. 

Para complementar o Estado da Arte sobre explicação no ensino de 

Ciências mostraremos o quantitativo de trabalhos apresentados em três revistas 

nacionais de grande circulação: Ensaio; Ciências & Educação; e Revista 

Investigações em Ensino de Ciências e a equivalência com os estudos sobre 

explicação no ensino de Ciências. 

 

Quadro 03: A equivalência do quantitativo de trabalhos apresentados em três 
revistas nacionais, por um determinado período de tempo, com o total 
de trabalhos que abordam a temática explicação. 

Pesquisas Periódicos 

 de a 

Relação 

Ensaio 1999 2008 1/119 

Ciências & Educação 1998 2008 4/255 

Invest. Ens  de Ciências 1996 2008 3/182 

TOTAL 08/556 
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Nas três revistas analisadas, conforme pode ser observado no Quadro 03, 

ainda é pequeno o número de trabalhos que tomam ‘explicação’ como objeto de 

estudo. Vale ressaltar que o período escolhido para a pesquisa nos referidos 

periódicos deve-se principalmente ao fato de a mesma ter sido efetuada através da 

Internet, levando em conta o período disponibilizado na página da rede de cada 

periódico. Segue um quadro geral da relação entre o quantitativo de trabalhos que 

envolveram a explicação como objeto de estudo e o quantitativo geral de trabalhos 

publicados em cada revista 

A partir desses dados, verifica-se, novamente, a escassez desse gênero no 

campo de pesquisa nacional, o que nos leva a crer na necessidade atual de 

trabalhos que abordem tal temática. A Revista Ensaio – Pesquisa em Educação em 

Ciências (ISSN 1983-2117), criada em 1999, é uma revista semestral, arbitrada, de 

iniciativa de docentes que atuam no Centro de Ensino de Ciências e Matemática 

(CECIMIG) e, também, no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 

(FAE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O propósito da revista é 

estimular os autores a transcender o local e o específico, a fim de produzir 

conhecimento. A análise dos trabalhos apresentados entre as edições de 1999 a 

2008 soma um total de 119 artigos. Do total desses artigos apenas 01 trabalho toma 

a explicação como objeto de estudo (Ver o quadro a seguir): 

 

Quadro 04: Demonstrativo do quantitativo de trabalhos apresentados, que 
contemplam a explicação como objeto de estudo e como não-objeto, 
na Revista Ensaio 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 TOTAL

OBJ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 01 01 

NÃO-
OBJ 

03 03 02 02 --- 03 --- 01 04 04 01 23 

TOTAL 03 03 02 02 --- 03 --- 01 04 04 02 24 
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A Revista Ciência & Educação é uma publicação do Programa de Pós-

Graduação em Educação para a Ciência, da Faculdade de Ciências da UNESP, 

Campus de Bauru. Idealizada em 1995, inicialmente com a finalidade de divulgar os 

artigos elaborados a partir dos seminários proferidos dentro da programação dos 

Ciclos de Seminários em Ensino de Ciências, Matemática e Educação 

Ambiental, transformou-se posteriormente em órgão de divulgação dos trabalhos 

produzidos pelo curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática e 

pelo curso de Mestrado em Educação para a Ciência, com área de concentração 

em Ensino de Ciências, iniciados em 1995 e 1997, respectivamente. 

A partir do volume 5, a Revista Ciência & Educação passou a ser publicada 

em dois números anuais, com corpo editorial, e estendeu-se a todos os 

pesquisadores do Brasil e do exterior, interessados em divulgar resultados de 

pesquisas em Educação em Ciências, Matemática e áreas afins. Os trabalhos 

apresentados entre as edições de 1998 a 2008 somam um total de 255 artigos, dos 

quais, apenas 04 tomam a explicação como objeto de estudo (Ver o Quadro 05, a 

seguir): 

 

Quadro 05: Demonstrativo do quantitativo de trabalhos apresentados, que 
contemplam a explicação como objeto de estudo e como não-objeto, 
na Revista Ciências & Educação 

 2008 2007 2006* 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 TOTAL

OBJ --- 01  01 01 --- --- 01 ---  --- --- 04 

NÃO-
OBJ 

02 03 01 02 01 01 03 03 03 --- 01 20 

TOTAL 02 04 01 03 02 01 03 04 03 --- 01 24 
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A Revista Investigação em Ensino de Ciências é uma revista voltada 

exclusivamente para a pesquisa em ensino/aprendizagem de ciências (Física, 

Química, Biologia ou Ciências Naturais, quando forem enfocadas de maneira 

integrada). Somente são aceitos para publicação artigos de: 1) investigação em 

ensino/aprendizagem de ciências, propriamente ditos; 2) revisão da literatura em 

área de pesquisa em ensino/aprendizagem de ciências; 3) fundamentação teórica 

com implicações claras para a investigação em ensino de ciências; 4) metodologia 

da pesquisa educacional com relevância direta para a investigação em ensino de 

ciências; 5) crítica (ou defesa) e comentários sobre artigos publicados na própria 

revista. A periodicidade é de três números por ano,: em abril, agosto e dezembro. 

Conta com o apoio é do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, Brasil. A análise dos trabalhos apresentados entre as edições 

de 1996 a 2008 soma um total de 182 artigos, dos quais, apenas 03 tomam a 

explicação como objeto de estudo (Ver o quadro a seguir): 

 

Quadro 06: Demonstrativo do quantitativo de trabalhos apresentados, que 
contemplam a explicação como objeto de estudo e como não-objeto da 
Revista Investigação em Ensino de Ciências 

 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

 

TOTAL 

OBJ 01 --- --- 01 --- --- --- --- --- --- 01 --- --- 03 

NÃO-

OBJ 
01 01 04 05 05 03 06 05 05 04 01 04 04 48 

TOTAL 02 01 04 06 05 03 06 05 05 04 02 04 04 51 
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O quantitativo de trabalhos encontrados nos permite afirmar que a produção 

deles sobre a explicação, no ensino de Ciências Naturais, tomando-a como objeto 

de estudo, ainda se encontra tímida, pois no período de pouco mais de uma década 

foram encontrados, nas três revistas, apenas 08 trabalhos de um universo de 556 

trabalhos publicados.  

A título de demonstração, apresentaremos um quadro geral do quantitativo 

geral dos trabalhos apresentados pelos ENPECs e pelas revistas:  

 
Quadro 07: Demonstrativo Geral do quantitativo de trabalhos apresentados, que 

contemplam a explicação como objeto de estudo e como não-objeto e 
os meios em que são divulgados 

 ENPECs 
 

 
N= 2.276 

Ensaio 
 

 
N= 119 

Ciencias & 
Educação 

 
N= 255 

Investigação em 
Ens. de Cências 
 

N= 182 

Total 
 

 
N=2.832

OBJ 13 01 04 03 21 

NÃO-OBJ 255 23 20 48 346 

TOTAL 268 24 24 51 367 

 

Sem deixar de reconhecer que é significativo o número de produções 

acadêmicas, no contexto educacional no ensino de Ciências, contudo ao tratar da 

temática da explicação como objeto de reflexão no ensino de Ciências, 

identificamos que esse quantitativo chega a ser inexpressivo, comparado a outras 

temáticas desenvolvidas no ensino de Ciências. Ao mesmo tempo, os resultados 

também indicaram a existência de muitos trabalhos em que a explicação, mesmo 

não sendo tomada como objeto de estudo, se faz presente, ora servindo de 

subsídios, ora servindo de suporte teórico nas investigações, Em um total de 346 

trabalhos apresentados, a explicação é focalizada como elemento secundário nas 

pesquisas. 
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Os 21 trabalhos que constituem a nossa amostra foram analisados em 

diversos aspectos, sendo o primeiro deles os sujeitos das pesquisas. Uma amostra 

constituída por: dez trabalhos dos ENPECs e quatro das três revistas. Os sete 

trabalhos restantes tratam de pesquisa teórica: sendo 02 pelos ENPECs; 01 pela 

Revista Ensaio, 02 da revista Ciências & Educação e 01 da Revista Investigação em 

Ensino de Ciências 

Os quatorze grupos de sujeitos eram compostos por alunos de diversos 

níveis de escolaridade de ensino. Embora 14 dos 15 trabalhos tenham alunos como 

sujeitos, apenas 05 foram realizados em situação natural de sala de aula: 04 

(quatro) divulgados pelos ENPECs e apenas 01 pela Revista Ciências & Educação, 

conforme demonstrado no Quadro 9, a seguir: 

. Segue, abaixo, quadro com distribuição dos sujeitos por nível de 

escolaridade: 

 
Quadro 08: Demonstrativo do quantitativo dos trabalhos divulgados pelos ENPECs 

e pelas revistas, por nível de escolaridade dos participantes nas 
pesquisas 

Níveis de Ensino ENPECs Ensaio C & E* IENCI** Total 
N=15

Ensino Superior 02 --- --- --- 02 

Ensino Médio 06 -- --- --- 06 

Ensino Médio e 
Universitário. 

 --- --- 01 01 

Ensino Fundamental (1º ao 
9º ano) 

03 --- 02 --- 05 

Adolescentes entre 11 e 15 
anos e alunos adultos 
universitários 

--- --- --- 01 01 

*Revista Ciências & Educação  
**Revista Investigação em Ensino de Ciências 

 
 
 



 
 

 

67
 

Considerando os níveis de escolaridade dos sujeitos dos estudos que têm 

explicação como objeto de estudo, 40% destes são do Ensino Médio, 33% do 

Ensino Fundamental enquanto nos ENPECs, no computo geral, predominam 

trabalhos voltados para alunos do Ensino Médio (46%). Nos trabalhos apresentados 

pelas revistas, há uma equiparidade (50%) de trabalhos envolvendo participantes e 

trabalhos com perspectivas teóricas. Essa especificidade pode estar relacionada 

com a caracterização dos pesquisadores envolvidos nos estudos. Enquanto nos 

ENPECs existe um peso maior de pesquisadores envolvidos na área da Física – o 

que, presumidamente, corresponde ao envolvimento de participantes, no Ensino 

Médio, envolvidos nos seus estudos – aqueles apresentados nas Revistas, por 

serem mais abrangentes, podem significar uma diluição dos participantes envolvidos 

e, de certa forma, a busca primeira de estudos com perspectivas teóricas com a 

temática explicação, por se encontrar incipiente para que possa realizar estudos que 

envolvam participantes na área de conhecimento da Física, o que se pode constatar 

no quadro, a seguir: 

 

Quadro 09: Demonstrativo do quantitativo dos trabalhos apresentados pelos 
ENPECs e revistas por área de conhecimento 

Áreas de 

Conhecimentos 

ENPECs 

N= 13 

Ensaio 

N=1 

C & E 

N=3 

IENCI 

N=3 

Total 

N=20 

Geral (Ensino de 
Ciências) 

03 01 02  06 

Biologia 02 ---   02 

Física 08 --- 01 01 10 

Química    01 01 

Físico/Química    01 01 

 

Dos vinte e um trabalhos analisados, apenas 01 não foi computado no 

quadro, por estar voltado para a compreensão da epistemologia de Maturana & 



 
 

 

68
 

Varela (2001), não sendo cabível relacioná-lo a alguma área de conhecimento. Os 

demais trabalhos encontram-se distribuídos nas áreas de conhecimento de: Biologia, 

Ciências Naturais, Física e Química.  

Ao nos determos sobre o lugar da explicação em cada área de 

conhecimento, constatamos que a maior preocupação dos pesquisadores encontra-

se na superação de dificuldades dos alunos para aprenderem determinados 

conteúdos. Observa-se que, embora o número de pesquisas voltadas para a 

explicação ainda é bastante tímida, percebe-se que ela se faz presente em todas as 

áreas de conhecimento das Ciências. No entanto, a maior concentração das 

pesquisas desenvolvidas encontra-se na área de Física. 

Atribuímos a presença marcante de trabalhos da área de Física nos 

ENPECs ao histórico da formação institucional de pesquisadores em Ensino de 

Ciências no Brasil, a partir de dois programas de pós-graduação em Ensino de 

Física (DELIZOICOV, SLONGO e LORENZETTI, 2007).  

Quadro 10: Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de acordo com o foco 
temático abordado por cada ENPEC e cada revista 

Focos Temáticos ENPECs 
N= 13 

Ensaio 
N=1 

C & E 
N=4 

IENCI 
N=3 

Total 
N=21 

Analogias  01 --- --- --- 01 
Ensino de Ciências 01 --- --- --- 01 
Linguagem (oral, 
escrita, pictográfica) 

01 01 01 --- 03 

Metacognição 01 --- --- --- 01 
Modelos (mentais, 
explicativos) 

03 --- --- 02 05 

Qualidade de 
explicação 

02 --- --- --- 02 

Teorias (avaliação, 
teorias-em-uso, 
microteorias) 

02 --- 01 --- 03 

Tipos de Explicação 
(cotidiana, científica, 
causal e legal) 

02 --- 02 01 05 
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 Como pode ser visto no Quadro 11, analisando-se sobre que aspectos 

específicos da explicação abordam os trabalhos que a têm como foco, observa-se 

que dois focos temáticos se sobressaem nos trabalhos apresentados. São eles: 

modelos (mental e explicativo, científico) e tipos de explicação. Ambos se igualam 

quantitativamente (n=05). Um ponto a acrescentar nessa análise descritiva é que os 

estudos que tomam esses dois focos temáticos têm como ponto de partida ou 

investigar como os alunos explicam determinados fenômenos, isto é, modelos 

mentais que eles têm, ou identificar os tipos de explicação: Estes dados sugerem 

que tais estudos estão voltados para o produto final da aprendizagem, na qual as 

explicações já devem ou deveriam estar internalizados, compreendidos, pelos 

alunos. Tais estudos muito contribuem para o entendimento da aprendizagem em 

Ciências e, ao mesmo tempo, revelam a ausência de investigações sobre o papel do 

professor no processo de explicação dos conteúdos das Ciências (Ciências, 

Biologia, Física, Química), quais os modelos e tipos de explicação são utilizados por 

eles no processo de ensino.  

Outro fato que a análise dos focos temáticos, dos trabalhos centrados na 

explicação, sugere é a diversidade de aspectos que a explicação mobiliza. Por 

exemplo: além dos modelos mentais e tipos de explicação apresentados por alunos, 

há pesquisas sobre a qualidade da explicação, os aspectos metacognitivos que o 

ato de explicar mobiliza e as estratégias usadas para explicar, dentre elas o uso de 

analogias.   

 
Quadro 11: Relação dos objetivos com seu respectivo recurso metodológico de 
cada estudo dos ENPECs 
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Estudos Objetivos Recursos Metodológicos 

Estudo 01 Mostrar que los alumnos que consiguen 

explicar la flotación en términos a los 

propostos por el análisis de Piaget. 

Experimento e entrevista 

Estudo 02 Conhecer como os alunos chegam a uma 

explicação causal do fenômeno 

observado 

Experimento e registro 

escrito 

Estudo 03 Identificar as microteorias-em-uso 

(explicação), sobre o murchamento da 

alface, quando é temperada. 

Experimento e registro 

escrito 

Estudo 04 Como os estudantes concebem o 

processo de avaliação de teorias ou 

explicações 

Entrevista a partir de uma 

narrativa de um 

experimento de laboratório 

Estudo 05 Apresentar como o arrastamento do éter, 

na teoria de Fresnel, pode constituir uma 

explicação científica. 

Investigação teórica 

Estudo 06 Mostrar a importância, em situações de 

ensino-aprendizagem, da mecanicidade 

dos modelos no processo de apropriação 

de explicações sobre os fenômenos 

térmicos. 

Questionário 

Estudo 07 Apresentar os tipos de explicações que os 

alunos do 3º ano EF, atribuem aos 

fenômenos trabalhados nas aulas de 

Ciências em que utilizou atividades de 

conhecimento físico. 

Produções escritas 

Estudo 08 Apresentar os critérios de qualidade da 

explicação, propostos por Brewer et al, e 

esboçar o papel da explicação em sala de 

aula. 

Experimento e entrevista 
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Estudo 09 Identificar quais os critérios de validação 

de explicações 

Entrevista 

Estudo 10 Apresentar o papel do conhecimento 

científico-escolar e dos processos 

metacognitivos na elaboração de 

explicações. 

Experimento e produção 

escrita 

Estudo 11 Investigar a explicação como atividade 

verbal e suas implicações, no processo de 

ensinar e aprender em Ciências Naturais 

Revisão teórica 

Estudo 12 Compreender os critérios de qualidade de 

uma explicação. 

Entrevista 

Estudo 13 Verificar o emprego de analogias, nas 

explicações, dos futuros professores de 

Física. 

Relatório de regência. 
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Quadro 12: Síntese dos objetivos e recursos metodológicos de cada estudo 
encontrado nas revistas    
Estudos Objetivos Recursos 

Metodológicos 

Estudo 01 Discutir um referencial para análise de episódios 

explicativos na sala de aula de ciências 

desenvolvido a partir de análises de 

contribuições teóricas nas áreas de Educação 

em Ciências, Linguística, Ciência Cognitiva, e de 

investigações empíricas. 

Revisão teórica e 

empírica 

Estudo 02 Discutir se os estudantes: (a) atribuem, 

espontaneamente, aos experimentos a função 

de refutar uma explicação ou teoria; (b) 

compreendem que os experimentos também são 

utilizados para refutar explicações, de modo a 

contribuir para a sofisticação de teorias. 

Entrevistas; leitura e 

discussão de uma 

história que narra a 

realização de um 

experimento de 

laboratório.  

Estudo 03 Mostrar um panorama de como aparecem os 

registros escritos realizados pelos alunos, após 

uma aula de Ciências em que eles são levados a 

resolver situações problemáticas por meio da 

experimentação, argumentar e escrever sobre 

os fenômenos físicos. 

Resolução de 

problemas 

Estudo 04 Descrever ideias centrais da epistemologia de 

Maturana. 

Revisão teórica 

Estudo 05 Abordar o problema da explicação científica 

analisando distintas posições epistemológicas 

com relação ao problema da explicação, ao rol 

das teorias e dos modelos da explicação 

científica, assim como suas implicações para o 

ensino de ciências.  

Revisão teórica 

Estudo 06 Relacionar o estudo de Piaget sobre as 

explicações causais com o das pesquisas do 

chamado movimento das concepções 

alternativas. 

Entrevistas, 

observação e 

descrição de 

experimento. 
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Estudo 07 Trazer à discussão as diferenças e similaridades 

que têm a modelação em Física e em Química, 

tomando como referência as diferentes tradições 

explicativas que nelas surgiram, principalmente, 

nos séculos XVIII e XIX. 

Revisão teórica 

Estudo 08 Obter informações sobre o perfil conceitual que 

empregam os estudantes nas explicações, e se 

isso permitirá estabelecer mais claramente um 

diagnóstico das principais dificuldades 

conceituais, epistemológicas e ontológicas que 

têm. 

Entrevistas e 

resolução de 

problemas 

 
 

 

Em relação aos objetivos e recursos metodológicos dos estudos aqui 

analisados, identifica-se que, em termos de recursos metodológicos, há a 

prevalência do uso de experimentos especialmente elaborados para a coleta dos 

dados da pesquisa. Em outras palavras, os estudos sobre a explicação, em geral 

não tratam da explicação em situações cotidianas, isto é, aquelas que ocorrem no 

dia-a-dia da sala de aula, sem atividade especificamente desenhada para induzir 

seu acontecimento.   

Cabe aqui, algumas questões que merecem reflexão: Por que há ausência 

de estudos voltados a investigar a explicação no contexto natural de sala de aula? 

Por que foi necessário investigar explicação na sala de aula a partir de algum 

instrumento, ou criar uma situação específica para que a explicação pudesse ser 

investigada? Adicionalmente, não identificamos também estudos que tomassem 

explicação como objeto do discurso pedagógico do professor em sala de aula. 

Prosseguindo na análise dos estudos acerca do Estado da Arte dos estudos 

nacionais sobre a explicação, achamos necessário identificar o conceito de 
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explicação que eles apresentam. No Quadro 14 constam os conceitos de explicação 

encontrados nos artigos dos respectivos ENPECs. 
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Quadro 13: Apresentação dos conceitos de explicação encontrados em cada trabalho 

ENPECs AUTORES CONCEITOS 

I ENPEC  OTERO, M. R, 1997 Não foi apresentado 

   

II ENPEC  
  

 Não houve trabalhos 

III ENPEC 
  

 Não houve trabalhos 

Carmem Maria De Caro 

MARTINS, Oto BORGES, 2007 

...as explicações escritas como se fossem decorrentes de microteorias, expressáveis 

através de um conjunto de proposições 

PAULA, H. F. & BORGES, A. 

T., 1993. 

Não foi apresentado 

GURGEL, I. & PIETROCOLA, 

M, 1995 

uma explicação se configura como a busca daquilo que se percebe (direta ou 

indiretamente) naquilo que se supõe existir (CUPANI E PIETROCOLA, 2002) 

 
 
 
 
 
IV ENPEC 

 
 

 

OLIVEIRA, C. M. A. & 

CARVALHO, A. M. P., 1995 

 

Weinberg (2001) define uma explicação como uma declaração do propósito da coisa 

explicada. 

Para Brewer, Chinn e Samarapungavan (1998) “... uma explicação é uma narrativa 

que fornece uma estrutura conceitual para um fenômeno (por exemplo, fato, lei, 

teoria) isso conduz a um sentimento de compreensão no leitor.” 

Strawson (2002) encontra na descrição parte importante do processo para se 

alcançar uma explicação; “... se buscamos uma explicação, é preciso selecionar fatos 
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apropriados acerca de uma evento ou condição pode envolver a escolha entre 

diferentes descrições possíveis do mesmo evento ou condição”. 

Uma explicação legal, expressa as relações gerais; está no domínio dos observáveis; 

se obtêm por constatação de fatos e regularidades; envolve relações aplicadas do 

sujeito aos objetos; descreve os fenômenos físicos. 

A explicação causal envolve relações necessárias, inseridas num sistema explicativo 

que pode ser transposto para outras situações; ultrapassa o domínio dos 

observáveis; exige uma atribuição das operações aos objetos, considerando o 

fenômeno físico como agente ativo; explica o fenômeno e exige a construção de uma 

inovação, uma nova palavra. 

FORATO, T. C. M. & 

PIETROCOLA, M, 1995. 

Brewer, Clarke e Chinn (1998), ... a explicação é um relato que fornece uma estrutura 

conceitual para um fenômeno que leva o interlocutor a um sentimento de 

entendimento. 

 
 
 
 
 
V ENPEC 

 

ROMERO, T. R. L. & 

PIETROCOLA, M. 1995. 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, explicação significa esclarecimento de um ato para o 

justificar; desagravo; ato de explicar, de tornar a exposição inteligível ou clara. Neste 

contexto, explicar significa fazer compreender, tornar inteligível.  

... concepção positivista da ciência ... explicação cientifica à descrição dos fatos ou 

fenômenos por meio de leis. 

Levemos em conta a opinião de Giere (1988, apud CUSTÖDIO, 2005, p. 44):  

“Explicar é uma atividade humana praticada muito antes do surgimento da ciência 

moderna […] pessoas empregam vários tipos de esquemas [modelos mentais] dando 
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explicações e as compreendendo […] tudo que é distintivo sobre a explicação 

‘científica’[…] é que ela emprega modelos desenvolvidos pela ciência […] O que a 

ciência fornece para as ‘explicações científicas’ é um conjunto bem autenticado de 

modelos (p. 105). 

AZEVEDO, M. C. P. S. & 

PIETROCOLA, M, 1995. 

 

Segundo Brewer et al (1998), explicar é fornecer uma estrutura conceitual, que deve ir  além 

do fenômeno original, mostrar como este advém da estrutura, integrar uma gama de 

fenômenos e proporcionar um sentimento de entendimento, além de, em ciência,  ser, 

testável. 

Carmem Maria De Caro 

MARTINS, Oto BORGES, 2007

 

... as explicações também são resultados de crenças, modelos e esquemas de 

interpretação do mundo. 

...explicação é uma tentativa de resposta a uma questão específica (GILBERT et al, 

1998).  

 

 
 
 
 
 
VI ENPEC 

 
...  

LIRA, M. R.& TEIXEIRA, F. M., 

2007 

 

... a posição naturalista defende a explicação como um raciocínio que inclui leis 

gerais esclarecedoras das causas dos fenômenos. Nessa perspectiva, explicar seria 

apontar causas, responder os porquês da ciência, estabelecer as condições 

antecedentes e as leis gerais que produzem o fenômeno em questão 

A explicação consiste na atribuição de uma causa eficiente a um determinado evento. 

É o mecanismo básico de constituição da ciência moderna, pois todo o progresso das 

ciências empíricas se baseou na eficácia da explicação dos fenômenos. 

Explicar é estabelecer um fundamento para as coisas. 

Para Grize (1990), a dificuldade de apontar um conceito que assegure a essência da 
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explicação se encontra na própria semântica da palavra, por levar a diferentes 

possibilidades de conceitos, como, por exemplo, a explicação no senso comum é 

entendida como ‘algo que dá conta’; ‘uma definição’; ‘dar uma justificativa’; e, até 

mesmo, ‘responder a um por quê’. Também é comum ter a ideia de que explicar é 

meramente elucidar algo que ainda não foi entendido. 

Barbieri; Colavita e Scheuer (1989), Jisa e Mariotte (1990) definem explicação como 

um movimento interacional, que se produz quando um dos interlocutores dá uma 

nova informação (explanans), que faz referência a um objeto de atenção conjunta 

(explanandum) e que, ao mesmo tempo, serve como esclarecimento do que estava 

obscuro ou problemático no diálogo. 

Ao contrário de Moirand (1999), que, apoiado na visão dialógica de Bakhtin, 

considera a explicação como modo discursivo essencial de difusão de 

conhecimentos. 

Donaldson (1986) apresenta como ponto de convergência dos vários conceitos sobre 

explicação ao entendê-la como uma atividade verbal que se desenvolve num 

contexto interativo e, consequentemente, tem necessidade de certas condições 

sociais para se produzir. 

...de acordo com François, o sentido da palavra explicar pode variar em função: do 

tipo de questão (‘por que’, ‘como’); do tipo do objeto que se quer explicar (uma 

palavra, um conceito); do tipo do interlocutor (pais, professor, uma criança); do lugar 

da explicação no discurso (objetivo principal, apenas uma narrativa, um fato) e o 
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modo de explicar em função da situação, da preferência do interlocutor. 

Banks-Leite (2003, p. 152-153), ao investigar a conduta explicativa em crianças em 

set de sala de aula, defende a explicação ou o discurso explicativo como elemento 

constituinte do ensinar e aprender e considera que discurso explicativo é mais do que 

um simples instrumento mediador, auxiliar e facilitador da/na transmissão ou difusão 

de conhecimento; é, acima de tudo, constitutivo do conhecimento. 

... a explicação em sala de aula é uma atividade verbal que, diretamente, influencia 

as decisões do ensino, muitas vezes imediatas. 

CUSTÓDIO, J. F & 

PIETROCOLA, 2007. 

 

um dos critérios de legitimação de uma explicação é o poder de gerar sentimento 

entendimento. 

Brewer, Chinn e Samarapungavan (1998), na tentativa de explicar o que é uma 

explicação, concluíram que “uma explicação é um relato que fornece uma estrutura 

conceitual para um fenômeno (por exemplo, fato, lei, teoria) que leva a um 

sentimento de entendimento no leitor/ouvinte. A estrutura conceitual explanatória vai 

além do fenômeno original, integra diversos aspectos do mundo, e mostra como o 

fenômeno original decorre da estrutura” (p. 120). 

BOZELLI, F. C. & NARDI, R., 

2007 

 

Explicar envolve, uma análise cuidadosa dos conteúdos a serem tratados, considerar 

diferentes estratégias de comunicação, diferentes interesses e habilidades cognitivas 

dos interlocutores, a motivação, os objetivos e os papéis sociais dos participantes, as 

restrições impostas pelos contextos etc (MARTINS, OGBORN, KRESS, 1999, p. 30). 
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Diante da diversidade de conceitos apresentados pelos trabalhos, 

concordamos com Grize (1981, p. 110), ao afirmar que “a dificuldade de apontar um 

conceito que assegure a essência da explicação se encontra na própria semântica 

da palavra, a faz levar a diferentes possibilidades de conceitos”. Contudo, 

esmiuçando este quadro demonstrativo é possível observar as semelhanças entre 

os autores ao conceituarem a explicação. O entendimento sobre o que é explicação 

parece girar em torno de uma/um: ‘declaração’, ‘narrativa’, ‘descrição’, ‘relato’, 

‘esclarecimento’, dentre outros que, de certa forma, estão ligados à finalidade das 

Ciências Naturais, qual seja, esclarecer os fenômenos do mundo físico para além do 

observável. Explicação, no entender de Moirand (1999, p. 78) é o: “modo discursivo 

essencial de difusão de conhecimentos”. Barbieri; Colavita & Scheuer (1989) e Jisa 

Mariotte (1990) compreendem a explicação como um movimento interacional, 

porém, questionamos a referência e a necessidade dos autores em utilizarem, nas 

suas análises, os termos explanans e explanandum nessa interação, os quais são 

oriundos do modelo de explicação científica, elaborado por Hempel (1969) e, 

segundo alguns críticos, são impregnados da lógica que podem tornar a explicação 

reducionista (ver Capítulo 1). Com efeito, não concordamos com a sua utilização, 

uma vez que Hempel utiliza-os dentro do contexto científico e não numa prática de 

ensino.  

O Quadro 15, a seguir, contém os conceitos de explicação encontrados nas 

referidas revistas. 



 
 

 
   

 

81

 

Quadro 14: Relação de conceitos de explicação encontrados nas referidas revistas  

REVISTAS AUTORES CONCEITOS 

Ensaio MARTINS, OGBORN & 

KRESS, 1999 

 

Preferimos pensar nas explicações como envolvendo a criação de 

novas visões de mundo, onde possam existir novas entidades 

constituintes e participantes de novas realidades, que possuem 

possibilidades de ação e interação próprias em sequências de 

eventos.  

 

Explicações, portanto, baseiam-se na natureza básica, na ontologia 

das entidades físicas, abrindo espaço para uma discussão acerca do 

uso de metáforas e analogias nas explicações científicas. 

HELDER DE 

FIGUEIREDO & Paula 

e TARCISIO BORGES, 

A 

NÃO APRESENTOU Ciências &Educação 

 

 

 

Pensando no que fez, para poder falar, para contar para o professor 

e para a classe, o aluno vai fazendo ligações lógicas, estabelecendo 

conexões entre as suas ações e as reações dos objetos; quando os 
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OLIVEIRA, C. M. A. e 

CARVALHO, A. M. P,  

 

alunos são capazes de se desvincular das próprias ações para as 

relações entre os atributos dos objetos e os resultados obtidos inicia-

se a conceituação, a explicação do fenômeno trabalhado 

(CARVALHO, 2004). 

 

Uma explicação legal expressa as relações gerais, está no domínio 

dos observáveis, se obtida por constatação de fatos e regularidades, 

envolve relações aplicadas do sujeito aos objetos, descreve os 

fenômenos físicos.  

 

Já a explicação causal envolve relações necessárias inseridas num 

sistema explicativo que pode ser transposto para outras situações, 

ultrapassa o domínio dos observáveis, exige uma atribuição das 

operações aos objetos, considerando o fenômeno físico como 

agente ativo, explica o fenômeno e exige a construção de uma 

inovação, uma nova palavra. 

  

 

 

 

As explicações científicas, por exemplo, são reformulações da 

experiência aceitas pela comunidade científica por satisfazerem um 

critério de validação estabelecido por ela mesma. 

O explicar é sempre uma reformulação da experiência que se 
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MOREIRA, M. A.,. 2004

explica. As explicações são sempre reformulações da experiência, 

mas nem toda reformulação da experiência é uma explicação. Uma 

explicação é uma reformulação da experiência aceita por um 

observador (CARVALHO, 2004, p. 29). O explicar e a explicação têm 

a ver com aquele que aceita a explicação. As explicações são 

reformulações da experiência aceitas por um observador (ibid.). 

O explicar se dá, então, na linguagem, mas sua validade não 

depende do explicador e sim de quem aceita a explicação. Assim, há 

tantos explicares diferentes quanto modos de aceitar reformulações 

da experiência (CARVALHO, 2004, p. 30). Há tantos explicares, 

tantos modos de explicar, como modos de aceitar as explicações 

que são reformulações da experiência. E isso é absolutamente 

cotidiano (CARVALHO, 2004, p. 30). 

 CONCARI, S. B. Para Hempel (1965), la explicación parte de una declaración de un 

fenómeno a ser explicado y encuentra un conjunto de leyes y 

enunciados sobre condiciones antecedentes que implican una 

declaración. 

La explicación científica a la que alude Bunge no debe ser vista 

como la explicación causal, pues como él mismo aclara, ésta no es 

sino un tipo de explicación científica, pues la explicación se efectúa 
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siempre en términos de leyes científicas y esas leyes no son siempre 

causales. 

 

Para Humberto Maturana (1995) las explicaciones son 

proposiciones presentadas como reformulaciones de experiencias 

que son aceptadas como tales por un oyente con respecto a una 

pregunta que exige una explicación. A esta definición de explicación, 

agrega que el uso de las explicaciones científicas para dar validez a 

una afirmación, es lo que hace que esa afirmación sea una 

afirmación científica. 

 

Compartiendo la postura en la que los supuestos o condiciones 

antecedentes son menos relevantes, Rolando García (1979) 

establece que una explicación física consiste simplemente en 

demostrar que un fenómeno dado es una consecuencia de leyes ya 

aceptadas. 

 

Explicar significa incrementar el entendimiento de las causas del 

fenómeno, y además, refiere a la prueba empírica de las 

proposiciones de la teoría, a las que les da apoyo. (CONCARI) 
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EICHLER, MARCELO 

LEANDRO; PARRAT-

DAYAN, SILVIA; 

FAGUNDES, LÉA DA 

CRUZ.  

... a explicação causal consiste no uso de ações e operações por um 

sujeito que cria modelos (representações) e os atribui a objetos 

(Inhelder, 1986). Então, a explicação é modelização. A busca pela 

explicação, em seus sucessivos esboços explicativos, leva à 

proposição de modelos explicativos ou, em outras palavras, a 

explicação é possível através de um modelo da realidade (EICHLER, 

2001). 

- ILEANA M. GRECA, 

FLÁVIA M. T. DOS 

SANTOS 

  NÃO FOI APRESENTADO 

Investigação em Ensino 
de Ciências 

C. FURIÓ, J. 

GUISASOLA, J.L.   

NÃO FOI APRESENTADO 
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Considerando os cinco estudos, acima expostos, que apresentaram 

conceitos de explicação, constatamos que apenas três formulam ou defendem 

explicitamente o que se entende por explicação. Os outros dois remetem a 

referência bibliográfica com conceitos de explicação formulados por outros autores. 

Tanto no estudo de Carvalho (1998) quanto no de Martins, Ogborn & Kress 

(1999) o entendimento do que é explicação remete à construção de significados a 

partir das experiências vividas pelos alunos. É interessante destacar que ao 

relacionarem explicação à interpretação, à construção de significados em um 

contexto de esses autores trazem a idéia de que explicação é um processo 

comunicativo associado a processos cognitivos em contextos específicos. Portanto, 

explicar seria uma atividade discursiva que estenderia a compreensão para além do 

observável 

A análise dos trabalhos dos ENPECs e da Revista Ensaio, da Revista 

Ciências & Educação e da Revista Investigação em Ensino de Ciências sobre a 

explicação como objeto de estudo no ensino de Ciências revela que, em pouco mais 

de dez anos, foram apenas vinte e um trabalhos.  

A explicação investigada de forma secundária, ou seja, como não sendo 

objeto de estudo, está presente em diversos artigos. Advogamos que, para 

situarmos o Estado da Arte dos estudos sobre explicação no ensino de Ciências, é 

relevante sabermos quais os enfoques abordados nesses estudos. No total foram 

encontrados 346 trabalhos que envolviam a explicação, embora ela não tenha sido o 

objeto de estudo. Desses, 255 foram divulgados nos ENPECs, 23 pela Revista 

Ensaio, 20 pela Revista Ciências & Educação e 48 pela Revista Investigações em 

Ensino de Ciências.  
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Todavia, considerando que o nosso interesse em proceder ao Estado da Arte 

é apenas uma etapa para entendermos o que na área de pesquisa sobre o ensino 

de Ciências é considerado explicação e como ela tem sido investigada, restringimos 

nossa análise apenas aos estudos que tratam da explicação como objeto de estudo 

per si. Fica o registro de sugestão para novas investigações: a análise dos materiais 

que  abordem a explicação, apesar de não ser este o foco de tais estudos. 

Os dados levantados acerca dos estudos sobre explicação no ensino de 

Ciências revelam a ausência de pesquisas voltadas para a prática discursiva do 

professor e de pesquisas voltadas para o contexto natural de sala de aula de 

Ciências.   

Existe a preocupação em investigar como os alunos (de diversos níveis de 

escolaridade) explicam determinados conceitos científicos em diferentes situações. 

E quase nada de investigação de como os professores estão procedendo ao 

explicarem, em sala de aula, quais são suas estratégias, como envolvem os alunos 

na sua explicação, como sabem se sua explicação foi adequada e proveitosa para 

os alunos, e assim por diante. Tendo em vista que a explicação é um dos aspectos 

centrais do processo de ensino em geral e, de modo enfático, no ensino das 

ciências, esclarecer tais questionamentos tenta contribuir para um ensino e uma 

aprendizagem de qualidade. O presente estudo tenta contribuir para responder tais 

questionamentos, investigando o que é explicação para professores e alunos. 

Para efetivar esta nossa pesquisa, além de situarmos o conceito de 

explicação nas pesquisas, realizadas no Brasil, na área de ensino de Ciências, 

através dos registros dos ENPECs e das Revistas Ensaio, Ciências & Cognição e 

Investigações em Ensino de Ciências, buscamos, também, em outros trabalhos, 
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informações que pudessem nos orientar na construção de um conceito sobre o que 

é explicação nas aulas de Ciências. 

 

 

2.3 – Modelo Pedagógico da explicação no ensino de Ciências – Conceito de 
Explicação 

 

Respaldados nos estudos anteriormente analisados, argumentamos que 

explicar é uma atividade de mobilização e construção de conhecimento e seu 

produto, um objeto do pensamento, apresenta regras e lógica interna (BOREL, 

1981). Como atividade de linguagem, está inserida num contexto sócio-histórico e 

ideológico que, por sua vez, está associado a outras instâncias enunciativas, tais, 

como: narrativa, argumentativa, declarativa.  Os múltiplos aspectos envolvidos no 

ato de explicar possibilitam analisá-lo sob diferentes enfoques.   

Borel (1981) destaca que o ato de elaborar uma explicação mobiliza duas 

dimensões: uma interacionista e outra cognitiva, uma vez que, ao explicar, o 

individuo envolve simultaneamente no seu discurso a formulação e o raciocínio (Ver 

quadro a seguir). 

 

Quadro 15: Relação das dimensões de explicação com os aspectos mobilizados 

Dimensões de explicação Aspectos mobilizados 

Interacionista 

   

(Comunicação) 

Comunicar (formular, expor, expressar...): 

- Ensinar (fazer saber, fazer compreender, mostrar...) 

- Justificar (motivar, desculpar, legitimar...) 

Cognitiva Explicitar 
- Desenvolver (comentar, glosar, definir,...) 

- Interpretar (elucidar, traduzir, situar, reconstituir...) 

- Explicar (dar conta de, dar a razão de...) 
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Para Borel (1981), as duas dimensões – interacionista e cognitiva – estão 

frequentemente associadas a uma função: a de fazer compreender. Por 

conseguinte, a explicação envolve a dimensão comunicativa, concomitantemente à 

dimensão cognitiva. 

Conforme Custódio (2007), quando um indivíduo recebe uma explicação, na 

escola ou na vida cotidiana, entra em jogo a capacidade de a  explicação satisfazer 

o interlocutor. Uma explicação será aceita com base nessa competência, aliada aos 

critérios racionais usuais. 

Para esse mesmo autor, embora explicar seja o elemento essencial na 

comunicação dos saberes no cotidiano da sala de aula, não se tem muito claro as 

razões que levam alguém a aceitar uma explicação. Tendo-se em vista que 

explicações intuitivas se superpõem às explicações obtidas na escola, Custódio 

(2007) propõe que um dos critérios de legitimação de uma explicação é o poder de 

gerar o sentimento de entendimento, isto é, satisfação intelectual afetiva, que 

provoca a aceitação de uma explicação, ou o sentimento de que se conquistou 

entendimento através da explicação. 

Brewer et al (1998) e Brewer (1999) reafirmam o argumento de Custódio que 

o status afetivo da explicação se faz presente no sentimento de entendimento. Este 

sentimento formaria parte do lastro afetivo do indivíduo na interação com os saberes 

escolares, facilitando e fortalecendo sua estabilização. 

Em relação aos aspectos comunicativos do ato de explicar, Hudelot, 

Salazar-Orvig & Veneziano (2008), ao nvestigarem as condutas explicativas de 

crianças em suas relações com os objetos, afirmam que essas condutas são 

constituídas de encadeamentos discursivos que se apresentam na relação de um 

(ou mais) enunciado com seu contexto ou com o que o cerca. Esses encadeamentos 
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manifestam, ao mesmo tempo, uma relação de conteúdo e uma relação com o outro. 

Esses autores consideram que essas condutas envolvem duas dimensões: uma 

pragmática, no sentido de que a troca recai sobre uma atividade essencialmente 

prática ou em interação; e uma dimensão discursiva, na qual os encadeamentos 

recaem na adequação de uma codificação, ou seja, compartilhar de significações 

(MELO, 2003). 

Conforme Moirand (1994), uma característica central da explicação no 

contexto escolar é a sua “didaticidade”, ou seja, sua qualidade didática no ato de 

ensinar. Nessa perspectiva, devem ser considerados três aspectos: (a) o situacional 

– a explicação se insere numa situação de comunicação em que um dos 

interlocutores (professor e aluno) revela um saber que pode, deseja ou quer 

compartilhar com o outro; (b) o funcional – a explicação refere-se à intencionalidade 

do discurso, isto é, tem como função a interação discursiva e (c) o linguístico – a 

explicação caracteriza-se pelo uso de procedimentos verbais, definições e 

exemplificações expostas pelos sujeitos. 

Partindo, da perspectiva histórico-social de concepção de um sujeito 

interativo – que elabora conhecimentos sobre objetos, em processos 

necessariamente mediados pelo outro e constituídos pela linguagem, pelo 

funcionamento dialógico – e que a explicação é um mecanismo central para que se 

processe, através da interação professor e aluno, o ensino e a aprendizagem, 

sintetizamos a seguir, em forma de um gráfico, a dinâmica das dimensões na 

relação entre a linguagem, mediada pelo discurso explicativo para a aprendizagem 

do saber científico no contexto de sala de aula. Em outras palavras, apresentaremos 

graficamente o uso das dimensões da explicação no fazer pedagógico do professor 

de Ciências. 
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Figura 01: Modelo Pedagógico da explicação no ensino de Ciências 
MODELO PEDAGÓGICO DA EXPLICAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

  
 
                                                                                           
 
 
LINGUAGEM VERBAL                                                 EXPLICAÇÃO               OBJETO DO CONHECIMENTO 
        (Discurso explicativo)              SABER CIENTÍFICO 
                 APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                EXPLICAÇÃO 
                                                                         (Discurso explicativo)    
                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

 

Afetiva SOCIAL Didática 

Cognitiva Científica 

CTS; vivências; 
Aplicabilidade; 
pensamento crítico  

Analogias; modelos 
de ensino;desenho; 
exposição; 
experimentos; 

Estruturas 
cognitivas; 
modelos mentais; 
conhecimentos 
prévios.

Saber científico X 
saber cotidiano; 
pesquisas, fazer 
Ciências 

Interesse; 
aceitação; 
entendimento; 
atitudes 
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Em sala de aula, o uso da linguagem na explicação mobiliza as cinco 

dimensões: afetiva, científica, cognitiva didática e social. Elas são interdependentes 

e o que vai aproximá-las, afastá-las entre si e até mesmo fundi-las será o contexto 

em que a explicação está envolvida. Para fins didáticos, discutiremos as dimensões 

separadamente, exceto as dimensões afetivas e cognitivas, por serem 

interdependentes no contexto de sala de aula. 

De acordo com Wadsworth (1996, p.175), a autonomia intelectual tem os 

componentes cognitivo e afetivo, funcionalmente, inseparáveis. Piaget (1996) 

considera esses componentes, além de inseparáveis, irredutíveis e complementares. 

O cognitivo diz respeito aos instrumentos fornecidos pela inteligência, portanto 

fundamenta possibilidades, potencial dos indivíduos para a elaboração de 

conhecimentos. Por outro lado, o afetivo corresponde ao desejo que mobilizará o 

sujeito para agir em direção a um objetivo, revelando o querer. Isto implica que em 

uma circunstância efetiva de elaboração de explicação ou de aceitação de 

explicação “não basta poder realizar uma ação, é preciso antes querer realizá-la” 

(BRENELLI, 2000, p. 109).  

Considerando Piaget (1975), as ações afetivas e cognitivas são 

consistentemente articuladas. Os aspectos afetivos constituem o motor da ação e os 

cognitivos a sua estruturação. Consequentemente, em termos de ensino formal há 

necessidade de estratégias possíveis de desenvolver a capacidade intelectual, ao 

mesmo tempo em que acionam e potencializam comportamentos afetivos positivos, 

quais sejam: julgamentos e decisões favoráveis a uma determinada tarefa. 

Custódio (2007) corrobora nossa argumentação, quando afirma que a 

aceitação e a compreensão de uma explicação, por parte dos alunos, vai depender 
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do seu engajamento e dos seus valores afetivos – motivação, interesse, sentimento 

de entendimento – que funcionarão como catalisador ou inibidor da aprendizagem.  

Levando em conta o imbricamento entre afetividade e cognição em relação à 

explicação em sala de aula, é preciso estarmos alertas para a estrutura coerente 

entre relações do fenômeno a ser explicado e a bagagem conceitual, já adquirida 

pelos alunos, e a mobilização tanto para expor os conhecimentos já adquiridos 

quanto para adquirir novos. Adicionalmente, o planejamento de estratégias didáticas 

envolve também um contexto específico de uso da comunicação, portanto mobiliza a 

habilidade de gerir o discurso explicativo. Na prática pedagógica do professor, isso 

implica a mobilização de diversos aspectos na sua formação profissional, inclusive 

de sua concepção de ensinar Ciências, compondo a dimensão didática da 

explicação no ensino de Ciências.  

A partir da didática, observamos que a prática discursiva de explicar uma 

explicação científica, ainda não é vista como algo que se ensine ou aprenda 

(OGBORN et al, 1997) e muito menos sendo, regularmente, debatida nas práticas 

pedagógicas. 

Leite & Figueroa (2004) partem do pressuposto de que a capacidade de 

explicar Ciências depende de alguns fatores por parte daquele que explica: (1) o 

conhecimento científico; (2) a concepção de Ciências, pois a explicação exige o uso 

de entidades com características ontológicas; (3) a diferenciação entre o processo 

de construção de uma explicação científica e o processo de ensino de uma 

explicação de uma aula de Ciências; (4) o conhecimento das práticas de explicação 

adotadas nas aulas, incluindo os tipos de explicação; (5) o conhecimento das 

características das explicações formuladas pelos alunos; e (6) a interrelação dos 

conceitos evidência, explicação e teoria.  
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Tais fatores demonstram a necessidade de o aluno não apenas adquirir 

conhecimento científico adequado, de modo a interpretar e compreender leis e 

modelos científicos, mas, também, desenvolver o pensamento crítico, de forma 

criativa e crítica, tornando-se capaz de confrontar as explicações científicas com as 

do senso comum. 

Diante disso, é defensável que a explicação científica, dentro do contexto de 

ensino de Ciências, deva buscar formar indivíduos com capacidade de pensamento 

crítico no contexto de interações sócio-científico-tecnológicas (CACHAPUZ, PRAIA & 

JORGE, 2000).  Dito de outra forma, é necessário que o currículo trate das 

interrelações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de 

problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social 

(SANTOS & MORTIMER, 2001). 

 

 

2.4 – Tipos de explicação relacionada a perguntas 

 

Segundo Ogborn et al (1997), a tarefa de explicar a explicação científica é 

menos discutida do que propriamente as idéias cientificas a explicar.  

A diferença entre explicar algo e explicar algo a alguém está relacionada, 

primeiramente, a quem se está dirigindo a explicação. No primeiro caso, o explicar 

algo consiste, geralmente, na forma como os cientistas explicam algo no intuito de 

ser aceito por seus pares (OGBORN et al, 1997) e, necessariamente, esses 

cientistas não têm que se preocupar em tornar essa explicação compreensível para 

os leigos. No segundo caso, quando algo precisa ser explicado a alguém, significa 

dizer que essa explicação já está disponível e que o explicador a conhece 



 

 

95

(OGBORN et al, 1997) e seu objetivo consiste em tornar esse conhecimento 

acessível àquele a quem se destina a explicação de forma compreensível.   

Gilbert et al (1998) discutem a validação dessas explicações, uma vez que, 

se por um lado a explicação de algo, ou seja, uma explicação produzida no campo 

da ciência é válida dependendo do julgamento entre os pares, por outro lado, no 

contexto do ensino de Ciências esses mesmos autores argumentam que nem todas 

as explicações produzidas no campo da ciência são validadas pelas pessoas que 

elaboram currículos ou pelos professores de ciências. Para estes últimos, a 

validação pode depender do conteúdo pedagógico da explicação ou, até mesmo, do 

conhecimento que o professor tem sobre um determinado assunto. A necessidade 

de critérios de validação de explicações é uma condição indispensável na educação 

científica. Porém, qualquer que seja o campo em que a explicação deva ser 

validada, quatro critérios devem ser levados em consideração: plausibilidade, 

parcimônia, poder de generalização e desdobramento. 

O critério da plausibilidade consiste em providenciar explicações para os 

problemas relevantes no momento e ser compatível com o conhecimento científico. 

O de parcimônia consiste em usar conceitos em menor quantidade e mais amplo 

alcance do que seu antecessor. O poder de generalização consiste em ser aplicável 

a maior gama possível de contextos. E o último critério o de desdobramento consiste 

em levar ao maior número de predições de sucesso (GILBERT et al, 2000). 

Para esses autores, a forma apropriada para explicar, no contexto de ensino 

de Ciências, está atrelada ao tipo de questão que é feita pelo professor ou pelos 

alunos. Para Gilbert et al (2000), uma explicação pode ser avaliada como 

apropriada, considerando três componentes: adequação, relevância e qualidade. 



 

 

96

O primeiro componente, a adequação, consiste em uma declaração sobre a 

relação entre o tipo de questão feita e o tipo de explicação elaborada, ou seja, é a 

exigência de que a pergunta tenha o mesmo significado para quem pergunta e para 

quem responde. 

A relevância, segundo componente definido por Gilbert et al (2000), de uma 

explicação é a medida do grau no qual ela reúne as necessidades do questionador. 

E, finalmente, a qualidade de uma explicação é a medida de sua legitimidade 

comparada com o corpo de conhecimento aceito pela comunidade científica.  

Levando em consideração o pressuposto, defendido pelos autores acima, de 

que a forma apropriada para explicar, no ensino de ciências, pode estar atrelada ao 

tipo de questão que é feita pelo professor ou pelos alunos, é que trazemos, além da 

tipologia de explicação proposta pelos autores Gilbert et al (1998), a tipologia de 

Martin (1972) como subsídios para as futuras análises desse estudo. 

Martin (1972) elaborou uma tipologia que inclui cinco tipos de explicação 

científica (tipos um, dois, três, quatro e cinco), que permitem relacionar a explicação 

com o fenômeno que se quer explicar. Em consonância com essa tipologia, os 

pesquisadores Gilbert, Boulter & Rutherford (1998) elaboraram outra tipologia, 

porém, a partir da questão formulada acerca de um fenômeno natural, e a 

explicação elaborada para responder tal questão. A seguir, apresentamos um 

quadro comparativo entre as duas tipologias, respectivamente. 
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Quadro 16: Demonstrativo dos tipos de explicação apresentadas pelos autores Gilbert, Boulter & Rutherford (1998) e Martin (1972) 

Gilbert, Boulter & Rutherford (1998)  Martin (1972) 

TIPO QUESTÃO DEFINIÇÃO TIPO DEFINIÇÃO 

DESCRITIVA Como se comporta o 

fenômeno? 

Fornece, apenas, o relato do 

comportamento do fenômeno, 

após a constatação do mesmo, 

feita através da execução da 

atividade experimental. 

UM Clarificação do significado de 

palavras e/ou frases que 

relatam/descrevem o fenômeno. 

INTENCIONAL Com que finalidade se 

investiga determinado 

fenômeno? 

Justifica a finalidade/relevância da 

investigação a desenvolver, pela 

comunidade científica, acerca de 

um fenômeno físico. 

DOIS Justificação de ações e/ou 

comportamentos. 

CAUSAL Por que o fenômeno se 

comporta desta forma?  

Elaborada com base numa relação 

de causalidade, ou seja, explica-se 

o mecanismo do fenômeno, 

estabelecendo-se uma relação de 

causa-efeito 

PREDITIVA Como se comportará o 

fenômeno caso venha a ser 

submetido a determinadas 

condições? 

Permite que, com o conhecimento 

do comportamento do fenômeno, 

sob determinadas condições, se 

faça uma previsão antecipada do 

 

 

 

 

TRÊS 

Relação de causalidade 

respeitante a determinado 

fenômeno e dedução sobre 

futuros fenômenos 
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que acontecerá em circunstâncias 

desconhecidas 

INTERPRETATIVA Que entidades constituem o 

fenômeno? 

Centra-se na interpretação da 

estrutura física do fenômeno, ou 

seja, explicam em que consiste o 

fenômeno. 

QUATRO Apelo à teoria a partir da qual se 

pode formular uma lei. 

NENHUMA CORRESPONDENTE CINCO Explicar o funcionamento de algo 

(por ex: órgão e/ou instituição) 

pela atribuição de funções 
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Martin (1972) parte do pressuposto de que uma explicação científica está 

relacionada com a acepção que se tem dela, Gilbert et. al (1998) as classifica a 

partir de perguntas. Porém, existe uma grande similaridade entre tais tipologias, 

como também uma justaposição.  

Nesta breve análise comparativa entre as tipologias, destacamos, primeiro, a 

relação direta entre os tipos UM e DOIS da tipologia de Martin (1972), com a 

explicação dos tipos descritiva e intencional, dos autores Gilbert, Boulter & 

Rutherford (1998), respectivamente. Ainda, em relação ao tipo UM e ao tipo 

explicação descritiva, foi posto por Figueroa (2007) que esses tipos de explicação 

científica são considerados, pelos respectivos autores, como o mais simples em 

termos de raciocínio, funcionando como pré-requisito na elaboração de outros tipos 

de explicação científica.   

O segundo ponto que merece atenção nesse quadro comparativo, refere-se 

ao tipo TRÊS, da tipologia de Martín, para o desdobramento nos tipos intencional e 

causal, na tipologia de Gilbert et al. (1998), e que a explicação CINCO, 

nomeadamente por Martin (1972), não apresenta nenhuma correspondência com a 

tipologia de Gilbert et al (1998). Poderíamos pensar, sem muita reserva, que se trata 

de uma explicação tipo funcional que, de acordo com os cientistas, não é 

considerada como uma explicação científica, mas é posta em discussão, quando se 

trata de modelo explicativo. 

Para este estudo, especificamente, iremos adotar a tipologia de explicação a 

partir de perguntas elaboradas pelos autores Gilbert, Boulter & Rutherford (1998). 
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2.4.1 – Tipos de perguntas e sua aplicação na explicação 

 

Perguntas e respostas não são relações (categorias) lógicas, não 
podem caber em uma só consciência (uma e fechada em si mesma); 

toda resposta gera uma nova pergunta. Perguntas e respostas 
supõem uma distancia recíproca. Se a resposta não gera uma nova 
pergunta, separa-se do diálogo e entra no conhecimento sistêmico, 

no fundo impessoal (BAKHTIN, 2003, p. 408) 
 

 

Segundo Freire & Faundez (1985), a pergunta deve ser reconhecida como 

um princípio de conhecimento; a origem de um processo de busca por resposta. A 

partir do momento em que a pergunta passa a fazer parte da existência humana, 

torna-se possível ao individuo participar de seu próprio processo de conhecimento. 

A formulação de perguntas é considerada como uma das estratégias de 

ensino mais importantes para a regulação da compreensão nas situações escolares. 

As perguntas podem ser estabelecidas pelo professor, em qualquer momento que se 

queira. Ele formula perguntas para recordar aspectos temáticos aprendidos, para 

chamar atenção dos alunos para algum fato. No discurso pedagógico, a formulação 

de perguntas e suas respectivas respostas são elementos expressivos e decisivos 

para o aprendizado do conhecimento científico.  

Conforme encontramos em Lorencini (2000), as situações de formulação de 

perguntas e respostas entre o professor e os alunos implicam a construção interativa 

do discurso na sala de aula, na qual as intervenções do professor são, muitas vezes, 

desencadeadas pelas respostas e reações dos alunos, de acordo com as quais o 

próprio professor reestrutura suas novas intervenções que, por sua vez, influem nas 

novas perguntas e respostas dos alunos e, assim por diante. Para o autor, o 
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discurso interativo, através de perguntas e respostas, reforça o papel de agente 

ativo do professor, na aprendizagem do aluno. 

Nessa perspectiva interacionista, Lorencini (1995) propõe duas categorias 

referentes às funções e aos tipos das perguntas e respostas na interação entre 

professor e aluno, concernentes ao desenvolvimento da aula, perguntas 

convergentes e perguntas divergentes (Ver Figura 02, a seguir):  
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Figura 02: Apresentação dos tipos de perguntas e respostas, elaboradas por 
Lorencini (1995) 

 
 
                      Categoria 01         Categoria 02 

 

 

 

 

 

2 
     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            

Obs.: Os exemplos citados foram extraídos de uma aula transcrita sobre biomas, do estudo 
de Melo, Lira & Teixeira (2005). 

 

 

Perguntas 
Convergentes 

Respostas  
Levam a 
obtenção de 
informações 
específicas 
dos alunos. 

Função 

Esclarecedora, 
verificadora ou 

reforçadora. 

Perguntas 
Divergentes 

Respostas  
Possibilita um 
pensar 
reflexivo para 
a elaboração 
mental do 
conhecimento. 

Função 

Incentivadora ou 
estimuladora 

A: Quando tá na época da seca se 
modificam os animais... quando tem 
chuva é um tipo de animal [...]  
P: O que será que acontece quando 
eles somem? Eles vão pra onde? 
A: Para outro tipo [...]  
P: Eles imigram né?  
P: Por que a chuva não passa?  
[Presta atenção Matheus!]  
Por que ele é um solo pedregoso, de 
difícil penetração. 

A1: Onde há solo brejo tem vários 
produtos, como: gados, frutas tropicais 
e café. São produtos, [...] com o uso da 
irrigação.  
P: Todo mundo sabe o que é irrigação? 
A2: Eu sei! Eu sei! É um caminho que 
passa pela plantação. Uns furinhos que 
jorram água.  
P: É um sistema? 
A3: É um sistema de tubos, que entre 
uma plantação [...]  
A2: E tem uns furinhos [...]  
A3: Não!  
A2: Têm vários [...]  
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Há semelhança entre Lorencini (1995) e outros pesquisadores que também 

elaboraram tipologias para perguntas em sala de aula. O Quadro 17, a seguir, 

apresenta uma síntese dessas tipologias. Em função dos objetivos do presente 

estudo – a explicação nas aulas de Ciências – nos deteremos apenas na relação 

entre a explicação e a sequência pergunta-resposta. 
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Quadro 17: Síntese dos tipos de perguntas elaboradas por alguns autores 
Doff  (1988) Fernandes (1992) Coracini (1995) Ricardo (2002) Feuerstein 

(apud Gomes, 
2002) 

Martins (2003) Lucioli (2003) 

Perguntas 
Fechadas cujas 
respostas serão 
sim ou  não. 
 
Perguntas com 
possibili-dade de 
escolha, através 
da conjunção 
“ou”. 
 
Perguntas 
iniciadas por 
pronomes 
relativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 
Genuína – aquela 
que dá origem a 
uma resposta 
desconhecida por 
aquele que 
pergunta, trazendo 
uma informação 
nova. 
 
Pseu-do 
perguntas – que 
origi-nam uma 
resposta já 
conhecida por 
aquele que faz a 
per-gunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perguntas 
didáticas – têm 
como função 
estabelecer a 
relação entre 
professor e aluno.  
a) Facilitadoras de 
Aprendizagem: 
Perguntas 
encadeadas – não 
exigem muita 
atenção do aluno 
por se tratar de 
uma série de 
perguntas.  
Perguntas de 
múltipla escolha – 
apresentam 
respostas 
prováveis 
explicitadas. 
Perguntas com 
lacunas abrem 
espaço para a 
participação do 
aluno 

Perguntas 
simples: 
Perguntas 
sim/não; 
Períodos 
hipotéticos; 
Perguntas 
encaixadas 
 
Perguntas em 
série: 
Perguntas que 
ocorrem uma logo 
após a outra, não 
podendo ser 
analisada 
separadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perguntas em 
direção ao 
processo; 
Perguntas criadas 
e formalizadas 
para reforçar no 
aluno a 
necessidade de 
precisão e 
exatidão; 
Perguntas que 
conduzem a mais 
de uma resposta; 
Perguntas que 
conduzem ao 
exame de Possi-
veis estratégias 
para a solução de 
proble-mas; 
Perguntas que 
induzem a 
atividades de 
raciocínio; 
Perguntas 
duvidosas; 
Perguntas que 

Pergunta de 
Investigação – tem 
como objetivo 
pesquisar algo 
relacionado à 
realidade em que 
se encontra o 
aluno 
 
 
Pergunta de 
Informação – 
quando é 
solicitado algum 
dado que poderá 
auxiliar na forma-
ção de um juízo de 
valor sobre de-
termina-do 
assunto. 
 
Pergunta de Es  
clarecimento            
– busca elucidar 
ou esclarecer 
algum tópico a 

Pergunta para 
Organização da 
Aula 
 
Pergunta de 
Incentivação 
 
Pergunta de 
Conteúdo 
 
Pergunta 
Temática 
 
Pergunta 
Problematizadora 
 
Pergunta de 
Confirmação 
 
Pergunta sobre 
Vocabulário 
 
Pergunta de 
Complementação 
 
Pergunta de 
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b) Animadoras –  
seguidas de uma 
explicação e da 
mesma per-gunta 
refor-mulada; 
Pergunta e 
resposta pelo 
professor; 
Perguntas 
incitativas. 
c) De contato: 
Representa-das 
por partículas 
interrogativas 
colocadas no final 
da oração ou 
intercalando 
o meio da frase. 
Perguntas 
Comunicativas 
Aquele que 
pergunta 
desconhece a 
resposta que lhe 
será dada. 

 
 

estimulam a 
reflexão e 
reduzem a 
impulsividade; 
Perguntas do tipo 
explorató-rias.  

partir do conteúdo 
que foi 
apresentado 
durante o 
seminário ou 
palestra 

Acompanhamento 
 
Pergunta para 
Reformulação de 
Respostas 

 

Esse quadro está exposto com mais detalhes na dissertação de Luciolli (2003). 
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Borel (1981) afirma que a explicação deve ser capaz de satisfazer um 

questionamento interior, do destinatário. Borel (2003) estabelece que uma pergunta 

inicial, explícita ou implícita, é necessária para que a explicação ocorra.  

Uma característica importante a destacar na construção de uma explicação 

em sala de aula é a sequência discursiva, gerada pelo par pergunta-resposta. A 

forma mais comum encontra-se na tríade pergunta-resposta-avaliação. Este termo 

foi primeiramente introduzido por Sinclair & Coulthard (1977) como I-R-F (Initiation- 

Response- Follow-up), onde, por meio de ‘Iniciações’, o professor se dirige aos 

alunos na forma de perguntas, que são ‘Respondidas’, e recebem uma apreciação 

do professor, normalmente avaliativa, na forma de ‘Feedback’. Posteriormente, 

Cadzen (1988) o denominou de I-R-A, onde o professor ‘Inicia’, o aluno “Responde’, 

e o professor ‘Avalia’. 

Conforme Lemke (1997), esse padrão é muito utilizado em pesquisas que 

visam a interações em sala de aula. Analisando episódios de aulas de ciências no 

Ensino Secundário, Lemke (1990) observou o mesmo padrão discursivo, ao qual 

chamou de Diálogo Triádico, asseverando se tratar de uma estrutura básica de 

comunicação dessas salas de aula, por meio da qual o professor controla o fluxo do 

diálogo e o próprio padrão temático.  Edwards e Mercer (1988) também se referiram 

ao IRF como um meio de manter o controle sobre as estruturas discursiva e temática 

dos episódios de ensino.  

Mortimer & Machado (2001), no entanto, fundamentados no conceito de 

dialogismo de Bakhtin e na teoria sobre dualismo funcional de Lotman (1988) 

questionaram o caráter estritamente avaliativo do padrão triádico (I-R-A). Para os 

autores, o padrão I-R-A, em um contexto que visa à geração de novos significados, 

deve ser elicitativo, ou seja, o professor inicia o diálogo, o aluno responde e, ao 



 
 

 
 

107

invés de avaliar a resposta do aluno, o professor procura estimulá-lo a acrescentar 

novas idéias à discussão, o que pode ser feito através de uma nova pergunta. 

 Mortimer (2000), em seu estudo sobre atividades discursivas em sala de 

aula, identifica padrões de interação em forma de cadeias de turnos não triádicas, do 

tipo I-R-P-R-P ou I-R-F-R-F, onde I significa uma iniciação (pode ser uma pergunta), 

R (resposta), P (ação discursiva, que permite o aluno prosseguir em sua fala) e F 

(feedback).  

Tomando como base as especificações das cadeias interativas nas ações 

discursivas em sala de aula, elaboradas pelos autores acima, é que propomos 

algumas denominações que será possível identificá-las nas situações interativas em 

sala de aula. Desse modo, no Quadro 18, a seguir, apresentaremos o significado de 

cada elemento que comporão as sequências interativas a partir do par P-R:  

 

Quadro 18: Apresentação dos componentes ao identificar o par pergunta-resposta 

I CHAMADA 

INCITATIVA 

Uma chamada que pode vir em forma de enunciado ou de 

uma pergunta 

PA Pergunta aberta: pergunta para uma discussão; 

para uma ação discursiva que pode gerar outras 

perguntas ou uma explicação. 

PF Pergunta fechada: é aquela que gera uma única 

resposta. 

PE Pergunta de esclarecimento: é aquela que 

suscita uma explicação ou informação, por não 

ter compreendido a resposta, ou que vai além da 

resposta. 

P PERGUNTAS 

PR Pergunta reformulada: é aquela que foi refeita 

por ter sido mal elaborada e, por isso, não gerou 

a resposta desejada, ou a pergunta não teve o 

alcance do entendimento do público alvo. 
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PD Pergunta direcionada: é aquela direcionada a 

uma única resposta para que atenda a 

especificidade de um conceito ou de um 

conteúdo. 

  PP Pseudopergunta: aquela que o locutor não 

espera necessariamente uma resposta, mas 

como forma de interagir com o(s) interlocutor(es). 

Por exemplo: “não é mesmo?”; para chamar a 

atenção do interlocutor ou, ainda, quando o 

locutor emite a pergunta e imediatamente a 

responde.   

RV Resposta validada ou aceita R RESPOSTAS 

RF Resposta refutada: resposta não considerada 

explícita ou implicitamente. 

F FEEDBACK Proposições para validar aquilo que foi posto em 

discussão. 

EnC Enunciados Complementares: enunciados que 

surgem para completar as respostas dadas 

anteriormente ou a um próprio enunciado. 

EnEx Enunciados exploratórios: são aqueles que 

exploram o assunto que estava sendo 

evidenciado. 

EnI Enunciados Ignorados: são aqueles em que o 

locutor ignora quando são mencionados. 

En ENUNCIADOS 

EnExptvo Enunciados Explicativos: são os enunciados 

originados de uma resposta validada, de uma 

pergunta de esclarecimento ou de um enunciado 

anterior. Esses enunciados podem ser 

classificados de causal, descritivo, preditivo, 

intencional e interpretativo (GILBERT et al, 1998) 

ou como conceito e definição. 
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O primeiro componente detonador de uma sequência interativa-discursiva é 

o que denominamos de chamada incitativa (I), uma vez que ela será o detonador 

para identificar as explicações dos episódios selecionados. Desse modo, 

entendemos como chamada incitativa aquele enunciado que desencadeia outros 

enunciados, que constituirão a explicação e que podem vir em forma de enunciado 

ou de uma pergunta. 

Em uma sequência de P-R, geralmente surgem enunciados que qualificam 

respostas a determinadas perguntas. São eles: respostas que são aceitas, validadas 

(RV) e respostas não consideradas, ignoradas (RI). 

Entre o par perguntas-respostas podem surgir tipos de enunciados que 

fortalecem ou enfraquecem uma interação discursiva, como, por exemplo: 

Enunciados Complementares (EnC); Enunciados Exploratórios; Enunciados 

Ignorados (EnI) e Enunciados Explicativos (EnExptvo).   

Da mesma forma que poderemos encontrar vários tipos de perguntas 

(abertas, fechadas, esclarecimento, reformulada e direcionada), também poderemos 

encontrar as pseudoperguntas. Fernandes (1992) considera como pseudopergunta 

aquela que origina uma resposta já conhecida por aquele que faz a pergunta. 

Porém, não estando de acordo com a definição dada pelo autor, consideraremos 

como pseudoperguntas (Pp) aquelas para as quais, necessariamente, o locutor não 

espera uma respostamas, mas apenas como forma de interagir com o(s) 

interlocutor(es), como, por exemplo, “não é mesmo?”; para chamar a atenção do 

interlocutor ou, ainda, quando o locutor emite a pergunta e imediatamente ele 

mesmo a responde.   

Outro ponto referente aos tipos de perguntas é a definição de perguntas 

fechadas assumida neste estudo. Doff (1988) considera pergunta fechada como 
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aquela cuja resposta limita-se ao sim ou não. Enquanto Ricardo (2002) classifica 

esse tipo de pergunta como simples, neste estudo consideramos perguntas 

fechadas aquelas em que existe uma única resposta, sem, contudo, se limitar 

apenas ao “sim” ou ao “não”. 

Finalmente, neste estudo, as perguntas do tipo exploratórias, são aquelas 

em que o locutor (professor) tem a intenção de explorar o assunto que estava sendo 

evidenciado.  Por exemplo:  

Professor: “Que é a naftalina? Já ouviram falar de naftalina?”  
 

Vale ressaltar que, as sequências interativas de P-R devem ser entendidas 

do ponto de vista do professor, pois é ele quem validará ou refutará as respostas 

dadas pelos alunos; é ele quem reformulará as próprias perguntas, é ele quem 

direcionará determinada pergunta para um tipo único de resposta e é ele quem 

proporcionará uma pergunta aberta como forma de iniciar uma explicação, por 

exemplo. Porém, durante a sequência interativa, podem surgir perguntas do ‘tipo 

esclarecimento’, solicitadas pelo aluno. Quando isso ocorrer, o pesquisador deverá 

estar atento e mudar sua perspectiva de análise, quando necessário. Ao analisar a 

sequência dos pares P-R, o importante é definir em que perspectiva tal sequência 

deverá ser analisada.  

Com o intuito de identificar, a partir do par pergunta-resposta (P-R), a 

explicação nas sequências interativas dialógicas desenvolvidas na sala de aula, três 

situações servirão de base empírica para nossas análises. Todavia, isso não 

significa que as sequências possam estar restringidas apenas a três situações: 

porém, dentro do nosso propósito, é suficiente para garantir nossa análise. 

Seguem, alguns exemplos de situações, nas quais é possível utilizar a 

sequência interativa com os pares perguntas-respostas: 
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Situação 01: I (PF) – RV – F  

 

Esse esquema é o mais simples. Trata-se da tríade: pergunta fechada (PF), 

resposta validada (RV) e o feedback (F) da resposta. Esse esquema 

geralmente não incita uma explicação. Muitas vezes ela é situada em 

momentos em que o locutor quer mostrar o domínio do conhecimento, sem 

dar muito espaço para que surjam outras respostas e delongue a discussão. 

Nesse esquema não existe a intencionalidade de uma explicação ou, pelo 

menos, de se construir uma explicação. 

 

 

Situação 02: I – RF – PR – RV – PA – PE  ou RV (...) 

 

O locutor faz uma pergunta, porém a resposta recebida não satisfaz e é 

ignorada (RI). O locutor, então, a reformula, pelos seguintes motivos: (1) por 

achar que a resposta errada tenha sido por causa da pergunta mal elaborada; 

(2) por estar esperando uma resposta que favoreça a continuidade da ação 

discursiva. Ao validar a resposta (RV), ou seja, ao aceitar a resposta desejada, 

ele propõe uma pergunta aberta (PA), para que a discussão prossiga e, com 

isso, possa gerar um pedido de explicação (PE), a partir da pergunta ou da 

própria resposta. 
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Situação 03: I – RV – PA – RV – PE – EnExptvo – F 

 

Esse esquema torna-se semelhante ao anterior, apenas com a diferença de 

que a resposta dada foi aceita, porém formulou-se uma pergunta que suscitou 

uma explicação, pela necessidade de não ter compreendido a resposta, ou 

que ela vai além da resposta ofertada. 

 

Vale ressaltar que as sequências interativas do par pergunta-resposta não 

se esgotam com as situações acima apresentadas. Elas serviram apenas como 

ilustrações.  

Em tempo: as explicações podem vir a ser constituídas a partir de um 

enunciado de esclarecimento ou exploratório ou mesmo o próprio enunciado se 

caracterizar como uma explicação. A constituição da explicação vai depender do 

contexto em que os enunciados e sua intencionalidade foram gerados. Nesse 

contexto, é necessário eleger as “chamadas incitativas” que promovam as 

interações discursivas, evidenciando-se, assim, as explicações produzidas em sala 

de aula. 

Portanto, a sequência discursiva do par pergunta-resposta em relação à 

construção da explicação em sala de aula, envolve a tomada de consciência das 

perguntas, das respostas, do conteúdo e do contexto em que ocorre o discurso 

explicativo. Ao refletir sobre quê e o como se pensa sobre algo, o indivíduo 

estabelece generalizações que lhe servirão como estruturas para novas tarefas. 

Dessa forma, podemos entender, que o discurso explicativo envolve questões 

metacognitivas. Por conseguinte, analisaremos o que é metacognição e suas 

implicações com o ato de explicar. 



 
 

 
 

113

2.5 – Explicação e metacognição – construção do conceito de explicação 

 

Conhecer, num sentido metacognitivo, é integrar 
conhecimentos científicos, empíricos, emocionais,  

afetivos, entre outros (FROTA, 2002). 
 

 

 

O termo metacognição é relativamente recente na literatura. Remanescente 

da década de 1970, é fruto da psicologia contemporânea de orientação cognitivista, 

decorrente das pesquisas de Flavell, iniciada por uma definição em termos dos 

processos de memória, inicialmente chamado metamemória. Em 1976, em seu 

artigo “Metacognitive aspectos of problem solving”, Flavell amplia o termo 

metacognição, enfatizando o grau de consciência do conhecimento que os 

indivíduos possuem sobre sua forma de pensar. Em outras palavras, a tomada de 

consciência do indivíduo na realização de uma tarefa. 

Reiterando o estudo de Flavell, diversos outros pesquisadores defendem as 

funções autorreguladoras como área da metacognição (BROWN, 1987; MATTOS, 

1998; MANNING & PAYNE, 1996; WEINERT, 1987, CAMPANÁRIO, 2000; 

FIGUEIRA, 2003; MAZZONI, 2001). A função autorreguladora da metacognição diz 

respeito à capacidade do indivíduo para exercer algum grau de controle sobre sua 

própria aprendizagem. Isso significa dizer que a metacognição implica a 

autorregulação da atividade de aprender, ou seja, a conscientização dos processos 

que utilizamos para aprender como aprendemos.  

Explicar requer uma reelaboração dos próprios conhecimentos, dos 

conceitos e, como afirma Maturana (2005), “as explicações são sempre 

reformulações da experiência”. Martins (2004) defende que há participação do 
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conhecimento e da habilidade metacognitiva dos estudantes na qualidade das 

explicações que eles elaboram, em especial, na orientação epistemológica das 

explicações, pois, ao serem solicitados a elaborar explicações (evocação de um 

conhecimento supostamente já conhecido), os alunos são induzidos ao uso de 

habilidades metacognitivas.  

Horwood, (1988) e Trout (2002) afirmam, em seus estudos, que a explicação 

de um fenômeno não é uma mera técnica desarticulada, mas, sim, um processo 

metacognitivo, associado à compreensão, no qual o investigador, de forma 

consciente, junta diferentes “peças” de informação. 

Nesse sentido, partimos do princípio que explicar requer uma posição lógica 

reflexiva, que estimula o indivíduo (professor e aluno) a aprimorar seu pensamento, 

ampliando, assim, a possibilidade de entendimento sobre determinado conteúdo. 

Na prática pedagógica do professor, a explicação, como atividade 

metacognitiva, torna-se mais presente (1) ao ter que preparar uma aula, o que exige 

do professor conhecimento sobre a natureza da tarefa em si, ou seja, sobre o grau 

de complexidade, em função do tipo de informação a ser veiculado; (2) quando os 

alunos exigem do professor uma explicação mais elaborada, em decorrência de uma 

explicação anterior que não foi de toda compreendida, necessitando que o mesmo 

reelabore seus pensamentos, suas idéias, sobre o conteúdo a ser explicado, com 

outro formato; (3) quando, ao longo de sua experiência, o professor conjuga os 

conhecimentos sobre o assunto, incorporando a eles, por exemplo, os 

conhecimentos sobre os pré-requisitos que o aluno deve apresentar para 

compreender o tópico abordado, sobre o melhor momento para introduzir o assunto; 

por último, (4) quando o conhecimento do professor sobre o conteúdo vem agregado 

de um conhecimento já vivido, que reúne informações variadas sobre o perfil dos 
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alunos, as dificuldades da matéria, possíveis obstáculos ao seu entendimento, entre 

outros (FROTA, 2002).  

Somado a isso, a explicação como atividade metacognitiva, por parte dos 

alunos, também serve a dois propósitos: (1) quando ele está se dando conta dos 

conhecimentos adquiridos no momento da aula e que através de relatos, ele 

implícita ou explicitamente pede à professora uma confirmação de que aquilo que  

explicou é válido; e (2) quando o aluno faz uma tentativa de aproximar aqueles 

conteúdos que ainda não estão completamente absorvidos e que, muitas vezes, se 

torna necessário expressar para que, nessa reflexão as idéias se tornem mais 

elaboradas e organizadas em sua mente, para a sua compreensão. Por fim, a partir 

do momento em que um indivíduo explica, ele está se dando conta dos próprios 

conhecimentos já adquiridos; é também uma tentativa de aproximar aqueles 

conteúdos que ainda não estão completamente absorvidos.  

Apoiado nos diversos estudos até aqui discutidos, propomos que explicação, 

nas aulas de Ciências, é uma atividade verbal metacognitiva, construída 

dialogicamente e que tem como propósito evidenciar um conhecimento científico. 

 

 

 

 

 
Mostrar com clareza – ratificar – corroborar 
– comprovar – confirmar – demonstrar – 
provar. 

Uma atividade verbal metacognitiva, construída 
dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um 
conhecimento científico. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – A EXPLICAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

Neste capítulo procuramos situar a explicação nas modalidades de ensino 

de Ciências, descritas por dois grupos de autores: Cachapuz, Praia & Jorge (2002) e 

Pozo & Gómez Crespo (2006). Também procuramos enfatizar, especificamente, os 

fatores que influenciaram o ensino de Ciências, em nosso país, no citado período – 

a Lei 6592/71 e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

 

3.1 – Explicação nas Modalidades de Ensino em Ciências Naturais 

 

A finalidade de discutir as modalidades de ensino de Ciências Naturais é 

focalizar o discurso explicativo, ou seja, a explicação que permeia cada modelo de 

ensino e, a partir daí, pressupor que a maneira como as explicações são concebidas 

epistemologicamente, por parte dos docentes, repercute em suas práticas em sala 

de aula. 

Cachapuz, Praia & Jorge (2002) e Pozo & Gómez Crespo (2006) são dois 

grupos de autores considerados como referência na abordagem dos modelos de 

ensino de Ciências.  
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Enquanto Cachapuz, Praia e Jorge (2002) apresentam quatro tipos de 

modelos – Ensino por Transmissão (EPT); Ensino por Descoberta (EPD); Ensino por 

Mudança Conceitual (EMC) e Ensino por Pesquisa (EPP) –, Pozo e Gómez Crespo 

(2006) apresentam seis perspectivas para o ensino de Ciências: Ensino Tradicional, 

Ensino por Descobrimento, Ensino Expositivo, Ensino por Conflito Cognitivo, Ensino 

por Investigação Dirigida e Ensino por Explicação e Contrastação de Modelos. 

Os quatro modelos estudados pelo primeiro grupo de autores podem ser 

tomados como sinônimos dos quatros primeiros modelos do segundo grupo de 

autores, devido à similaridade existente entre eles. Um exemplo: Ensino por 

Transmissão e o Ensino Tradicional. 

De acordo com Cachapuz, Praia e Jorge (2002), a visão dessas 

modalidades não deve ser estática, mas, enquadrada por todo um movimento 

evolutivo, ora gradual ora de ruptura, que tem caracterizado as últimas quatro 

décadas. Já no nível metodológico, eles ressaltam que, dentro de cada perspectiva, 

existem naturalmente várias estratégias e métodos possíveis de ensino 

(CACHAPUZ, PRAIA E JORGE, 2002, p.140). 

Enquanto para Pozo e Goméz Crespo (2006), de uma forma geral, a visão 

do quadro mostra que o vai-e-vém entre os enfoques expositivos, aparentemente 

mais centrados no trabalho do professor, as perspectivas voltadas para a 

investigação e descobrimento estariam mais direcionados para o trabalho do aluno. 

Partiremos para o primeiro par de modelos tratados pelos autores: como 

Ensino por Transmissão ou Ensino Tradicional, respectivamente. Aqui há um 

consenso entre os autores dos referidos modelos, principalmente, no que diz 

respeito à postura do professor frente à sala de aula, visto pelos alunos como 

detentor do saber. As aulas são marcadas, essencialmente, por exposições orais, 
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prevalecendo a informação dos conteúdos a serem ministrados. A explicação é vista 

como a principal estratégia de ensino (no sentido de exposição oral), sendo 

considerada, nesse contexto, como forma de dar definições e conceitos, de acordo 

como se apresenta no livro didático. 

Esse modelo surgiu na década de 50, a partir da introdução do Ensino de 

Ciências no currículo escolar brasileiro, que se caracterizava por aulas teóricas, de 

acordo com as explanações do professor, reforçando as características positivistas 

da Ciência. Pozo & Gómes Crespo (2006, p. 250) destaca:  

 
“... se a ciência transmite um saber verdadeiro, avaliado pelas 
autoridades acadêmicas, o professor é seu porta-voz e sua função é 
apresentar aos alunos os produtos do conhecimento científico da 
forma mais rigorosa e compreensível possível. 
 
 
 

De fato, ainda que essa modalidade de ensino se realize apresentando uma 

fraca sustentação teórica, à luz de todos os estudos recentes sobre a aprendizagem 

da ciência, segue como um modelo muito presente nas práticas pedagógicas, já que 

muitas de suas suposições são, explícita ou implicitamente assumidas por 

numerosos professores de Ciências que também, aprenderam a Ciência dessa 

forma (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2006). 

O modelo Ensino por Descoberta ou por Descobrimento (ED), que se impôs, 

por volta dos anos 70, com a perspectiva nuclear “do e no ensino” das Ciências, 

acabou por fazer convergir nela dificuldades encontradas no ensino por transmissão, 

ainda que tenha gerado, no seu seio, um clima de aceitação por parte dos 

educadores. Tratava-se, em todo caso, de uma ruptura positivista, que representava 

significativos avanços em relação à perspectiva anterior, nomeadamente no que diz 
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respeito à vertente da aprendizagem e que trazia em si um ar renovado ao velho 

ensino por transmissão (CACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 2002, p. 146).  

Nessa perspectiva, o professor não provê o aluno de respostas pré-

estabelecidas; ao contrário, ele o nutre de problemas e deixa que o próprio aluno 

queira buscar suas respostas. O trabalho do professor está mais próximo a de um 

diretor de investigação (POZO, 2002). O professor pode suscitar conflitos ou 

perguntas, porém, são os alunos que devem resolver. Sua função não é dar 

respostas, é fazer perguntas. 

Metodologicamente, o professor traça os passos para que o aluno, por si só, 

descubra, ou melhor, aprenda o fenômeno a ser estudado. Nesse sentido, a 

explicação, muitas vezes, baseia-se na descrição do fenômeno, na qual a 

descoberta fará parte do processo de aprendizagem, onde o professor estabelece a 

relação entre a causa e o efeito.  

As perspectivas que abordam a aquisição de conceitos científicos e conflitos 

cognitivos, no ensino de Ciências, foram caracterizadas pelos autores da seguinte 

forma: Ensino para Mudança Conceitual, por Cachapuz et al (2002), e dissolvida por 

Pozo e Crespo (2006), em duas perspectivas: Ensino Expositivo – defendendo, 

especificamente, a estratégia de aproximação progressiva das ideias dos alunos aos 

conceitos científicos e Ensino por Conflito Cognitivo – de forma similar ao Modelo 

para Mudança Conceitual, tratado por Cachapuz et al (2002). 

Ao descreverem a perspectiva de Ensino para Mudança Conceitual, esses 

autores põem a sua supremacia na atividade cognitiva do sujeito, que tem como 

finalidade contribuir para que os alunos reorganizem os mesmos conceitos de outra 

maneira, de uma forma qualitativamente diferente. Para eles, ainda, a 

aprendizagem, nessa perspectiva, é tida como cognitivista-construtivista, cuja 
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concepção de sujeito é entendida como aquele que se constitui, que se autorregula 

e autotransforma, na medida em que (re)constrói e transforma os seus conceitos, 

que modifica a sua estrutura conceitual e que muda a maneira de observar e de 

pensar os fenômenos. 

Seguindo tal perspectiva, o professor, por sua vez, tende a provocar 

dúvidas, conflito cognitivo, a partir de estratégias problematizadoras que levam o 

aluno a aprender a pensar acerca de um possível significado, o quaal possa atribuir 

aos seus saberes, resultando em saltos qualitativos na sua reorganização cognitiva. 

Nessa perspectiva, o ponto de destaque é o de considerar a necessidade de 

conhecer representações prévias dos alunos.  

Nessa perspectiva, um aspecto levantado por esses autores, e que deve ser 

acatado, é o de levar em consideração as eventuais dificuldades dos alunos, o que 

eles chamaram de concepções alternativas (CA), as quais não são interpretações 

momentâneas, simples artifícios de um dado contexto situacional, resultado de 

simples distrações ou lapsos de memória, mas, das ideias que estão em oposição 

às concepções cientificamente adequadas, as quais podem ser tomadas como 

potenciais modelos explicativos.  

As concepções alternativas têm um caráter pessoal: é uma explicação para 

os fenômenos de caráter subjetivo e são, frequentemente, idiossincráticas, daí, a 

sua especificidade, nomeadamente em relação ao significado que cada aluno lhe 

atribui (ainda que possam ser partilhadas por vários alunos). O que está em causa é 

referir que, embora pese tal heterogeneidade cultural, linguística e social dos alunos, 

há determinados padrões que se mantêm (CACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 2002, p. 

157). Elas tendem para explicações com base em intenções ou motivos que levam 

às ações-causa penetradas por explicações finalistas (indiferenciação causa-fim).  



 
 

 
 

121

A chamada à consciência de tais concepções alternativas obriga os alunos 

se tornarem mais receptivos a mudarem, a ultrapassarem os obstáculos, uma vez 

que eles mesmos reconhecem as suas explicações como inadequadas e abrem 

caminho a uma maior coerência argumentativa. 

Pode-se dizer que o ensino por mudança conceitual representa um avanço 

na conceitualização do ensino das Ciências em relação ao ensino por transmissão e  

ao ensino por descoberta. Porém, apesar de tal avanço, os autores apresentam dois 

grupos de razões, internas e externas, e consideram-no limitado no nível do trabalho 

desenvolvido pelos professores. 

A primeira razão, de ordem interna, é a de que, ao supervalorizar a 

aprendizagem dos conceitos, desvaloriza as finalidades educacionais relevantes, 

ligadas aos valores e às atitudes, assim como aos interesses e necessidades 

pessoais dos alunos. Dessa maneira, os alunos deixam de compreender mais 

facilmente a situação e passam, unicamente, a considerar os conceitos como meios 

necessários ao exercício do pensar, para resolver uma dada situação, o que lhes 

dificulta a aprendizagem (CACHAPUZ et al, 2002, p.169). 

A segunda razão, de ordem externa, estaria ligada à formação de 

professores, quer inicial quer continuada, bem como aspectos ligados à 

aprendizagem. Por estarem divorciadas, a investigação didático-educacional e as 

práticas docentes precisam encontrar formas de articular a investigação e a 

formação, incorporando vertentes relacionais e comunicacionais que permitam uma 

investigação com os professores, no seu local de trabalho, e com os seus colegas, 

condições indispensáveis para a melhoria da qualidade do ensino e da educação. 

Talvez, essa seja uma possível razão pela qual os professores, salvo raras 

exceções, não adotaram o EMC para transformarem as suas práticas de ensino e, 
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sobretudo, mudarem atitudes em relação às questões da aprendizagem e do 

sucesso escolar em Ciências (CACHAPUZ et al, 2002, p. 170-171). 

A perspectiva Ensino Expositivo, defendida por Pozo e Goméz Crespo 

(2006) é de que o problema gerado pelo ensino tradicional não se deve tanto ao seu 

enfoque expositivo, mas ao manejo inadequado dos processos de aprendizagem 

dos alunos. Baseados nos pressupostos epistemológicos de Ausubel (1973), os 

autores afirmam que, para ocorrer a aprendizagem, deve-se considerar a lógica das 

disciplinas, bem como a lógica dos alunos. Isso significa dizer que a estratégica 

didática deverá consistir em uma aproximação progressiva das ideias dos alunos 

aos conceitos científicos que constituam o núcleo dos currículos de Ciências (POZO 

& CRESPO, 2006, p.280). 

De acordo com Ausubel (1973), para que uma explicação ou exposição, oral 

ou escrita, seja eficaz, é preciso que se estabeleçam, de modo explícito, relações 

entre a nova informação e os conhecimentos que estão presentes na estrutura 

conceitual do aluno. Para isso acontecer, vai-se exigir do professor trabalhar por 

partes (AUSUBEL, 1973, p. 260), apresentando: (1) o organizador prévio (os 

objetivos e o contexto); (2) o material de aprendizagem (conteúdo); e (3) a 

explicação por parte do professor, em que serão reforçados todos os laços e 

relações conceituais estendidos, não apenas entre o organizador prévio e o material 

de aprendizagem, mas, também, com outros conhecimentos anteriormente 

apresentados (POZO & GÓMEZ CRESPO, 2006).  

Os citados autores fazem uma crítica em relação a essa perspectiva, 

referindo que, embora o ensino expositivo, defendido por Ausubel (1973), valorize o 

conhecimento prévio e ajude a conectar novas aprendizagens, ela se restringe ao 

domínio que os alunos possuem quanto à terminologia e aos princípios do saber 
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científico. Isso porque a aprendizagem significativa só acontecerá a partir de 

conceitos inclusivos ou pontes cognitivas entre o conhecimento cotidiano e o 

científico, o que significa dizer que os novos conhecimentos devem alcançar aqueles 

já existentes, pois, se não houver compatibilidade entre os novos conhecimentos e 

aqueles já adquiridos pelo aluno, não há aprendizagem.  

Na realidade, parte dessas críticas leva a outra perspectiva do Ensino de 

Ciências, baseada, especialmente, na ativação e troca de conhecimentos prévios 

dos alunos, mediante sua manifestação em situações de conflito cognitivo. 

A perspectiva Ensino por Conflito Cognitivo baseia-se, a partir das 

concepções alternativas já postas por Cachapuz, Praia e Jorge (2002), na 

perspectiva ensino por mudança conceitual dos alunos, para confrontá-los com 

situações conflitivas, por meio de uma troca conceitual. Aqui é assumida a ideia de 

que o aluno elabora e constrói seu próprio conhecimento, sendo ele quem deve 

tomar consciência de suas limitações e resolvê-las.  

Pozo e Crespo (2006) concordam com Cachapuz et al (2002), quando 

alegam que as concepções alternativas ocupam um lugar na aprendizagem de 

Ciências, a partir do momento em que as concepções intuitivas dos alunos são 

substituídas por um conhecimento científico. 

A ideia básica, deste modelo, é que a troca conceitual, ou substituição dos 

conhecimentos prévios do aluno, produzir-se-á como conseqüência, ao submeter 

esses conhecimentos a um conflito empírico ou teórico, que obrigue a abandoná-los, 

em benefício de uma teoria mais explicativa. 

Todavia, alguns autores criticam esse modelo por considerá-lo reducionista, 

uma vez que tomam, apenas, como um processo meramente racional e conceitual, 

não levando em conta a influência de outros processos motivacionais, afetivos, 
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sociais, visto que não se trata, apenas, de uma troca de concepções, mas, também, 

de procedimentos e atitudes. Ademais, vai exigir do professor uma cuidadosa 

organização das atividades de ensino, ao dirigir ou orientar as respostas dos alunos, 

frente a esses conflitos. 

A perspectiva Ensino por Pesquisa (EPP) foi criada por Cachapuz, Praia e 

Jorge (2000), após uma intensa investigação didática em torno da problemática da 

Mudança Conceitual (EMC). 

Essa nova perspectiva para o ensino das Ciências tem como finalidade  

 
envolver cognitiva e afetivamente os alunos, sem respostas prévias, 
sem condições muito marcadas do professor, caminhando-se para 
soluções provisórias, como resposta a problemas reais e sentidos 
como tal, de conteúdo inter e transdisciplinares, cultural e 
educacionalmente relevantes (CACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 
2002, p. 171-172). 
 
 
 

Para essa perspectiva, os autores consideram três momentos de suma 

importância, que se articulam entre si, de modo a possibilitar retornos ao professor. 

O primeiro deles, designado por problematização e no qual se encontram 

três polos em interação recíproca: do currículo intencional (conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores, essenciais para a formação dos alunos); dos 

saberes acadêmicos, pessoais e sociais (incluindo capacidades do domínio do 

pensar_ cognitivas e metacognitivas) e das situações problemáticas (centradas no 

quadro das Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 

O segundo momento refere-se às metodologias de trabalho, nas quais a 

estratégia é centrada no professor, quando é dele a iniciativa da seleção dos 

conteúdos, das atividades a realizar, pois, é ele quem conduz o diálogo, 

determinando o sentido da comunicação na sala de aula. Nesse momento, os 
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autores chamam a atenção para que não se confunda tratar-se da perspectiva 

Ensino por Transmissão (EPT), uma vez que esses aspectos podem e devem ser 

negociados e desenvolvidos, em maior ou menor grau, pelo professor, e tampouco 

ser confundido com Ensino por Descoberta (EPD), visto que será por meio da 

mediação do professor, que o aluno reorganiza seus saberes, elabora 

conhecimentos e outros construtores, bem como deles toma consciência.  

O terceiro momento tem um caráter avaliativo, na medida em que se procura 

aferir se se encontrou ou não resposta adequada para as questões-problemas 

colocadas e o modo como o processo decorreu. 

Pozo e Crespo Goméz (2006) têm a mesma visão sobre a perspectiva 

Ensino por Pesquisa de Cachapuz et al (2002), mesmo que a referenciem com outra 

denominação: Ensino por Investigação Dirigida. Para eles, essa perspectiva se 

concebe como um processo de construção social e com ela a forma de levar essa 

investigação à sala de aula, como guia do trabalho didático. 

Porém, um dos problemas, apontados por esses autores, nessa perspectiva, 

está no seu alto nível de exigência ao professorado, pois, ensinar Ciências como um 

processo de investigação dirigida, requer uma determinada concepção da ciência e 

de seu ensino. 

De acordo com Nuñez & Ramalho (2004), a perspectiva de investigação 

dirigida é uma proposição atual do paradigma construtivista, concebendo a 

aprendizagem como tratamento de situações problemáticas abertas, que sejam 

interessantes para os alunos.  

A última perspectiva a ser apresentada trata do Ensino por Explicação e 

Contrastação de Modelos, proposta por Pozo e Crespo (2006), na qual o interesse 
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baseia-se na integração hierárquica entre o conhecimento científico e o que os 

alunos trazem à escola. 

Desse modo, segundo os autores,  

 
la meta de la educación científica debe ser que el alumno conozca la 
existência de diversos modelos alternativos en la interpretación y 
comprensión de la naturaleza y que la exposición y contrastación de 
esos modelos le ayudará no solo a compreender mejor los 
fenômenos estudiados sino sobre todo la naturaleza del 
conocimiento científico elaborado para interpretarlos (POZO & 
CRESPO, 2006, p. 300). 
 

 

Paralelamente às outras perspectivas, Pozo e Goméz Crespo (2006) 

afirmam que, frente à conformidade de alguns enfoques anteriores, as propostas 

baseadas no ensino mediante modelos são bem mais heterogêneas, indo, desde o 

exercício direto nos modelos e estruturas conceituais – para a sua aplicação 

posterior a diferentes conteúdos específicos, ao desenvolvimento dos modelos 

elaborados pelos próprios alunos, a partir das discussões com seus companheiros – 

às explicações do professor. 

Em relação às atividades a serem exercidas pelo professor nessa 

perspectiva, eles asseguram que a necessidade de explicar aos alunos esses 

diversos modelos seria uma das tarefas mais relevantes e complexas. No entanto, 

essa explicação não seria um monólogo, um discurso unívoco por parte do 

professor, senão um diálogo. Aqui, os autores fazem referência a Mortimer e 

Machado (1997; 2001), Sanchez (1998) e Ogborn e cols. (1996), que comungam 

com essa mesma ideia, de que o professor cria diversos cenários explicativos para 

fazer dialogar os diversos modelos e interpretações dos fenômenos estudados, de 

forma dialógica. 
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Segundo Ogborn e cols. (1996), existem quatro formas de como esses 

diálogos ou explicações mútuas entre modelos, podem ser introduzidos: (a) ‘Vamos 

pensar juntos’ – onde o professor reescreve as ideias geradas pelos próprios alunos, 

tentando explicitá-las e conectá-las com os modelos científicos; (b) ‘O narrador de 

contos’ – na qual o professor converte a explicação em uma narração, um relato, em 

que integra os diferentes argumentos explicativos; (c) ‘Dito à minha maneira’ – onde 

os alunos devem reescrever suas próprias ideias e interpretações, reinterpretá-las 

em termos de outro modelo, idealmente ministrado pelo professor, utilizando com 

precisão a linguagem e os códigos explicativos desse modelo; e (d) ‘Examinar à 

minha maneira’ – na qual os alunos devem partir de uma teoria ou modelo 

determinado para interpretar os problemas ou fenômenos estudados, tentando 

colocar-se no ponto de vista do outro, preferivelmente um modelo científico, como 

também a concepção alternativa de um colega, para compreender as diferenças 

entre distintas perspectivas.  

Alguns problemas são apresentados pelos autores sobre essa perspectiva: 

(1) o de induzir nos alunos certo relativismo (descrença, indiferença), com respeito a 

toda forma de conhecimento que esvazie do sentido da própria educação científica; 

(2) a possibilidade de generalizar os modelos aprendidos a novos domínios ou 

conceitos; e (3) o de parecer restringir o conhecimento científico no âmbito do 

conhecimento conceitual, relegando a um segundo plano os conteúdos 

procedimentais e atitudinais. 

A relevância dessa perspectiva, apresentada pelos autores, é que o aluno 

conheça a existência de diversos modelos alternativos na interpretação e 

compreensão da natureza, contrastando-os com os seus e com outros, 

historicamente, existentes. Contudo, vale ressaltar que o sentido que se configura à 
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explicação, nessa modalidade de ensino, parece estar relacionado à teoria, ou seja, 

ensino por teorias. 

Nota-se que o sentido da explicação, nessa perspectiva, foi vista como um 

discurso dialógico, e que é de suma importância o professor criar cenários 

explicativos para dialogar os diversos modelos.  

Essa breve retrospectiva sas diversas modalidades de ensino, auxilia na 

análise das práticas pedagógicas adotadas pelos professores.  
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QUADRO 19: Relação das modalidades de ensino com as formas de explicação   

Ensino 

Tradicional / 

por 

Transmissão 

Ensino por Descoberta / 

Descobrimento 

Mudança Conceitual/ 

Ensino por Conflito 

Cognitivo  

Ensino Expositivo Ensino por Pesquisa/ 

Investigação Dirigida 

Ensino por 

Explicação e 

Contrastação de 

Modelos 

É vista como 

a principal 

estratégia de 

ensino, sendo 

considerada, 

nesse 

contexto, 

como forma 

de dar 

definições e 

conceitos, de 

acordo como 

se apresenta 

nos livros 

didáticos. 

Restringe, muitas vezes,  

à demonstração de um 

experimento. 

Metodologicamente o 

professor traça os 

passos para que o aluno, 

por si só, descubra, ou 

melhor, aprenda o 

fenômeno a ser 

estudado. Nesse 

sentido, a explicação, 

muitas vezes, se baseia 

na descrição do 

fenômeno, cuja  

descoberta fará parte do 

processo de 

aprendizagem, onde o 

Elas tendem para 

explicações com base 

em intenções ou 

motivos que levam às 

ações-causa, 

penetradas por 

explicações finalistas 

(indiferenciação causa-

fim). 

A principal questão em 

relação à explicação no 

ensino por mudança 

conceitual é a 

promoção do conflito; 

dirigir ou orientar as 

respostas dos alunos 

frente aos conflitos 

Para que a 

explicação oral ou 

escrita seja 

eficaz, é preciso 

estabelecer, 

explicitamente, 

uma relação entre 

uma nova 

informação e os 

conhecimentos 

que estão 

presentes na 

estrutura 

conceitual dos 

alunos. 

A lógica das 

disciplinas deve 

Respostas aos problemas 

reais. 

 

Segue etapas: 

problematização, metodologias 

de trabalho e avaliação. 

 

Paradigma construtivista. 

 

Exige do professor uma 

concepção de Ciências para 

seu ensino. 

 

Os problemas que partem de 

uma pergunta cuja resposta 

necessariamente requer a 

realização de um trabalho 

Integração 

hierárquica entre o 

conhecimento 

científico e o que os 

alunos trazem para a 

escola. 
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professor estabelece a 

relação entre a causa e 

o efeito. 

estabelecidos. ser a mesma 

lógica dos alunos. 

prático por parte dos alunos. 

Explanações; 

Exposição 

oral. 

Descrição; 

Demonstração. 

Modelos explicativos 

Concepção alternativa 

Teoria explicativa 

Explicações finalistas 

Explicação= 

causa+efeito 

Exposição oral = 

Explicação 

Explicação causal, a partir de 

uma pergunta por quê, levar os 

alunos a refletirem sobre as 

relações de causa e efeito da 

sua manipulação sobre o 

objeto. 

Explicação por 

modelos. 

O professor deve 

criar novos cenários 

explicativos, para 

fazer dialogar os 

diversos modelos. 
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3.2 – O lugar da explicação nas orientações do Parâmetro Curricular Nacional 
de Ciências, no terceiro ciclo (6º e 7º anos) 

 

 

Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem 
significa afirmar que é dele o movimento de 

ressignificar o mundo, isto é, de construir 
explicações, mediado pela interação com o 

professor e outros estudantes e pelos instrumentos 
culturais próprios do conhecimento científico. Mas 

esse movimento não é espontâneo; é construído 
com a intervenção fundamental do professor 

(PCN, 1998, p. 28). 
 

 

Constituindo-se em um conjunto de propostas sobre a organização e 

desenvolvimento do Currículo Escolar, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

foram elaborados para facilitar o entendimento dos conteúdos de Ciências, 

Tecnologia e Sociedade, pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Em 1997, a 

Secretaria de Educação Fundamental do MEC propôs os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o 1º e 2º ciclos (de 1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental; em 1998, 

foram propotos os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 3º e 4º ciclos (de 5ª a 

8ª série) do Ensino Fundamental; e, em 1999, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio. Isto como resposta à Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, a qual determinou ser 

competência da União, do Distrito Federal e dos demais Estados e Municípios o 

estabelecimento de novas diretrizes para a organização curricular e dos conteúdos 

mínimos. Entretanto, não representam um modelo de currículo homogêneo e 

impositivo, mas uma proposta aberta e flexível, que serve como referencial para 

auxiliar a reflexão da organização curricular da escola. 
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Na área de Ciências Naturais, os PCNs tiveram, como proposta 

fundamental, a modificação das estruturas dos conteúdos, até então apresentados 

como propostas curriculares oficiais. A nova abordagem prevê a estruturação dos 

conteúdos – feita, àquela época, de forma linear – através de eixos temáticos que 

possibilitam uma maior flexibilidade, tanto na escolha de conteúdos quanto na 

abordagem metodológica. Para o primeiro e segundo ciclos, a escolha dos eixos 

orientou-se pela análise dos currículos estaduais atualizados, realizada pela 

Fundação Carlos Chagas, como subsídio aos PCNs. Para o terceiro e quarto ciclos, 

correspondentes às turmas de sexto ao nono ano, somaram-se o aprofundamento 

das discussões da área e de temas transversais. São quatro os eixos temáticos: 

“Vida e Ambiente”, “Ser Humano e Saúde”, “Tecnologia e Sociedade” e “Terra e 

Universo”. Para o desenvolvimento deste tópico, abordaremos especificamente, o 

terceiro ciclo (6º e 7º anos), uma vez que os participantes que compõem esta 

pesquisa são do 6º ano do Ensino Fundamental. 

É proposto nos PCNs, que se relacionem os conteúdos da vivência do aluno 

e da cultura nas situações de aprendizagem significativa, superando-se, assim, uma 

abordagem fragmentada dos conteúdos de Ciências Naturais que se transmite na 

escola. Mas, para que a aprendizagem seja significativa, é preciso que os conteúdos 

sejam analisados e abordados de modo a formarem uma rede de significados. 

Identifica-se no PCN um prenúncio de uma concepção de explicação 

dialógica, constituída a partir da interação professor e aluno, com a finalidade de 

formar uma rede de significados. No entanto, dois pontos precisam ser esclarecidos: 

primeiro, a constituição da explicação nos parece estar relacionada à formação de 

conceitos, por três motivos: 1) quando é posto que “... muitas vezes, as primeiras 

explicações (ou seja, os primeiros conceitos) são constituídas no debate entre os 
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estudantes e o professor”; 2) ao afirmar que “...os estudantes conhecem fenômenos, 

processos, explicações e nomes...” (ou seja, conceitos e nomes). 3) torna-se mais 

categórico por fazer a seguinte alusão “da mesma forma que os conceitos (os 

conteúdos explicativos das Ciências Naturais)...”. Dessa maneira, podemos inferir 

que, para os PCNs, em Ciências do Ensino Fundamental, explicar é construir, 

especificamente, conceitos científicos e não construir conhecimentos científicos. 

O segundo ponto a ser destacado está na afirmativa de que, nos primeiros 

ciclos, os alunos “Poderão também construir noções científicas com uma menor 

complexidade e abrangência, ampliando suas primeiras explicações, conforme seu 

desenvolvimento permite” (PCN, 1998, p. 29). A incerteza da construção de noções 

científicas, independentemente do grau de abrangência e complexidade, leva-nos a 

refletir sobre que Ciências deveremos ensinar. Parece-nos que ensinar Ciências, 

restringe-se à formação de conceitos e conhecimentos das “coisas”, sem 

necessariamente ter uma compreensão dos fenômenos, pois, ensinar ciências, sob 

esta perspectiva, conduz o professor a trabalhar em uma abordagem conteudista, ou 

seja, com ênfase nos conceitos. Nesse sentido, explicar é construir conceitos, ou 

seja, conceituar.  

Segundo o PCN de Ciências Naturais, os objetivos de Ciências Naturais, no 

Ensino Fundamental, são concebidos para que o aluno desenvolva competências 

que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, 

utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica. Esses objetivos de 

área são coerentes com os objetivos gerais estabelecidos para o Ensino 

Fundamental. “Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros 

para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão 

de fatos e informações” (PCN, 1998, p. 33). 
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O estudo sobre a concepção de explicação, a partir dos PCNs do Ensino 

Fundamental em Ciências Naturais, não se esgota com essa análise, mas leva-nos 

a uma visão de quanto precisa ser discutida essa prática discursiva inerente ao 

ensino. Assim, nessa perspectiva, a explicação, no ensino de Ciências, tem duas 

implicações: (1) a concepção que o professor tem sobre Ciências e sua relação com 

as explicações científicas e os modelos explicativos que perpassam no ensino de 

Ciências; e (2) o próprio conceito de explicação, na prática pedagógica discursiva, e 

sua relação com a prática do professor em sala de aula. 

Diante disso, o próximo passo é discutir a explicação como prática 

discursiva, ou seja, a didática do professor em sala de aula, a partir das explicações.   

 

 
 
3.3 – O discurso explicativo como recurso didático para aprendizagem em 

Ciências 
 

O discurso explicativo em sala de aula, desde há muito tempo, é inerente ao 

ensino de algo, mesmo quando se reporta às diferentes formas de entender a 

explicação, no âmbito das diversas propostas pedagógicas. Na prática pedagógica 

evidencia-se que, somente através da explicação do conteúdo, se aprende algo. É 

na ação didática de explicar que o aluno recorre para dizer porque aprendeu e 

porque não aprendeu o conteúdo que o professor pretendia ensinar. 

Ducancel (1991, apud Delabarre & Treignier, 1998), destaca que a didática 

do discurso explicativo e, singularmente, do discurso científico é “uma interdidática” 

(grifo do autor ), isto é, uma didática no encontro da didática das ciências com a 

didática da língua. Nesse sentido, estaria o “explicar o saber” – “saber explicar”.   
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O modelo dominante da explicação enquanto estratégia didática no contexto 

escolar é o de leitura de texto sobre um conteúdo. Esse modelo se caracteriza por 

um guia de interpretação (de um texto ou de um fenômeno), através de um jogo de 

perguntas, visando a fazer o aluno produzir a resposta, a qual seria a explicação 

desejada pelo professor. Pozo & Gómez (2006) propõem que os professores façam 

opção por modelos que tenham maior capacidade de generalização, maior poder 

argumentativo ou explicativo e estruturas conceituais mais complexas e integradas. 

Concari (2001), contudo, concorda, em parte, com a sugestão desses autores, haja 

vista que a escolha por um modelo de maior complexidade estrutural, em geral, 

estará associada com uma menor facilidade para seu emprego – clareza representa 

uma qualidade desejável para explicações. 

De acordo com Delbarre & Treignier (1998), o discurso explicativo não 

aparece em qualquer condição. O estatuto, o papel de cada participante, a escolha 

dos temas de reflexão sobre os saberes científicos e linguísticos, as relações sociais 

de poder que, eventualmente, os professores mantêm na sala, a organização 

pedagógica e didática da aula, exercem nessa área uma influência preponderante. 

A postura de adequação dos modelos e explicações ao contexto de 

aplicação é, também, assumida por Gilbert et al (1998). Eles afirmam que nenhuma 

explicação é adequada em todas as circunstâncias e para todos a quem é dirigida. 

Neste ponto, é importante destacar que o ensino de Ciências, em geral e, 

particularmente, na Universidade, entre outros fins, persegue promover a 

compreensão dos modelos conceituais científicos, sua aprendizagem e sua 

aplicação para resolver problemas novos. Porém, essa aprendizagem está 

fortemente influenciada por ideias intuitivas e representações mentais que os 

estudantes possuem. Essas representações internas conformam outro tipo de 
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modelo, os modelos mentais (GENTNER & GETNER, 1983; GILLET, 1992; MILLER, 

1996). Sua função é a de permitir, ao seu construtor, explicar e fazer predições em 

relação ao sistema representado, ao fenômeno ou problema que se enfrenta 

(CONCARI, 2001). 

Advogamos que o discurso explicativo, na prática pedagógica, deve 

oportunizar, para além do exercício da verbalização de ideias, discutir as causas dos 

fenômenos, entender os mecanismos dos processos que estão estudando, analisar 

onde e como aquele conhecimento, apresentado em sala de aula, está presente em 

sua vida e, sempre que possível, relacionar as implicações desses conhecimentos 

na sociedade. Porém, o ensino de Ciências ainda permanece na concepção 

tradicional, deixando pouco espaço para a aparição do discurso explicativo, na sua 

aprendizagem. 

Perrenoud (1999) esclarece que, atualmente, se percebe que ensinar não 

versa mais sobre dar boas lições, mas, sobre fazer aprender, colocando os alunos 

em situações que os mobilizem e os estimulem em sua zona de desenvolvimento 

próximal (VYGOTSKY, 2000), permitindo-lhes dar um significado ao trabalho e ao 

saber. 

O discurso didático tem como característica uma transformação de 

linguagem, de forma a torná-la acessível ao aprendiz. Entretanto, essa característica 

não é determinante para a produção desses discursos, os quais são endereçados a 

destinatários bem definidos, são delimitados por um quadro institucional bem 

determinado e enunciado por autores que pertencem a esse domínio (BEACCO & 

MOIRAND, 1995). Dessa forma, o ensino de Ciências Naturais passaria a ter 

significado, na medida em que possibilita a compreensão dos fenômenos e objetos 
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científicos, através da interação que se estabelece e das relações construídas com 

outros saberes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA, 

ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 
Este Capítulo reserva-se à descrição e à fundamentação dos procedimentos 

utilizados para a concretização dos objetivos delineados para a presente tese. 

Visando a uma maior clarificação dos procedimentos das análises dos dados, 

dividiu-se o Capítulo em quatro sub-tópicos correspondentes ao processo de 

investigação, designadamente: o objetivo do estudo; a descrição dos campos 

empíricos do estudo; a caracterização dos participantes e os materiais utilizados 

para a realização desta pesquisa; os procedimentos metodológicos da investigação 

com seus instrumentos e etapas. 

 

 

4.1 – Objetivo do estudo  

 

Este estudo procura investigar o conceito de explicação do professor de 

ensino de ciências em sua prática discursiva-pedagógica em sala de aula.  

 
 
 
4.2 – Situando o campo empírico 
 

 

Conhecer as práticas pedagógicas e entender porque elas são adotadas, 

nos possibilita uma visão mais fidedigna do que se passa na sala de aula. No âmbito 
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escolar, dentre as práticas pedagógicas mais corriqueiras está a de explicar. O 

presente estudo busca ampliar a compreensão sobre a explicação no ensino de 

ciências, tentando responder à questão: O que é explicar na visão dos professores?  

Esta pesquisa foi realizada em salas de aula do 6º ano do Ensino 

Fundamental de Ensino de Ciências, de duas escolas, sendo uma da rede privada 

de ensino, no município de Jaboatão dos Guararapes e outra, da rede pública do 

município de Garanhuns, ambas do Estado de Pernambuco.  

No início do estudo, não se tinha a proposta de realizar a pesquisa em duas 

escolas. A intenção era investigar aulas de Ciências de uma única sala, de modo 

que se pudesse visualizar, nela, momentos interativo-explicativos.  

Uma escola acolheu nossos propósitos, por compreender a relevância do 

estudo e perceber que a sua conclusão poderia reverter para o melhoramento do 

ensino. Nela conduzimos nosso estudo piloto, cujos resultados foram apresentados 

no processo de qualificação do doutoramento. Naquela ocasião, percebemos que 

tínhamos em mãos um material riquíssimo e, por isso mesmo, não fazia sentido 

descartá-lo, motivo pelo qual o mantivemos e decidimos ampliar nosso corpus 

investigativo, incorporando uma segunda escola, a qual surgiu como oportunidade 

de experienciar a explicação em contextos diferentes. Contudo, o nosso objetivo não 

era o de saber sobre como a explicação emergia em uma sala de aula da rede 

pública ou da rede privada de ensino, mas, sim, caracterizar o que os professores 

entendem por explicação nas aulas de ciências, seja ele de uma escola de uma ou 

de outra rede de ensino (pública ou privada), da capital ou do interior do Estado, de 

diferentes turnos de aulas e com diferentes quantitativos de alunos. 

A escola da rede privada de ensino, doravante denominada Escola 01, é de 

nível sócio-econômico médio e tem como objetivo preparar para a Escola de 
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Aplicação e o Colégio Militar do Recife. O contato com a referida escola se deu por 

intermédio da sua Coordenadora, com quem agendamos uma visita para a 

apresentação do projeto de doutoramento. Posteriormente, conversamos com a 

professora do 6º ano, tendo em vista que ela é a única professora de ciências 

dessas turmas. Já nessa ocasião, ela nos sugeriu que realizássemos nosso trabalho 

no turno da tarde, por ser um turno mais calmo, em virtude de nele ser menor o 

número de turmas. 

 A Escola de Aplicação da Universidade de Pernambuco foi a escola da rede 

pública de ensino que foi selecionada por nós e  é aqui denominada Escola 02. A 

realização da pesquisa nesta Escola foi realizada um ano após a da Escola 01, uma 

vez que, no início desta pesquisa, não tínhamos a pretensão de realizá-la em dois 

contextos escolares diferentes. 

O primeiro contato com a Escola 02 se deu através da comunicação com a 

sua Vice-Diretora, a qual nos solicitou o plano da pesquisa. Também não houve 

escolha de professora, uma vez que aqui, também, há uma única professora para as 

turmas do 6º ano. Como essas funcionavam pela manhã, a turma ‘B’ foi a escolhida 

por essa professora, por dois motivos: por considerá-la mais calma, mais 

amadurecida e, também, por serem mais propícios (no início da manhã) os horários 

das aulas dessa turma. 

 

 

4.3 – Participantes e Materiais 

 

Numa investigação qualitativa, raramente os pesquisadores trabalham com 

todos os participantes que compõem a população, ou seja, com a totalidade dos 
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participantes, aos quais pretende generalizar os resultados obtidos na investigação 

(GALL, GALL & BORG, 2003). Na verdade, várias questões poderiam ser postas 

para justificar a amostra deste estudo, porém apresentamos apenas uma delas, que 

seria localizar a explicação em situação de ensino de Ciências, sem que, 

necessariamente, precisemos investigar um grande quantitativo de escolas. Mesmo 

que tivéssemos interesse de investigar um grande quantitativo de escolas, 

dificilmente atenderíamos o universo delas e, consequentemente, não 

abrangeríamos por completo, o número de salas de aulas de Ciências, no sexto ano.  

Participaram desta pesquisa alunos e alunas do 6º ano do Ensino 

Fundamental e suas respectivas professoras de Ciências Naturais de duas escolas: 

uma de cada rede de ensino, ou seja, uma privada e outra pública.  

Da escola da rede privada de ensino, aqui denominada Escola 01, contamos 

com a colaboração da professora Silvia, que é graduada em Licenciatura em 

Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Pernambuco e tem atuado, há 

alguns anos, como professora no nível médio e em curso de formação inicial e 

cursos preparatórios para processo de seleção de alguns colégios, como o Colégio 

de Aplicação da UPE e o Colégio Militar do Recife. Na ocasião em que 

videogravamos a aula da Profa. Silvia, em sala havia 32 alunos, 14 meninas e 18 

meninos. Porém, deste total, contamos com a participação direta, ou seja, 

entrevistamos, apenas, 04 díades de alunos, sendo quatro meninas e quatro 

meninos, com idades de 10 e 11 anos. 

Da Escola pública, denominada Escola 02, a professora da disciplina de 

Ciências é graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas, pela Universidade de 

Pernambuco, tem 15 anos de experiência no magistério e é especialista em Ensino 

de Biologia pela mesma Universidade de Pernambuco. Quando a aula foi 
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videogravada, havia em sala 20 meninos e 15 meninas. Desse total, contamos com 

a participação especifica de 06 díades de alunos, sendo seis meninas e seis 

meninos, com idades entre 09 e 12 anos.  

A opção de trabalhar com díades de alunos foi com o intuito de 

descaracterizar a formalidade de uma entrevista. A seleção dos pares foi deixada 

aos cuidados das próprias professoras. No entanto, foi solicitado, a cada professora, 

que utilizasse, como um dos critérios, a voluntariedade dos alunos e, a partir de 

então, conduzissem a formação de pares. A operacionalização das entrevistas nos 

levou a estipular o quantitativo de pares de alunos para participarem, uma vez que 

teríamos que aproveitar o horário de permanência deles em suas respectivas 

escolas e, com isto, não interferir na rotina dos mesmos. Dessa forma, ficou 

estipulado que cada professora formasse de quatro a seis pares de alunos, para a 

realização da entrevista.  

 

 

4.4 – Procedimentos metodológicos da investigação 
 

A construção dos dados de uma pesquisa está naturalmente sujeita aos 

pressupostos teóricos do pesquisador. Por isso mesmo, sua abordagem reflete os 

aspectos que se busca salientar e analisar, a partir dos objetivos e da metodologia. 

Os caminhos percorridos na elaboração da Tese foram todos no sentido de 

compreender o que é explicação, no ensino de Ciências, e como ela é vista pelos 

professores. 

Desse modo, optamos pela pesquisa qualitativa, porque ela reconhece que a 

realidade é uma construção social e, portanto, para compreender seus componentes 
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há a necessidade de entendê-los a partir das interações que se estabelecem em seu 

contexto. 

Para Rey (2005, p. 81), a pesquisa qualitativa representa um “processo 

permanente, dentro do qual se definem e redefinem todas as decisões e opções 

metodológicas no decorrer do próprio processo de pesquisa”.  

As situações de pesquisa que requerem uma abordagem qualitativa voltam-se 

para o processo de interação sujeitos e saberes. 

 

 

4.4.1 – Etapas de investigação  

 

Realizamos a pesquisa em três etapas: (1) uma entrevista semi-estrurada 

com cada professora, antes da videogravação de suas respectivas aulas, a qual fica 

denominada de Entrevista 01; (2) a videogravação da aula em cada escola; e (3) 

entrevistas semi-estruturadas, após a videogravação da aula. Essa última etapa foi 

dividida em dois momentos: uma entrevista com cada professora, denominada 

Entrevista 02 e Entrevista com os pares de alunos de suas respectivas professoras. 

A realização da Entrevista 01 teve o mesmo procedimento para ambas as 

professoras: começando-se por com uma breve conversa acerca das etapas da 

pesquisa a ser realizada e sobre a formação profissional delas mesmas e, a partir de 

então, iniciou-se a entrevista. Cujo objetivo era situar a concepção de cada 

professora sobre ensino de ciências, bem como investigar o que cada uma entende 

por explicação. 

Assim, a primeira entrevista foi composta por duas partes: a primeira tratou 

sobre o perfil do professor – formação, experiências e áreas de atuação; e, a 
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segunda, sobre questões específicas da explicação em sala de aula. Em média, a 

duração das entrevistas ficou em torno de 15 minutos. 

A segunda etapa foi a filmagem de uma aula de cada professora. Essa etapa 

da pesquisa serviu para formar o corpus de análise das situações didáticas, 

produzidas nas aulas de Ciências. Entendemos situação didática como aquela 

formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas entre professor, alunos 

e o saber, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas para o ensino e para 

a aprendizagem de um conteúdo específico. Esse conceito é inspirado no modelo 

teórico, desenvolvido na França por Brousseau (1986). 

Investigarmos as explicações constituídas nas situações didáticas 

videogravadas, independentemente dos diferentes conteúdos abordados pelas 

professoras (Á água na natureza e As propriedades do ar, respectivamente). 

A videografia permitiu a recuperação de informações de extrema relevância 

no tipo de análise proposto por este estudo, como: expressões, entonações, 

posicionamentos físicos dos alunos na sala, mensagens escritas no quadro, 

interações entre professor aluno e entre alunos, falas sobrepostas, entre outras. 

Esse recurso nos trouxe um benefício adicional, particularmente importante quando 

pensamos na última etapa de nossa pesquisa, uma vez que a professora poderia 

assistir à gravação de sua aula e identificar, nos episódios, os momentos em que ela 

tinha explicado. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu na realização de entrevistas, após a 

aula de cada professora. Essas entrevistas foram divididas em dois momentos 

seqüenciais.  O primeiro foi com cada professora, em suas respectivas escolas e, o 

segundo momento, com as díades de alunos de suas respectivas professoras. Só 

para lembrar, a realização da pesquisa com cada professora e seus respectivos 
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alunos foi em épocas distintas, com uma diferença aproximadamente em torno de 01 

ano. Contudo, preservamos a mesma metodologia em ambas as escolas. 

Como primeiro momento para a construção dessa etapa, as professoras 

receberam, após o segundo dia da filmagem, uma cópia da videogravação para que 

elas pudessem assistir em casa (ou outro local que lhes conviesse) e selecionar 

episódios nos quais elas considerassem terem ocorridos os momentos explicativos 

em sala de aula. As entrevistas aconteceram uma semana após as aulas terem sido 

videogravadas. O objetivo delas (das entrevistas) era identificar, nos episódios 

selecionados pelas professoras e as respectivas díades de alunos, os momentos, 

durante o desenvolvimento da aula, nos quais eles consideraram ter ocorrido a 

explicação. 

Nessa etapa, cada professora ficou em frente ao DVD e, a cada episódio 

que dizia ter selecionado, era localizado no DVD para que pudéssemos assisti-los e, 

a partir daí, dialogávamos.  

O segundo momento dessa etapa foi constituído pelas entrevistas realizadas 

com cada díade de alunos, que teve como objetivos: (1) investigar a concepção de 

explicação dos alunos; e (2) identificar, nos episódios, os momentos que eles 

consideraram ter ocorrido a explicação nas respectivas aulas. O quadro, a seguir, 

procura recapitular, de forma sucinta, as etapas e seus respectivos objetivos, os 

quais, no próximo capítulo, servirão de base para a compreensão das análises 

realizadas. 

 



 

 
 

147

Quadro 20: Etapas e objetivos da metodologia proposta para investigar as 
explicações ocorridas nas salas de aula de Ciências.  

Etapas Objetivos 

1. Entrevistas semi-estruturadas com 

cada professora antes da 

videogravação da aula. 

- Investigar, nas falas das professoras, a 

concepção que elas têm sobre o ensino 

de ciências. 

Apreender, de cada professora, o 

conceito de explicação no ensino de 

Ciências. 

2. Videogravação de uma aula de 

cada professora. 

- Conhecer a dinâmica da sala de aula e 

a metodologia utilizada por cada 

professora. 

- Identificar as estratégias explicativas 

utilizadas por cada professora durante o 

desenvolvimento da aula 

- Registrar as explicações que emergiram 

durante a aula de Ciências através das 

interações professor aluno. 

3. Entrevistas semi-estruturadas, após 

a videogravação de cada aula 

 

3.1. Entrevista com cada professora 

 

 

 

3.2. Entrevista com pares de alunos 

de suas respectivas professoras. 

- Solicitar justificativas das escolhas dos 

episódios evidenciados pelos 

participantes. 

 

- Registrar, nos episódios, os momentos 

que as professoras consideraram ter 

ocorrido a explicação. 

 

- Investigar a concepção de explicação 

dos/as alunos/as. 

- Identificar os episódios que os pares de 

alunos consideraram ter ocorrido a 

explicação. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, discutiremos os resultados evidenciados a partir da análise 

dos dados. O objetivo é encontrar respostas embasadas nas discussões teóricas, 

desenvolvidas para as perguntas de pesquisa que acompanharam desde o início 

deste trabalho:  

- O que é explicar na visão dos professores?  

- O que é explicar na visão dos alunos? 

- Quais os tipos de explicação que emergem em sala de aula? 

- Qual a relação entre o conceito de explicação do professor e a sua prática 

discursiva em sala de aula? 

 

 

5.1 – Organização das análises e interpretação dos dados 

 

A fim de contemplar nossos objetivos, optamos por dividir a análise em três 

etapas, assim constituídas: (1) pelas entrevistas das professoras antes da filmagem 

de cada aula; (2) pela análise das situações didáticas; e (3) pela análise dos dados 

decorrentes das situações didáticas. 
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Assim, a leitura das transcrições das entrevistas das professoras, antes da 

filmagem, resultou em um primeiro conjunto de dados: perfil do professor; ensino de 

ciências; e questões específicas da explicação.  

O segundo conjunto de dados, a ser analisado, consiste em descrever os 

episódios (momentos) de cada situação didática (aula) em que ocorreu a explicação 

e que foram selecionados pelas professoras, pelas díades de alunos e, 

concomitantemente, pelos participantes (professoras e díades de alunos). A seleção 

desses episódios ocorreu com o auxílio da videogravação da situação didática 

(aula), exposta após uma semana. O terceiro conjunto de dados foi constituído de 

acordo com o resultado das análises dos dados, decorrentes de cada situação 

didática. 

Assim constituído nosso corpus, contemplaremos nosso objetivo – investigar 

o que é explicação no ensino de Ciências –, realizando as análises dos episódios 

baseados em alguns referenciais teóricos e utilizando algumas categorias que foram 

usadas em outros trabalhos, adaptando ou criando novas categorias, de acordo com 

a necessidade e as particularidades desse caso. Dentre elas, mais precisamente as 

categorias propostas por Mortimer & Scott (2000; 2002); os tipos de explicação 

apresentadas pelos autores Gilbert, Boulter & Rutherford (1998); e tipos de perguntas 

elaboradas por alguns autores, tais, como: Doff (1988); Fernandes (1992); Coracini 

(1995); Lorencini (1995); Ricardo (2002); Feuerstein (apud Gomes, 2002); Lucioli 

(2003) e Martins (2003). 
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5.2 – Primeira Análise – Entrevistas com as professoras 

 

 A realização da Entrevista 01, com cada professora, teve três objetivos: (1) 

montar o perfil de cada professora; (2) situar a concepção de ensino de ciências e 

(3) investigar o conceito de explicação de cada professora.  

No entanto, para analisar o segundo e o terceiro objetivos da entrevista, foi 

necessário que focássemos as questões em eixos, concentrando as perguntas afins. 

Desse modo, a análise das questões das entrevistas foi composta de seis eixos: (1) 

concepção de ensino de Ciências; (2) concepção de explicar; (3) condução de 

explicação em sala de aula (estratégias, recursos materiais, planejamentos, 

diferenciações); (4) adequação da explicação; (5) lugar dos sujeitos na explicação.  

 A aula da professora Silvia, que foi filmada, estabeleceu-se a partir do uso 

do livro didático, o qual servia como material de apoio, de direcionamento dos 

conteúdos a serem trabalhados. Também houve leitura de textos pelos alunos, nos 

últimos tópicos, como forma de legitimação ou, mesmo, de fechamento de alguns 

conteúdos mencionados durante o desenvolvimento da aula.  Na medida em que a 

aula ia se desenvolvendo, a professora apresentava pequenos esquemas e 

desenhos no quadro. A relação entre a professora e os alunos era bastante 

dinâmica e interativa. Alguns alunos, nas suas interlocuções, tendiam a desviar do 

conteúdo a ser trabalhado, porém a professora exercia um grande controle perante 

os alunos, não apenas na disciplina, como, também, no gerenciamento dos 

conteúdos, o que se deu na maior parte da aula, através da sequência do par 

perguntas-respostas. 

 A aula da professora Geane, que foi filmada, estabeleceu-se também a partir 

da leitura de pequenos textos do livro didático, feita pelos alunos, mas, de forma 



 
 

 
 

151

mais interativa. Durante a leitura, a professora fazia intervenções. Os alunos tinham 

total liberdade de interagir, durante os momentos da leitura. As discussões, os 

relatos de experiências, aconteciam conforme os conteúdos iam se desenvolvendo. 

As discussões interativas também eram gerenciadas a partir da sequência do par 

pergunta-resposta. Percebeu-se um controle de disciplina pela professora, porém 

sem nenhuma intimidação, transparecendo uma situação de tranqüilidade durante 

todo o desenvolvimento da aula. A utilização do quadro foi restrita a um pequeno 

esquema sobre as propriedades do ar.  

Há evidencias empíricas da relação próxima entre a concepção do ensino de 

ciências e a prática docente (KRALSICHIK, 2000; CONCARI, 2001). 

Para Tardif (2007), as concepções de ensino agregam um conjunto sobre o 

que é ser profissional docente. Essa perspectiva pressupõe uma visão teórica sobre 

o que é ser professor, quem é o sujeito que aprende (aluno), como se constitui o 

processo de ensino e de aprendizagem e sobre a natureza do conteúdo que se 

ensina na sala de aula.  Conhecer de que forma os saberes docentes são 

apropriados e mobilizados, na prática pedagógica, pode contribuir para a construção 

de propostas formativas, que considerem esses saberes e a sua constituição como o 

ponto de partida dos projetos de formação, valorizando os professores como 

produtores de saberes. 

 Partindo desses pressupostos, apresentamos, inicialmente, a resposta dada 

pela professora Silvia, à questão que diz respeito ao Eixo 01 – Concepção de ensino 

de Ciências –, que se encontra retratada no recorte abaixo: 

“Bem, quando eu entrei na própria Faculdade, a gente começou a ter 

uma... assim... uma idéia do que era a ciência pra gente, porque quando a 

gente é criança... tá na escola, a gente tem muito aquela: ‘Ah! Ciência 
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é uma coisa assim... que a gente estuda um pouquinho de cada, de 

tudo, que existe no mundo’, ta? Então, quando eu sai, eu sai com uma 

concepção: ‘vamos ver né, você vai compreender um pouquinho da 

concepção que eu consegui montar’. Pra mim, a ciência, ela ta inserida 

em todo o relacionamento docente e em toda a vida. O que eu 

aprendi foi ciências biológicas, ciências para a vida... né? Então, o 

que eu vejo no ensino da ciência é ensinar como você viver melhor, 

como você se adaptar melhor, como você facilitar a vida dos outros 

também, tanto seja animais, vegetais, e todos os reinos que a gente 

conhece no planeta da gente e o conhecimento do próprio planeta”.  

 

A concepção de ensino de Ciência, trazida pela professora, é aquela 

adquirida durante a sua formação escolar e profissional. Ela faz um breve ‘resgate, 

de memória’, da ideia que se tem de Ciência, ao entrar, pela primeira vez, na escola, 

até a Universidade. Segundo Tardif (2007, p. 69), 

 
os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional, isto é, 
quando da socialização primária e sobretudo quando da socialização 
escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos 
saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e 
utilizados em seguida quando da socialização profissional e no 
próprio exercício do magistério. 

 

A professora Silvia aplica o sentido das Ciências Biológicas – estudo da vida 

– à sua prática pedagógica. Ao se posicionar desse modo, a professora reporta que 

sua prática docente esteja atrelada ao uso da Ciência na vida do aluno, ou seja, 

conhecimentos que os ajudem a viver melhor. Isso pressupõe que sua prática 

docente esteja permeada de exemplificações, situações vivenciais, a partir dos 

conhecimentos científicos a serem ensinados. 
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A concepção posta pela professora Geane não se mostrou distante da 

concepção da professora Silvia 

A seguir apresentamos o recorte demonstrativo da fala da professora 

Geane: 

 

“O ensino de Ciências, hoje, ele precisa ser voltado muito para o 

cotidiano. Então, o aluno tem que ter experiência do que ele vive e 

associar a isso a parte teórica. Porque não é fácil ensinar Ciências e, 

quando a gente teoriza muito, fica ainda mais complexo. Então, quando a 

gente relaciona com a prática do aluno, com a vivência dele, até com o 

próprio corpo, que é Ciências, então, torna-se muito mais fácil”. 

 

Ambas as professoras sinalizam que o ensino deve preparar para a vida, por 

meio de situações reais concretas. A Biologia parece ser a referência de Ciências 

para as duas. Silvia diz, explicitamente, que a Ciência que aprendeu foi a Ciência 

Biológica e Geane menciona que o “próprio corpo” (organismo) é Ciências. O vínculo 

entre Ciências e Biologia, apresentado pelas professoras, reafirma a evidência de 

pesquisa (BARRETO, 2000) que aponta serem os conteúdos da Biologia os que 

mais são abordados dentro do ensino das Ciências, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

A concepção de ensino de Ciências da professora Geane pode ser vista por 

dois ângulos: uma parte pragmática, que corresponde ao cotidiano, à vivência do 

exemplo do aluno; experimentos; e outra, teórica, considerada por ela um tanto 

complexa.  Ela aponta que uma das dificuldades para ensinar Ciências consiste em 

associar teoria com a prática.  
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Interessante observar, quando a professora Geane coloca a questão da 

prática no ensino de Ciências parece que ela está tomando, como ponto de partida, 

a experiência do aluno e não os experimentos que possam ser vivenciados no 

contexto escolar. Isso sugere que as teorias ensinadas deveriam basear contextos 

nas vivências dos alunos. 

No âmbito geral, dentro das perspectivas do PCN e das pesquisas de ensino 

de Ciências, podemos aludir que ambas as professoras concebem que o ensino de 

ciências tem como finalidade desenvolver nos alunos competências que lhe 

permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo, utilizando conhecimentos 

de natureza científica. De acordo com o PCN (vol. 4, p. 33): 

 
É o professor quem tem condições de orientar o caminho do aluno, 
criando situações interessantes e significativas, fornecendo 
informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos 
conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos 
construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos 
sistematizados. 
 

 
 

Em seus discursos, as professoras trazem a relevância das vivências do 

cotidiano das pessoas no aprendizado de Ciências, assumindo perspectivas 

amplamente divulgadas na atualidade (MARQUES e CARVALHO, 1997), inclusive 

pelas propostas curriculares (BRASIL, 1999).  

No entanto, o que se percebe, também, nas falas das professoras é a 

ausência da criticidade do uso da ciência. As atividades e o conhecimento produzido 

pela Ciência, muitas vezes, trazem implicações que têm um custo nem sempre 

positivo para o meio ambiente e para os seres humanos, e que merecem ser objeto 

de reflexão.  

Para analisarmos o segundo eixo – “Concepção de explicação no ensino de 

Ciências” –, recorremos aos discursos colhidos a partir da questão 02: “Para você o 
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que é explicar no ensino de Ciências?” Esse eixo é fundamental para nossa 

pesquisa. É com ele que iremos fazer a ponte com os episódios selecionados pelas 

professoras, ao considerá-los explicativos. 

O primeiro recorte, trazido desse segundo eixo, trata da fala da professora 

Silvia que, em seu entendimento sobre o que é explicação, faz uma associação 

direta entre explicação e conhecimento.  

 

“Bem... assim... quando a gente fala de explicação, a gente fala muito 

de conhecimento, não é? A gente… primeiro… pra explicar, a gente tem 

que passar… fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele 

tá conhecendo. Então, as matérias todas existentes no planeta e os 

seres existentes no planeta… Então, isso é conhecer como todo esse... 

é… um processo, não é puramente eficaz. É como na língua portuguesa, 

que a gente fala, assim: ‘É... o significado da palavra’. Na ciência não tem 

significado, tem compreensão de cada parte”. 

 

Isto pressupõe dois pontos para reflexão: (1) aquele que explica precisa ser 

conhecedor(a) do assunto a explicar; e (2) esse conhecimento trata de um 

conhecimento científico, uma vez que ele é desconhecido por aquele que recebe a 

explicação.  

Também identificamos, aqui, uma questão de ordem epistemológica. Ao se 

valer da relação de explicação-conhecimento, existe a possibilidade de esse 

conhecimento estar implícito no sentido das palavras de Van Frasseen, sobre “as 

verdades que se tem sobre o mundo” que, nas palavras da professora, foi expresso 
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dessa forma: “Então, as matérias todas existentes no planeta e os seres existentes 

no planeta, então… isso é conhecer....”  

As explicações científicas expressam verdades sobre o mundo, todavia, 

como nos alerta van Fraassen (2007), nem toda explicação é uma explicação 

científica. Para Van Fraassen, chamar uma explicação de científica não é dizer nada 

sobre sua forma ou sobre o tipo de informação dada, mas, sim, dizer que a 

explicação se vale da ciência para obter informação que descreve relações entre 

processos causais e preveem ocorrências de diversos fenômenos.  

A professora, ao dizer, que: “A gente… primeiro, pra explicar, a gente tem que 

passar… fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo”. 

Identificamos uma ordem pragmática, pois, segundo Van Fraassen, “o que há a mais 

na explicação é algo inteiramente pragmático, relacionado com as preocupações do 

usuário da teoria, e não algo novo sobre a correspondência entre teoria e fato” (VAN 

FRAASSEN, 2007, p. 180). A professora apresenta preocupação com o usuário da 

teoria, no caso, os alunos.  

Ela afirma, também, que “Na ciência não tem significado; tem compreensão 

de cada parte”. Isso pode significar que, para a professora, a explicação é 

constituída de partes, uma vez que para compreender um determinado conteúdo é 

necessário explicar, por etapas e, nesse caso, existe uma sequência, pois como ela 

mesma afirma “explicar é um processo”, porém, “não é puramente eficaz”. O sentido, 

que pode estar atrelado a não eficácia, pode estar no significado de que nem toda 

explicação é eficaz para o entendimento do aluno, mesmo colocando-a em partes, 

uma vez que é necessário que o aluno tenha conhecimento que sirva de suporte 

para o novo conhecimento. 
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Identificamos, no entendimento do que seja explicação apresentado pela 

professora Silvia, características do que Gilbert, Boulter & Rutherford (1998) 

chamam de descritiva, denominada tipo UM, por Martin (1972). Segundo a 

professora Silvia: “A gente… Primeiro, pra explicar, a gente tem que passar 

(descrever)… fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá 

conhecendo.  

Na tentativa de refrasear a fala da professora Silvia sobre o que é 

explicação, no ensino de Ciência, pressupõe-se que seria: “Conduzir 

processualmente o conhecimento de forma compreensível para o aluno”.   

Ao ser questionada sobre “o que é explicação no ensino de Ciências”, a 

professora Geane destaca dois pontos: (1) a funcionalidade da explicação na prática 

pedagógica; e (2) a transposição didática na explicação. A seguir, transcrevemos o 

extrato da fala da professora Geane: 

 

“É tornar fácil, acessível ao entendimento do aluno. E, aí, é lógico que 

o mesmo assunto tem várias maneiras de você trabalhar porque, em 

Ciências, você trabalha um determinado assunto na série inicial… na 5ª 

série e, o mesmo assunto, no 3º ano; a forma de abordagem é diferente, 

até porque a própria criança vai amadurecendo, né? e, com isso, o tempo 

de aprendizagem dele também muda”.  

 

Primeiro, a professora afirma que a função da explicação “é tornar fácil, 

acessível [o conhecimento científico] ao entendimento do aluno”. Observa-se, aqui, o 

uso da linguagem científica versus linguagem cotidiana; uma assimetria (professor 

como detentor do saber, pelo seu domínio de conhecimento reconhecido), 



 
 

 
 

158

O outro ponto percebido em sua resposta é a sua preocupação com o 

aspecto prático da aula, ao abordar o conteúdo, pois, indiretamente, sugere 

cuidados com a transposição didática (CHEVALARD, 1991): “Porque, em Ciências, 

você trabalha um determinado assunto na série inicial, na 5ª série e, o mesmo 

assunto, no 3º ano; a forma de abordagem é diferente”. 

Quando a professora diz que um mesmo conteúdo (exemplo: água, ar, 

digestão) pode ser trabalhado em anos (séries) diferentes, implica dizer que serão 

exigidas, do professor, habilidades na sua forma de explicar. Chevalard (1991) 

afirma que o saber não chega à sala de aula tal qual ele foi produzido 

cientificamente. Ele passa por um processo de transformação, que implica dar-lhe 

uma nova apresentação, para que possa ser ensinado.  

Com isto, podemos inferir que o conceito de explicação extraído da fala da 

professora Geane, seria: “A exposição verbal do professor de forma fácil e acessível 

ao entendimento do aluno”. 

Fazendo uma interface entre as falas das professoras Silvia e Geane, 

pressupõe-se que explicação é a forma de viabilizar os conhecimentos científicos, 

da melhor forma possível, à compreensão dos alunos. 

Isso sugere que a explicação, ao se tornar objeto reflexivo para o professor, 

na sua prática pedagógica, aparece como recurso didático que tem, por finalidade, 

tornar acessível o entendimento do conhecimento científico para os alunos. Com 

isso, a professora Silvia diz que explicação resulta em conhecimento, enquanto a 

professora Geane diz que resulta em compreensão. 

O terceiro eixo de nossa análise – Condução da explicação em sala de aula 

(estratégias, recursos materiais, planejamentos, variações) – foi gerado da 

conjugação de quatro perguntas, a saber: (1) Como é conduzir uma aula por meio 
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da explicação? (2) Você utiliza algum recurso (material) para explicar?; (3) De que 

modo você explica? O que faz como estratégia para explicar?; e (4) Faz diferença, 

no modo como você explica, em função do conteúdo? Vale ressaltar que, como se 

trata de uma entrevista semi-estruturada, outras perguntas foram geradas, a partir 

dessas. 

Analisando as ideias das professoras de como a explicação é conduzida em 

sala de aula, encontramos, nas suas falas, indícios sobre a importância de explicar a 

partir dos conhecimentos prévios dos alunos.  

 

“Bem! Primeiro eu tento buscar neles o que eles têm já… Se eles já 

têm concepção, se eles conhecem, se eles já viram. Busco, até 

através de filmes, se eles assistiram filmes, se eles... O dia-a-dia deles, o 

que é que eles notam de diferença, ou não, pra, daí, puxar uma 

explicação mais prática, mais fácil pra eles” (PROFª SÍLVIA). 

 
 

“Tentar adequar ao vocabulário deles as coisas que ele conhece no dia-

a-dia. Acho que é a melhor forma. (...) E a questão daquele ponto, 

daquele assunto?… Realmente, muitas vezes, precisa você ter uma… 

uma dinâmica diferente; preparar bem” (PROFª GEANE). 

 
Como conhecimento prévio, consideramos todo conhecimento científico 

válido, ou não, que cada indivíduo possui e que constrói ao longo da vida na 

interação com seu contexto social. Os conhecimentos prévios são, portanto, 

constituídos pelo conjunto de ideias e concepções, que servem para o indivíduo 

interpretar os fenômenos que ele observa, auxiliando-o na elaboração de hipóteses 

para solucionar as situações-problema. É um termo que define as ideias prévias, 
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conceitos espontâneos ou conceitos cotidianos da criança, na sua explicação e 

participação do discurso que ocorre em sala de aula (LORENCINI JR, 2000). 

De acordo com Bizzo (2002), conhecimento prévio é aquele que é 

socializado precocemente na vida do aluno, enquanto o conhecimento científico é 

socializado no ambiente escolar, em um período, considerado tardio, pelo autor. 

Podemos considerar, a partir das falas das professoras, que a valorização do 

conhecimento prévio dos alunos torna-se elemento relevante para a construção da 

explicação em sala de aula. 

Outro ponto coincidente entre as professoras diz respeito ao fato de a 

finalidade da explicação se tornar conhecimentos, de forma prática e fácil para o 

entendimento dos alunos. Porém, observou-se que os meios utilizados para conduzir 

a explicação são apresentados a partir de perspectivas diferentes. A professora 

Silvia se coloca na posição do aluno; a professora Geane se posiciona frente ao 

professor.  

Vejamos os extratos: 

“(...) se eles... o dia-a-dia deles… O que é que eles notam de diferença, 

ou não, pra daí, puxar uma explicação mais prática, mais fácil pra eles” 

(PROFª SÍLVIA). 

 
“Pra mim… Eu acho fácil. Porque eu não sou muito ligada à tecnologia. 

Então, ainda acho que o ensino precisa muito daquele tradicionalismo. 

Lógico que a aula não vai ser aquela palmatória, como a gente fazia 

antigamente… Como se fazia antigamente. Mas, a gente… Eu utilizo 

muito o livro didático, e vou explicando cada tópico” (PROFª GEANE). 
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Para a professora Silvia, a praticidade e a facilidade residem na 

preocupação do professor buscar os conhecimentos prévios dos alunos. Nesse 

sentido, é mais fácil explicar se o professor iniciar pelos conhecimentos existentes 

dos alunos e viabilizá-los através da prática do cotidiano.  

Nesse contexto, para a professora Geane, a facilidade e a praticidade de 

conduzir a explicação residem em valer-se da exposição dialogada, sem que precise 

recorrer ao uso de recursos tecnológicos (data-show, por exemplo). A ausência de 

tais recursos tecnológicos justificar-se-ia pelo tempo  que as professoras não 

dispõem, em virtude da carga horária a que estão submetidas. A explicação, por 

meio de uma exposição dialogada, conforme a sua fala, se torna mediadora entre o 

saber cientifico e a apropriação desse saber, pelos alunos. 

As colocações das professoras nos permitem aludir sobre a prática docente 

do professor em sala de aula, no que diz respeito à sua posição de como tornar a 

aula mais efetiva, diante de tantas demandas exigidas, atualmente. Segundo Ogborn 

et al (1997), a estrutura explicativa adotada por um professor em sala de aula é 

dinamicamente moldada pelas interações com os alunos nesse ambiente escolar.  

Nesse sentido, reportamos o pressuposto de Borel (1981), ao afirmar que o 

explicatário (o aluno) deve, em princípio, reconhecer o explicador (professor), 

enquanto mediador, no sentido de que a preocupação primeira dele (professor) seria 

apresentar a verdade das coisas e das relações entre elas (as coisas), ou seja, 

reconstruir o objeto da explicação, de forma o mais fidedigna possível. Traduzindo, 

nas palavras de Maturana (2005, p. 40), explicar significa propor uma reformulação 

da experiência a ser explicada, de uma forma aceitável para o observador, nesse 

caso, o aluno. Isso, mais uma vez, confirma o ponto defendido por esta tese de que 

a explicação passa por uma atividade metacognitiva de reelaboração do próprio 
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conhecimento do explicatário, que pode surgir de uma pergunta, ou não. Portanto, é 

de extrema relevância que o professor desencadeie no aluno processos 

metacognitivos. Nesse sentido, o movimento é interacional (BARBIERI et al, 1989, 

JISA & MARIOTTE, 1990).  

Porém, não podemos deixar de aludir às considerações das professoras 

quanto aos seus posicionamentos na sala de aula, ao explicarem. Um aspecto 

interessante, identificado durante as análises das respostas das professoras sobre a 

condução da explicação, é que ambas não fizeram menção ao fato de que a 

explicação poderia ser conduzida a partir de por quês (MACHAMER, 1998), ou 

melhor, de perguntas. Contudo, a ausência desse aspecto, nas falas das 

professoras, pode ser justificada a partir da premissa de que, em tese, aquele que 

explica (o professor) deve apresentar, de forma explícita, a intenção de fazer com 

que o explicatário (o aluno) compreenda o assunto que está sendo ensinado e que a 

pergunta, por si só, não garantirá a explicação.  

Nas interações dialógicas em sala de aula, pode-se afirmar que, baseados 

em estudos já realizados nesse campo, o professor ainda se ocupa do saber e o 

detém. É a ele que compete o ensinar e o explicar, bem como a regulação e o 

direcionamento da aula, atribuindo normas de ensino, que lhe são facultadas pela 

própria instituição escolar. Com efeito, a instituição escolar determina papéis 

definidores, em relação ao professor e ao aluno, que ainda se ncontram arraigados 

na prática docente. Porém, isso não quer dizer que estamos desconsiderando o 

explicar vindo do aluno, ou que ele não possa chegar a superar conhecimentos 

advindos do professor, mas, na perspectiva das professoras, fica claro que são elas 

que devem conduzir a explicação em sala de aula. 
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Em relação aos recursos e estratégias utilizados pelas professoras, nas falas 

de ambas percebe-se uma similaridade no modo como descrevem o ato de explicar. 

Elas buscam estratégias e recursos, com a principal finalidade de tornar a 

compreensão dos conteúdos científicos mais fácil e prática, para ambos os sujeitos 

da explicação (professor e alunos).  

Os recursos e estratégias mais utilizados são assim reportados por cada 

professora:  

“Como a Escola não possui laboratórios, sempre que possível é trazido 

[sic] materiais que podem ser manipulados na sala: apresentação de 

filmes, desenhos no quadro e brincadeiras” (PROFª SILVIA), 

 

“Eventualmente é utilizado o laboratório de Biologia e data-show no 

auditório; desenhos no quadro e o livro didático” (PROFª GEANE).. 

 
O quarto eixo da entrevista trata sobre a adequação da explicação na sala 

de aula. De acordo com Gilbert, Boulter e Rutheford (2000), uma explicação 

apresenta uma qualidade adequada quando, ao ser utilizada, ela não necessita de 

informação adicional. No entanto, Gilbert et al (1998) afirmam que nenhuma 

explicação é adequada em todas as circunstâncias e para todos a quem ela está 

dirigida. A garantia de que a explicação do professor é adequada, e será 

compreendida, decorrerá das atitudes explícitas (falas) ou implícitas (gestos, sinais, 

emotividade, expressões) dos próprios alunos.  

A professora Silvia argumenta que, diante da realidade em sala de aula, é 

necessário adequar as explicações criadas nesse espaço cognitivo, de maneira a 

serem compatíveis com as dificuldades dos alunos e, até mesmo, pela 
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especificidade de cada turma. Quando indagada se é possível avaliar quando uma 

explicação foi adequada, a professora Silvia, assim, respondeu:  

 

“Não é tão possível, dependendo da sala, dependendo do aluno. Têm 

alunos que… Ele não tem…  Até um certo probleminha que, às vezes, eu 

fico assim... porque tem aluno, que ele não expressa, nem quando ele 

entende nem quando ele não entende. Tem aluno que pelo rostinho dele, 

ele demonstra não ter entendido o assunto; ele tem uma carinha de 

insatisfação. Então, eu tento moldar de acordo com a turma. Eu tenho 

uma 6ª série, à tarde, que eles já têm um desenvolvimento… é... pessoal 

mesmo, um pouquinho melhor do que o de outras sétimas...outras sextas 

da manhã; são mais adolescentes do que os outros; os outros são mais... 

é... crianças ainda. Então, dentro do que eu posso... é... Eles têm  um 

nível de abstração melhor do que os outros alunos da manhã. Então, eu 

posso abstrair com eles; eu posso fazer um jogo, assim, de palavras, com 

eles, mas com os da manhã, não. Eu uso exercícios simples”. 

  

Em acréscimo a essa discussão, destacamos, na fala da professora Geane, 

que a avaliação da adequação de uma explicação sempre parte da reação do outro 

(nesse caso o aluno). É o aluno que vai se posicionar diante da necessidade de 

outras informações e estratégias para compreender a explicação.  

A seguir, o extrato da fala da professora: 

 

“A gente percebe, com a carinha do aluno; ele fica todo satisfeito, quando 

ele consegue entender. E até o professor percebe que, hoje, uma aula 
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boa, uma aula prazerosa; e, quando não, a gente vê no semblante do 

aluno, do próprio professor”. 

 

Segundo Maturana (2002), a explicação se dá na linguagem e ressaltamo-la, 

na perspectiva bakhtiniana, como uma prática social, como uma atividade 

responsiva, que se viabiliza a partir das relações com o outro. Essa relação se 

concretizará adequadamente a partir do modo como ela poderá ser projetada no 

discurso do professor.  

A professora Geane, por sua vez, faz uma estimativa do que o aluno já sabe 

em relação ao conteúdo e o que pode apresentar de maior grau de dificuldade, para 

o entendimento.  

 

“Porque quando a gente está preparando uma aula, a gente pode 

imaginar que o aluno pode perguntar determinadas coisas e como a 

gente vai responder a determinadas coisas. Então, se a gente tiver a 

possibilidade desse entendimento do aluno, a gente consegue 

alcançar mais”. 

 

Desse modo, ao dizer que “a gente pode imaginar”, ela está fazendo uma 

previsão de adequabilidade de suas explicações, quando em seu planejamento e 

preparação de suas aulas, prevê questões que poderão surgir e, com isso, antecipar 

possibilidades de compreensão dos seus alunos. Nas palavras de Bakhtin, podemos 

entender essa fala, da seguinte forma: 

 
Todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-
se à influência profunda do discurso da resposta antecipada (...) Ao 
constituir-se na atmosfera do “já-dito”, o discurso é orientado ao 



 
 

 
 

166

mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, 
discurso, porém, que foi solicitado a surgir e que já era esperado 
(BAKHTIN, 2003, p. 89).  
 

 

O próximo eixo trata do lugar dos sujeitos da explicação em sala de aula, 

nas concepções das professoras. Nesse contexto, a explicação pode ser viabilizada 

tanto pelo professor quanto pelo aluno. As questões que nortearão a análise desse 

eixo são as seguintes: Qual o lugar dos sujeitos (professor e aluno) na explicação 

em sala de aula? Quem define, ou o que define, o lugar do sujeito na explicação em 

sala de aula? É possível saber quando o aluno está explicando? A explicação do 

aluno é validada?  

O que podemos entender sobre o lugar dos sujeitos (professor e aluno) na 

explicação, nos contextos de sala aula apresentados, é que, primeiramente, o lugar 

do professor já se encontra definido por ele mesmo, como aquele que domina os 

conhecimentos e, com isso, tem condições de explicar. Os extratos, a seguir, situam 

o lugar do professor no ato de explicar: 

 

“A gente, primeiro… Pra explicar, a gente tem que passar… fazer com 

que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo” (PROFª 

SILVIA). 

 

“É tornar fácil, acessível ao entendimento do aluno” (PROFª GEANE).: 

 

O lugar do aluno é também definido pelo professor em situações em que são 

permitidas a ele (o aluno): (a) dar respostas às atividades, podendo complementá-

las com explicações; e (b) relatar suas experiências, suas vivências do cotidiano; 
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contar histórias. Essas duas situações estão caracterizadas no discurso de cada 

professora, respectivamente. 

Para a professora Silvia os alunos, ao responderem as atividades estão 

explicando. Vejamos o extrato: 

 

“O aluno também… Porque todas as questões… Que eu faço correção 

de questões… eu faço atividade e passo mais uma questão. Quem 

corrige são eles. Eu brinco com eles dessa forma. Assim… Eu pergunto, 

no dia da correção ou no horário da correção, dependendo da aula ou do 

assunto, e ele responde. Ai a gente vai ver quem respondeu diferente... 

Por quê? E se tiver alguma coisa errada, a gente vai corrigindo ali” 

(PROFª SILVIA). 

 

“Então, responder é explicar?” (PESQUISADORA). 

 

“Não, responder não é explicar. Veja, pra mim é assim: a questão do livro 

que a gente trabalha... ele é direto. Então, tem uma resposta. A partir da 

resposta dele, a gente tem a explicação, dentro da própria resposta” 

(PROFª SILVIA). 

 

Inicialmente, a professora Silvia situa o lugar da explicação dos alunos a 

partir das respostas das atividades realizadas em sala de aula. No entanto, quando 

lhe é questionada se a explicação dos alunos está relacionada diretamente às 

respostas das atividades, ou seja, se “responder é explicar”, ela afirma, 

veementemente: “Não! Responder não é explicar”.  
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O que se pode entender do sentido da resposta “não, responder não é 

explicar" é que, para a professora, em algumas circunstâncias, as respostas dadas 

pelos alunos são seguidas de explicações, as quais podem estar representadas por 

um fato ou acontecimento que o aluno vivenciou, o qual se identifica com a resposta. 

Porém, nem sempre uma resposta remete a uma explicação ou ao relato de uma 

experiência.  

A professora Silvia também situa a explicação: “a historinha”, vivenciada 

pelos alunos, com o que está sendo explicado em sala de aula.  

 

“... eu busco muito com eles essa questão do dia-a-dia. Todas as aulas 

vai ter uma historinha ou, se deixar, muitas historinhas. Então, eles 

começam a associar o assunto à historinha que ele passou... à 

historinha que ele viu” (PROFª SILVIA). 

 

Contudo, a “historinha”, à qual a professora Silvia faz menção, está longe do 

sentido proposto por Martins, Ogborn & Kress (1999), que veem nas explicações 

científicas uma estrutura análoga a das histórias, onde se pressupõe imaginar um 

elenco de protagonistas, caracterizados por suas habilidades e especificidades os 

quais, juntos, tomam parte em uma série de eventos, cujo desenrolar e cujas 

consequências derivam da natureza desses protagonistas. O sentido da “historinha”, 

na fala da professora Silvia, estaria relacionada à narração de um filme, de um 

evento, de um acontecimento ou criação de evento. 

No entendimento da professora Geane, o aluno apresenta explicações, 

fazendo intervenções, ao longo da aula, “para falar do que entendeu da experiência 

prática dele, para falar de um experimento, do que ele tem observado na vida”. As 
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explicações, que parecem ser geradas a partir do que é vivido, observado, têm, 

portanto, bases concretas.  

A professora Geane relaciona o pedido de explicação, por parte dos alunos, 

diretamente à questão de eles serem motivados a fazer perguntas, e isso se deve a 

duas razões: (1) as características da própria escola em que está inserido (por ser 

uma escola experimental, desenvolve atividades de pesquisa e extensão); e (2) a 

relação de confiança do aluno no professor. Com suas palavras, ela afirma: “Porque 

quando o professor dá essa abertura, o aluno sente confiante, né? Ele confia que 

pode perguntar...”.   

Segundo as colocações das professoras, o aluno explica, quando faz algum 

relato de experiência ou complementa as respostas das atividades, o que leva a  

pressupor que estão relacionando o explicar à expressão do entendimento dos 

alunos, situação que, necessariamente, não inclui o cuidado em expressar para que 

o outro compreenda (seus pares). A intenção dos alunos é expor o que 

compreenderam. Nesse sentido, as duas professoras valorizam a interlocução dos 

alunos durante a aula. 

O último eixo que constituiu a análise trata a explicação como atividade 

metacognitiva. A formulação desse eixo foi guiada pela pergunta: O professor tem 

consciência do momento que está explicando? Em outras palavras, para pensar, o 

professor reflete sobre aquilo que ele está explicando? Este questionamento 

relaciona-se com a investigação dos possíveis mecanismos cognitivo-reflexivos, ou 

seja, a metacognição, que possa estar envolvida com o ato de explicar.  

Segundo Fávero (2002, p. 188), a metacognição se refere, 

 
ao conhecimento do sujeito de seus próprios processos cognitivos, 
de seus produtos e de tudo que se relaciona a isto. A metacognição 
diz respeito ao controle (monitoramento) ativo e a resultante 
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regulação ou orquestração destes processos em função dos objetos 
cognitivos ou dos dados sobre os quais eles se referem, 
habitualmente, para alcançar um objetivo concreto.  
 

 

Nos apoiamos nos diversos estudos (HORWOOD, 1988; TROUT 2002) 

discutidos no Capítulo 03, nos quais se afirmou que a explicação de um fenômeno 

não é uma mera técnica desarticulada, mas, sim, um processo metacognitivo, 

associado à compreensão, no qual o investigador, de forma consciente, junta 

diferentes “peças” de informação.  

Ainda relembrando, Frota (2002) argumenta que, na prática pedagógica, a 

explicação, como atividade metacognitiva, torna-se mais presente (1) ao ter que 

preparar uma aula, o que exige do professor conhecer sobre a natureza da tarefa 

em si; (2) quando os alunos exigem do professor uma explicação mais elaborada, 

em decorrência de uma explicação anterior que não foi de toda compreendida; (3) 

ao longo de sua experiência, o professor conjuga os conhecimentos sobre o 

assunto, incorporando a eles; e (4) o conhecimento do professor sobre o conteúdo 

vem agregado de um conhecimento já vivido, que reúne informações variadas sobre 

o perfil dos alunos, as dificuldades da matéria, possíveis obstáculos ao seu 

entendimento, entre outros. 

 Nesse sentido, a fala da professora Silvia apresenta indicadores da relação 

entre o ato de explicar e o de raciocinar sobre esse mesmo ato, enquanto que a 

professora Geane afirma que o professor tem que ter consciência na hora de 

explicar, porque do contrário ele se perde.   

 

Profª Silvia: Eu estou raciocinando a respeito disso, e esse raciocínio eu tou 

passando pra eles, pra ver se eles vão entender da mesma 
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forma ou se vão entender de outra forma. Aí, daí é que vêm as 

dúvidas deles. 

 

Profª Geane: Tem que ter, porque ele… se não… se perde. E eu acho que perguntar 

sem saber do que está falando, fica difícil.  Se conseguiu explicar… e, 

até para ver… para a vida… que é muito complicado, se a gente não 

tiver consciência do que está fazendo. 

  

 Dois pontos merecem ser destacados, no entendimento da explicação como 

atividade metacognitiva: nas situações de ensino – aquelas que são protagonizadas 

pelo professor; e nas situações de aprendizagem – aquelas realizadas pelo aluno. 

 Em relação ao ensino, a explicação como atividade metacognitiva pode 

significar que, ao acessar as estratégias armazenadas pela memória, o professor 

pode reaplicá-las ou modificá-las, mediante a avaliação de resultados finais 

anteriores. 

Diante disso, confirmamos a relevância de situarmos o processo 

metacognitivo no ato de explicar, como atividade autorreguladora no processo 

ensino e aprendizagem, pois, de acordo com os estudos de Martins (2004) existe 

uma relação entre a participação na construção do conhecimento e a habilidade 

metacognitiva, dos estudantes, na qualidade das explicações que eles elaboram, em 

especial, na orientação epistemológica das explicações. 

Mediante do que foi discutido até o momento, podemos resumir que a 

concepção de Ciências das professoras, embora esteja relacionada com seu uso 

para o cotidiano dos alunos como forma de viver melhor, em seus discursos não foi 

encontrada uma postura crítica-reflexiva sobre a Ciência que é ensinada na escola. 
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Isso pode significar que o sentido de Ciências, mesmo fazendo referência à 

utilização dos conhecimentos científicos, ainda se encontra arraigado com o que é 

posto pela instituição de ensino.  

Em relação à concepção de explicar, no ensino de ciências, as professoras 

apresentaram duas perspectivas: a do conhecimento e a da compreensão. Levando 

em consideração o contexto de realidade de cada escola, independentemente do 

tipo de ensino ao qual estão atreladas, ambas valorizam o conhecimento científico, 

no qual o professor é o conhecedor, cabemdo a ele conduzi-lo de forma 

compreensível.  

No terceiro eixo ficou entendido que, para a condução de uma explicação 

em sala de aula, torna-se relevante partir dos conhecimentos prévios dos alunos. 

Todavia, existe uma cumplicidade quanto a quem deve conduzir a explicação: 

basicamente ficou evidenciado que é o professor quem deve conduzi-la. 

Em relação à adequação da explicação, no ensino de Ciências, um dos 

pontos argumentados pelas professoras é que ela sempre dependerá da reação do 

“outro” (seja ele aluno ou professor), que poderá ser sinalizada de forma explícita ou 

implícita.  

O quinto eixo tratou do lugar do sujeito na explicação. Segundo as falas das 

professoras, o lugar do professor já se encontra definido como sendo aquele que 

domina os conhecimentos e, com isso, ele detém condições de explicar; e o lugar do 

aluno é também definido pelo professor em situações em que é permitido ao aluno 

dar respostas às atividades e relatar suas experiências, suas vivências, como forma 

de explicar algo que entendeu. 

O sexto e último eixo trata de entender a explicação como atividade 

metacognitiva nas situações de ensino, como sendo aquelas que são 
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protagonizadas pelo professor, e nas situações de aprendizagem, aquelas 

realizadas pelo aluno. Como um dos pontos considerados, a explicação, como 

atividade metacognitva, está relacionada à formulação de perguntas e às respostas 

dadas. Essas atividades obrigam os alunos a sistematizarem seus conhecimentos e 

a contrastarem o grau de consistência interna e de complexidade dos mesmos 

(CAMPANÁRIO, 2000). 

 

 

5.3 – Segunda Análise – Situações Didáticas 

 

De acordo com Martins, Ogborn & Kress (1999), na maioria das situações do 

cotidiano, as explicações são requeridas, ao paasso que no contexto escolar elas 

são ofertadas. O aluno, na maioria das vezes, se encontra na posição de quem 

necessita de informações ou conhecimentos, que são determinados por programas 

curriculares. Os autores enfatizam a importância de discutir como os  

 

professores motivam as explicações nas suas salas de aula, um 
contexto que, ao contrário, do que acontece no cotidiano, é 
socialmente definido de tal forma a permitir que explicações que não 
foram solicitadas pelos alunos sejam oferecidas (MARTINS, 
OGBORN & KRESS, 1999).. 

 

 

Em vista disso, analisaremos, no contexto de aula de Ciências, as 

explicações, do ponto de vista didático e do ponto de vista epistemológico, que são 

construídas ao longo do processo de aprendizagem. 

A aula é tida como um evento que faz parte de uma organização complexa, 

onde existe uma multiplicidade de elementos estruturados e estruturantes, que 
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interagem no tempo e no espaço, no cotidiano da sala de aula, interferindo nas 

ações do professor e do aluno (MORIN, 2000). Portanto, a construção temática da 

aula, a organização lógica dos conteúdos reflete a interação verbal entre professor e 

alunos.   

Em conformidade com Mehan (1979), a análise da sala de aula pode ser 

estruturada em três momentos: a abertura, o desenvolvimento e o fechamento das 

aulas. Cada um desses momentos encerra diferentes funcionamentos: a abertura 

está relacionada com as informações sobre o que irá acontecer na aula, com a 

preparação dos participantes para o desenvolvimento das atividades; o 

desenvolvimento se refere às interações entre professor e aluno e o fechamento é 

como um espelho da abertura – uma revisão sobre o que foi feito na aula ou, 

simplesmente, o professor diz: “por hoje é só”; “amanhã voltaremos a falar sobre 

isso”, “ficaremos por aqui”, dentre outras expressões. Para este estudo centraremos 

nossas análises no desenvolvimento da aula, a partir das transcrições das 

gravações em vídeo.  

A organização e sistematização das análises das aulas foram feitas por meio 

de episódios de ensino, por ser parte de uma cadeia de ações, atividades e 

interações estabelecidas no contexto da sala de aula. Barros (1996) Carvalho & 

Gonçalves (2000) definem episódios de ensino como aquele momento em que fica 

evidente a situação que queremos investigar. Eles são parte do ensino, um recorte 

da aula, uma seqüência selecionada que se caracteriza por processos de busca da 

resposta para o problema proposto. Os autores esclarecem, ainda, que os episódios 

de ensino têm como característica fundamental apresentar um ciclo completo no 

processo de interação entre os alunos, mediado pelas atividades e pelo professor. 

Essa situação pode ser a abordagem da professora junto aos alunos, a discussão 
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dos alunos, confrontando hipóteses ou discutindo ideias prévias, as falas dos alunos 

após uma pergunta feita pelo professor ou por colegas, os momentos das 

discussões em grupo.   

Em complemento a essa definição, encontramos a de Wertsch & Stone 

(apud MORTIMER, 2000) como sendo “unidades de análise dos processos de 

elaboração microgenética”. Essa definição é baseada nas ideias de Bakhtin, uma 

vez que “os enunciados não são indiferentes uns aos outros, nem auto-suficientes, e 

refletem mutuamente, constituindo-se em um elo na cadeia de comunicação” 

(AMARAL & MORTIMER, 2007). 

As aulas serão analisadas conforme os episódios selecionados pelas 

professoras e pelas díades de alunos durante as entrevistas. Na ocasião foram 

solicitados a eles, professores e as díades de alunos, que nos mostrassem os 

momentos da videogravação em que houve explicação. As análises dos episódios 

obedeceram aos seguintes critérios:  

(1) os que foram selecionados apenas pelas professoras; 

(2) os mais apontados na seleção dos alunos, porém não selecionado(s) 

pelas respectivas professoras; e 

(3) os comuns na seleção entre os participantes (a professora e suas 

respectivas díades de alunos). 

 

Para realizar a análise dos episódios das situações didáticas, recorremos às 

categorias propostas por Mortimer & Scott (2000, 2002): as intenções do professor, 

o conteúdo do discurso, a abordagem comunicativa, os padrões de interação e as 

formas de intervenções do professor. 
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Para efeito desta pesquisa, compreenderemos a categoria intenções do 

professor, proposta pelos autores citados, como a intencionalidade do professor, a 

partir dos padrões de interação durante as sequências discursivas estabelecidas no 

desenvolvimento da aula. 

Outro ponto relevante nas intenções do professor (MORTIMER & SCOTT, 

2000; AMARAL & MORTIMER, 2007) é o papel que o livro didático ocupa no 

desenvolvimento das atividades e na apresentação dos conteúdos. As intenções do 

professor, nesse caso, poderão refletir, sobrepor, ou mesmo, coincidir com os 

objetivos propostos pelo livro didático. 

Com relação ao segundo aspecto, o conteúdo, Mortimer e Scott (2000, 

2002) admitem uma ampla variedade de conteúdos, incluindo, por exemplo: a 

‘estória científica’, os aspectos procedimentais, as questões organizacionais e de 

disciplina e o manejo de classe. No entanto, o ponto em destaque são os conteúdos 

relacionados com a ‘estória científica’, considerando uma dimensão que implica a 

distinção entre conceitos cotidianos e científicos. Dentre as formas de abordagem do 

conteúdo apresentadas pelos autores, examinaremos os conteúdos conceituais 

trabalhados na sala de aula a partir das explicações, uma vez que elas constituem 

nosso objeto de estudo. Para isso, iremos situar os tipos de explicação construídos 

ou fornecidos pelas professoras, em cada episódio de ensino, conforme os critérios 

de interações. 

O terceiro aspecto para a análise encontra-se especificamente nos padrões 

de interação, que emergem na medida em que professor e alunos alternam turnos 

de fala na sala de aula. A importância desse aspecto para a nossa análise encontra-

se justamente na sequência do par pergunta-resposta que muitas vezes é utilizado 

para a construção de uma explicação do professor. Para relembrar, o padrão de 
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sequência discursiva dialógica que servirá de base empírica para esta análise é 

aquela proposta por cadeias de turnos não triádicas, fundamentada no conceito de 

dialogismo de Bakhtin, identificada por Mortimer (2000). 

Segue um quadro que servirá de resumo da análise dos dados do nosso 

estudo, com suas respectivas fundamentações teóricas: 

 

Quadro 21: Resumo do quadro de análise, com as respectivas contribuições 
teóricas dos autores. 

Episódio Barros (1996); Carvalho & Gonçalves (2000) 
Intenções do professor Mortimer & Scott (2000; 2002) 
Estrutura da sequência interativa 
dialógica  

Sinclair & Coulthard (1975) 

Mehan (1979) 

Edwards & Mercer (1988) 

Lorencini JR, (2000) 

Mortimer & Scott (2000; 2002) 

Tipo de Explicação Gilbert, Boulter & Rutherford (1998) 

 

 
Um aspecto a destacar, nas análises das sequências interativas dialógicas, é 

que a classificação do tipo de: (a) pergunta estará relacionada com a 

intencionalidade do locutor, geralmente localizada no final do enunciado; (2) 

resposta estará condicionada ao enunciado seguinte proferido pelo locutor que fez a 

pergunta, anteriormente e, (3) enunciado, estará condicionado a sua função entre os 

pares P-R.  

Como pode ser visto no recorte, que segue abaixo, a professora deseja que 

os alunos mencionem a palavra GELO. Para tanto, ela intencionalmente produz 

perguntas que condicionam os enunciados dos alunos. Segue a sequência 

interativa: PD – RV - PD – RV – F (Ver quadro 19 no Capítulo 03) 
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Profª Silvia: “No congelador, não é? Ele vai passar para um estado?” 

(PD) 

 

Aluno: “Sólido”.  (RV)   

                 

Profª Silvia: “Sólido! Este estado sólido é também conhecido como 

quê? Como… Como quê?”  (PD) 

 

Alunos: “G e l o” (RV) 

 

Profª Silvia:  “Gelo, ta! (...)” (F) 
 

 

5.3.1 – Análise da Situação Didática 01 – A água na Natureza 

Como propusemos na metodologia, objetivamos, além do conhecimento da 

dinâmica da sala de aula e dos fenômenos didáticos subjacentes a ela, verificar 

como decorre o discurso explicativo do professor, durante a evolução da aula, 

constituindo, assim, nosso corpus. 

A primeira situação didática ocorreu em uma sala de aula de Ciências, da 

Escola 01 (rede privada) com uma turma de 32 alunos, do 6º ano do Ensino 

Fundamental.  

O conteúdo trabalhado nessa aula de Ciências foi “A água na Natureza”, que 

faz parte do Capítulo 12, do livro Meio Ambiente, de GOWDAK, D. & MARTINS, E. 

(2005). Logo de início dos Capítulos do livro são apresentados os conteúdos a 

serem abordados: Fases da água; Mudanças de fases da água; e Ciclo da água. 

Este último tópico – Ciclo da água – não pôde ser vivenciado em sala de aula, 

porque o tempo não foi suficiente para trabalhar esse conteúdo. A aula teve a 

duração em torno de 50 minutos. 
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O contexto da aula ministrada pela professora ocorreu de forma tranqüila, 

havendo uma grande interação com os alunos. Essa professora tinha um bom 

relacionamento com a turma, mantendo sempre a disciplina; e os alunos eram 

bastante receptivos aos comandos dela. O formato da aula não pareceu ser 

diferente do cotidiano escolar da turma, uma vez que, durante toda a sua evolução, 

não foi notificado, da parte dos alunos, nenhum comportamento contrário, mesmo 

com as presenças de câmeras, do operador e da pesquisadora.  

 A professora utilizou o quadro, com muita freqüência, para fazer vários 

esquemas e desenhos, ações que pareciam já fazer parte do contexto de outras 

aulas, uma vez que os alunos não se manifestaram surpresos ou demonstraram 

qualquer outro sinal que denotasse que  se tratava de uma novidade. 

 O uso do livro didático teve um papel relevante para a organização dessa 

aula. De fato, a professora exigiu o livro dos alunos durante a aula, o que pode 

significar a importância do uso do livro didático pela Escola. 

 Aconteceram algumas interrupções, fato comum ao contexto de qualquer 

sala de aula, como, por exemplo, a professora ser chamada para resolver alguma 

questão; a entrega de algum material para a professora. Contudo, nada afetou a 

dinâmica da sala, de forma que não comprometeu a evolução da aula. 

Dentro da concepção, a qual estamos a defender, em que a explicação no 

ensino de Ciências “é uma atividade verbal, metacognitiva, construída 

dialogicamente, e que tem como propósito evidenciar um conhecimento científico”, é 

que, dentro dos episódios previamente demarcados pelos participantes, iremos 

identificar as explicações construídas.  

A partir dos registros em vídeo e de uma observação minuciosa e detalhada, 

a transcrição da aula foi realizada na íntegra, a qual, para fins de análise,  
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delimitamos em episódios. Sendo assim, a aula está composta por 19 episódios, 

dentre os quais 02 estão relacionados com a introdução da aula; 15 são de 

conteúdos que foram subdivididos em duas partes, em função de dois referentes – 

Fases da água e Mudanças das fases da água – e 02 relacionados à realização de 

atividades, como mostra o Quadro 22, a seguir: 

 

Quadro 22: Relação dos episódios de acordo com os conteúdos temáticos – Escola 01 
CONTEÚDOS TEMÁTICOS EPISÓDIOS 

1. Contextualizando uma nova situação Introdutório da situação didática 
 2. Resgate do conteúdo da aula anterior  

3. Primeira fase da água – Liquida 

4. Segunda fase da água: Sólida (Iceberg – Titanic)

Extra: Poder de Deus e os fenômenos da natureza 

 

 

Fases da água 
5. Terceira fase da água – Gasosa 

6. Mudança de temperatura - As mudanças de 

estados da água 

7. Primeira modificação da água: Solidificação 

8. Segunda modificação da água: Evaporação 

9.  Terceira modificação da água: Liquefação ou 

Condensação 

Extra: Equívoco 

10. Quarta modificação da água: Ebulição 

11. Orvalho 

12. Sublimação / Naftalina 

13. Garrafa trincada / Força das moléculas da água

14. Sauna 

15. Primeira leitura - A garrafa que trincou 

16. Segunda leitura - Sublimação (quarta 

modificação da água / Gelo seco) 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças de fases da água 

17. Salinas 

18. Aplicação de atividade Realização de Atividades 

19. Correção das atividades 
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O primeiro momento da situação didática refere-se ao introdutório da aula, 

sendo composto de dois episódios: no primeiro, a professora se preocupou em 

contextualizar a nova situação criada na sala de aula, uma vez que houve todo o 

preparatório para as instalações das câmeras, para a filmagem e a presença de 

duas pessoas estranhas ao convívio dos alunos.  

Após a apresentação da pesquisadora e do operador de câmera, a 

professora passou a resgatar a aula anterior, com o intuito de introduzir o novo 

conteúdo. 

Nesse episódio, que vai da sequência dos turnos de 01 a 11, consideramos 

que o professor ainda não deu início à aula, uma vez que no primeiro momento 

levou a turma a compartilhar da novidade da aula (presença da pesquisadora, 

câmera), gerando expectativas nos alunos. Em um dado momento, a professora, 

considerando que o tempo para a apresentação da nova situação já estava 

compartilhado, procurou, então, mobilizar a atenção dos alunos, a partir de um 

comando: “Ok!”, para possibilitar-lhe dar início à aula.  

 

(11) (Profª Silvia) “Então, ela vai filmar, ta? A gente vai ter aula normal, 

como sempre. Não fiquem acanhados, nem também 

amostradinhos, por causa da câmera. Tá certo? Só 

pentear o cabelo, tal... Quando eu der OK… 

Quando eu der OK, vamos começar, tá certo? Ela 

vai gravar e vai filmar, tá certo? OK, 5ª C? A última 

aula que a gente teve… Vocês lembram, o que é 

que foi?”  
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É a partir do comando “OK” que a professora dá a entender aos alunos que 

a aula, propriamente dita, será iniciada. É interessante observar que a professora 

respeita o tempo de inquietação dos alunos, pois, implicitamente, há uma 

concordância de que a qualquer momento ela pode retomar a situação e começar 

sua aula. 

O segundo episódio trata do início da aula, propriamente dita, na qual a 

professora começa relembrando o conteúdo da Unidade vivenciada anteriormente – 

O ar –, para daí iniciar o conteúdo da Terceira Unidade – A Água na natureza.   

Desse modo, a sequência dos episódios retrata a própria organização dos 

conteúdos, da aula, trabalhados pela professora. É importante destacar que essa 

organização não obedeceu à mesma sequência da apresentação dos conteúdos do 

livro didático adotado. Isso revela a autonomia da professora ao abordar e 

apresentar tais conteúdos. Um exemplo para esse fato são os conteúdos referentes 

à sublimação (naftalina), garrafa que trincou (forças das moléculas) e as salinas que 

são apresentados no livro didático, à parte dos conteúdos centrais do capítulo, na 

forma de sessões ou quadros: “Fique mais informado”, quando trata dos dois 

primeiros conteúdos apontados; e “Esclarecendo” o conteúdo das salinas. 

No exemplo, que vai dos turnos 328 a 331, apresentados a seguir, a 

professora consegue explorar, antecipadamente, o fenômeno da sublimação. 

durante o desenvolvimento da aula.  

 

(328) Profª Silvia: “Bora lá? Borá, 5ª C?”. 

Oh! Outra coisa que acontece, também, é a mudança 

de uma substância ou qualquer material que esteja no 
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estado sólido para o líquido. É POSSÍVEL? Se eu 

aquecer isso, ele vai passar para o líquido direto ou 

ele vai derreter primeiro, que é plástico? O que é que 

vocês acham?”    

 

 (329) Aluno: “Derreter”.  

 

(330) Aluno: “Derreter”.  

 

(331) Profª Silvia: “Vai derreter. Primeiro, vai passar para o estado líquido, 

né?, bem pastoso, que é o plástico líquido. Depois é 

que ele vai poder chegar ao estado gasoso. Mas, tem 

uma coisa que vocês não lembram, que vocês são 

novinhos e, agora, vocês não usam isso, ta?, que 

passa do estado sólido pro estado líquido, que é a 

naftalina. Já ouviram falar de naftalina? “ 

 

Mesmo ocorrendo um equívoco, identificado no turno 331, ao dizer – “Que (a 

naftalina) passa do estado sólido para o líquido”, a professora dá sequência a sua 

fala, explorando o fenômeno da sublimação da naftalina. Os demais conteúdos, 

dessa parte do livro foram lidos pelos alunos, após o remate geral, feito pela 

professora, sobre os estados da água e as mudanças de fase da água. Essa leitura 

foi realizada pelos alunos, individualmente, acompanhados por seus pares e, a partir 

de então, ocorreram intervenções, tanto da parte da professora como dos próprios 
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alunos. Após a leitura e explicações dessas partes, a professora introduziu uma 

atividade proposta pelo livro, para os alunos discutirem em duplas. 

Outro ponto observado na descrição dos episódios transcritos foi a ausência 

de um dos processos de mudança da água – a fusão. Foi por meio da fala de uma 

aluna que a professora percebeu essa ausência, através do equívoco cometido na 

escrita, no quadro. A seguir, apresentamos o recorte dessa sequência, que vai dos 

turnos 247 a 258: 

 

(247) Profª Sílvia: “Deixa eu terminar de explicar essa parte, ta? Se eu 

tenho uma água no estado líquido e quero passar ela 

para o estado… Não. Do estado gasoso para o estado 

líquido”. 

 

(248) Aluno: “Inaudível”. 

 

Uma aluna começa a ler o que está escrito no quadro e a professora 

percebe que algo está errado. 

 

(249) Aluna: “Fusão”. 

  

(250) Profº Sílvia:  “Aqui é fusão”.  

 

A professora percebe o equívoco e conserta o que está escrito no quadro. 

 

(251) Aluno: “Não era condensação?” 
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(252) Profª Silvia: “Foi um erro. Aqui é fusão. Desculpa, gente!”. 

 

(253) Alunos: “Inaudível”. 

 

(254) Profª Silvia: “Deixa eu corrigir um erro aqui. Gasoso para o líquido, 

liquefação;  sólido para líquido, fusão. Está certo”. 

 

(255) Aluno: “Ei, professora! Mas, pode ser condensação”. 

 

(256) Profª Silvia: “Pode ser condensação”. 

 

(257) Aluno: “Do gasoso para o líquido?”. 

 

(258) Profª Silvia: “Pode ser condensação do estado gasoso para o 

líquido. Está certo. Evaporação está certo? Não! 

Vem aí, ta? Mas, se… se uma matéria que eu tenho 

no estado sólido… Oi..” 

 

Não temos intenção de descrever todos os episódios da aula, porém, 

achamos necessário descrever alguns episódios que constituíram a organização da 

situação didática, como forma de contextualizar os momentos iniciais e finais da 

aula.  

Assim sendo, a partir do momento em que foi possível delimitar os episódios 

que correspondiam a cada situação didática, fomos à busca dos momentos 

explicativos selecionados pela professora e pelas díades de alunos, durante as 
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entrevistas. Os momentos explicativos (denominados como episódios) foram 

caracterizados conforme a indicação dos participantes durante as entrevistas. Para 

ilustrar, apresentaremos três exemplos de momentos explicativos selecionados 

pelos participantes: 

 

Episódio: Arranjos das moléculas  
 
 

Profª Silvia: “Teve um ponto que eu percebi que é sobre os arranjos das 

moléculas. É bem... 

(...) 

Que é diferente, quando eu falo da questão da água 

congelada por moléculas, que...” 

 
 
 

Episódio: As salinas 
 

 
Aluno. P: "Explicou o que faz o sal”. 

 

Aluno. M.G: “Porque ela explicou como é que se faz sal; porque quanto 

mais ralo é mais rápida a evaporação. Ai ela explicou que 

cada litro de água tem não sei quantas gramas de sal”. 

 

A seguir, apresentamos um quadro demonstrativo de todos os episódios 

selecionados pela professora e pelas díades de alunos, e o quantitativo de vezes 

que o mesmo episódio foi apontado pelas díades. 
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Quadro 23: Demonstrativo dos episódios selecionados pelos participantes da Escola 01. 

A água na natureza 

Nº Episódios Profª Alunos 

01 Fases da água: Primeira fase da água (Líquida)  01 

02 Segunda fase da água: Sólida (Iceberg/Titanic)  04 

03 Primeira modificação da água: Solidificação X 01 

04 Segunda modificação da água: Evaporação (Inalação)  03 

05 Orvalho X --- 

06 Naftalina/Sublimação X --- 

07 Garrafa trincada/ Força das moléculas da água/ 

Arranjos das moléculas 

X --- 

08 Sauna X --- 

09 Salinas/ Água Destilada X 04 

 

Dos nove episódios selecionados entre os participantes, constatamos que a 

maioria está relacionada com o fenômeno da evaporação, cerca de  74%.  

O episódio Segunda fase da água – Sólida foi o mais escolhido pelas díades 

de alunos, porém, não evidenciado pela professora. O episódio foi dividido em três 

partes: (I) introdução da fase do estado sólido (turnos 62-77); (II) narrativa do 

naufrágio do Titanic (turnos 79-106); e (III) fechamento do conteúdo sobre o estado 

sólido da água (turnos 131-147). Ele foi dividido desta forma, pela extensão da 

sequência e por sua quebra, devido à inclusão de uma discussão sobre “a influência 

do poder de Deus nos fenômenos físicos”, por um aluno (turnos 109-129).  

Na sequência discursiva de interação dialógica, que será apresentada no 

Mapa 01, identificamos sete perguntas formuladas pela professora, as quais todas 

são do tipo direcionada. O quantitativo de perguntas do tipo direcionadas revela a 

intencionalidade da professora, pois, com as respostas dadas pelos alunos, ela 



 
 

 
 

188

valida e consegue direcioná-las para o seu propósito, qual seja, introduzir a segunda 

fase da água – fase sólida.  
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FIGURA 03: MAPA 01         Turnos: 62-77 
EPISÓDIO 01: Segunda fase da água (Sólida) - Parte I      
 

               RV          EnC                         RI                                                          RV                                                         

 

 PD     EnC 
Chamada Incitativa             PD                                                         PD                                                             PD 

     

 

 

 
 

     RV                       RV 
 
        RV                                            RV 

                   
  
PD 
 
       PD   PD 

 

 

Iceberg. Iceberg 

Gelo, tá  
Mas, se ele tiver no mar... como uma 
geleira muito grande, muito grande, ta? 
dentro d’água, certo? Essa geleira ta lá, 
interrompendo… Uma pedra de gelo 
gigante. Como ela pode ser conhecida 
também? Hein? 

Sólido.  
Este estado sólido 
também é 
conhecido como 
quê?  
Como… Como 
quê?

Sólido.

No congelador, 
não é? Ele vai 
passar para um 
estado?… 

Bota ele na 
geladeira. 

Depende. Ou sólida, não 
é? Se eu quero gelar o 
meu refrigerante mais 
tarde e eu só tou com 
água em casa, mas eu 
tenho a geladeira 
disponível e ainda não 
peguei o refrigerante. O 
que é que vou fazer? 

Ou então sólida. 

Fase líquida. Então, 
essa água, quando eu 
mudo a temperatura 
dela para mais ou para 
menos ela modifica? 
Modifica? 

Ela fica de forma 
gasosa. 

SIM 

Iceberg. Vocês 
conhecem? 

Titanic. Conhecem? 
Ou ninguém conhece 
essa história? 

Titanic.

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
I (PD) – RV  - EnC   - PD   - RI   - PD   - RV -  PD  

- R V – PD – RV  - PD  - Rv -  PD - Rv 

Gelo.
Titanic.

A professora cruza os 
braços sorrindo. 
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A sequência transcrita, abaixo, corresponde o momento em que a professora 

introduz a passagem da água do estado líquido para o sólido.  Ela traz um exemplo 

do uso cotidiano dessa passagem (turno 66): “ (...) Se eu quero gelar o meu 

refrigerante mais tarde e eu só tô com água em casa, mas eu tenho a geladeira 

disponível e ainda não peguei o refrigerante. O que é que eu vou fazer?” Aluno: 

“Bota ele na geladeira”. A professora objeta: No congelador, não é. Ele vai passar 

para um estado?” 

A partir do momento em que os alunos respondem “sólido”, a professora 

começa a direcionar suas perguntas (insistentemente), para que os alunos associem 

a resposta “sólido” com “gelo” (ver os comentários contextuais, ao lado das 

transcrições do turno 70), pois, sua intenção, além de explicar a segunda fase da 

água – fase sólida – é introduzir a história do naufrágio do Titanic, a partir da relação 

“gelo-iceberg”. A seguir,  o recorte dessa passagem que, vai do turno 66 a 79: 

T Par Falas Comentários 

66 Sil Depende… ou sólida, não é? Se 

eu quero gelar o meu refrigerante, 

mais tarde, e eu só tou com água 

em casa… Mas, eu tenho a 

geladeira disponível e, ainda, não 

peguei o refrigerante. O que é que 

eu vou fazer? 

Confirmando com o aluno. 

67 Al Bota ela na geladeira  

68 Sil No congelador, não é? Ele vai 

passar para um estado? 

Volta-se ao quadro. 

69 Al Sólido.  

70 Sil Sólido! Sólido, tá? Este estado 

sólido também conhecido como 

quê? Como? Como quê?  

Escreve no quadro enquanto fala. 

Volta para a turma e aponta para o 

quadro e bate na figura do gelo. 

71 Als. Gelo Todos juntos 
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72 Sil Gelo, ta? Mas, se ele tiver no mar 

como uma geleira muito grande… 

muito grande, ta? dentro d’água, 

certo? Essa geleira tá lá, 

interrompendo… uma pedra de 

gelo gigante, como ela pode ser 

conhecida também? Hein? 

Confirma com a cabeça. 

Volta para o quadro e escreve. 

Gesticula, representando, com as 

mãos, algo grande. 

73 Als Iceberg, iceberg Todos juntos.  

74 Sil Iceberg. Vocês conhecem?  

75 Al. Titanic. Aponta para o aluno, confirmando 

76 Sil Titanic. Conhecem? Ou ninguém 

conhece essa história? 

 

77 Al. Titanic.  

78 LB Tictictanic. A professora cruza os braços e 

sorri com a fala do aluno 

79 Sil Titanic. Por que o Titanic afundou?  

 

É importante destacar que a narrativa do Titanic faz parte do conteúdo do 

livro didático e que essa narrativa serve de pretexto e motivação para a introdução 

do conteúdo. 

Para identificar os tipos de explicação que foram constituídos nesse episódio 

e nos demais, subsequentes, delimitamos com duas situações: a primeira, pontuar, 

a partir dos enunciados explicativos, as micro-explicações; e a segunda, identificar, a 

partir do episódio todo, a macroexplicação, a qual corresponde às intenções do 

professor, inseridas em cada episódio.  

Em relação a esse primeiro episódio, constatamos a ausência de 

enunciados explicativos, ao que denominamos de microexplicações. Contudo, 

partindo da intencionalidade da professora, podemos presumir que a 

macroexplicação inserida é do tipo causal, visto que, durante toda a sequência, a 
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professora procurou mostrar a relação direta entre a água, em estado líquido, e a 

ação de colocar o ‘refrigerante’ no congelador (causa), o que resultará em seu 

congelamento, ou seja, na transformação em gelo – o efeito –, considerando o 

fenômeno físico como agente ativo. Pode parecer confuso a professora falar em gelo 

e introduzir refrigerante (como sendo líquido) e tornar-se gelo. Podemos pressupor 

que a menção feita ao “refrigerante”, seja no sentido de a aula se tornar mais 

próxima dos alunos. A seguir, apresentamos um resumo contendo as intenções da 

professora nesse episódio, a sequência interativa dialógica, a partir do par P-R, e o 

tipo de explicação.  

 

Quadro 24: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 01 – 
Parte I 

Episódio 01 – Parte I: Introdução da fase sólida da água 

Turnos :  De 62 a 77 

Intenções do professor - Evidenciar a segunda fase da água – sólida.  

- Provocar o interesse dos alunos para narrar a história 

do naufrágio do Titanic.  

- Introduzir a história do naufrágio do Titanic. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD) – RV  - EnC   - PD   - RI   - PD   - RV -  PD  - R V – 

PD – RV  - PD  - Rv -  PD - Rv 

Tipo de Explicação Macroexplicação: Explicação causal 

Microexplicação: Ausência 

 

 

Vale ressaltar que a ausência de um enunciado explicativo episódio, 

(microexplicação), em um episódio, não implica, necessariamente, a ausência de 

uma explicação (aqui tratando como uma macroexplicação), pois, no seu contexto, 

aparecem indícios de intenções que leva a professora a explicar. 
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É a partir da pergunta “Conhecem? Ou ninguém conhece essa história?”  

que a professora começa a narrar o naufrágio do Titanic, dando início a outra 

sequência de interação dialógica.  

O movimento discursivo da Parte I, deste episódio, é significativo porque sua 

estrutura é recorrente entre os demais episódios a serem analisados, salvo 

pouquíssimas variações.  
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Figura 04: MAPA 02         Turnos: 79 - 106       
EPISÓDIO 01: Segunda fase da água (Sólida) - Parte II          
                   EnI 
 RI   RI  EnI            EnC               EnI                   EnI  
    

                              RV 

                                           

 
                                                    PA      EnEx                                        EnEx                                            PRT                                                                                          EnEx      
                  EnEx    
  Chamada 
  Incitativa PD 

 
 
 
 
 
 
 
 
             EnC 
        RV 
        RI            RV                      RI           RV 
    
                                                                                                                                                    RV 

 

PRT   PD      PD                       PD             PRT   F  

 

 

 

Bateu no iceberg. Bora 
ver o que aconteceu. 
Titanic. O que aconteceu? 
Titanic. O que é que 
aconteceu? Está super...  
Lá, lá tinha um localzinho 
no Titanic, que tinha dois 
marinheiros, vocês 
lembram? Está lá os dois 
conversando lorota, não 
é? Com o binóculo para o 
quê? O quê, meu Deus? 

Caminho 

Mas o filme… lá… 
eles mostram o 
seguinte: que tinha 
um casal no maior 
love, to love… na 
frente...( professora 
desenha no 
quadro).

Não é, maior Love, lá 
na ponta? Aí, os dois 
ficaram eh, eh… de 
bobos, lá, olhando 
para ele. Tinha uma 
neblina, não é? Por 
que está fria… frio. A 
região estava fria e 
tinha um iceberg. 

Tinha neblina para 
atrapalhar eles. O 
que aconteceu? O 
iceberg PASSOU, 
rasgou o Titanic. 
Não rasgou? 

(...) Arrancou a 
turbina 

Duas coisas 
aconteceram. 

No alto mar, no 
maior frio… e, 
ainda, tendo gente 
para chamar 
atenção. Ficava 
difícil, não ficava? 

E ainda 
tinha duas 
pessoas. 

A velocidade tava 
demais e eles não 
viram… O quê? 
Também… Vê a 
olho nu, ou só 
com binóculo. E a 
neblina? 

É tarzan 
O iceberg é 
maior que a 
cabeça dos 
dois. 

[Gigante] 
[Gigante] 

Caiu a 
turbina 

Ia parecer lá que tinha um 
iceberg na frente, 
superficialmente, não é? 
Tá lá, o iceberg. E se 
tivesse alguma… uma 
estrutura abaixo, na 
profundidade, quem era 
que ia ajudar? 

Se tivesse um 
aparelho chamado 
de radar ou um 
outro chamado de 
sonar… 

E na época 
não tinha… O 
que é que 
aconteceria?  

Derrubou 
os dois. Na época 

não tinha. 
 [O sonar]. 

Ia aparecer o 
iceberg na 
frente. 

O sonar. A gente… a 
gente pensa assim, 
né? A gente não é 
marinheiro, mas 
acha que radar e 
sonar, parece ser a 
mesma coisa, não 
é? 

É não. 

É não, né?. Um é 
para superficial e o 
outro pra 
profundidade, tá 
certo? Se 
acontecesse… se 
eles tivessem, não 

Risos 

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
 
I (PD) – RI – RV - PA – RI  - 
EnEx - EnI   - EnEx – EnC -  
EnI  - PRT - EnEx - EnI - EnI 
- EnEx - EnC – PRT – RI - PD 

- RV - PD - RV -PD  -  RI -  RV - 
PRT - RV - F 

[O radar] 

Por que bateu na 
pedra? 

Por que 
Titanic 
afundou? 

Por que bateu 
no iceberg?
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No Mapa 02, acima apresentado, constatamos três intenções da professora: 

a primeira, a mais geral, é o de narrar a história do naufrágio do Titanic, uma vez 

que na perspectiva do livro didático faz-se menção de iceberg associado à história 

do Titanic  e, com isso trabalha-se a segunda fase da água – sólida. As outras duas 

intenções foram geradas a partir da primeira, ou seja, a de apresentar as causas que 

levaram o Titanic a afundar; e a terceira foi estabelecer a diferença entre os 

aparelhos radar e sonar. Nessas intenções, a professora só levou em conta a 

participação, as falas do(s) aluno(s) que contribuíram para a evolução da discussão. 

As demais foram ignoradas.  

Nessa sequência foram identificadas 08 perguntas, das quais 03 do tipo 

retóricas, 04 perguntas direcionadas e 01 pergunta aberta. Nessa mesma sequência 

também apareceu um número considerável de enunciados entre os pares P-R. 

Dentre as oito perguntas e respostas, foram identificados 10 enunciados. Uma 

justificativa que podemos inferir é que os turnos de 84 a 93 foram compostos de 

quatro enunciados, do tipo exploratório, articulados pela professora, os quais 

permitem construir outros enunciados, ao explorar determinada temática. Em 

contraposição, os enunciados proferidos pelos alunos não foram validados pela 

professora, ou seja, esses enunciados não eram incorporados na fala da professora.  

Porém, a partir de formulações de perguntas, do tipo direcionada (PD) pela 

professora e, consequentemente, as respostas dos alunos serem validadas, 

começou, então, a se formar uma sequência interativa dialógica. A seguir, 

apresentamos os turnos 97-106 dessa sequência: 
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(97) Sil Se tivesse um aparelho chamado de radar ou um outro chamado 

de sonar?  

(98) LB Na época não tinha. 

(99) Sil E na época não tinha, o que é que aconteceria? O radar ... 

(100) LB Ia aparecer o iceberg na frente. 

(101) Sil Ia parecer lá que tinha um iceberg na frente, superficialmente, não 

é? Tá lá, o iceberg. E se tivesse alguma… uma estrutura abaixo, 

na profundidade. quem era que ia ajudar?  

(102) LB O radar 

(103) H O sonar. 

(104) Sil O sonar! A gente… a gente pensa, assim, né? A gente não é 

marinheiro, mas acha que radar e sonar parece ser a mesma 

coisa, não é? 

(105) LB É não. 

(106) Sil É não, né? Um é para superficial e o outro pra profundidade, tá 

certo? Se acontecesse… se eles tivessem, não iria acontecer isso.

 

 
 

O professor, ao realizar pergunta do tipo direcionada, pode contribuir para 

instaurar sequência interativa dialógica. A partir do momento que ele nota que os 

alunos encontram-se engajados na discussão, pode elaborar perguntas do tipo  

direcionada – que direciona uma resposta que atenda â especificidade de um 

conceito, ou de um conteúdo –, ou exploratória – que suscita uma explicação, uma 

descrição ou informação por não ter compreendido a resposta, ou que vai além da 

resposta. 

Não identificamos enunciados explicativos nessa sequência, 

consequentemente, denota-se a ausência de microexplicação. Em relação à 

macroexplicação, esta foi construída ao longo dessa sequência, a partir da evidência 
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de um problema: quais as causas do naufrágio do Titanic? É no momento em que a 

professora começa a explicar as causas do naufrágio do navio que inicia a 

sequência interativa discursiva: foi posta a questão da velocidade imprópria para a 

região na qual se encontrava o Titanic (estava cheia de iceberg) e ausência de 

aparelhos, como o radar e o sonar (na época não existia). Seguem-se os turnos de 

91 a 104, que ilustram esta passagem: 

(91) Sil Duas coisas aconteceram. 

(92) Al Caiu a turbina 

(93) Sil A velocidade tava demais e eles não viram… o quê? Também vê a 

olho nu, ou só com binóculo? E a neblina… 

(94) Al E ainda tinha duas pessoas. 

(95) Sil No alto mar, no maior frio e ainda tendo gente para chamar 

atenção… ficava difícil, não ficava? 

(96) Al Derrubou os dois. 

(97) Sil Se tivesse um aparelho chamado de radar ou um outro chamado 

de sonar…  

(98) Al Na época não tinha. 

(99) Sil E na época não tinha, o que é que aconteceria? O radar ... 

(100) Al Ia aparecer o iceberg na frente. 

(101) Sil Ia parecer lá que tinha um iceberg na frente, superficialmente, não 

é? Tá lá, o iceberg. E se tivesse alguma… uma estrutura abaixo, 

na profundidade. quem era que ia ajudar?  

(102) Al O radar 

(103) Al O sonar. 

(104) Sil O sonar! A gente… a gente pensa, assim, né? A gente não é 

marinheiro, mas acha que radar e sonar parece ser a mesma 

coisa, não é? 
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O quadro a seguir, é o demonstrativo da síntese dos aspectos discursivos da 

professora, do episódio acima, a saber: intenções do professor, estrutura da 

sequência interativa discursiva e o tipo de explicação. 

Quadro 25: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 01- Parte II 

Episódio 01 – Parte II: Segunda fase da água (sólida) 

Turnos  Do 79 ao 106 

Intenções do professor Narrar a história do naufrágio do Titanic.  

Apresentar as causas que levaram o Titanic a 

afundar.  

Estabelecer a diferença entre os aparelhos radar 

e sonar. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD) – RI – RV - PA – RI  - EnEx - EnI   - EnEx – EnC 

-  EnI  - PRT - EnEx - EnI - EnI - EnEx - EnC – PRT – 

RI - PD - RV - PD - RV -PD  -  RI -  RV - PRT - RV - F 

Tipo de Explicação Macroexplicação: Explicação causal 

Microexplicação: Ausência 

 

  

Nota-se que nesse episódio, mesmo não identificando enunciados 

explicativos, a intervenção da professora possibilitou a interação dialógica com os 

alunos, porém numa condição de autoridade, pois é a professora quem, o tempo 

todo, canaliza as perguntas, para que as respostas dêem continuidade ao seu 

discurso explicativo. 

Prosseguindo com a análise, passaremos a focar as sequências interativas 

dialógicas, compostas pela parte três, desse episódio – Segunda fase da água: 

Sólida (Iceberg/Titanic). Nessa parte, identificamos quatro intenções da professora: 

voltar ao assunto discutido, após a inclusão da temática sobre “a influência do poder 

de Deus nos fenômenos físicos”, entre os turnos 109 a 129 (ver o Anexo 03 da 
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transcrição completa); fazer uma relação da história do naufrágio do Titanic com o 

estado sólido da água; provocar o surgimento de termos científicos (solidificada) e 

passar para o próximo estado físico da água – gasoso. 

A sequência interativa dialógica, gerada nesta parte desse episódio, está 

esquematizada no Mapa 03, que vai do turno 131 ao 147, exposto logo a seguir: 
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Figura 05: MAPA 03       Turnos: 131-147 

EPISÓDIO 01: Segunda fase da água (Sólida) - Parte III     

                RV                                                       RV                                         RV 
 
 
 

    
  Chamada Incitativa (PD)   PD                   PD    EnExpltvo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

EnC    RV   RV         RV  
               RV  
 
 
                PD                                         
 
 PD   PD         PD 
 
 

 

 

 

Oh! Então, pra que a 
gente falou sobre 
Titanic?. A gente vai 
estudar filme, agora, é?  

Certo. Porque a 
temperatura controla o 
estado físico de quem? 

Que é… 

Solidificada. 

Sólida, ta?. Essa água aqui… Essa água aqui, solidificada, ela não 
é salgada gente. Ela… alguns… alguns navegadores aproveitam a 
proximidade com elas, quebram, partem e aproveitam essa água 
para beber. Por quê? Porque essa água tava em algum continente, 
em alguns rios, cachoeiras, água de chuva, empossada e virou 
gelo. O Continente ficou muito frio e ela virou gelo. Só que 
conforme o balanço do mar (voz ritmada), o movimento das placas 
tectônicas faz com que essa placa grande, esse iceberg, separe. E 
quando ele se separa ele vai para o mar, ta? E ele pode chegar a 
derreter, ou não. Ele vai derreter, mas vai derreter aos poucos, 
dependendo do mar que ele esteja, ta?  Ele pode chegar a derreter 
logo ou não, ta? 

Não. 

Não, né? A gente 
falou por quê? Porque 
esse iceberg aqui é a 
água? 

Solidificada. Já começou 
surgir as palavras: 
solidificada. Ela saiu de 
um estado, se solidificou 
e passou a ser…

Sólida. 

Sólido Do iceberg Estado físico da água. 

Que é o quê? 

Gasosa. 

Que é um estado da 
água, não é isso? Sim, 
mas além de água 
líquida e sólida eu posso 
ver água… Que tipo? 
Posso... 

Pode, dependendo 
da sua 
temperatura. Falas: 

Alunos: - - - - -  
Professora: _______ 
 
Sequência P-R:  
 
I (PD) – RV  - PD - RV  - 
PD - RV – EnExpltvo – EnC 
- PD - RV - PD - RV  - PD - 
RV - PD - RV 

Gasosa. Ah, ta! 
Como é, a 
gente ver água 
gasosa? 
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Como mostra o Mapa 03, deste episódio, constatamos a presença de 07 

perguntas que geraram 100% de respostas validadas. As perguntas elaboradas pela 

professora facilitaram, bastante, a interação dialógica com os alunos. Essa 

estratégia também facilitou o resgate do conteúdo que estava sendo abordado, bem 

como a introdução do próximo conteúdo.  

Também vale ressaltar, que o conteúdo “estados físicos da água” é um 

assunto que, geralmente, é abordado em séries anteriores, o que facilita a 

compreensão sem, necessariamente, exigir do professor um investimento 

estratégico. Porém, um ponto foi evidenciado pela professora, ao dar a entender, em 

sua intencionalidade, que os alunos se apropriem de termos específicos do 

conteúdo, como é o caso da expressão – “solidificada”, como podemos perceber, 

explicitamente, nas seguintes falas da professora, nos turnos 133 a 136: “Não, né? A 

gente falou por quê? Porque esse iceberg aqui é a água…” Aluno: “Solidificada”. 

Professora: “Solidificada. Já começou surgir as palavras: solidificada. Ela saiu de um 

estado, se solidificou e passou a ser?” Al: “Sólida”. 

Em relação ao tipo de explicação ocorrid nesta parte do episódio, 

constatamos dois momentos interdependentes, originado de duas questões que 

envolveram a fala da professora: (1) a procedência dos icebergs, ou seja, como 

ocorre sua formação (suas causas); e (2) o seu aproveitamento pelos navegadores.  

As explicações desse tipo seguem, em geral, uma sequência causal de eventos. Na 

sequência o turno 137, que expressa a fala da professora: 
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(137) Sil Sólida, ta? Essa água aqui… essa água aqui. solidificada, ela não 

é salgada, gente. Ela… alguns… alguns navegadores aproveitam 

a proximidade com elas, quebram, partem e aproveitam essa água 

para beber. Por quê? Porque essa água tava em algum 

continente, em alguns rios, cachoeiras, água de chuva, 

empossada e virou gelo. O Continente ficou muito frio e ela virou 

gelo. Só que, conforme o balanço do mar (voz ritmada), o 

movimento das placas tectônicas faz com que essa placa grande, 

esse iceberg separe. E quando ele se separa ele vai para o mar, 

ta? E ele pode chegar a derreter, ou não. Ele vai derreter, mas vai 

derreter aos poucos, dependendo do mar em que ele esteja, ta?  

Ele pode chegar a derreter logo, ou não, ta? 

 

 

Na primeira questão podemos inferir que se trata de uma explicação com a 

finalidade de apontar as causas da formação do iceberg e como se dá a sua 

chegada ao Continente – microexplicação (enunciado explicativo). O interessante 

neste enunciado é que professora formula a pergunta “por  quê?” e ela mesma 

responde, imediatamente. Isto pode ter sido uma estratégia da professora, por saber 

que os alunos não iriam poder responder a pergunta e, antecipadamente,  responde-

a. Seria, então, estratégia motivacional, como forma de levantar as expectativas dos 

alunos? Contudo, percebe-se claramente que a pergunta “por quê?” não foi 

direcionada para a turma, e sim para a própria professora. Desse modo, 

consideramos que a explicação macro se trata de uma explicação causal, por ser 

elaborada numa relação de causalidade, ou seja, explica-se o fenômeno, 

estabelecendo-se uma relação de causa-efeito (GILBERT, BOULTER & 

RUTHERFORD, 1998): (1) baixa temperatura nos continentes causa a formação de 
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iceberg; e (2) o movimento das ondas e das placas tectônicas provoca a separação 

de blocos de gelo (iceberg). 

A seguir, um resumo contendo as intenções da professora nesse episódio – 

a sequência discursiva dialógica, a partir do par P-R e o tipo de explicação 

construída.  

 
Quadro 26: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 01- 

Parte III 

Episódio 01 – Parte III: Fechamento do conteúdo da fase sólida da água 

Turnos  De 131 a 147 

Intenções do professor - Retornar  ao assunto que foi interrompido. 

- Estabelecer/demonstrar uma relação da história 

do naufrágio do Titanic com o estado sólido da 

água.  

- Provocar o surgimento de termos científicos.  

- Introduzir o próximo estado da água – gasoso. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD) – RV  - PD - RV  - PD - RV – EnExpltvo – EnC - 

PD - RV - PD - RV  - PD - RV - PD - RV 

Tipo de Explicação Macroexplicação: Explicação causal 

Microexplicação: Explicação causal 

 

 

 Na análise desta parte do episódio, observou-se que, a partir das 

contribuições dos alunos, a professora reelabora e as organiza em sua fala, 

construindo cadeias de causalidade, para explicar o fenômeno observado. No 

decorrer das sequências, encontramos quatro explicações do tipo causal, em que se 

faz uma relação entre o fenômeno físico e sua causa. Nesse tipo de explicação, sua 

elaboração é baseada numa relação do tipo causa-efeito, sendo mencionadas, 

especificamente, as entidades envolvidas e causadoras do fenômeno observado. 
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Ela ultrapassa a etapa da observação, explicitando o por quê (as causas) do 

fenômeno (efeito produzido), diferentemente do que ocorre na explicação do tipo 

descritiva, onde, apenas, é relatado o comportamento do fenômeno após a 

constatação do mesmo.  

 Prosseguindo, iremos focar o segundo episódio – Naftalina/Sublimação – 

selecionado apenas pela professora, que vai do turno 331 ao 349. Como já foi dito 

anteriormente, dentre os quatro episódios selecionados pela própria professora, 

escolheu-se o da “naftalina”, por ter causado mais interesse na seleção da 

professora. A seguir, apresentamos o recorte da entrevista: 

 

Pesqisadora: “Eu sei. Vamos voltar para o nosso objeto de estudo, que é o que, 

realmente, nos interessa, na questão da filmagem. É... Você considera 

que houve momentos da aula em que aconteceu a explicação?” 

 

Profª Silvia: “Olha! Assim... Quando tu falou explicação, soou pra mim… Ficou muito 

aberto(...), quando a gente vai expondo, mas o que é considerado 

explicação? Eu acho que até aquela dúvida que foi levantada, uma vez, 

pelo próprio aluno, de uma coisa que ele já viveu, pra mim, quando 

relembro, eu coloco em prática um assunto; pra mim é uma explicação 

o que ele interpretou ali, entendeu? Por que ele percebeu daquela 

forma? Eu acho que houve é… um modo de explicar; e outro modo, é 

apresentar o assunto novo a eles, como foi naquele caso da naftalina, 

que eu falei lá da naftalina, e que eles não conheciam. A maioria 

deles não conheciam [sic] o que era a naftalina. Então, eu tive que 
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explicar o que é o produto, pra, depois, explicar que ele passa por um 

processo diferente da água, né?” 

 

 Como se observa, na entrevista, ela afirma que precisou explicar o que vinha 

a ser naftalina (para ela os alunos não conheciam), para depois explicar o processo 

de sublimação pela qual a naftalina passa, e as diferenças desse processo entre a 

naftalina e a água. Porém, ao fazer uma leitura cuidadosa da transcrição da situação 

didática, no que se refere a essa parte selecionada pela professora, percebeu-se 

que os alunos já tinham algum conhecimento a respeito da naftalina, quando alguns 

a relacionam com a pastilha MENTHOS. Como demonstrativo das interações desse 

episódio, segue o Mapa 04, constituído entre os turnos 328 e 349. 
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Figura 06: MAPA 04               Turnos: 328 - 349                    EnI 
Episódio 02: Sublimação/Naftalina                                                                                        EnC                          EnI  
                  RV               RV        RI 
 
 

   Chamada Incitativa PD           PD   
           EnC                            EnC                          EnExptvo                        
 

 

  

 

 EnI                 EnI             
                         
                    

           EnC                                                PEx    

       
                                                                 PEx    - 
          

      EnC                    EnExpltvo       EnC   
         
                                                             EnExptvo  
            A aula é interrompida      
 

Bora lá, bora. 5ª C 
Oh, outra coisa que acontece 
também é a mudança de uma 
substância ou qualquer material 
que esteja no estado sólido para 
o líquido é POSSÍVEL? Se eu 
aquecer isso (copo)  ele vai passar 
para o líquido direto ou ele vai 
derreter primeiro, que é plástico? O 
que é que vocês acham? 

A gente vai ver 
uma leitura aqui 
sobre naftalina. 
tá certo?. A 
naftalina ela... 

E mata o quê? Inseto, afasta 
insetos, traça, barata para não 
comer a roupa da gente. E ela 
também é usada em, alguns locais 
como herbário. 

Oh, ela parece 
MENTHOS, mesmo,,,, 
Oh,,olha na página 155, 
na página 155. A gente 
vai ver as bolinhas, oh 
naftalina, tá 

O que é 
herbário? 

Herbário é um local 
que a gente coloca, 
tipo uma biblioteca 
de plantas. 

[Ela parece com 
Menthos] 
[É Menthos. Bota na 
boca para tu ver.] 

[MENTHOS que fica 
queimando. Se 
você botar na boca 
você morre.] 

Já.

Vai derreter primeiro, vai passar para 
o estado líquido, né, bem pastoso, 
que é o plástico líquido. Depois é que 
ele vai poder chegar ao estado 
gasoso. MAS TEM UMA COISA QUE 
VOCÊS NÃO LEMBRAM, QUE 
VOCÊS SÃO NOVINHOS. E agora 
vocês não usam isso, tá. Que passa 
do estado sólido pro estado líquido. 
Que é a naftalina. Já ouviram falar de 
naftalina?

Derreter. 
[Ela tem um 
cheirinho] (...) 

Essa naftalina, bora 
lá Lucas. Ela vai 
passar do estado 
sólido para o 
gasoso. 

Derreter. 

E isso tem no 
supermercado? 

Olha lá. 

Tem também, tá. Tá 
certo. A naftalina vai 
passar por um 
processo de 
SUBLIMAÇÃO. Passa 
pro estado pulando o 
líquido direto para o 
gasoso. 

Oh, depois, isso aqui que a gente entendeu 
SUBLIMAÇÃO que acontece com a naftalina. 
Aquele negocinho que minha vó, vozinha 
usava, aquele herbário, herbário é um lugar 
onde a gente... tipo de uma biblioteca de 
plantas, tá. A gente vai ver isso na 6ª 
série,como é que funciona, até certo. Então, 
pra, para também afastar. Para que é que 
serve? Para afastar alguns insetos que 
vão....bagunçar, alguns fungos também, vão 
bagunçar, tá. 

Se ficarem em 
silêncio eu dou 
um brigadeiro 
no final da aula. 

[Uma bolinha 
branca.] 

[Ela tem um 
cheiro forte.] 

[Eu pensei que 
era Menthos e 
fui cheirar.] 

[Minha mãe 
bota em 
roupa.] 

Falas: 
Alunos: - - - - -  
Professora: _______ 
 
Sequência P-R:  
I (PD) – RV - RV – PD – RI - Enc – 
EnI - EnC - EnI - EnC - EnExpltvo- 
EnI - EnI - EnC - EnC – PEx - 
EnExpltvo  - PEx   - EnExpltvo - EnC 

 [Tia, tia, ela usa 
na casa dela.]
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Observa-se, nos turnos 332, 334 e 336 que, antes mesmo de ter começado 

a leitura, alguns alunos já sinalizavam que conheciam naftalina, fazendo até uma 

relação com a pastilha MENTHOS. 

  

(331) Sil Vai derreter. Primeiro, vai passar para o estado líquido, né?, bem 

pastoso, que é o plástico líquido. Depois é que ele vai poder 

chegar ao estado gasoso. Mas, tem uma coisa que vocês não 

lembram, que vocês são novinhos e, agora, vocês não usam isso, 

ta?, que passa do estado sólido pro estado líquido, que é a 

naftalina. Já ouviram falar de naftalina? “ 

(332)  Já. 

(333) Sil A gente vai ver uma leitura aqui sobre naftalina. tá certo? A 

naftalina ela é [uma bolinha branca 

(334) Sil Uma bolinha branca.] 

(335) Al Tia! Tia! Ela usa na casa dela! 

(336) Al MENTHOS, que fica queimando. Se você botar na boca, você 

morre 

(337) Sil Oh! Ela parece MENTHOS, mesmo…Olha! Na página 155… Na 

página 155, a gente vai ver as bolinhas, oh! Naftalina, ta? 

 

 Desse modo, podemos apontar duas razões, que poderiam ter levado a 

professora a tal posicionamento, quanto à questão do fenômeno da sublimação da 

naftalina: (1) a professora, no seu planejamento, idealizou a falta de conhecimento 

dos alunos a respeito da naftalina e, diante disso, não valida as falas, desses poucos 

alunos, a esse respeito e, também, não leva em consideração que os alunos 

poderiam ter acesso à informação a respeito da naftalina, pelo próprio livro didático; 

e, (2) não tinha interesse em usar o conhecimento dos alunos. No seu entendimento, 

talvez, conhecer naftalina, necessariamente, não corresponde à apropriação do 

processo da sublimação. Com efeito, na sala, também, tinha alunos que não 
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apresentaram qualquer manifestação e, como é ela que tem uma visão geral da 

turma (limite da videogravação), pode ter percebido, através desses alunos, a falta 

de conhecimento dessa substância. 

 Contudo, o interessante neste episódio, selecionado apenas pela professora, 

é que ela traz um aspecto importante da explicação do professor, em sala de aula. 

Ela afirma que existem duas situações circundantes do professor, ao abordar 

determinados conteúdos: (1) o modo de explicar; e (2) o modo de apresentar o 

assunto novo.  

Em relação ao modo de explicar, a professora argumenta que, no caso da 

naftalina:  (...) “eles não conheciam. A maioria deles não conheciam [sic] o que era a 

naftalina. Então, eu tive que explicar o que é o produto pra, depois, explicar que ele 

passa por um processo diferente da água, né?”. Muitas vezes, o professor se depara 

com uma situação dessa, em que ele primeiro precisa falar sobre determinada 

substância (o que é; para que serve; como encontrá-la) para depois explicar como é 

o processo no qual ela está envolvida. Esse é um ponto que, muitas vezes, se 

apresenta fragilizado na prática do professor em sala de aula, quamdo ele já parte 

do processo sem antes tratar do objeto em questão.  

O segundo modo nos serve como reflexão. De acordo com a professora, 

apresentar um conteúdo não é o mesmo que explicá-lo. Essa, talvez, seja uma das 

problemáticas que se pode levantar ao investigar a explicação na prática 

pedagógico-discursiva. O que significa apresentar o conteúdo sem explicá-lo?  

É notório que as explicações científicas, abordadas nas escolas, se 

apresentam, muitas vezes, fragmentadas, privilegiando, apenas, o conteúdo 

curricular, não as incorporando ao saber do aluno. A explicação como forma de 

aquisição do conhecimento científico é uma condição necessária para os alunos 
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assimilarem características do pensamento científico. Um dos objetivos de ensinar 

Ciências na escola não se restringe a ensinar conceitos, princípios ou explicações 

científicas (KAMII, 1991), mas, segundo Bizzo (2002), propor situações nas quais os 

alunos reflitam sobre seus próprios conhecimentos, podendo, inclusive, compará-los 

com explicações diferentes e perceber que pode existir plena compatibilidade entre 

elas. Segundo Piaget & Garcia (1987), aprender ciências é apropriar-se de uma 

forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo. 

De acordo com o Mapa 04, constatamos, nessa sequência, duas intenções 

da professora: (1) descrever o que é naftalina; e (2) explicar o processo de 

sublimação. Não obstante, mesmo estando explícitas essas intencionalidades, na 

realidade, o que a professora fez foi uma reprodução do que está exposto no livro 

didático. Com efeito, a interação dialógica com os alunos, nessa sequência, girou, 

basicamente, em torno da relação entre a naftalina e o menthos (em termos da 

aparência) e a definição de herbário. Ela, também, antecipou que, mais adiante, 

haveria uma leitura a respeito da naftalina e que, só no 7º ano, os alunos iriam 

“saber como funciona o herbário.”  

Os enunciados identificados como explicativos, nesse episódio, foram 

constituídos de duas perguntas exploratórias, realizadas por dois alunos, as quais, 

geraram uma definição e uma descrição, por parte da professora e o enunciado 

explicativo, gerado por ela própria, o qual classificamos, também, de descritivo. 

Contudo, a relação que podemos fazer da fala da professora, durante a 

entrevista, sobre o posicionamento dela na aula é que, no seu argumento de que 

existe uma diferença entre apresentar o conteúdo (ou seja, apenas defini-lo) e 

explicar o processo que esse conteúdo está tratando, é o mesmo que descrevê-lo. 

Nesse caso, para a professora, descrever o processo de sublimação é explicá-lo. 
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Em relação a isso, podemos inferir que a professora, ao fazer menção sobre 

o processo de evaporação de certas substâncias, como ocorre na sublimação, para 

ela significa dizer que ela está sinalizando que deve explicar o processo envolvido e 

não apenas dizer para que serve, por exemplo, a naftalina.  

 

Quadro 27: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 02 - 
Sublimação/Naftalina 

Episódio 02 – Sublimação/Naftalina 

Turnos  De 328 a 349 

Intenções do professor Expor o que é naftalina. 

Explicar o processo de sublimação. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD) – RV - RV – PD – RI - Enc – EnI - EnC - EnI - 

EnC - EnExpltvo- EnI - EnI - EnC - EnC – PEx - 

EnExpltvo  - PEx   - EnExpltvo - EnC 

Tipo de Explicação Macroexplicação: Explicação Descritiva 

Microexplicação: Duas explicações descritivas 

 

 

Diante dos dados apresentados no quadro acima, ressaltamos nas falas da 

professora uma intencionalidade de explicar tais conteúdos, mas, não consideramos 

que, de fato, ela tenha efetivado tais explicações. A intencionalidade foi importada 

da sua fala, durante a entrevista, porém, não foi concretizada na sua prática; o que 

ocorreu foi apenas uma descrição do processo, em forma de definição do que é 

sublimação – passagem do estado sólido para o gasoso: “A naftalina vai passar por 

um processo de SUBLIMAÇÃO. Passa para esse estado, pulando, do líquido direto 

para o gasoso.” 

O último episódio, dessa sequência didática a ser analisado, surgiu da 

escolha comum dos participantes – As salinas. Das quatro díades que participaram 
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da entrevista, três selecionaram o episódio das salinas como aquele que ficou mais 

marcado na aula. Seguem alguns depoimentos das díades: 

 

Díade 01 

P: “Explicou o que faz o sal”. 

L: “Não tem o mar? A água é salgada”. 

P: “Se a gente pegar e fizer um buraco de, mais ou menos, um palmo... dois 

palmos... assim... e deixar a água muito grande... com dois palmos de 

profundidade, aí, depois que o sol vai secando a água, a água vai escorrendo 

e o sal fica”. 

 

Díade 02 

MG: Porque ela explicou como é que se faz sal; porque quanto mais ralo é, mais 

rápida a evaporação. Aí, ela explicou que cada litro de água tem... não sei 

quantas gramas de sal. 

 

Díade 03 

Psq: “Então... é... Vocês lembram de algum momento que a professora estava 

explicando? Que ela explicou várias coisas... Tem algum momento que vocês 

se lembram que ela estava explicando algum fato... alguma coisa... da aula 

passada que marcaram vocês?” 

And: “Na retirada do sal”. 
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Psq: “Retirada do sal?” 

 

And: “É. Acredito que o sal”. 

 

Psq: “E você entendeu?” 

 

And: “Entendemos que sim”. 

 

AM: “Ela ensinou como é o processo de retirada do sal da água do mar”. 

 

A introdução do conteúdo sobre as salinas surgiu após a discussão sobre o 

gelo seco. Os alunos já tinham lido os trechos da página 154 (Capítulo do livro 

didático), especificado como “Fique por dentro”, no qual apresentava o texto sobre 

“A garrafa que trincou” e  “Sublimação”, e que tratava, também, sobre gelo seco.  

 Logo após esses textos das páginas 155 e 156, do livro, aparece uma parte 

denominada “Esclarecendo”, que contém um texto sobre “As salinas”. A professora 

se refere a esse trecho, da seguinte forma:  

(434) Sil Gás Carbônico… Gás carbônico… E ele faz mal pra gente, ta? E 

quando ele passa de um estado pro outro, ele não fica líquido. 

Você vai deixar… Por isso, ele é chamado de gelo seco. Esse 

gelo não pode secar.  

(435) LB Ele faz o ar. Ele fica como ar. 

(436) Sil Ta. Então, ele vai passar direto pra outro estado (faz o gesto com 

mãos levantando o braço). Então, ele vai… vai passar por um 

processo chamado sublimação. Já quando a gente fala… Depois 

disso daí, tem um quadrinho falando salinas.  
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Antes de partir para a análise do episódio das salinas, já iniciado no turno 

436, devemos reportar para a fala da professora, no turno 435, em que ela  

considera o gás carbônico como exemplo de uma substância que muda de fase, e 

apresenta a sublimação desse gás (passagem direta do gasoso para o sólido e vice-

versa) para explicar a formação do gelo seco. Quando ela fala “esse gelo seco não 

pode secar”, significa dizer que ele não passa pelo estado líquido durante as 

mudanças de fases. Nesse caso, foi um exemplo pertinente para explicar a 

sublimação. Contudo, a professora comete um equívoco ao dizer que o gás 

carbônico faz muito mal para a saúde. Na verdade, estudiosos da área confirmam 

que o monóxido de carbono (CO) é altamente letal, enquanto que o dióxido de 

carbono (CO2) não, a não ser em grandes quantidades. O problema do CO2 é outro: 

é um gás estufa; mas não é tóxico.  

 No turno 436, acima descrito, iremos investigar o episódio das salinas. A 

chamada incitativa, que iremos considerar nesse episódio, parte da seguinte fala da 

professora: “Já quando a gente fala, depois disso daí, tem um quadrinho falando 

sobre salinas. O que danado é salinas? Lembra da água destilada que eu falei?” 

 Contudo, pela extensão desse episódio, sua análise será dividida em duas 

partes, não comprometendo o conjunto da sua constituição analítica. Dessa forma, a 

Parte I será dos turnos que vão de 438 a 450 – O que são salinas?; a Parte II, vai 

dos turnos 452 a 472 – Onde são encontradas as salinas? A seguir, apresentaremos 

o Mapa 05, relativo às sequências interativas, que se referem ao conteúdo “O que 

são salinas?” 
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Figura 07: MAPA 05     Turnos: 438 – 450 
 
EPISÓDIO 03: PARTE I: O que são salinas? 
           RI                RV                                  PEX 
 
          F                   RI                                                                                                                    RV 
        
 
 
Chamada Incitativa (EnEx)   PD        PR                          EnC 
 
 
      
 
 
 
 
 
            RVs 
            
 
 
 

EnExptivo + PD 
 
 
 
             EnC 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é danado de 
Salinas? Lembra da água 
destilada que eu falei?  
Que quando eu aqueço ela 
em condensador… Isso 
aqui, oh. A água vai subir e 
vai evaporar e o sal vai 
ficar nesse (...) ser de sal… 
sal vai ficar… 

[Lembro

Mas como é 
que tira, hein 
tia? 

A água, com o tempo vai 
começar resfriar; se resfriar, 
novamente, vai voltar ao 
estado líquido e vai cair aqui, 
e o sal vai ficar… (mostra no 
quadro onde o sal vai ficar), 
tá? Isso quando quero água 
destilada, quando quero 
sal… que vai tá onde? 

Na natureza 

De onde é que 
pega o sal? De 
onde é que tira o 
sal? 

Da água do mar, não é? A 
água do mar. O mar tem 
muito sódio, não é? que é o 
sal de cozinha, ta? Cloreto 
de sódio… sal de cozinha. 
Então, esse sal ... 

[No mar.]

Vou explicar agora. Pelas salinas. Vê como são as salinas. Eles fazem 
locais para escoar a água, ta? E o processo é parecido com esse. Só o 
que acontece, é que eu não vou aproveitar a água, vou aproveitar o sal, 
ta? Bom! Tá lá, a água do mar. Tá numa boa. Ele vai fazer para escoar 
essa água para uma região onde vai ser raso, bem rasinho, tá? Essa 
região vai ser bem rasinha, mas vai ser muito espaçosa; muito rasa e 
muito espaçosa, ta? Por que eu quero rasa e espaçosa? Porque eu 
vou aproveitar, o que tá aqui,  o sal, tá certo? Eu não vou pegar 
areia, não, eu vou pegar só a água, certo? Só que água vai vim [sic] 
com o sal diluído nela, tá? Quando o sol começar aquecer essa água, 
ela vai começar mudar de estado, não vai? Se ela muda de estado, 
quem é que vai ficar aqui? 

O sal O sal 

O sal 
O sal 

Só o sal. Então, eu vou 
pegar e vou começar 
a… a… a pegar esse 
sal. 

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
I (EnEx) – F - PD – RI – PR – RI - 
RV  - RV - Enc   - PEX   - EnExptvo+ 
PD  - RVs -  EnC 

[Da areia.]

[Da água do mar.] 
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Conforme o Mapa 05, apresentado acima, foi possível identificar três 

intenções da professora: definir o que são salinas; caracterizar o processo da água 

destilada; e descrever o processo da formação das salinas.  

Essa parte do episódio foi composta de 04 perguntas: uma, do tipo 

reformulada; duas, do tipo direcionadas; e uma, exploratória. Dessas quatro 

perguntas, duas geraram respostas (uma, ignorada e outra, validada) e a pergunta 

exploratória, realizada pelo aluno, que se caracterizou como um pedido de 

explicação, de acordo com a compreensão da professora, quando, após o aluno 

fazer a pergunta, ela diz,: “Vou explicar agora”, gerando um enunciado explicativo. 

Embora a professora já tivesse evidenciado o processo de formação das 

salinas, o aluno, ao perguntar “Mas, como é que tira, hein, tia?”, ele parte da 

necessidade de compreender o processo da retirada do sal da água do mar.  

Em nível de microexplicação, o enunciado explicativo originou-se a partir de 

uma pergunta de esclarecimento, realizada por um aluno, que sugestionou uma 

explicação descritiva, a qual, de acordo com Gilbert, Boulter & Routherford (1998), 

parte da pergunta “Como se comporta o fenômeno?”, onde se fornece apenas o 

relato do comportamento do fenômeno, após a constatação do mesmo, através da 

execução da atividade experimental. Com efeito, ao explicar como são formadas as 

salinas, a professora descreve o processo de como obtém o sal pela evaporação da 

água do mar. Na estrutura macro classificamos a explicação como descritiva.  

Segue o quadro contendo o resumo analítico dessa primeira parte do 

episódio: 
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Quadro 28: Demonstrativo do quadro resumo da análise referente ao Episódio 03 – Parte I 

Episódio 03 – As salinas – PARTE I: O que são salinas? 

Turnos  De 438 a 450 

Intenções do professor Dizer o que são salinas. 

Caracterizar o processo da água destilada 

Explicar o processo da formação das salinas. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (EnEx) – F - PD – RI – PR – RI - RV  - RV - Enc - PEX 

- EnExptvo+ PD  - RVs -  EnC 

Tipo de Explicação Macroexplicação: Explicação descritiva 

Microexplicação: Explicação descritiva 

 

 

Essa parte desse episódio destaca-se pela identificação de um enunciado 

explicativo, demandado de uma pergunta exploratória, qualificada pela professora 

como pedido de explicação: “Mas como é que tira, hein tia?”; “Vou explicar agora” 

Dando seguimento à Parte II deste mesmo episódio, apresentamos, 

antecipadamente, o Mapa 06, caracterizado pelos turnos de 452 a 472:  
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Figura 08: MAPA 06        Turno: 452 – 472 
EPISÓDIO 03 – PARTE II - Onde são encontradas as salinas?  
 
      EnEx    PEx          PEx   RVs  EnC                                             F 
 
                                                                                                                                                                                                                                         EnI 
  
 
     
  Chamada Incitativa (PRT) 
     PEx            EnEx   PD              EnC              F                      EnC 
 
 
 
 
 
 
 
 
              EnEx                           EnI 
        
 
                 EnI                            RV    
 
 
 
                       PD     EnC                                                         EnC 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Porque eu tou com um 
montinho de sal. Tá 
certo, tá? Onde é que 
tem mais salinas? No 
Rio Grande do Norte. 

A água, o 
quê? 

E nunca vai 
acabar esse 
sal? 

E o que acontece 
com… com essa 
água depois que ela 
sobe? 

[Desce.] 

Sobe de 
novo. 

Não vai tá 
mais salgada. 

Professora. 

Sim. mas ela 
ainda tem 
substâncias que 
foram com ela. 
Não foi só o sal 
que ficou ... 

Não. 

Ficou só o sal? Mas o 
resto que conseguiu 
subir? (...) O café… 
Quando gente faz o café, 
que côa e bota lá no 
fogo, que evapora, fica lá 
só o pozinho que já foi 
derretido o café, ou não? 
 

Sim, mas o que é 
que acontece... 

Salgada. Como vai 
aumentar a água 
salgada? 

Então já que é 
fabricado… é… é… é 
tanto sal, a água... 

Não; não 
vai tá mais 
salgada

Então. 

Professora. 

A pior coisa 
é engolir 
água do 
mar. 

Professora, quando viajei numa 
praia, que na praia, tem um 
monte só de sal (que depois da 
praia ée bem branco só). 

Não, não é? 
Sobe com ela. 
Então, as outras 
substâncias 
subiram, ta? 

Só de sal, não era? Era salina de 
Mosssoró. A gente vai ver agora, outro 
(começa a folhear o livro no birô)… 
outro bloco, na página 155 – As 
salinas. Borá, lá! M,, tá com vergonha 
hoje, é M.? Tu não tem vergonha; tu 
sempre lê. P., quer ler, P.? As salinas, 
lê aí. LB, acompanha. 

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
 
I (PRT) – EnEx - PEx - PEx - EnEx - 
PEx - PD - RVs - EnC - EnC - F – F 
-  EnI – EnC – EnI – PD – RV - EnC 
- EnEx - EnC – EnI 

[Desce.]
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De acordo com o Mapa 06, acima apresentado, a intenção inicial da 

professora era descrever os locais onde é possível encontrar “salinas”, porém foi 

redirecionada pela curiosidade de um aluno, que estava inquieto e curioso para 

entender se o sal do mar poderia acabar ao formar muitas salinas (turnos 455 - 457). 

 

(455) LB Salgada. Como vai aumentar a água salgada? 

(456) Sil Sim, mas o que é que acontece? 

(457) LB E nunca vai acabar, esse sal? 

 

A interação discursiva entre a professora e o aluno girou em torno desse 

processo. Para responder a pergunta do aluno, a professora utilizou-se de analogia, 

fazendo um paralelo entre a evaporação, ao fazer o café, e a evaporação da água 

do mar, turnos 466 e 469: “O café… Quando gente faz o café, que côa e bota lá no 

fogo, que evapora, fica lá só o pozinho que já foi derretido?” (...) Não, não é? Sobe 

com ela. Então, as outras substâncias subiram, tá? 

Duit (1991) e Treagust et al (1992) definem a analogia como uma 

comparação baseada em similaridades entre estruturas de dois domínios diferentes, 

um conhecido e outro desconhecido. A maioria dos professores tende a pensar 

analogicamente e, consequentemente, utiliza analogias em suas explicações. 

Todavia, o uso não planejado desse recurso didático pode causar conflitos e 

favorecer o surgimento ou a manutenção de concepções inadequadas nos alunos 

(FERRAZ & TERRAZAN, 2003). 

No que diz respeito à analogia elaborada pela professora, parece deixar 

dúvidas sobre a questão do aluno, que deseja saber se o sal da água do mar pode 

vir a acabar com a formação das salinas. Sabe-se que o processo de fazer o café é 
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pela ebulição – passagem da fase líquida para a fase gasosa em processo forçado 

com fornecimento de calor –, e não pela evaporação – processo espontâneo da 

água do mar, na formação das salinas. Todavia, existe uma tentativa de 

aproximação do fenômeno que se quer explicar e a analogia da professora: 

ocorrendo a evaporação da água do mar (espontânea) ou do café (provocada), 

sempre existirão outras substâncias similares que reterão ou seguirão para fazer um 

novo ciclo. Nesse sentido, existem similaridades entre as estruturas dos dois 

domínios (a água do mar e o café).  

Contudo, mesmo que a analogia posta pela professora tenha a possibilidade 

de fazer o aluno comparar os dois fenômenos – a ebulição e a evaporação –, na 

realidade essa comparação com o processo de fazer café não procede. Quando a 

água das salinas evapora, o sal dissolvido nela não vai junto. Só a água evapora. O 

sal se ristaliza devido à diminuição do solvente (a água).  

Segundo Maturana (1997), quando se pede a alguém para explicar alguma 

coisa, espera-se uma explicação satisfatória. Então, o ouvinte, aquele que faz a 

pergunta, é quem decide se a explicação irá satisfazer sua curiosidade, ou não. No 

caso do aluno, nos parece que a resposta dada pela professora, por meio da 

analogia da evaporação do café (turno 466), satisfez o mesmo, uma vez que ele 

muda de assunto, após a professora atender a solicitação de uma aluna e, 

consequentemente, começa interagir com outros alunos (ver os turnos 468, 471 e 

472). 

Segue o quadro contendo o resumo dos dados construídos e analisados 

nessa parte do episódio: 
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Quadro 29: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 03- 
Parte II 

Episódio 03 – Onde são encontradas as salinas? PARTE II 
Turnos  Do 452 ao 472 
Intenções do professor Descrever os locais onde é possível encontrar 

salinas. 
Estrutura da sequência 
interativa discursiva 

I (PRT) – EnEx - PEx - PEx - EnEx - PEx - PD - RVs - 
EnC - EnC - F – F -  EnI – EnC – EnI – PD – RV - 
EnC - EnEx - EnC – EnI 

Tipo de Explicação Macro-explicação: Descritiva 
Micro-explicação: Ausência 

  

 Para uma sistematização do que foi abordado nos episódios selecionados 

pelos participantes, propomos um quadro contendo os principais pontos, dessa 

situação didática. Segue o quadro resumo dos aspectos abordados em cada 

episódio selecionado pelos participantes da Escola 01. 
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Quadro 30: Conjunto dos resultados das análises da sequência didática da Escola 01 

Episódios INTENÇÕES TIPO DE INTERAÇÕES TIPOS DE EXPLICAÇÃO 
EPISÓDIO I 
Selecionado apenas 
pelas díades 
Parte I: Segunda fase 
da água (Sólida) 

Evidenciar a segunda fase da água – sólida.  
Provocar o interesse dos alunos para narrar a 
história do naufrágio do Titanic.  
Introduzir a história do naufrágio do Titanic. 

I (PD) – RV  - EnC   - PD   - RI   - 
PD   - RV -  PD  - R V – PD – RV  - 
PD  - Rv -  PD - Rv 

Macroexplicação: 
Explicação Causal 
Microexplicação: Ausência 

Parte II: Segunda fase 
da água (Sólida) - 
Parte II     

- Narrar a história do naufrágio do Titanic.  
- Apresentar as causas que levaram o Titanic 
afundar.  
- Estabelecer a diferença entre os aparelhos 
radar e sonar. 

I (PD) – RI – RV - PA – RI  - EnEx - 
EnI   - EnEx – EnC -  EnI  - PRT - 
EnEx - EnI - EnI - EnEx - EnC – 
PRT – RI - PD - RV - PD - RV -PD  -  RI 
-  RV - PRT - RV - F 

Macroexplicação: 
Explicação Causal 
Microexplicação: Ausência 

Parte III: Fechamento 
do conteúdo da fase 
sólida da água. 

- Retomar ao assunto que foi interrompido. 
- Estabelecer/demonstrar uma relação da 
história do naufrágio do Titanic com o estado 
sólido da água.  
- Provocar o surgimento de termos científicos.  
- Introduzir o próximo fase da água _ gasoso. 

I (PD) – RV  - PD - RV  - PD - RV – 
EnExpltvo – EnC - PD - RV - PD - RV  
- PD - RV - PD - RV 
 

Macroexplicação: 
Explicação Causal 
Microexplicação: 
Explicação Causal 
 

EPISÓDIO II 
Selecionado apenas 
pela professora 
Sublimação/Naftalina 

- Expor o que naftalina. 
- Explicar o processo de sublimação. 

I (PD) – RV - RV – PD – RI - Enc – 
EnI - EnC - EnI - EnC - EnExpltvo- 
EnI - EnI - EnC - EnC – PEx - 
EnExpltvo  - PEx   - EnExpltvo - EnC 

Macroexplicação: 
Explicação Descritiva 
Microexplicação: Duas 
explicações descritivas  

EPISÓDIO III 
Selecionado pelos 
participantes 
Parte I: O que são 
salinas? 

- Dizer o que são salinas. 
- Caracterizar o processo da água destilada 
- Explicar o processo da formação das salinas 

I (EnEx) – F - PD – RI – PR – RI - 
RV  - RV - Enc - PEX - EnExptvo+ 
PD  - RVs -  EnC 

 
 

Macroexplicação: 
Explicação Descritiva 
Microexplicação: 
Explicação Descritiva 
 

Parte II: Onde são 
encontradas as 
salinas? 

- Descrever os locais onde é possível 
encontrar “salinas 

I (PRT) – EnEx - PEx - PEx - EnEx - 
PEx - PD - RVs - EnC - EnC - F – F 
-  EnI – EnC – EnI – PD – RV - 
EnC - EnEx - EnC – EnI 

Macroexplicação: 
Explicação Descritiva 
Microexplicação: Ausência 
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De acordo com os dados apresentados no Quadro 30, dos três episódios 

selecionados pelos participantes, foram classificadas seis explicações: três do tipo 

descritiva e três do tipo causal. Vale ressaltar que essas classificações dizem 

respeito ao que chamamos de macroexplicação, ou seja, o tipo de explicação do 

conjunto das interações dialógicas do episódio. Quanto às microexplicações, ou 

seja, os enunciados explicativos identificados nos próprios episódios, foram 

classificadas quatro explicações: três descritivas e uma causal. 

A partir dos tipos de explicações identificados nesta situação didática – A 

água na natureza – observou-se em nível de macroexplicação, os seguintes 

aspectos:  

(1) O quantitativo de perguntas formuladas no tipo de explicação causal 

(n=22) é superior ao número de perguntas encontradas no tipo de 

explicação descritiva (n=12).  

(2) Nas explicações causais não foram identificadas perguntas do tipo 

exploratória, o que ocorreu nas sequências consideradas como explicação 

descritiva (n=05); 

(3) Nas sequências das explicações causais houve uma incidência de 

perguntas direcionadas (n=13), o que não ocorreu nas sequências das 

explicações descritivas. 

(4) Na sequência considerada explicação descritiva houve uma maior 

incidência de enunciados, cerca de 65% do total das interlocuções. 

 

Como primeiras conclusões, podemos pressupor que a diferença 

quantitativa entre o número e os tipos de perguntas, bem como entre as explicações 

dos tipos causal e descritivo pode estar relacionada com a construção da 
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causalidade dos fenômenos, a partir das perguntas direcionadas. Enquanto foram 

identificadas 13 perguntas direcionadas na explicação causal, apenas 06 foram 

identificadas na explicação descritiva. Em contraposição, foram identificadas 05 

perguntas do tipo exploratória nas explicações descritivas e nenhuma nas 

explicações causais. 

Vale salientar que das 05 perguntas exploratórias, 03 geraram enunciados 

explicativos, sendo 01 originado pela professora e 02 por alunos. Nos parece que o 

diálogo estabelecido na explicação causal é baseado na sequêncis do par P-R. 

Enquanto a professora apresenta o efeito que provocou o fenômeno, os alunos, por 

sua vez, deduzem sua causa. Como exemplo, apresentamos os turnos 79 a 82.  

 

79 Sil Titanic! Por que Titanic afundou? 
80 Al Porque bateu na pedra. 

81 Al Porque bateu no iceberg. 
82 Sil Bateu no iceberg! Bora ver o que aconteceu Titanic. O que é que 

aconteceu? Está super...  Lá, lá tinha um localzinho no Titanic, que 

tinha dois marinheiros, vocês lembram? E fala: Está lá os dois 

conversando lorota, não é? Com o binóculo, para o quê, o quê, 

meu Deus? 

 

Alguns questionamentos podem ser feitos: Por que as perguntas de 

esclarecimento geraram enunciados explicativos descritivos e não interpretativos? É 

possível afirmar que a explicação do tipo causal favorece à dialogicidade? A 

construção de uma explicação causal, a partir de perguntas direcionadas, permite ao 

professor estabelecer uma interatividade em sala de aula? E a explicação descritiva, 

não? O que não favoreceu o aparecimento de explicação interpretativa? A 

construção de explicação descritiva, causal, intencional, preditiva ou interpretativa 
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exige alguma habilidade do professor? O que determina qual o tipo de explicação o 

professor vai construir em sala de aula? 

Esses questionamentos poderão ser reafirmados, ou não, a partir da análise 

da situação didática 02, a seguir. 

 

 

5.3.2 – Análise da Situação didática 02 – Propriedades do Ar 

 

Esta situação didática ocorreu em uma sala de aula de Ciências, da Escola 

02 (da rede pública), em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, composta 

por 35 alunos. O conteúdo trabalhado nessa situação didática de Ciências foi 

“Propriedades do ar”, que faz parte da Unidade IV – O ar e o ambiente – do livro 

Ciências – O Meio Ambiente, de Barros, C. & Paulino, W. (2008). No momento 

dessa situação didática, os alunos já tinham vivenciado os seguintes conteúdos: 

“Atmosfera: a camada gasosa que envolve a Terra”; e “A composição do ar”.  

A evolução da aula ocorreu efetivamente em torno do livro didático. Havia 

uma sistemática de leitura, já consolidada, em que os alunos liam pequenos trechos 

durante o desenvolvimento da aula e, em determinados momentos, a professora 

intervinha para elucidar algo, ou quando o próprio aluno se posicionava para pedir 

uma explicação ou narrar uma experiência. A leitura era feita por um aluno, por vez, 

na ordem já pré-estabelecida (pela ordem da lista na caderneta escolar). 

Pela postura da professora, percebe-se a importância que a mesma atribui 

ao livro didático, como sendo um referencial, uma fonte de pesquisa que permite 

aprofundamento de conteúdos. 
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A despeito dos resultados de pesquisas apontarem para as deficiências e 

limitações do livro didático, estudos mostram ser este o principal instrumento do 

trabalho do professor (DELIZOICOV et al, 2002) 

O uso do quadro ficou limitado, quando apresentado esquema dos 

conteúdos selecionados. Além da leitura do livro didático e do quadro não foi 

observado o uso de nenhum outro recurso didático. 

Em termos de estratégia didática, além da leitura, a professora apresentou 

vários exemplos do cotidiano, na sua fala, e realizou pequenas dramatizações 

quando queria tornar algum conteúdo mais explícito. A presença da câmera, talvez 

tenha causado alguma inibição, mas, no contexto em geral, a aula foi conduzida de 

forma tranquila e participativa. Não ocorreu nenhuma interrupção externa que 

pudesse obstar o desenvolvimento da aula, a qual teve a sua duração em torno de 

40 minutos. 

Seguindo a mesma orientação metodológica da análise da aula da 

professora Silvia,  identificamos na transcrição desta situação didática, 17 episódios, 

dentre os quais 03 estão relacionados com a introdução da aula, 13 são de 

conteúdos que foram subdivididos em três partes: Propriedades do ar, Pressão 

atmosférica e Ventos.  

A seguir, temos o quadro apresentando os episódios de cada situação 

didática: 
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Quadro 31: Relação dos episódios de acordo com os conteúdos temáticos – Escola 02  

Momentos/Situações 

Didáticas 

Episódios 

01. Chegada da professora na sala 

02. Chamada dos alunos 

Introdução da situação 

didática 

 03. Recordando a atividade do experimento 

04. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar: água e ar 

(experimento do algodão, prego, mulher grávida) 

05. Sendo matéria o ar possui massa (gravidade, bola de 

ferro e uma bola de isopor) 

06. As outras propriedades do ar: compressibilidade, 

elasticidade e expansibilidade: compressibilidade (êmbolo, 

compressores, bolas de encher) 

07. Elasticidade (sentar no sofá, spray, esponjas). 

08. Expansibilidade (garrafa tampada, pote) 

09. O ar exerce pressão – as camadas da Terra. 

Propriedades do ar 

10. Apresentação, no quadro, das propriedades do ar 

11. Pressão atmosférica (experiência do hemisfério de 

Madeburgo. 

12. Barômetro: medindo a pressão 

13. Mercúrio (termômetro) 

Pressão atmosférica 

14. Nível do mar – pressão atmosférica 

15. Vento Ventos 

16. Velocidade dos ventos – brisas 

Encerramento da aula 17. Aula encerrada 

  

O início desta aula se dá no momento em que a professora, após saudar os 

alunos e esta pesquisadora, que se encontrava na sala, emite o seguinte comando: 

“Pronto pessoal! Vamos lá! Vamos lá”, e, a partir de então, começou a fazer a 

chamada, ao término da qual ela decidiu quem iria iniciar a leitura do livro didático. 
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Porém, antes de isso acontecer, a professora começou a fazer referência do 

experimento apresentado no livro.  

Para dar continuidade e primar pela homogeneidade desta pesquisa, 

apresentaremos o quadro com todos os episódios selecionados pela professora e 

pelas díades de alunos, bem como o quantitativo de vezes que o episódio foi 

apontado pelos alunos. 

 
Quadro 32: Demonstrativo dos episódios selecionados pelos participantes da 

Escola 02 

A água na natureza 

Nº Episódios Profª Alunos 
05 Primeira propriedade: Dois corpos não ocupam o 

mesmo lugar  

X 06 

06 Segunda Propriedade: Sendo matéria o ar possui 

massa /peso (gravidade, conceito de matéria) 

--- 03 

07 Compressibilidade (êmbolo, compressores, sofá, gás 

carbônico, bolas de encher) 

X 04 

09 Expansibilidade (garrafa, pote) X --- 

12 Pressão (experiência do hemisfério de Madeburgo; as 

esferas). 

--- 02 

13 Mercúrio (termômetro) X 01 

14 Elevação de altitude --- 01 

15 Barômetro --- 01 

17 Velocidade dos ventos – brisas --- 01 

 

Dos nove episódios selecionados, três foram coincidentes entre os 

participantes (professora e díades de alunos), sendo que o episódio denominado de 

“Primeira propriedade” foi um dos mais evidenciados pelos alunos. É importante 

salientar que, para a sistematização dos episódios desta aula, tomamos, como 

critério, o conteúdo principal, os exemplos e os experimentos discutidos.  
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Outro ponto a ser destacado é que alguns conteúdos, descritos durante as 

entrevistas com as díades de alunos, estavam relacionados com os conteúdos 

trabalhados na aula anterior, o que, por vezes, os confundia, momentaneamente. 

Como a aula analisada era a continuação da aula anterior, consideramos natural o 

acontecido, uma vez que a distância temporal de uma aula para a outra permitia aos 

alunos ora se situarem na aula pesquisada ora trazendo algum conteúdo ou 

experimento retratado dessa aula anterior.  

 
Contextualização: Aqui a pesquisadora está solicitando algum momento em que os 

alunos consideram que houve a explicação da professora 

 

Pesq: “Qual é da outra parte?” 

 
J: “Não sei se foi dessa aula ou da outra aula, mas da quantidade de ar que a 

gente respira”. 

 

Psq: “A quantidade de ar que a gente respira?” 

 

J: “Acho que dos 100%, 60% é Nitrogênio, 21% Oxigênio e o restante, de outros 

gases”.  

 
 
 

Durante a seleção dos episódios feita pela professora, aconteceu um fato 

curioso: ao invés de apontar os momentos em que a explicação ocorreu em sala de 

aula, como esta pesquisadora havia solicitado, ela preferiu iniciar apontando os 

momentos em que não ocorrera a explicação durante a aula.  
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A seguir, apresentamos os recortes que retratam esses dois momentos da 

entrevista: 

 

Recorte 01: Exemplo da seringa 

Geane: “Professora, vendo o vídeo, eu coloquei alguns pontos que percebi 

onde tinha havido explicação. Mas, eu gostaria de chamar a atenção 

para um ponto onde não houve”. 

 

Psq:   “Sim”. 

 

Geane: “Foi lá naquele exemplo da seringa, porque ali eu poderia ter explicado 

melhor. Porque nem todo aluno sabe o que é um êmbolo. Nem todo 

aluno está familiarizado com seringa de injeção. 

   (...) 

Eu acho... poderia ter trazido uma seringa, ter mostrado para ele. Ou, 

até, como já tinha dito…”. 

 

Psq:  “Mas, mesmo que você considere que não houve explicação, o que é 

que houve, então?” 

 

Geane: “Talvez uma demonstração que deixou muito vago. Porque aqui ele vai 

ter que ir para o plano hipotético, não é?”. 
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Recorte 02: Altitude 

Geane: “Aí, em relação à altitude, eu percebi, também, que não houve uma 

explicação adequada”. 

 

Pesq: “Ah! Você está selecionando o que não houve explicação adequada?”. 

 

Geane: “É”.! 

 

O primeiro momento selecionado peela professora, trata-se do exemplo da 

seringa, que faz parte do episódio da compressibilidade do ar, no qual ela mesma 

tinha selecionado que a explicação ocorreu. A principal justificativa que ela 

apresentou foi que poderia ter trazido uma seringa para que todos os alunos 

tivessem a oportunidade de manipular o objeto e, também, seria uma forma de 

garantir o conhecimento por parte de todos. Nesse caso, o que a levou a selecionar 

a questão da seringa, não trata especificamente do conteúdo selecionado, mas 

como um dos exemplos apresentados por ela.  

Em relação ao episódio sobre “as altitudes”, a professora só fez referência 

aos momentos em que não realizou uma explicação adequada (já posto no recorte, 

acima).  

Na sequência, seguem’ os episódios que serão analisados:  

 

1. Expansibilidade: Episódio evidenciado apenas pela professora. 

2. Segunda Propriedade: Sendo matéria, o ar possui massa /peso (gravidade). 

Episódio mais evidenciado pelas díades de alunos. 
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3. Primeira propriedade: Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Episódio 

comum nas escolhas dos participantes (professora e alunos) e o mais 

votado pelos alunos. 

4. Em acréscimo iremos analisar o episódio sobre a Compressibilidade, por ter 

sido descartada pela professora por considerar, especificamente, o recorte 

referente ao “êmbolo”, no qual não ocorreu a explicação, porém houve uma 

evidência significativa na escolha dos alunos por este episódio. 

 

Da mesma forma em que foram analisados os episódios da situação didática 

01, procederemos de maneira semelhante nesta situação didática, ou seja, as 

intenções da professora, as sequências de interação ocorridas durante a explicação 

e o tipo de explicação, obedecendo a ordem em que aparecem os conteúdos, nas 

sequências didáticas. Observa-se que todos os episódios selecionados pelos 

participantes, pertencem à mesma sequência didática: Propriedades do ar. 

É interessante, também, ressaltar que a maioria dos episódios escolhidos 

pelos alunos remete às ocasiões em que a professora descreveu experimentos ou 

quando se reportou a experimentos mencionados pelo livro didático.  

 

Recorte 01 (Experimento retratado pela professora): 

J: “Ela explicou quando uma pessoa bate num prego na madeira, a madeira 

tem que se afastar para o prego entrar”. 

 

Pesq: “Ela está explicando o quê, aí? 

 

J: “Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço”. 
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Recorte 02 (Experimento mencionado pelo livro) 

Pesq: “Certo. Lembram de algum momento dessa aula em que a professora 

estava explicando? Lembram de algum momento? Você lembra, A?”. 

 

V.:  “Sim” (V. responde no lugar de A.). 

 

Pesq: “Qual o momento que você lembra?”. 

 

V: “Ela falou. Eu me lembro que ela tinha explicado uma parte de um homem 

que inventou a pressão, lá… que ela explicou uma parte”. 

 

Desse modo, o primeiro episódio a ser analisado é a “Primeira propriedade 

do ar: dois corpos não ocupam o mesmo lugar”, por ser o primeiro na sequência dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Esse episódio foi selecionado pelos 

participantes e foi o mais escolhido entre os alunos. De acordo com a organização 

do livro didático, o seu conteúdo é exposto à parte das demais propriedades do ar. 

Inicialmente, é apresentado como tendo duas propriedades: ocupa espaço e tem 

massa. Contudo, após apresentá-lo dessa forma, o livro didático acrescenta e 

descreve que o ar apresenta outras propriedades, como: compressibilidade, 

elasticidade e expansibilidade.  

A intenção da professora, nesse primeiro episódio, girou em torno de um 

foco, o de descrever a experiência de entornar um copo (o livro mostra um cálice), 

contendo algodão, em um recipiente com água. 
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Na sequência didática, a professora faz algumas perguntas sobre o 

resultado do experimento anteriormente proposto e, com isso, apresenta a primeira 

propriedade do ar, que é o de ocupar espaço.  

A seguir, apresentamos o Mapa 07, que demonstra as interações 

discursivas dialógicas, as quais retratam esse episódio, que vai do turno 09 ao 21:  
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Figura 09: MAPA 07         Turnos: 09 - 21 
EPISÓDIO 01: Primeira propriedade: Dois corpos não ocupam o mesmo lugar 
 
 
          RV                                           RV                      RV                                                                    EnC 
 
 
 
 
 
 
 

            Chamada Incitativa (PD)                              PD                             PD                                                  EnC                                                              EnExpltvo 
   
 
 

 
 

      PE 
 
 
 

          PEx                                                                                                                                                                                 RV 
 
 
                                               
                                                        EnExptvo  + PD 
  

                                                                                                                                                             EnC                                                 

 

 

O algodão. Mas, o algodão 
aí é só pra mostrar 
realmente que o copo não 
se molha, quando a gente 
emborca ele dentro d’água. 
Quem sabe dizer por que 
isso acontece? 

E que dois 
corpos são 
esses aí? 

Água e ar.

Duas matérias. 
Que matérias a 
gente pode 
observar? 

Duas 
matérias. 

Porque dois 
corpos não 
podem ficar 
num lugar só. 

Oh, professora e como é 
que dentro da água vai 
ter oxigênio? 

Tem água. Já a própria molécula de 
água já é formada de oxigênio, tá? 
Então, a gente não já viu H2O? Dois 
átomos de Hidrogênio ligado a um 
átomo de Oxigênio, né?  Então, só por 
essa constituição química, a gente já 
vê que existe Oxigênio na água. E 
existe Oxigênio onde mais? ... Nooo...

Água e ar. E como a 
gente está estudando 
o ar, a gente já 
observa aí que uma 
das propriedades do 
ar é ocupar es-pa-ço. 

Ar 

[PAÇO] 

E logicamente o que ocupa espaço, 
ele TEM massa, ta? Por isso, 
quando a gente coloca o copo 
emborcado, ele não chega a molhar 
o fundo do copo. E aí, o algodão é 
só pra mostrar realmente que a 
água não consegue entrar e 
penetrar no espaço onde tem ar. 
Quando a gente coloca o copo 
inclinado, essa água entra porque o 
ar sai e permite que a outra matéria 
penetre nesse interior, ok? 

Ar, não é? Na proporção que… 
Nós vimos na última aula. Na 
proporção de 21%.  Vamos lá, 
página 197, e. 

Bom! Mas, antes de 
começar, vamos observar aí 
que tem uma experiência 
que todo mundo aqui já 
conhece, né? Que é a 
experiência de colocar... 
 
Só não coloquei o 
algodão

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
I (PD ) – Rv – PD  – Rv – PD  
– Rv - EnC – EnC - EnExpltvo 
– PEx - EnExpltvo + PD - RV  - 
EnC 
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Na estrutura desta sequência interativa, identificamos 05 perguntas: 04 do 

tipo direcionada, formuladas pela professora, e 01 do tipo exploratória, formulada por 

um aluno, gerando um enunciado explicativo. Dos 05 enunciados registrados, temos 

dois explicativos e três complementares.  

O primeiro enunciado explicativo, estabelecido nesse episódio, trata-se de 

uma explicação descritiva, pois, de acordo com Gilbert, Boulter & Rutherford (1998), 

esse tipo de explicação fornece, apenas, o relato do comportamento do fenômeno, 

após a constatação do mesmo, feita através da execução da atividade experimental. 

Esta explicação descritiva encontra-se estabelecida no seguinte recorte do turno 17: 

 

(17) Geane:  “E, logicamente, o que ocupa espaço ele TEM massa, ta? Por isso, 

quando a gente coloca o copo emborcado, ele não chega a molhar o 

fundo do copo. E, aí, o algodão é só pra mostrar, realmente, que a 

água não consegue entrar e penetrar no espaço onde tem ar. Quando 

a gente coloca o copo inclinado essa água entra porque o ar sai e 

permite que a outra matéria penetre nesse interior, ok?”. 

 

O segundo enunciado explicativo, desse episódio, é uma explicação 

interpretativa (GILBERT, BOULTER & RUTHERFORD, 1998), por estar centrada na 

interpretação da estrutura física do fenômeno, ou seja, em explicar em que consiste 

o fenômeno. Nesse tipo de explicação, subentende-se que o aluno já dispõe de 

conceitos e modelos relevantes, os quais serão usados para dar sentido aos dados 

obtidos e, assim, construir a explicação do fenômeno.  

A seguir, apresentmos os turnos de 18 a 20, que correspondem à passagem 

desta sequência: 
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18 R Oh, professora! E como é que dentro da água vai ter oxigênio? 

19 Profª Tem água, já a própria molécula de água já é formada de 

oxigênio, ta? Então, a gente não já viu H2O? Dois átomos de 

Hidrogênio ligado a um átomo de Oxigênio, né?  Então, só por 

essa constituição química a gente já vê que existe Oxigênio na 

água. E existe Oxigênio onde mais? ... Nooo…  

20 Als Ar 

 

 O enunciado explicativo, gerado pela professora, a partir da resposta sobre 

“como é que dentro da água vai ter oxigênio?” pareceu-nos ser problemática. Com 

efeito, o que se pode dizer é que existe gás oxigênio (substância oxigênio) dissolvido 

na água, e não como foi dito pela professora – turno 19: “Então, só por essa 

constituição química a gente já vê que existe Oxigênio na água”. Na molécula da 

água, H2O, não existe substância oxigênio e sim átomos do elemento oxigênio. Mas, 

o aluno parece se referir à substância oxigênio, ou seja, ao gás oxigênio.  

Segundo Maturana (2005, p. 41) “nenhuma proposição explicativa é uma 

explicação em si. É a aceitação do observador que constitui a explicação, e o que 

acontece com o observador em geral, é que ele aceita ou rejeita uma explicação de 

maneira inconsciente”.  

Partindo deste pressuposto, observamos que a explicação da professora 

envolve dois aspectos: os observadores e o nível cognitivo desses observadores. O 

aluno, como primeiro observador, aceita a explicação em razão de seu nível 

cognitivo ser compatível com a explicação alternativa dada pela professora. Outro 

observador, como aquele que não aceita a explicação da professora, por ser um 

conhecedor do assunto (um químico, talvez), com seu nível cognitivo, considera a 

explicação da professora aquém de uma explicação científica. Para Maturana (2005, 

p. 42): 
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Escutar uma resposta explicativa quando não assumimos a pergunta 
pela origem das habilidades do observador equivale a escutar 
esperando ouvir uma referência a uma realidade independente de 
nós, para aceitar como uma explicação a reformulação apresentada 
como resposta a uma pergunta que se pede uma explicação. A 
resposta pode implicar em uma referência à matéria, à energia, á 
consciência, a Deus, a uma revelação, ao que se queira, como 
referência a algo independente do que o observador faz e que 
constitui, implícita ou explicitamente, o fundamento do critério que 
usamos para aceitar esta reformulação da experiência como 
reformulação da experiência, e portanto, como sua explicação. 

 

  

Segundo Maturana (2005), para que uma explicação se torne uma 

explicação, é necessário satisfazer duas condições básicas, uma formal e outra 

informal. A condição formal é a de reformular uma situação particular, propondo um 

mecanismo que a possa gerar (situação de ensino, por exemplo). Como condição 

informal, ela precisa satisfazer critérios que são colocados ao escutá-la.   

Em nível de microexplicação, dois enunciados explicativos geraram dois 

tipos de explicação: uma do tipo descritiva e outra do tipo interpretativa. Em um nível 

macro, de acordo com a intencionalidade da professora, descrever a experiência de 

entornar o copo, contendo algodão, em um recipiente com água, podemos inferir 

que se trata de uma explicação descritiva. A explicação do tipo interpretativa só foi 

gerada devido à solicitação de esclarecimento feita pelo aluno. 

A seguir, no resumo contendo as intenções da professora, nesse episódio, 

apresentamos a sequência interativa dialógica, a partir do par P-R, e os tipos de 

explicação.  
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Quadro 33: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 01 – 
Escola 01 

Episódio 01: Primeira propriedade do ar: dois corpos não ocupam o mesmo 

lugar 

Turnos  De 09 a 21 

Intenções do professor - Descrever a experiência de entornar um copo, 

contendo algodão, em um recipiente com água. 

- Apresentar a primeira propriedade do ar. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD ) – Rv – PD  – Rv – PD  – Rv - EnC – EnC - 

EnExpltvo – PEx - EnExpltvo + PD - RV  - EnC 

Tipos de Explicação Macroexplicação: Descritiva 

Microexplicação: 01 Descritiva e 01 Interpretativa 

 

Dando prosseguimento à análise desta sequência didática, focaremos o 

episódio 06, selecionado apenas pelas díades de alunos. Esse episódio tratou da 

“Segunda Propriedade: Sendo matéria, o ar possui massa/peso (gravidade, conceito 

de matéria)”. É nesse episódio que se caracteriza a aula, ou seja, é quando se inicia 

a atividade da leitura do livro didático, pelos alunos, que a professora dá a sequência 

aos conteúdos.  

A seguir, a figura do Mapa 08, que ilustra a sequência didática deste 

episódio. 
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Figura 10: MAPA 08                    Turnos: 23 - 39                                                                                           
Episódio 02: Segunda propriedade do ar                                                                                                      Leitura pelo aluno       
 
Início da leitura pelo aluno                                                                                    
    
                                                                                 RV                                      Leitura pelo aluno                  RV                                        
                                                                                               
 
 
 
 
        Chamada Incitativa (PD)                                                                    EnEvpltvo                                                                PD                                                                    EnC 
                                                                                                                                                                                                    F 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             RV 

  
 Leitura pelo aluno 

 

                                                                                         Leitura pelo aluno                                           F                               F 

 

 

 

                                                                                                                  EnExptvo                                                                                                  EnExptvo                                         EnC 

 

 

                                                    EnC 

                                            

 

 

 

Gravidade terrestre. Nós até 
fizemos um exemplo aqui, de que a 
gente jogando uma bola de ferro e 
uma bola de isopor quem caia 
primeiro, né? É logicamente a que 
tem mais peso, porque é puxado por 
mais força pela gravidade, ta? 
Então, a gente já viu aí. O ar tem 
massa e ocupa lugar noooo espaço. 

Não esqueçam 
mais isso, porque 
isso vai 
acompanhar vocês 
agora por… por 
muito tempo . 

E massa? A gente pode 
considerar, agora, que 
massa é peso, ta? Aí, 
lembram daquele 
exemplo que a gente já 
falou aqui? Que tudo que 
a gente joga, cai, por 
conta de quê? 

[Espaço.]ser atraído pela 
gravidade terrestre. 

[Espaço.] 

Portanto, é matéria. 
Então, a gente já pode 
dizer que o conceito de 
matéria é: tudo aquilo 
que tem massa e 
ocupa lugar nooo 
espaço. 

Da gravidade.

Da 
gravidade, 
né?

Quando 
cheia de ar, 
uma bola, por 
exemplo, tem 
massa ... 

Tem mais 
massa, ou 
seja, ela pesa 
mais. 

Tem mais massa, ou 
seja, ela pesa mais. tem 
mais massa (“pesa mais”) 
do que quando está vazia. 
 Na Terra, tudo o que tem 
massa tem peso também. 
E ter peso significa 

E ter peso 
significa... 

Sendo matéria, o ar 
possui massa.  

O ar é matéria. Ele ocupa todo o espaço de 
um ambiente onde não exista outra matéria. 
Imagine uma garrafa com água até a 
metade: a outra metade (a de cima) é 
ocupada por ar (p. 197). 

Então, já vimos aí, o ar é matéria e como 
matéria não pode ocupar o mesmo lugar que 
outra matéria, ta? Só pra gente dar um 
exemplo: se a gente fosse bater um preguinho 
aqui, nesse birô, a gente ia ver para que esse 
prego entrar essa madeira teria que se afastar. 
Teria que deixar um espaço para poder caber 
um prego, ta? Ai, a gente pode dizer, assim: 
‘ah! professora, mas quando a mulher está 
grávida, não tem duas matérias, dois corpos, aí, 
ocupando o mesmo lugar? Será que é? 

Não.

Não, né? Parece que é, mas a barriga da 
mulher cresce, né? O útero dela se dilata 
para poder abrigar essa… esse novo 
corpo, ta? Então, dois corpos não pode 
[sic] ocupar o mesmo lugar no espaço, 
mesmo quando estão uns sobre os outros, 
quando a gente coloca um livro sobre o 
outro, mas um está ocupando espaço 
debaixo e outro está no espaço 
intermediário e assim por diante. E o ar 
também é matéria porque não pode 
ocupar o mesmo lugar que outra matéria. 

Falas: 
Alunos: - - -  
Professora: ____ 
 
Sequência P-R:  
 
I (PD) – Rv – EnExptvo – L – 
PD - Rv – F - L - EnC – L - 
EnC – L – EnExptvo   - F – 
EnExptvo – F – EnC 
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Considerando a sequência interativa dialógica deste segundo episódio, 

acreditamos que a intenção da professora esteve focada em três propósitos:  

(1) demonstrar que o ar é matéria;  

(2) dar exemplos em que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar; e  

(3) apresentar o conceito de matéria. 

 

No desenvolvimento desse episódio, a professora, estrategicamente, 

resgata algumas palavras-chaves, que aparecem durante a leitura do livro 

didático, para apresentar o conceito de matéria. Além de apresentar exemplos 

de que dois corpos evidenciam a impossibilidade de ocupar o mesmo lugar, 

ela ainda resgata outros exemplos, já vivenciados na aula anterior, para 

legitimar o que vem sendo posto no livro didático.  

A seguir, apresentamos os turnos 23, 26 e 27, para ilustrar esses 

momentos: 

 

Recorte 01 

(23) Gea: “Só pra gente dar um exemplo: se a gente fosse bater um 

preguinho aqu,i nesse birô, a gente ia ver que para esse prego 

entrar, essa madeira teria que se afastar. Teria que deixar um 

espaço para poder caber um prego, ta?”. 

 

Recorte 02 

(26) Al: Sendo matéria, o ar possui massa.   
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(27) Gea: “E massa… A gente pode considerar agora, que massa é peso, 

ta?”. Aí, lembram daquele exemplo que a gente já falou aqui, que 

tudo que a gente joga, cai por conta de quê?”. 

 

 Entretanto, antes de passarmos para as considerações gerais das 

interações discursivas situadas no Mapa 08, acima, vale ressaltar que, muitas 

vezes, o professor, ao explicar determinado conceito científico poupa algumas 

considerações que julga não serem importantes para os alunos, naquele 

momento, porém, futuramente fará diferença no aprendizado da Ciência. É o 

caso em que, a professora, em seu discurso, afirma: 

 

“… Gravidade terrestre. Nós até fizemos um exemplo, aqui, de que 

a gente jogando uma bola de ferro e uma bola de isopor quem caia 

primeiro, né? É logicamente a que tem mais peso, porque é puxado 

por mais força pela gravidade, ta? Então, a gente já viu aí. O ar tem 

massa e ocupa lugar noooo espaço”. 

 

Neste recorte, há um equívoco da professora em relação ao peso do ar, 

ao sugerir que objetos de menor peso caiam com menor velocidade, o que 

não é correto se não consideramos a resistência do ar. Com certeza, a 

intencionalidade da fala da professora foi a de, através de um exemplo, 

simplificar a existência da gravidade terrestre. Desta forma, este equívoco 

pode ser considerado como uma forma simplificada da professora levar os 

alunos a compreender o que vem a ser gravidade terrrestre. 
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Partindo da estrutura dos enunicados posta no mapa acima, 

encontramos dos dezoito enunciados de fala gerenciada da professora, cinco 

foram de leituras de trechos do livro didático, dois foram de perguntas 

direcionadas, em que as respostas foram validadas, três complementares e 

três explicativos. Esta organização das falas, neste episódio, mostra uma 

construção de enunciados explicativos a partir de pequenos trechos lido pelo 

aluno e que suscitou uma explicação por parte da professora.  

 

 

Enunciado Explicativo 01: Descritivo 

 

(25) Prof Não, né? Parece que é. Mas, a barriga da mulher cresce, né? 

O útero dela se dilata para poder abrigar essa… esse novo 

corpo, ta? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo 

lugar no espaço. Mesmo quando estão uns sobre os outros. 

Quando a gente coloca um livro sobre o outro, mas, um está 

ocupando espaço debaixo e outro está no espaço 

intermediário, e assim por diante. E o ar também é matéria, 

porque não pode ocupar o mesmo lugar que outra matéria. 

 

 

Enunciado Explicativo 02: Descritivo 

 

(35) Prof Gravidade terrestre. Nós até fizemos um exemplo aqui, de 

que a gente jogando uma bola de ferro e uma bola de isopor, 

quem caia primeiro, né? É, logicamente, a que tem mais 

peso, porque é puxado por mais força pela gravidade, ta? 
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Então, a gente já viu aí. O ar tem massa e ocupa lugar noooo 

espaço. 

 

 

Nota-se que os dois enunciados explicativos, apresentados acima, 

descrevem as propriedades do ar – tem massa e ocupa lugar no espaço –, e 

estão baseados em exemplos: mulher grávida e a gravidade terrestre. A 

característica principal desse tipo de enunciado é a observação do fenômeno 

e não a sua decorrência. Em vista disto, consideramos esses enunciados 

como microexplicação do tipo descritiva.  

O terceiro enunciado explicativo apresenta uma peculiaridade, por 

estar, explicitamente, considerado, na fala da professora, como “conceito” – 

turno 37. 

 

(37) Prf Portanto, é matéria. Então, a gente já pode dizer que o 

conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa 

lugar nooo espaço. 

  

 

A professora finaliza esse episódio conceituando o que é matéria. 

Diante disso, o classificamos como “conceito” e não uma explicação, mesmo 

sendo apresentado como enunciado explicativo. 

Na visão macro da explicação, poderemos considerar que se trata 

também de uma explicação descritiva, por estar de acordo com as intenções 
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da professora de descrever: (a) as propriedades do ar, exemplificando (b) o 

conceito de matéria. 

Em seguimento a esta análise, apresentaremos o quadro resumo do 

que foi identificado neste episódio: 
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Quadro 34: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 
02 - Escola 02 

 

Episódio 02 -  Segunda propriedade do ar 

Turnos  De 23 a 39 

Intenções do professor - Demonstrar que o ar é matéria; 

- Descrever duas propriedades do ar, 

exemplificando.  

- Descrever o conceito de matéria. 

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (PD) – Rv – EnExptvo – L – PD - Rv – F - L - 

EnC – L - EnC – L – EnExptvo   - F – EnExptvo 

– F – EnC 

Tipos de Explicação Macroexplicação: Descritiva 

Microexplicação: 02 Descritivas 

 

  °Sobre a escolha do episódio, feita pela maioria dos alunos, podemos 

identificar que: (1) trata-se de um segmento em que a professora utilizou 

vários exemplos seguidos de encenações; (2) nas intervenções da professora, 

ela resgata algumas palavras-chaves que contribuíram para uma maior 

interação com o texto que estava sendo lido; e (3) a professora repete o 

enunciado que afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. 

De acordo com a ordem que organizamos para analisar os episódios, 

na sequência, seria primeiro aquele que foi selecionado, apenas, pela 

professora – Expansibilidade. Porém, na constituição desta sequência 

didática, o episódio sobre “Compressibilidade” aparece primeiro que o de 

“Expansibilidade”. Diante desse fato, focaremos nossa análise, primeiro no 

episódio sobre a Compressibilidade, que vai do turno 41 ao turno 60.  
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Figura 11: MAPA 09 Turnos: 41 - 60  Leitura pelo aluno                                                  Leitura pelo aluno 

Episódio 03: Compressibilidade                        
 
                                                                                                                                       Leitura pelo aluno 
 
 
    Chamada Incitativa (EnExptivo) 
 
 
 
                                                                                                            EnC                                      EnExptivo               EnEx                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 EnEx                                                                                                                                 Leitura p/ aluno     Leitura p/ aluno    Leitura p/ aluno 
                                                                                                                             
                                                                            Leitura pelo aluno 
                                                                                                                                 RV 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     EnC 
      EnC                                                                                                         PEx                                                  EnC                                                               EnC  
 
                                                                                                                                                                                                                                                     F 
 
 
 

As outras propriedades do ar são: compressibilidade, 
elasticidade e expansibilidade do ar. Aí, vamos observar 
aí, nesse trabalho que tem o exemplo da seringa. Uma 
seringa, logicamente sem a agulha. Quando a gente 
coloca o dedo na partezinha que vai ficar a agulha da 
seringa e empurra o êmbolo, não é? que é a partezinha 
que empurra o líquido pra que a gente toma a injeção. A 
gente observa que a força que a gente faz, né? mesmo a 
força toda não consegue empurrar o êmbolo todo para lá. 
Por quê? Porque nós prendemos o ar dentro da seringa, 
ta? E essa capacidade, aliás, a gente chama de com-
pres-si-bi-li-da-de. Agora, quando a gente solta o êmbolo, 
o que acontece? O ar empurra o êmbolo para fora e, aí, a 
gente observa a expansibilidade e até a elasticidade do 
ar, ta? Aí, por exemplo, quando a gente senta no sofá, o 
sofá não afunda? Quando a gente levanta o que 
acontece… o que acontece com o sofá? Ele volta ao 
estado inicial. Ah! E… Depois de Ermano, quem é? 

Fernando 

A gente já… Vocês já devem ter visto 
muito aqueles compressores que o 
pessoal que enche bola de aniversário 
leva para casa da gente. Mas, aquele 
compressor é muito rápido, né? …do 
que a gente encher na boca, né? 
Então, ele bota uma bolinha, às vezes 
até quatro ou cinco bolas de uma vez, 
e shi, shi, shi.   

Na situação mostrada nas 
fotos A e B, quando se 
empurrou o êmbolo, o ar foi 
comprimido, passando a ocupar 
um espaço menor. 
Essa propriedade permite que o 
ar seja utilizado para vários fins.. 
Por exemplo: você já viu um 
compressor de ar?

Ou seja, comprimir o ar, guardar 
o ar num recipiente fechadinho. 
Aqui o ar está todo expandido, 
não tá. Mas aí quando a gente 
guarda ele no local por exemplo, 
quando enche uma bola de 
sopro, um pneu, a gente está 
comprimindo o ar.

…de um recipiente. É 
isso que se chama de 
compressibilidade do ar. 

[Dentro de um 
recipiente.] 

Além de ocupar espaço 
e ter massa, o ar 
apresenta     outras 
propriedades, como: 
compressibilidade, 
elasticidade e 
expansibilidade. 
O ar pode diminuir de 
volume dentro…

Olha, pr’aí. A diferença tá nos 
elevadores hidráulicos. O próprio 
nome já diz: ele utiliza, ao invés… 
Além de ar, ele utilizauma outra 
coisa. Quem sabe? 

Se não viu, basta ir a um posto 
de gasolina. Esse aparelho é 
usado para encher pneus e 
levantar os automóveis nos 
elevadores hidráulicos

E aí já enche. E como a gente já 
falou, na última aula, quando é feito, 
né? com gás… GÁS CARBÔNICO 
fica mais pesado e se for encher 
com gás Hélio? Ele simplesmente 
iria flutuar, porque o Hélio é o gás 
mais leve que existe. 

Uma vez o pneu da minha 
bicicleta furou ... e dei a bicicleta 
a ele e, quando ele tampou o 
buraco, tinha costurado em 
menos de 5 segundos, ela já 
enche.

Vaporizadores. Aquele 
fininho que a gente 
shi, shi, não é? 

Veja estas fotos: 
O ar comprimido pode ser 
usado também para encher 
bolas (de futebol, vôlei) e 
pneus de bicicleta, em 
vaporizadores.

ÁGUA, ta? Então, entra naquela 
história do pistão, quando a 
gente estudou água, lembram?  
da pressão da água, fazendo 
com que esse macaco hidráulico 
levante o carro, ta?

 
Água. 

Vaporizadores 
de perfume e 
máquinas de… 

Entendido ai. minha 
gente? 
Compressibilidade. Agora 
vamos ver a elasticidade 
do ar. 

de perfuração 
de solo]

 …perfuração 
do solo, entre 
outros exemplos 
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A análise desse episódio foi acrescida na constituição dessa pesquisa, pelo 

fato de ter sido selecionado pela professora como aquele em que não ocorreu a 

explicação, pelo fato de não ter trazido o material (seringa) para realizar a 

demonstração do fenômeno. Esse episódio foi o segundo mais voltado pelas díades 

de alunos. 

Ao identificarmos os turnos (41 a 60) desse episódio, constatamos que sua 

sequência é recorrente ao episódio, anteriormente, analisado. Sistematicamente, a 

professora prossegue sua aula fazendo intervenções, conforme os conteúdos do 

livro didático, que são lidos pelos alunos, o que vem reforçar claramente as 

primeiras inferências obtidas nas análises dos turnos do episódio anterior. Mas, 

antes de confirmar nossas suposições, prosseguiremos nossas análises, 

apresentando as intenções da professora neste episódio. 

Conforme pode ser observado no Mapa 09, identificamos quatro intenções 

da professora, nesse episódio: (1) apresentar outras propriedades do ar; (2) 

destacar a propriedade da compressibilidade do ar; (3) narrar a história do 

experimento com a seringa; e (4) apresentar outros exemplos que envolvam a 

propriedade de compressibilidade do ar. Nota-se que ele é bastante denso, quanto à 

sua estrutura, pois, mesmo considerando que a participação dos alunos se deu mais 

na leitura do livro didático (sete pequenos trechos); percebemos a receptividade 

positiva dos alunos em relação às intervenções da professora. Nos momentos em 

que a professora fazia as intervenções, o interesse dos alunos se voltava para a fala 

dela, principalmente, quando fazia alguma encenação ou citava exemplos do 

cotidiano (turnos 46, 48 e 50). Das nove intervenções dos alunos, 07 estão 

relacionadas com a leitura do livro didático; as outras duas trataram de vivências 
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contadas por um dos alunos, e uma resposta dada a uma pergunta exploratória feita 

pela professora.  

Dos enunciados explicativos identificados nesse episódio, podemos dizer que 

o primeiro é do tipo descritivo, enquanto que o segundo é interpretativo. As 

explicações descritivas caracterizam-se por centrar-se no observável, sem 

apresentar os motivos responsáveis pela ocorrência do fenômeno. No enunciado do 

turno 41, a professora relata duas experiências – o uso do êmbolo na seringa e do 

sofá – para explicar a compressibilidade do ar.  

 

(41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prf As outras propriedades do ar são: compressibilidade, elasticidade 

e expansibilidade do ar. Aí, vamos observar aí, nesse trabalho que 

tem o exemplo da seringa; uma seringa, logicamente sem a 

agulha. Quando a gente coloca o dedo na partezinha que vai ficar 

a agulha da seringa e empurra o êmbolo, não é? que é a 

partezinha que empurra o líquido pra que a gente toma a injeção, 

a gente observa que a força que a gente faz né? mesmo a força 

toda não consegue empurrar o êmbolo todo para lá. Por quê? 

Porque nós prendemos o ar dentro da seringa, ta? E essa 

capacidade, aliás, a gente chama de com-pres-si-bi-li-da-de. 

Agora, quando a gente solta o êmbolo, o que acontece? O ar 

empurra o êmbolo para fora e, ai, a gente observa a 

expansibilidade e até a elasticidade do ar, ta? Aí, por exemplo, 

quando a gente senta no sofá, o sofá não afunda? Quando a 

gente levanta, o que acontece? O que acontece com o sofá? Ele 

volta ao estado inicial, hã? É depois de Ev., quem é? 

 

O relato de tais experiências vai servir como prerrequisito para a elaboração 

de explicação do tipo interpretativa. Uma das características das explicações 

interpretativas é a necessidade de os alunos disporem de conceitos e modelos, os 
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quais deverão ser usados para dar sentido aos dados e, assim, construir a 

explicação do fenômeno. Nos turnos 48, 50, 52 e 54, a professora procurou resgatar 

alguns conceitos, vivenciados pelos alunos, em aulas anteriores. Diante desse fato, 

para identificação da explicação interpretativa, nesse episódio, será necessário 

apontar mais de um enunciado (turnos 45, 46, 48 e 50), pois sua construção foi 

intercalada pelas falas dos alunos (ou pela leitura).  

 

(45) F De um recipiente.] É isso que se chama de compressibilidade do ar. 

(46) Prf Ou seja, comprimir o ar, guardar o ar num recipiente fechadinho. 

Aqui o ar está todo expandido, não ta? Mas, aí, quando a gente 

guarda ele no local, por exemplo, quando enche uma bola de sopro, 

um pneu, a gente está comprimindo o ar. 

(48) Prf A gente já… vocês já devem ter visto muito aqueles 
compressores que o pessoal que enche bola de aniversário 

leva para casa da gente. Mas, aquele compressor é muito rápido, 

né? do que a gente encher na boca, né? Então, ele bota uma 

bolinha, às vezes até quatro ou cinco bolas de uma vez e shi, shi, 

shi.   

(50) Prf E aí já enche. E como a gente já falou, na última aula, quando é 
feito, NE? com gás. GÁS CARBÔNICO fica mais pesado; e se for 

encher com gás Hélio? Ele simplesmente iria flutuar, porque o Hélio 

é o gás mais leve que existe.  

 

Na visão macro deste episódio, consideramos que a explicação se deu de 

forma interpretativa, pois sua explicação centrou-se na interpretação da estrutura 

física do fenômeno, ou seja, explicar em que consiste o fenômeno, fazendo 

referências às entidades intervenientes. Diante do exposto, apresentaremos o 

quadro resumo do que foi identificado nesse episódio: 
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Quadro 35: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 03-
Escola 02 

Episódio 03 -  Compressibilidade 

Turnos  De 41 a 60 

Intenções do professor - Apresentar a propriedade compressibilidade do ar. 

- Descrever a história do experimento com a seringa. 

- Apresentar outros exemplos que envolvam a 

propriedade de compressibilidade do ar.       

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I (EnExptvo) – L -  EnC – L- EnExpltvo – L – EnEx – EnEx - 

EnC - L – PEx - Rv - Enc - L - Enc – L – Enc – L – F 

Tipos de Explicação Macroexplicação: Interpretativa 

Microexplicação: 01 Descritiva e 01 Interpretativa 

 

Passaremos agora a analisar o episódio em que, apenas, a professora 

selecionou. De forma geral, a estrutura do mapa deste episódio é bastante simples, 

sem muitas intervenções, apesar de apresentar um pedido de explicação por parte 

do aluno.  

A seguir, o Mapa 10 desse episódio, com os turnos 70 a 77. 
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Figura 12: MAPA 10    Turnos: 70 - 77 
  
                                                                                                                        Leitura pelo aluno 
  
 
  Leitura pelo aluno 
 
 
                                                                                                                                                                                                        PEx 
 
                                                               RV                               F 
 
 
  
            
         Chamada     Incitativa  PD EnC                                                                 F                                                                   EnExptivo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ar tem também a 
propriedade de expandir-
se em determinado 
ambiente. Observe: 
Apresentar as figuras da 
página 198 

Aluno: - - - - - - -  
Prof: _____________ 
 
Sequência Interativa: 
I(PD) - RV – EnC – F – L – F - PEx - EnExptivo 
 

Só um minutinho. Entenderam aí, 
a questão da expansibilidade? O 
ar estava lá guardadinho, quando 
foi aberto ele se mistura com o ar 
do ambiente. Alguma dúvida? 
Diga R. 

Fica… fica. Mas a maior parte dele 
tá lá, misturada com o ambiente. E, 
aí, a gente vai ver uma outra coisa 
que a gente já falou. Lembram 
daquela história da pressão, que 
alguma coisa podia está 
empurrando a gente pro lado, outro 
empurrava pro outro ... e a gente 
fica reto por quê? Porque, como 
existe pressão de todos os lados 
mantém a gente num certo 
equilíbrio. Lembrando que esse 
equilíbrio não é determinado só 
pela pressão, ta? Tem, inclusive, 
órgãos internos do corpo humano 
que ajudam no equilíbrio do corpo, 
ta? Mas, o ar exerce pressão. 

Ele sai. Agora ele vai 
se misturar com todo 
o ar do am-bi-en-te, 
ta? 

O ar dentro de uma garrafa 
tampada se expande, isto é, ocupa 
todo o espaço do interior da garrafa. 
Se a garrafa quebrar ou for 
destampada, o ar de seu interior se  
mistura com o ar atmosférico do 
ambiente, ocupando um volume 
maior (p. 198). 
O ar exerce pressão Sai [bi-en-te.]

Oh, Professora! Mas, 
ai, quando tira a tampa 
ainda fica ar dentro do 
pote?

Aí, a gente observa que dentro da… 
do… do pote, na situação A, o pote 
fechado, o ar tá aí, exercendo uma certa 
pressão para todas as paredes desse 
vaso. Quando a gente abre o pote, o 
que vocês acham que acontece com o 
ar que estava dentro do pote? 
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Conforme é apresentado no Mapa 10, a intenção da professora pode ser 

inferida a partir de dois momentos: quando ela descreve o experimento do ‘pote’, 

apresentado no livro; e quando procura certificar se os alunos compreenderam o que 

é expansibilidade. Os objetivos da professora podem ser, assim, configurados: 

descrever o experimento do pote; facultar ao aluno a compreensão do que é a 

propriedade expansibilidade do ar.  

A professora, ao descrever o experimento do pote, alude a respeito da 

pressão que o ar exerce, exemplificando com a analogia (turno 77) da brincadeira de 

jogar com o corpo de um lado para o outro: “Lembram daquela história da pressão, 

que alguma coisa podia estar empurrando a gente pro lado outro empurrava pro 

outro? ... e a gente fica reto por quê? Porque, como existe pressão de todos os 

lados mantém a gente num certo equilíbrio”. Com essa analogia, onde a professora 

resgata o conceito de pressão, discutido em aula anterior, podemos caracterizar 

esse movimento nos enunciados entre os turnos 70, 72, 75 e 77 como uma 

explicação interpretativa, que foi concretizada com a pergunta exploratória do aluno 

(turno 76). 

Vale ressaltar que as explicações interpretativas consistem na identificação 

das entidades envolvidas no fenômeno, bem como dos seus comportamentos 

espaciais e temporais, de modo a facultar uma compreensão do fenômeno. Por 

requerer identificação dos conhecimentos conceituais e de modelos adequados ou, 

ainda, a elaboração de um novo modelo ela é considerada, em termos de raciocínio, 

a mais complexa (GILBERT, BOULTER & RUTHERFORD, 1998; LEITE & 

FIGUEIROA, 2004). Portanto, sua construção não é tão simples; exige resgate de 

conceitos e princípios, dos alunos, para fundamentar o fenômeno observado. Diante 

disso, entendemos que fica difícil eleger apenas um enunciado que dê conta dos 
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aspectos que envolvem uma explicação interpretativa. Dessa forma, mesmo sendo 

pontuado no episódio apenas o turno 77, como enunciado explicativo, 

compreendemos que ele faz parte da sua concretização e que os enunciados 70, 72 

e 75 compuseram a sua construção.  

Sendo assim, constituída a explicação interpretativa nesse episódio, segue o 

quadro resumo dessa interação discursiva dialógica. 

 

Quadro 36: Demonstrativo do quadro-resumo da análise referente ao Episódio 04 – 
Expansibilidade 

Episódio 04 – Expansibilidade 

Turnos   De 70 a 77 

Intenções do professor - Apresentar e descrever o experimento do pote. 

- Confirmar a compreensão dos alunos sobre o que é 

compressibilidade.  

Estrutura da sequência 
interativa dialógica 

I(PD) - RV – EnC – F – L – F - PEx - EnExptivo 

 

Tipos de Explicação Macroexplicação: Interpretativa 

Microexlicação: Interpretativa 

 

Com este conjunto de dados, é possível considerar que a escolha deste 

episódio, pelos alunos, foi movida pela apresentação da ilustração do experimento 

no livro, logicamente, junto com a explicação da professora. Como forma de 

visualizar toda a extensão das análises dos episódios, desta sequência didática, 

apresentaremos um quadro contendo as especificidades de cada episódio: 
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Quadro 37: Conjunto dos resultados das análises da sequência didática da Escola 02 

EPISÓDIOS INTENÇÕES TIPO DE 
INTERAÇÕES 

TIPOS DE 
EXPLICAÇÃO 

Episódio 01: 
Primeira 
propriedade do ar: 
dois corpos não 
ocupam o mesmo 
lugar 

- Descrever a 
experiência de entornar 
um copo, contendo 
algodão, em um 
recipiente com água. 
- Apresentar a primeira 
propriedade do ar. 
- Dar exemplos em que 
dois corpos não podem 
ocupar o mesmo lugar  

I (PD ) – Rv – PD  
– Rv – PD  – Rv - 
EnC – EnC - 
EnExpltvo – PEx - 
EnExpltvo + PD - RV  

- EnC 
 

Macroexplicação: 
Explicação 
Descritiva 
 
Microexplicação: 
Explicação 
Descritiva mais 
Explicação 
Interpretativa 

Episódio 02: 
Segunda 
propriedade do ar 

- Demonstrar que o ar é 
matéria; 
- Descrever mais duas 
propriedades do ar, 
exemplificando.  
- Descrever o conceito 
de matéria. 

I (PD) – Rv – 

EnExptvo – L – PD 
- Rv – F - L - EnC 
– L - EnC – L – 
EnExptvo   - F – 
EnExptvo – F – 
EnC 

Macroexplicação: 
Explicação 
Descritiva 
 
Microexplicação: 
Duas Explicações 
Descritivas 

Episódio 03:  
Compressibilidade 
do ar 

- Apresentar a 
propriedade 
compressibilidade do 
ar. 
- Descrever a história 
do experimento com a 
seringa. 
- Apresentar outros 
exemplos envolvendo a 
propriedade de 
compressibilidade do 
ar.       

I (EnExptvo) – L -  
EnC – L- EnExpltvo 
– L – EnEx – EnEx 
- EnC - L – PEx - 

Rv - Enc - L - Enc 

– L – Enc – L - F 

Macroexplicação: 
Interpretativa 
 
Microexplicação:  
Explicação 
Descritiva mais  
Interpretativa 

Episódio 04:  
Expansibilidade 
do ar 

- Apresentar e 
descrever o 
experimento do pote. 
- Confirmar a 
compreensão dos 
alunos sobre o que é 
compressibilidade. 

I(PD) - RV – EnC 
– F – L – F - PEx 
- EnExptivo 
 

Macroexplicação: 
Interpretativa 
 
Microexplicação: 
Interpretativa 
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Como nos mostra o Quadro 37, do total dos episódios, selecionados pelos 

participantes, constam oito explicações, a saber: cinco do tipo descritiva e três do 

tipo interpretativa. Em relação às explicações que foram identificadas em nível micro, 

encontramos três do tipo descritiva e duas interpretativas e, em nível 

macroexplicação, identificamos duas descritivas e uma interpretativa. 

Observando os tipos de explicações identificadas em nível macroexplicação 

podemos dizer que:   

 

(1) Nas sequências interativas dialógicas, consideradas explicação descritiva 

(episódios 01 e 02), foram identificados 05 enunciados explicativos que não 

foram gerados por perguntas. Em sua maioria, a participação dos alunos 

nestes dois episódios se restringiu às respostas validadas das perguntas 

feitas pela professora ou pela participação da leitura do livro texto. 

(2) Na sequência em que ocorreu um número reduzido de leituras, feitas pelos 

alunos (Episódio 04), foi caracterizado como explicação interpretativa tanto 

em nível micro, como macro. Ocorreu, apenas, uma participação efetiva de 

um aluno a partir de uma pergunta exploratória, que gerou um enunciado 

explicativo. 

(3) De um modo geral, dois tipos de perguntas foram identificados: direcionada e 

exploratória. Contudo, o quantitativo não foi representativo, pois, do total de 

58 enunciados (envolvendo leituras, respostas e feedback), apenas 10 foram 

identificados: 08 perguntas do tipo direcionada e 02 do tipo exploratória. 

Mesmo assim, do total das perguntas direcionadas, a sua maioria (n=06) foi 

localizada nas sequências classificadas como descritivas.  
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(4) Os enunciados exploratórios só foram identificados na explicação 

interpretativa. 

(5) Na maioria das explicações interpretativas, o que gerou um enunciado 

explicativo foi a pergunta do tipo exploratória. 

 

A partir das considerações, acima, observam-se algumas peculiaridades nas 

construções das explicações. Vale ressaltar que entendemos a explicação como 

uma “atividade verbal construída dialogicamente, que tem como objetivo evidenciar 

um fenômeno”.  Em vista disso, nota-se que para construir uma explicação é 

necessário que se tenha em mente o que se quer explicar e, talvez, até, como se 

quer explicar.  

Como já foi dito, para construir uma explicação interpretativa, considerada a 

mais complexa, é necessário requerer conhecimentos anteriores dos alunos, da 

mesma forma que uma explicação descritiva consistirá em relatar o comportamento 

(natural ou provocado) do fenômeno que está sendo observado. Segundo Gilbert et 

al (1998), a explicação descritiva é considerada o primeiro nível (o mais simples, em 

termos de raciocínio) e que funciona como prerrequisito na elaboração de 

explicações dos outros tipos, acerca de um determinado fenômeno (FIGUEROA, 

2004). 

Diante disso, ressaltamos a importância das sequências interativas 

dialógicas, a partir do par P-R, nas construções das explicações. Gilbert et al (1998) 

evidenciam que antecipar o tipo de explicação em função da questão colocada 

requer cuidado e atenção, para reconhecer a adequação da explicação ao contexto 

e às circunstâncias em que surge; é igualmente uma vertente que exige 

responsabilidade (FIGUEROA, 2004). 
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5.4 – Análises dos dados compostos pelas Escolas 

 

Com o propósito de refletir sobre os dados decorrentes das análises das 

sequências interativas dialógicas, produzidas pelas situações didáticas das duas 

Escolas observdas, realizaremos a análise em duas etapas: a intraescolar e a 

interescolar  

Na etapa intraescolar serão analisados os dados decorrentes: 

(1) das entrevistas com as professoras de cada escola;  

(2)  dos conceitos de explicação apresentados pelas duas professoras e 

pelas díades de alunos. 

(3) entre os episódios selecionados pelos participantes (professoras e 

alunos).  

 

Na segunda etapa, a interescolar, serão analisados os dados decorrentes 

dos conceitos de explicação: 

(1) das duas professoras; 

(2) das díades da Escola 01 com aqueles das díades da Escola 02; 

(3) os tipos de explicação identificados nas duas escolas. 

 

Vale ressaltar que o ponto que servirá de contraponto em cada um das 

etapas acima, será o conceito de explicação, construído pelos participantes ao longo 

deste estudo. Destacamos que a sequência da análise intraescolar iniciará com os 

dados dos participantes da Escola 01 e, na sequência, os da Escola 02. 
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5.4.1 – Análise intraescolar dos dados da Escola 01 

 

A primeira análise intraescolar dos dados é constituída das análises das 

entrevistas 01 e 02, da professora Silvia. O interesse não é analisar se ocorreram 

mudanças na concepção de cada professora, antes e após a filmagem. A finalidade 

é apreender o conceito de explicação elaborado pelas professoras nas duas 

situações. Nesse sentido, apresentaremos recortes de cada entrevista, onde se 

encontram indícios de uma formulação de conceito de explicação.  

Abaixo, a figura ilustrativa: 

 



 
 

 
 

259

Figura 13: Análise intraescolar dos dados decorrentes das entrevistas 01 e 02 da Escola 01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas falas da professora Silvia, algumas palavras tornam-se destaque na 

construção do conceito de explicação: “conhecimento”, “processo” “compreenda” e 

“prática”. Em decorrência disso, um conceito de explicação pode ser construído, a 

partir do contexto de tais palavras: “Explicar é conduzir processualmente o 

conhecimento de forma compreensível para o aluno”.  Todavia, observa-se que a 

conotação de explicação dada na primeira entrevista é diferente daquela 

apresentada na segunda entrevista. Enquanto na entrevista 01 a conotação dada à 

explicação é de algo “teórico” – “quando a gente fala de explicação, a gente fala 

muito de conhecimento” –, na entrevista 02 torna-se enfática a “prática”: “eu coloco 

em prática um assunto; pra mim é uma explicação”.  

Parece-nos que o sentido de “prática” da professora consiste na relação do 

conteúdo com situações do cotidiano, ou seja, está relacionado ao senso de 

“Bem... assim... 
quando a gente 
fala de explicação, 
a gente fala muito 
de conhecimento, 
não é? (...) é um 
processo”.   

“A gente, primeiro… 
pra explicar, a gente 
tem que passar… 
fazer com que o 
aluno compreenda o 
que é aquilo que ele 
tá conhecendo”. 

(...) “eu coloco em 
prática um assunt;, 
pra mim é uma 
explicação”. 

O QUE É 
EXPLICAÇÃO? 

ENTREVISTA 
01 

ENTREVISTA 
02 
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realidade, a algo aplicável. Neste sentido, encontramos nas transcrições desta 

sequência didática, alguns turnos que dão indícios a essa compreensão.  

 

Quadro 38: Apresentação dos turnos que relacionam o conteúdo com situações do 
cotidiano 

Turnos Relação do conteúdo com situações do 

cotidiano 

Introdução pelos 

participantes 

60 – 61 Fase líquida da água – utilização da água 

(beber, tomar banho, lavar o carro) 

Professora 

156 – 171 Evaporação da água – fazer o café Professora 

216 – 231 Evaporação – gás de cozinha Aluno 

240; 399 - 411 Fase gasosa da água - sauna Aluno 

273 – 281 Evaporação - inalação Aluno 

280 – 296 Umidade do ar – sereno da noite Professora 

378 – 398 Força das moléculas de água – análoga a 

ventiladores 

Professora 

 

Ainda nos reportando ao entendimento da professora, de que explicar é 

tornar algo “prático”, isto é, abordar em sala os conteúdos, de modo a torná-lo real, 

algo aplicável, é condizente com o padrão interativo em que predomina a autoridade. 

De acordo com Mortimer & Scott (2002), geralmente, o professor que apresenta 

esse nível de interação conduz os estudantes através de uma seqüência de 

perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista específico. 

Podemos evidenciar esse pensamento, trazendo um recorte do episódio 01 

sobre a “Segunda fase da água – Parte III”, em que sugere uma predominância 

dessa autoridade, a partir das perguntas realizadas pela professora, direcionando os 

alunos a darem “determinadas” respostas. 
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131 Sil Oh, então! Pra que a gente falou sobre Titanic? A gente vai 

estudar filme, agora, é? 

132 Al  Não! 

133 Sil Não, né? A gente falou por quê? Porque esse iceberg aqui é a 

água… 

134 LB … solidificada. 

135 Sil Solidificada! Já começou surgir [sic] as palavras: solidificada. Ela 

saiu de um estado, se solidificou e passou a ser? 

136  Sólida. 

137 Sil Sólida, ta? Essa água aqui… Essa água, aqui, solidificada, ela não 

é salgada, gente. Ela… Alguns… alguns navegadores aproveitam 

a proximidade com elas, quebram, partem e aproveitam essa água 

para beber. Por quê? Porque essa água tava em algum 

continente, em alguns rios, cachoeiras, água de chuva empossada 

e virou gelo. O Continente ficou muito frio e ela virou gelo. Só que, 

conforme com o balanço do mar (voz ritmada), o movimento das 

placas tectônicas faz com que essa placa grande, esse iceberg 

separe, e quando ele se separa, ele vai para o mar, ta? E ele pode 

chegar a derreter, ou não. Ele vai derreter, mas vai derreter aos 

poucos, dependendo do mar que ele esteja, ta?  Ele pode chegar 

a derreter logo, ou não, ta? 

138 LB Pode, dependendo da sua temperatura. 

139 Sil Certo. Por que a temperatura controla o estado físico de quem? 

140 Al  Do iceberg. 

141 Sil Que é? 

142 Al  Sólido. 

143 Sil Que é o quê? 

144 Al  Estado físico da água. 

145 Sil Que é um estado da água, não é isso? Sim, mas além de água 

líquida e sólida, eu posso ver água, que tipo? Posso... 

146 Al  Gasosa. 

147 Sil Gasosa. Ah, ta! Como é a gente ver água gasosa? 
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 Os enunciados dos turnos 133, 135, 139, 141, 143 e 145 tratam de 

perguntas direcionadas, que são aquelas que conduzem os alunos a darem uma 

única resposta, para atender à especificidade de um conceito ou de um conteúdo. 

Desse modo, entendemos que, quando o professor constrói sua explicação, a partir 

da sequência interativa do par P-R, enquanto prática discursiva, ele está exercendo 

autoridade. A estrutura da sequência da interação dialógica desse episódio é, assim, 

constituída: I (PD) – RV  - PD - RV  - PD - RV – EnExpltvo – EnC - PD - RV - PD - RV  - PD - 

RV - PD - RV 

A segunda análise dos dados intraescolar corresponde ao conceito de 

explicação construído a partir das falas da professora, mais os conceitos de 

explicação, identificados nas entrevistas realizadas com as díades de alunos. 
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Figura 14: Análise intraescolar dos dados da entrevista 01 da professora com os dados da 
entrevista com as díades da Escola 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a entrevista, nas falas das díades sobre explicação puderam ser 

levantados dois aspectos, a saber: (1) a finalidade – fazer com que os alunos 

realizem suas tarefas com facilidade; (2) a estratégia para explicar – fazer perguntas 

facilita a compreensão; ensinar o conteúdo por etapas, o que dá a entender é que, 

para os alunos, a sequencia P-R, durante o processo da explicação, facilita a 

compreensão dos conteúdos, e no caso em que for colocar seus conhecimentos à 

prova, ou seja, realizar suas tarefas escolares, não necessita consultar o livro. Deste 

modo, podemos inferir que o conceito de explicação, originado pelas falas das 

díades dos alunos da Escola 01, pode ser entendido da seguinte forma: 

O QUE É 
EXPLICAÇÃO? 

PROFESSORA DÍADES DE 
ALUNOS 

“Bem... assim... 
quando a gente 
fala de explicação, 
a gente fala muito 
de conhecimento, 
não é? (...) é um 
processo”.   

“A gente, primeiro… 
pra explicar, a gente 
tem que passar… 
fazer com que o 
aluno compreenda o 
que é aquilo que ele 
tá conhecendo”. 

(...) “eu coloco em 
prática um assunto; 
pra mim é uma 
explicação”. 

“...porque ela explica, 
a gente entende e 
pode fazer a tarefa 
com facilidade”. 

“Quando ela fala cada etapa 
do processo”. 

“Ela explica de uma 
maneira que a gente pega 
mais rápido, ela faz 
perguntas...” 

… “ela faz a explicação dela 
através do jogo; ela explica 
de um jeito bem 
interessante”. 

“Mas, às vezes, ela explica tão 
bem que a gente nem vai pro 
livro pra olhar”. 
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“proporcionar a compreensão de um conhecimento científico, por etapas (através de 

perguntas), de forma que facilite a realização das tarefas escolares”. Para uma das 

díades, a finalidade da explicação é realizar as tarefas sem ser necessário “reportar 

ao livro didático”. Um fato que devemos considerar é que os alunos não reportam 

sobre o uso da Ciência no seu cotidiano, mas no sentido de adquirir os conteúdos de 

forma que atenda às especificidades dos conteúdos e das atividades do livro texto. 

O conceito de explicação compreendido a partir das falas da professora 

Silvia (Entrevistas 01 e 02) “é o de conduzir processualmente o conhecimento de 

forma compreensível para o aluno”, o que pode ser dito também da seguinte forma: 

explicar é esclarecer; é trazer saber, de modo a tornar compreensíveis os conteúdos 

abordados em sala de aula; é fazer com que o aluno sinta que se apropriou do 

conhecimento em questão.  

Quando a professora, ao afirmar que explicação é “fazer com que o aluno 

compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo”, ou seja, é fazer com que o 

aluno sinta que se apropriou do conhecimento em questão. Esse apropriar ou 

“compreender aquilo que tá conhecendo” parece estar relacionado com a seguinte 

fala do aluno: “... a gente entende e pode fazer a tarefa com facilidade”. 

A terceira análise, a intraescolar dos dados corresponde aos tipos de 

explicação identificada através dos episódios selecionados pelos participantes 

(professora e alunos). 
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Figura 15: Fluxograma dos tipos de explicação decorrentes das escolhas dos 
episódios pelos participantes da Escola 01. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota-se que dos tipos de explicação expostos em cada um dos polos da 

triangulação são identificados, apenas, dois: explicações descritivas e explicações 

causais. No entanto, dois tipos de explicações tendem a ser olvidadas na prática 

discursiva em sala de aula de Ciências: as explicações intencionais e as preditivas. 

Episódio selecionado 
pelos participantes 

Parte I 
Macroexplicação: 

Descritiva 
Microexplicação: 

Descritiva 

Salinas 
 

Parte II 
Macroexplicação: 

Descritiva 
Microexplicação: 

Ausente 

Episódio selecionado 
pela Professora 

Episódio selecionado 
pelas díades de alunos 

Segunda fase da água: 
Sólida (Iceberg/Titanic) 

Naftalina 

Macroexplicação: 
Descritiva 
Microexplicação: 
duas Descritivas 

Parte I 
Macroexplicação: Causal 
Microexplicação: Ausente 
Parte II 
Macroexplicação: Causal 
Microexplicação: Ausente 
Parte III 
Macro explicação: Causal 
Microexplicação: Causal 
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E pouco se vê a explicação do tipo interpretativa na prática discursiva em sala de 

aula.  

Assim, a predominância é das explicações descritivas, em detrimento das 

explicações causais, que surgem em segundo plano, o qual, neste contexto, apenas 

os alunos identificaram como explicação em sala de aula. 

O primeiro ponto, que parece requerer elucidação, se refere à questão sobre 

se a explicação descritiva é suficiente para a compreensão dos conceitos científicos. 

Ela é a menos complexa em termos de raciocínio, resultando diretamente dos dados 

recolhidos (GILBERT et al, 1998). Esse tipo de explicação descreve o 

comportamento do fenômeno, o que se faz ou o que acontece, mas, sem apresentar 

os motivos, as causas responsáveis pela ocorrência do fenômeno. Centra-se, 

portanto, no nível do observável. Embora, pese a relevância e a imprescindibilidade 

da descrição na explicação dos fenômenos físicos, convém não esquecer que pode 

resultar em uma situação incompleta, do ponto de vista científico, uma vez que as 

Ciências têm como finalidade o estabelecimento de relações entre diferentes 

observações (PUJOL, 1994) e a interpretação das mesmas. 

Em complemento, Ball (1999) argumenta que só é possível o 

estabelecimento das relações estruturais entre os diversos conceitos, necessários à 

explicação dos fenômenos físicos, no contexto escolar, se os dados se tornarem 

evidências. Mas, para isso é imprescindível a interpretação desses dados, 

observados, a partir de teorias e modelos, previamente, construídos, ou seja, é 

necessária uma explicação interpretativa. 

Por outro lado, a explicação do tipo causal é elaborada com base numa 

relação do tipo causa–efeito, sendo mencionadas, especificamente, as entidades 

envolvidas e causadoras do fenômeno observado, ou seja, as consequências por 
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elas produzidas. Ultrapassa, pois, a etapa da observação, explicitando o mecanismo 

responsável pela ocorrência do fenômeno, o qual poderá envolver variáveis, 

designadamente, físicas.  

Contudo, professores de ciências, em suas tarefas, não são obrigados a 

inferir quais as questões que poderão originar explicações descritivas, 

interpretativas, intencionais e causais ou com as quais eles devem explicar/ensinar o 

conteúdo. Isto nos faz refletir sobre a realidade das práticas discursivas em sala de 

aula. Muitas vezes, os professores direcionam as explicações criadas no espaço 

cognitivo, em sala de aula, de maneira a serem compatíveis com as exigências 

previstas no currículo e na própria dinâmica da escola. 

Segundo Custódio (2007), tais exigências requerem a verificação da 

aprendizagem, tanto dentro do mesmo nível de escolaridade, quanto como condição 

de progressão de nível, decorrendo daí a polarização em uma restrita gama de 

explicações, com a finalidade de tomar em consideração os processos avaliativos. 

Os exames vestibulares, por exemplo, possuem um conjunto muito restrito de tipos 

de questões, dando lugar apenas a certas explicações (descritivas). Seguindo esta 

orientação, a tarefa do professor se resumiria a ensinar os alunos a lembrarem certa 

classe de explicações e aplicá-las em situações padrões. Neste caso, os alunos não 

reconheceriam na ciência o poder de responder a questões bem formuladas sobre 

os fenômenos naturais, reduzindo-a aos aspectos burocráticos, característicos da 

escola. 
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5.4.2 – Análise intraescolar dos dados da Escola 02 

 

Fazendo o mesmo percurso metodológico da análise intraescolar da Escola 

01, passaremos a analisar os dados construídos pelas entrevistas 01 e 02 com a 

professora da Escola 02, sobre “o que é explicação?”  

Segue a figura ilustrativa da interface da primeira análise intraescolar dos 

dados das entrevistas 01 e 02 da professora Geane.  

 

Figura 16: Análise intraescolar dos dados decorrentes das entrevistas 01 e 02 - 
Escola 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As interações discursivas nos processos de ensino e aprendizagem de 

Ciências dão a conhecer, pelo menos, duas linguagens sociais diferentes – a 

científica e a de senso comum –, que originam novos significados, através da 

enunciação.  

“É tornar fácil, acessível ao 
entendimento do aluno. E, aí, 
é lógico que o mesmo assunto 
tem várias maneiras de você 
trabalhar. Porque, em 
Ciências, você trabalha um 
determinado assunto na série 
inicial, na 5ª série e o mesmo 
assunto no 3º ano; a forma de 
abordagem é diferente. Até 
porque a própria criança vai 
amadurecendo, né? E, com 
isso, o tempo de… de 
aprendizagem dele também 
muda.  

O QUE É 
EXPLICAÇÃO? 

ENTREVISTA 
01 

ENTREVISTA 
02 

Psq; Você está associando 
a explicação quando você 
coloca a experiência, fica 
mais fácil. É isso. 
 
Geane: Fica mais fácil 
para mim. Aí, eles fixam; 
aí, eles podem relacionar 
com a atividade que ele já 
fez em casa ou o que ele 
vê no cotidiano. 

Psq: Quando você fala de 
explicação.... 
 
Geane: A fala do professor 
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Nesse sentido, a professora, ao considerar que a explicação consiste na 

própria fala do professor, ela, implicitamente, está reportando ao uso da linguagem 

no ensino de Ciências. 

Pesquisadora: “Quando você fala de explicação”… 

Profª Geane: “A fala do professor”. 

 

Com efeito, a linguagem da ciência não é parte da linguagem cotidiana dos 

alunos. Ela foi sendo estabelecida ao longo do desenvolvimento científico, como 

forma de registrar e ampliar o conhecimento. Para Mortimer, Chagas & Alvarenga 

(1998), reconhecer as especificidades entre as linguagens cotidiana e científica 

implica admitir que a aprendizagem da ciência é inseparável da aprendizagem da 

linguagem científica. Por sua vez, Ogborn et al (1997) ressaltam a importância da 

linguagem usada no ensino, face à complexidade inerente a uma explicação 

científica, nas aulas de ciências. 

O segundo ponto a ser considerado sobre o conceito de explicação, 

entendido pela professora, é a associação da explicação (“a fala do professor”) com 

a vivência do cotidiano, de forma acessível ao entendimento do aluno. Parece-nos 

que, para a professora, “explicar” consiste em “expressar verbalmente os 

conhecimentos científicos, associando-os à vivência do cotidiano, de forma 

acessível ao entendimento do aluno”. 

A segunda análise intraescolar dos dados desta Escola 02 corresponde ao 

conceito de explicação, construído a partir das falas da professora mais os conceitos 

de explicação identificados nas entrevistas, realizadas com as díades de alunos. 
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Figura 17: Análise intraescolar dos dados decorrentes da entrevista 01, da 
professora, com os decorrentes da entrevista com as díades da Escola 
02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro aspecto que se observa, a partir das falas dos alunos, é a 

importância do uso do livro didático em sala aula, mediado pelas intervenções da 

professora, para a aprendizagem. É indiscutível a importância do livro didático no 

“É a exposição verbal de 
conceitos científicos, pelo 
professor, de forma fácil e 
acessível ao entendimento 
do aluno.”  

Ela fala, ela manda a gente ler, 
quando fala na ordem da 
chamada. Ai, ela, às vezes, ela 
pede para parar e, aí, ela 
começa a explicar. Quando tem 
dúvida, alguém pergunta, e tudo. 
Porque foi tudo detalhado. A 
explicação dela é detalhada. Ela 
não deixa nada, assim… passar. 

... responder exercícios e na outra aula 
ela corrige. Ela desenha, ela explica na 
aula.

Ela faz desenho. 

É um jeito de… de expressar, de 
(...) 

Ela dá mais exemplo pra gente (...) 

Porque qualquer dúvida… qualquer 
dúvida, assim… se alguém pergunta, 
se alguém não sabe, ela explica 

Porque, assim, quando ela explica, ela 
não.… não é igual ao livro; ela explica 
com o que ela sabe. Ela vai 
acompanhando o livro e explica melhor. 

É falar ou explicar alguma coisa do 
assunto retratado, do assunto falado 

Eu acho que é uma forma de falar para a 
outra pessoa o que compreendi do 
assunto. 

Explicar é falar do que se trata (...)

É como se  ela quisesse que a gente 
aprendesse mais, assim, ela explicando. A 
gente aprende... porque ela pede, ela faz 
perguntas para a gente responder... 

O QUE É 
EXPLICAÇÃO? 

PROFESSORA DÍADES DE 
ALUNOS 

“É tornar fácil, acessível ao 
entendimento do aluno. E, 
aí, é lógico que o mesmo 
assunto tem várias 
maneiras de você trabalhar. 
Porque em Ciências você 
trabalha um determinado 
assunto na série inicial, na 
5ª série, e o mesmo 
assunto no 3º ano; a forma 
de abordagem é diferente. 
Até porque a própria 
criança vai amadurecendo, 
né? E, com isso, o tempo 
de… de aprendizagem dele 
também muda.  

Psq; Você está 
associando a explicação 
quando você coloca a 
experiência, fica mais 
fácil, é isso? 
 
Geane: Fica mais fácil 
para mim. Aí eles fixam, 
aí eles podem relacionar 
com a atividade que ele 
já fez em casa ou o que 
ele vê no cotidiano. 
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cenário da educação. O texto do livro didático não é a simples adaptação do texto 

científico para efeito do ensino escolar, exclusivamente por meio de transposições 

didáticas de conteúdos de referência. Ele reflete as complexas relações entre 

ciências, cultura e sociedade, no contexto da formação de cidadãos, e se constitui a 

partir de interações situadas em práticas sociais, típicas do ensino na escola.  

De acordo com Martins (2006), ele representa uma instância articuladora de 

diferentes vozes e horizontes sociais e conceituais, constituindo e materializando o 

discurso cientificoescolar, ou o discurso sobre ciência na escola. Esta 

heterogeneidade é função do dialogismo inerente à linguagem e se mostra por meio 

das possibilidades de estabelecer relações entre discursos. 

Numa perspectiva discursiva, a leitura é considerada como produzida e 

produtora de sentidos, e está regulada por condições de produção. Para Orlandi 

(2007), os sentidos são aqueles que são produzidos no confronto do poder das 

diferentes falas. Portanto, o livro didático é um importante elemento mediador em 

interações discursivas entre os diferentes sujeitos que tomam parte na construção 

do conhecimento sobre ciência na escola, ou seja, autores, cientistas, divulgadores, 

professores e alunos. 

Entretanto, duas preocupações existentes entre as muitas pesquisas 

voltadas para o livro didático (AMARAL & MEGID NETO, 1997; PIMENTEL, 1998; 

SPONTON, 2000; SILVA, 2002; NETO & FRACALANZA, 2003): (1) muitos dos livros 

didáticos não correspondem a uma versão fiel das diretrizes e programas 

curriculares oficiais, nem a uma versão fiel do conhecimento científico; e (2) não se 

pode tornar o livro didático em um mero manual em sala de aula.  

Em relação a esta última preocupação, Silva (2002, p. 370) afirma que um 

dos objetivos da educação formal é o “de capacitar futuros cidadãos a darem sentido 
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e examinarem criticamente os materiais relacionados à ciência que eles encontrarão 

para ler ao longo de suas vidas após cessar a educação formal”. Contudo, nesse 

contexto de aula, o livro didático tornou-se o canal de comunicação entre os 

conhecimentos cotidianos e científicos na sala de aula.  

Como a professora mesmo diz que “a fala do professor é a explicação”, 

nesse contexto pode-se inferir que existe uma interpretação (no sentido de 

apresentar de novo, de forma mais compreensível) dos conteúdos apresentados no 

livro, pela professora, no sentido de tornar mais acessível, mais compreensível para 

o entendimento dos alunos. Essa “interpretação” pode ser configurada a partir das 

seguintes falas dos alunos: 

 

V: “Porque foi tudo detalhado. A explicação dela é detalhada. Ela não 

deixa nada assim… passar. Ela fala tudo”. 

 

TC: “Porque, assim… quando ela explica ela… não… não é igual ao livro; 

ela explica com o que ela sabe. Ela vai acompanhando o livro e 

explica melhor”. 

 

TC: “É falar ou explicar alguma coisa do assunto retratado, do assunto 

falado...” 

 

AY: Explicar é falar do que se trata, explicar é (...) 

 

Quando o aluno diz “Eu acho que é uma forma de falar para a outra pessoa 

o que compreendi do assunto”, é como se a fala da professora correspondesse ao 
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que ela entendeu do conteúdo abordado pelo livro e, com isso, ela “interpretasse” o 

conhecimento tratado no livro didático. Nesse sentido, a explicação para os alunos 

seria a reprodução dos conteúdos tratados no livro, numa linguagem mais acessível 

para o entendimento, que pode ser complementada com perguntas, exercícios, 

desenhos, vivência e descrição de experimentos. 

A terceira análise, intraescolar, dos dados corresponde aos tipos de 

explicação identificadas através dos episódios selecionados pelos participantes 

(professora e alunos) da Escola 02: 
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Figura 18: Fluxograma dos tipos de explicação decorrentes das escolhas dos 
episódios pelos participantes da Escola 02. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nas interações discursivas desenvolvidas em sala de aula, de ensino de 

Ciências, cabe ao professor criar condições para que os alunos compreendam as 

explicações construídas pelos cientistas. Dessa forma, ao analisarmos os tipos de 

Episódio comum 
entre os participantes 

Macroexplicação 
 Descritiva 

 

Microexplicação  
Descritiva e Interpretativa 

Primeira propriedade do ar: Dois corpos não 
ocupam o mesmo lugar. 

Episódio selecionado 
pela Professora 

Episódio selecionado 
pelas díades de alunos 

Segunda Propriedade: 
Sendo matéria, o ar 
possui massa. 
)

Expansibilidade 

Macroexplicação: 
Interpretativa 
Microexplicação: 
Interpretativa 

Macroexplicação: 
Descritiva 
Microexplicação:  
02 Descritivas 
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explicação que emergiram a partir da seleção dos episódios, pelos participantes, 

identificamos dois tipos de explicação: a descritiva (n=02) e a interpretativa (n=01). 

O ponto que destacamos em relação ao conteúdo trabalhado, nesta situação 

didática, é que as explicações descritivas (que relatam o que acontece) aparecem 

associadas, principalmente, às propriedades do ar, como: o ar ocupa espaço e tem 

massa, revelando-se mais propensas à descrição. 

Todavia, os conceitos pertencentes à expansibilidade do ar, por estarem 

mais interrelacionados com objetos e entidades mais abstratas, são mais 

complexos, exigindo, no decurso da sua aprendizagem, o desenvolvimento de 

raciocínios interpretativos e, dessa forma, explicações interpretativas. 

Sabe-se que as explicações interpretativas são consideradas as mais 

elaboradas (em nível de raciocínio), uma vez que se torna indispensável que aquele, 

a quem é dirigida a explicação, já disponha de conceitos e modelos relevantes, os 

quais deverão ser usados para dar sentido aos dados obtidos e, assim, construir a 

explicação do fenômeno. Já as explicações descritivas são consideradas como 

primeiro patamar entre os demais tipos de explicação (causal, intencional e 

preditiva) e que funciona como prerrequisito na elaboração de explicações dos 

outros tipos, acerca de um determinado fenômeno. 

Foi referida, anteriormente, a dificuldade em identificar a explicação 

interpretativa, em função de apenas um enunciado, visto que se percebe um 

movimento de enunciados para a sua construção (turnos 70, 72 e 75). Por sinal, esta 

explicação foi selecionada apenas pela professora. Das duas restantes, as 

descritivas, uma foi selecionada pelas díades de alunos e a outra em conjunto com a 

professora. 
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No conjunto das explicações, envolvidas na situação didática da Escola 02, o 

que pode ter proporcionado o surgimento de explicação interpretativa parece estar 

relacionado com o uso sistemático do livro didático, pela professora, o qual é um 

importante elemento mediador, em interações discursivas entre os diferentes 

sujeitos que tomam parte na construção do conhecimento sobre ciência, na escola. 

Dessa forma, o texto do livro didático materializa o discurso sobre ciência na escola, 

e que se constitui, em meio a tensões e negociações entre a natureza da ciência de 

referência, os objetivos do ensino escolar e padrões de comunicação na sociedade, 

e isto impõe demandas às práticas discursivopedagógicas do professor; por 

exemplo, a forma como ele explica, a partir das leituras do texto do livro didático, 

pelos alunos. Uma das demandas poderia estar atrelada ao surgimento de 

explicação do tipo interpretativa, seja ela oferecida ou solicitada pelos alunos. 

Retomando a importância do livro didático como apoio à prática pedagógica, 

salientamos que cabe ao professor ter clareza sobre o seu papel na atividade 

pedagógica e na formação do conhecimento científico.  

 
 
 
 
5.4.3 – Análise dos dados interescolar  
 

 

Concluída a análise dos dados intraescolar das Escolas, partiremos para a 

realização das análises dos dados interescolar. Nesta etapa analisaremos os dados 

decorrentes dos conceitos de explicação:  

(1) das duas professoras;  

(2) das díades de alunos da Escola 01 com as das díades de alunos da 

Escola 02; e  
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(3) dos tipos de explicação identificados nos episódios selecionados pelos 

participantes. 

 

A primeira análise dos dados interescolar ocorrerá a partir dos conceitos de 

explicação de cada professora, originados das análises dos dados da entrevista 01 

com os da entrevista 02. Nosso propósito é apresentar os enunciados 

correspondentes às falas das professoras sobre o que é explicação, juntamente com 

o conceito que elaboramos, a partir dessas enunciações.  

Segue o esquema com os respectivos enunciados:  
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Figura 19: Análise interescolar dos dados construídos a partir dos conceitos das 
professoras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É tornar fácil, acessível ao 
entendimento do aluno. E, aí, 
é lógico que o mesmo 
assunto tem várias maneiras 
de você trabalhar. Porque, 
em Ciências, você trabalha 
um determinado assunto, na 
série inicial, na 5ª série e o 
mesmo assunto no 3º ano, a 
forma de abordagem é 
diferente. Até porque a 
própria criança vai 
amadurecendo, né? E com 
isso o tempo de… de 
aprendizagem dele também 
muda.

 

O QUE É 

EXPLICAÇÃO? 

PROF. 

ESCOLA 01

PROF. 

ESCOLA 02

Psq; Você está 
associando a explicação 
quando você coloca a 
experiência, fica mais 
fácil. É isso? 
Geane: Fica mais fácil 
para mim. Aí, eles 
fixam… aí, eles podem 
relacionar com a 
atividade que ele já fez 
em casa ou o que ele 
vê no cotidiano. 

Psq: Quando você fala de 
explicação.... 
Geane: A fala do professor 

“Bem... assim... 
quando a gente 
fala de explicação, 
a gente fala muito 
de conhecimento, 
não é? (...) é um 
processo”.   

“A gente, primeiro, 
pra explicar, a gente 
tem que passar… 
fazer com que o 
aluno compreenda o 
que é aquilo que ele 
tá conhecendo”. 

(...) “eu coloco em 
prática um assunto, 
pra mim é uma 
explicação”. 

“Explicar é conduzir 
processualmente o 
conhecimento de forma 
compreensível para o 
aluno”.   

Expressar verbalmente 
os conhecimentos 
científicos, associando-
os a vivência do 
cotidiano, de forma 
acessível ao 
entendimento do aluno. 
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Ao compor os conceitos das professoras, através das características 

comuns de suas falas a respeito do que é explicação, pudemos perceber que ambas 

as professoras priorizam a acessibilidade do conhecimento científico e sua 

compreensão, por meio de suas práticas pedagógicas.  

A ausência de relatos (enunciados), das professoras, que evidenciassem a 

interação dialógica entre professor e aluno na construção do conhecimento, por 

meio da explicação, chamou a nossa atenção. Esta lacuna corrobora o discurso 

autoritário do professor, que é marcado pela assimetria e pela ausência de 

reversibilidade. Embora, no discurso das professoras o conceito de explicação situe, 

de forma implícita, o lugar do professor como aquele que é o detentor do saber – “A 

gente, primeiro, pra explicar, a gente tem que passar (...)”; “Quando você fala de 

explicação (...) A fala do professor…” –, sequências interativas que viabilizaram a 

construção do conhecimento pela explicação foram observadas, nas suas práticas 

discursivas, em sala de aula. Mesmo assim, a forma de interação ocorrida 

caracterizou-se como interativa de autoridade. Segundo Mortimer & Scott (2003), na 

interação do tipo autoridade, o professor conduz os alunos por meio de uma 

sequência de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista 

específico. 

Assim, no que concerne às considerações apresentadas sobre o conceito de 

explicação das professoras, podemos inferir que a compreensão sobre explicação 

está associada especificamente aos conhecimentos científicos e que, ainda, não se 

tornou objeto de reflexão na sua prática pedagógica.  

Uma vez que os professores de ensino de Ciências ainda não veem a 

explicação como prática discursiva dialógica, mas como um modo de conduzir o 



 
 

 
 

280

conhecimento científico, de forma mais acessível para a compreensão dos alunos, é 

possível generalizar esse conceito de explicação para outras áreas de 

conhecimento, tendo em vista que o que vai diferenciar é a especificidade da área 

do conhecimento? Por vezes. Isso pode ser investigado, em uma perspectiva futura. 

O que diriam os professores de Física, de Língua Portuguesa, de História, de 

Matemática, de Geografia? Teriam aproximações? Quais seriam elas? E o que as 

diferenciariam ou distanciariam? 

Mas, como estamos investigando na área de conhecimento do ensino de 

Ciências, após uma leitura extensiva de estudos, construímos o conceito de 

explicação que, no momento, atende a nossa perspectiva de ensino de Ciências e 

que poderia ser projetado para outras áreas de conhecimento correlatas: “Uma 

atividade verbal metacognitiva, construída dialogicamente, que tem como propósito 

evidenciar um conhecimento científico”. 

Quando trazemos esse conceito para o ensino de Ciências, estamos 

defendendo a explicação como um mecanismo central, para que se processem o 

ensino e a aprendizagem, através da interação dialógica professor e aluno. 

Entretanto, esse movimento interativo deve estar amparado na proposta do modelo 

pedagógico da dinâmica da explicação, composto pelas cinco dimensões: afetiva, 

científica, cognitiva, didática e social (Capítulo 02). Com efeito, a presença de tais 

dimensões se faz necessária quando se trata de evidenciar um novo conhecimento 

científico, a partir de qualquer prática discursiva pedagógica. 

Dando prosseguimento à análise interescolar, passaremos a discutir os 

conceitos de explicação das díades da Escola 01 com aqueles das díades da Escola 

02. Nessa análise, apresentaremos os principais recortes das falas dos alunos de 
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cada Escola, sobre o que eles consideram que é explicação. A figura, a seguir, 

mostra os recortes das díades de cada Escola. 

 

 
Figura 20: Análise interescolar dos conceitos de explicação das díades da Escola 

01 com as das díades da Escola 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela fala, ela manda a gente ler, quando fala na 
ordem da chamada. Aí, ela… às vezes, ela 
pede para parar e, aí, ela começa a explicar. 
Quando tem dúvida, alguém pergunta e tudo. 
Porque foi tudo detalhado. A explicação dela é 
detalhada. Ela não deixa nada, assim… 
passar. Ela fala tudo. 

... responder exercícios e, na outra aula, 
ela corrige. Ela desenha, ela explica na 
aula.

Ela faz desenho. 

É um jeito de… de expressar, de 
(...) 

Ela dá mais exemplo pra gente (...) 

Porque qualquer dúvida… qualquer 
dúvida, assim, se alguém pergunta, se 
alguém não sabe, ela explica mesmo 

Porque, assim, quando ela explica, ela 
não… não é igual ao livro. Ela explica 
com o que ela sabe. Ela vai 
acompanhando o livro e explica melhor. 

É falar ou explicar alguma coisa do 
assunto retratado, do assunto falado ... 

Eu acho que é uma forma de falar para a 
outra pessoa o que compreende do 
assunto.

Explicar é falar do que se trata, explicar 
é(…) 

É como se ela quisesse que a gente 
aprendesse mais, assim… ela explicando. A 
gente aprende... porque ela pede, ela faz 
perguntas para a gente responder... 

..”porque ela explica, a gente 
entende e pode fazer a tarefa 
com facilidade”. 

“Ela explica de uma maneira que 
a gente pega mais rápido; ela faz 
perguntas...” 

… “ela faz a explicação dela, 
através do jogo. Ela explica de um 
jeito bem interessante”. 

“Quando ela fala cada etapa do 
processo”. 

“Mas, às vezes, ela explica tão bem que 
a gente nem vai pro livro pra olhar”. 

DÍADES DA 

ESCOLA 01

DÍADES DA 

ESCOLA 02 
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Reportando ao conceito de explicação, originado pelas falas das díades dos 

alunos da Escola 01, como forma de “proporcionar a compreensão de um 

conhecimento científico, por etapas (através de perguntas), de forma que facilite na 

realização das tarefas escolares, ou seja, que não seja necessário reportar ao livro 

didático”, e o conceito construído pelas falas das díades de alunos da Escola 02, 

visto como uma “interpretaçaão dos conteúdos tratados no livro, numa linguagem 

mais acessível para o entendimento, que pode ser complementada com perguntas, 

exercícios, desenhos, vivência e descrição de experimentos”, podemos inferir, de um 

modo geral, que os dois conceitos estão bem próximos.  

Durante a explicação das professoras, os alunos desejam que elas facilitem 

sua compreensão, numa linguagem mais acessível e, ao mesmo tempo, que as 

atividades com o livro didático sejam as leituras, ou que as tarefas estejam 

correlatas. Nota-se que, independentemente da estratégia didática utilizada pelas 

professoras, o livro didático é o elemento indispensável na aprendizagem dos 

alunos. É como se o uso do livro didático legitimasse o discurso explicativo das 

professoras. 

Três aspectos nos levam a refletir, frente às concepções dos alunos sobre a 

explicação no ensino de Ciências e, mais explicitamente, como as explicações 

ajudam-nos a entenderem os conteúdos ensinados na sala de aula, quais sejam: a 

concepção de Ciências, o livro didático e a formação do professor. Esses três 

aspectos já foram mencionados em discussões anteriores, mas, neste momento, 

vêm reforçar nosso entendimento sobre a importância de se investigar a explicação 

no ensino de Ciências. 

Em conformidade com o que foi apresentado no tópico 5.4.1, em que o 

conceito de explicação, levantado pela díade de alunos da Escola 01, é o seguinte:  
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“a sequencia P-R durante o processo da explicação, facilita a compreensão dos 

assuntos, e no caso em que for colocar seus conhecimentos à prova, ou seja, 

realizar suas tarefas escolares não necessita consultar o livro”,.enquanto o conceito 

de explicação, gerado pelas díades de alunos da Escola 02 consiste na 

“interpretação dos conteúdos tratados no livro, numa linguagem mais acessível para 

o entendimento, que pode ser complementada com perguntas, exercícios, 

desenhos, vivência e descrição de experimentos”. 

A terceira e última análise interescolar trata dos tipos de explicação 

identificados nos episódios selecionados pelos participantes (professoras e alunos), 

em cada Escola. Esses dados serão apresentados na figura 22, a seguir:  
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Figura 21: Fluxograma dos tipos de explicação decorrentes das escolhas feitas 
pelos participantes das duas Escolas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O propósito desta análise consiste em observar os tipos de explicações 

que compuseram cada situação didática e o que proporcionou o surgimento delas. 

No conjunto das explicações, identificamos na Escola 01: 06 macroexplicações 

(explicação do contexto geral do episódio), das quais 03 são explicações descritivas 

 
ESCOLA 01 

 
ESCOLA 02 

Episódio selecionado pela Professora 

Episódio 02 

Macroexplicação: Descritiva 

Episódio 04 

Macroexplicação: Interpretativa 

Episódio selecionado pelas díades 

Episódio 02 

Macroexplicação: Descritiva 
Microexplicação: 02 Descritivas 

 

Episódio 01: 
              Parte I     Parte II    Parte III 
Macro  Causal     Causal    Causal 
Micro   Ausente  Ausente  Causal 

Episódio selecionado pelas professoras e pelas díades 

Episódio 03: 
                Parte I          Parte II    
Macro   Descritiva      Descritiva 
Micro    Descritiva      Ausente   

Episódio 01 
Macroexplicação: Descritiva 
Microexplicação: 01 Descritiva 

                  01 Interpretativa 
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e 03 causais; 04 microexplicações (localizadas nos enunciativos explicativos de 

cada episódio), sendo 03 descritivas e 01 causal. Na Escola 02, identificamos: 03 

macroexplicações, das quais 02 são explicações descritivas e 01 interpretativa e 05 

microexplicações, das quais 03 explicações descritivas e 02 interpretativas. Assim, 

com base nos dados construídos na referida análise, constata-se três tipos de 

explicação: descritiva, causal e interpretativa. 

Para fins de análise, trataremos, especificamente, dos enunciados 

explicativos, os quais foram denominamos de microexplicações, por serem eles os 

formadores do núcleo das macroexplicações. Deste modo, discutiremos as 

explicações dos tipos descritiva, causal e interpretativa, identificadas nos episódios. 

As explicações do tipo descritivas são consideradas as menos complexas, em 

termos de raciocínio, pois não consiste em um aprofundamento teórico do fenômeno 

estudado, o que pode resultar em uma situação incompleta na compreensão do 

fenômeno, do ponto de vista científico. Levando em conta que, neste tipo de 

explicação, apenas se descreve o que acontece e não se avança para o “por que” 

acontece, citaremos dois extratos correspondentes: 

 

Escola 01: Vou explicar, agora. Pelas salinas… Vê como são as salinas. 

Eles fazem locais para escoar a água, ta? E o processo é 

parecido como esse. Só o que acontece é que eu não vou 

aproveitar a água, vou aproveitar o sal, ta? Bom! Tá lá, a 

água do mar, ta numa boa. Ele vai fazer para escoar essa 

água para uma região onde vai ser raso, bem rasinho, tá? 

Essa região vai ser bem rasinha, mas vai ser muito 

espaçosa, muito rasa e muito espaçosa, tá? Por que eu 
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quero rasa e espaçosa? Porque eu vou aproveitar o que ta 

aqui, o sal, tá certo? Eu não vou pegar areia, não; eu vou 

pegar só a água, certo? Só que água vai vim [sic] com o sal 

diluído nela, tá? Quando o sol começar aquecer essa água, 

ela vai começar mudar de estado, não vai? Se ela muda de 

estado, quem é que vai ficar aqui? 

 

Escola 02: E, logicamente, o que ocupa espaço, ele TEM massa, tá? 

Por isso, quando a gente coloca o copo emborcado, ele não 

chega molhar o fundo do copo. E, aí, o algodão é só pra 

mostrar, realmente, que a água não consegue entrar e 

penetrar no espaço onde tem ar. Quando a gente coloca o 

copo inclinado, essa água entra, porque o ar sai, e permite 

que a outra matéria penetre nesse interior, ok? 

 

O mais interessante nesses dois extratos é que surgiram questionamentos 

por parte dos alunos: “E nunca vai acabar esse sal?” (turno 453 – 466, da Escola 01)  

e “Oh! Professora, e como é que dentro da água vai ter oxigênio?” (turnos 18 – 21, 

da Escola 02).  

Coelho, Kohl & Di Bernardo (2002) e Aguiar, Martins e Scott (2009), afirmam 

que a presença de questionamento em sala de aula aparece como um dos aspectos 

positivos para a aprendizagem, tanto na ação do professor como na dos alunos. 

Giordan & Vecchi (1996) evidenciam a necessidade de o professor criar situações 

científicas, perturbadoras, porque consideram como uma “fonte de progresso no 
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aprendizado, pois suscita desequilíbrios que incitam o aluno superar seu estágio 

atual para procurar novas soluções (p. 168)”.  

Com isso, podemos inferir que, independente da explicação ser descritiva 

(considerada ser mais simples), o mais importante é que ela possa provocar nos 

alunos uma inquietação. Neste momento, cabe ao professor se posicionar 

criticamente e apresentar elementos científicos que ultrapassem a descrição do 

fenômeno para uma interpretação do mesmo. Para que isso aconteça, é necessário 

queee o professor tenha uma apropriação do conhecimento do conteúdo e que ele 

atenda à necessidade da aprendizagem dos alunos aos quais ele está se 

reportando. 

Por outro lado, a explicação do tipo causal é elaborada com base numa 

relação do tipo causa-efeito sendo mencionadas, especificamente, as entidades 

envolvidas e causadoras do fenômeno observado, ou seja, as consequências por 

elas produzidas. Ultrapassa, pois, a etapa da observação, explicitando o mecanismo 

responsável pela ocorrência do fenômeno e o porquê (as causas) do fenômeno 

(efeito produzido), o qual poderá envolver variáveis, designadamente, físicas. Para 

ilustrar este tipo de explicação, apresentaremos, a seguir, um extrato do episódio 01 

(Segunda fase da água – sólida – parte III), selecionado pelas díades de alunos: 

 

Contextualização: Esse extrato foi originado da pergunta da professora da 

Escola 01: “Ela (a água) saiu de um estado, se solidificou e passou a ser?”  

 

Profª Silvia: Sólida, ta? Essa água aqui… Essa água aqui, solidificada, ela 

não é salgada, gente. Ela, alguns… alguns navegadores 

aproveitam a proximidade com elas, quebram, partem e 
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aproveitam essa água para beber. Por quê? Porque essa 

água tava em algum continente, em alguns rios, cachoeiras, 

água de chuva empossada e virou gelo. O Continente ficou 

muito frio (c) e ela virou gelo (e). Só que, conforme com [sic]  

o balanço do mar (voz ritmada), o movimento das placas 

tectônicas (c) faz com que essa placa grande, esse iceberg 

separe (e). E, quando ele se separa, ele vai para o mar, tá? 

E ele pode chegar a derreter, ou não. Ele vai derreter, mas 

vai derreter aos poucos, dependendo do mar que ele esteja, 

ta?  Ele pode chegar a derreter logo, ou não, tá? 

 

C = causa  / E = efeito 

 

Ainda que este enunciado apresente um conteúdo elementar, sua 

apresentação ocorreu de certa forma equívoca quanto às possíveis causas do 

afastamento do iceberg. Na realidade, as fissuras no gelo e a fusão delas são 

provocadas pelo aumento das temperaturas, no verão, nas regiões polares, e não 

pelo movimento de placas tectônicas ou pelo movimento das ondas do mar. 

Todavia, é possível identificar, na fala da professora, sua intencionalidade de 

explicar o fenômeno do afastamento do iceberg, por meio de causa e efeito. Nesse 

sentido, inferimos que, de um modo geral, a professora tenta evidenciar as 

diferentes fases físicas (sólifa, líquida e gasosa), nas quais a água pode ser 

encontrada na natureza. Desse modo, fala do iceberg (encontrado no livro didático) 

para exemplificar a água na fase sólida. Nesse quadro, tem início uma discussão 

sobre o iceberg ser formado por água doce. Isso já é bastaria para a professora 

explicar como é formado um iceberg, a partir da temperatura, ou seja, quando a 
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temperatura está abaixo do ponto de congelamento. No entanto, ela se estendeu na 

discussão ao movimento dos icebergs no mar e, então, utilizou uma explicação 

causal, incorreta do ponto de vista científico, ou seja, a relação causa-consequência, 

de que as geleiras caem no mar (conseqüência) devido ao movimento de placas 

tectônicas ou ao movimento das ondas do mar (causa) que, cientificamente, não é 

aceita,. 

No que diz respeito às explicações interpretativas, essas se revelam mais 

complexas, pois requerem a identificação dos conhecimentos conceituais ou dos 

modelos adequados ou, ainda, a elaboração de um novo modelo. Neste tipo de 

explicação há uma articulação entre as entidades envolvidas no fenômeno e os 

modelos teóricos, previamente estudados. A título exemplificativo deste tipo de 

explicação, se pode mencionar dois extratos, sendo um selecionado pelos 

participantes e outro pela professora, respectivamente:  

 
Geane:  “Tem água. Já a própria molécula de água, já é formada de 

oxigênio, tá? Então, a gente não já viu H2O? Dois átomos de 

Hidrogênio ligado a um átomo de Oxigênio, né? Então, só por 

essa constituição química a gente já vê que existe Oxigênio na 

água. E existe Oxigênio onde mais? ... Nooo…” 

 

Geane:  “Fica… fica. Mas, a maior parte dele tá lá, misturada com o 

ambiente. E, aí, a gente vai ver uma outra coisa, que a gente já 

falou. Lembram daquela história da pressão, que alguma coisa 

podia estar empurrando a gente, pro lado, outro empurrava pro 

outro ... e a gente fica reto por quê? Porque, como existe pressão 

de todos os lados, mantém a gente num certo equilíbrio. 
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Lembrando que esse equilíbrio não é determinado só pela 

pressão, tá? Têm, inclusive, órgãos internos do corpo humano 

que ajudam no equilíbrio do corpo, tá? Mas, o ar exerce pressão”. 

 

 
Como síntese final e em resposta às três análises centradas nos tipos de 

explicação (descritiva, causal e interpretativa), podemos afirmar que são as 

sequências interativas, a partir do par perguntas e respostas,.que sobressaem nas 

situações didáticas. No entanto, o aparecimento de uma explicação mais elaborada 

parece conduzir nosso entendimento do uso do livro didático,  o que, em ambas as 

situações didáticas, parece constituir um elemento essencial para a prática 

pedagógica, todavia sem uma reflexibilidade. Sendo assim, podemos afirmar que na 

relação entre o conceito de ensino de Ciências e o que é explicação das professoras 

se reconhece a importância de facultar aos alunos o entendimento do conhecimento 

científico e a acessibilidade ao.nesmo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1 – Discussão e Conclusão 

 

Uma pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem, 

como uma das metas, gerar novos conhecimentos ou corroborar com algum 

conhecimento pré-existente. É um processo de aprendizagem, tanto do pesquisador 

que a realiza quanto da sociedade na qual está se desenvolvendo. A pesquisa, 

como atividade regular, também pode ser definida como o conjunto de atividades 

orientadas e planejadas pela busca de um conhecimento. 

Sabemos que há ainda um amplo espaço de pesquisas e reflexões que 

possam contribuir para a prática discursiva do professor em sala de aula, 

especialmente quando se trata da explicação. Todavia, embora concordemos que há 

ainda muito a questionar, acreditamos que nosso estudo trouxe contribuições 

relevantes para o debate sobre o tema. 

A primeira contribuição que trazemos é o conceito de explicação construído 

ao longo desta jornada de estudo, o qual nos fez compreender o que é explicação 

como prática discursiva do professor do ensino de Ciências. Sendo assim, 

entendemos a explicação como “uma atividade verbal metacognitiva, construída 

dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um conhecimento científico”.  
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A partir deste conceito, elaboramos nossas conclusões em estreita 

associação com as questões de investigação formuladas, as quais procuramos 

responder a partir das entrevistas realizadas com professoras do 6º ano, do Ensino 

Fundamental, de duas Escolas, com as respectivas videogravação de aulas de 

Ciências e com os episódios das sequências didáticas, selecionados pelos 

participantes. Nesse sentido, buscamos direcionar nosso olhar para três questões 

centrais, a saber: 

(1) O que é explicar, na visão dos professores, e qual a relação do conceito 

de explicação do professor, com a sua prática discursiva em sala de 

aula? 

(2) O que é explicar na visão dos alunos? 

(3) Quais os tipos de explicação que emergem em sala de aula? 

 

A primeira questão “O que é explicar?” fez parte de um conjunto de questões 

que compuseram a entrevista realizada com as professoras. Neste conjunto 

optamos evidenciar, também, a questão “O que é ensino de Ciências?”, por 

considerá-la de fundamental importância, haja vista que a mesma está 

intrinsecamente atrelada à questão em pauta: “O que é explicação no ensino de 

Ciências?”.  Não é possível ir à busca do conceito de explicação do professor sem 

antes conhecer o que, para ele, é ensinar Ciências.  

Deste modo, investigar “O que é ensino de Ciências?” permitiu compreender 

que o conceito de ensino de Ciências das professoras traz arraigado, na sua 

constituição, dois aspectos, a saber: (1) a formação do professor; e (2) a sua prática 

pedagógica.  
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A articulação da teoria com a prática pode ser considerada como grande 

desafio para o professor, tendo em vista a sua formação na área do conhecimento. 

Mas, para que isso ocorra, há necessidade de o professor ter incorporado, em sua 

prática, uma visão de Ciências, de sociedade, de educação, de alunos e de ensino-

aprendizagem. Compreender a especificidade da Ciência, na prática docente, 

consiste em um conjunto de resultados, de reflexões, análises, críticas, diretrizes e 

decisões de ordem prática de como fazer, para quem fazer e para onde direcionar a 

questão do ensino de Ciências.  

Todavia, incorporar essa idéia na prática docente vem se constituindo em 

preocupação por vários pesquisadores e em um grande desafio para o professor, no 

caso de que ele não ter incorporado, durante a sua formação e no exercício da 

docência, uma maneira de direcionar sua intervenção no processo de ensino-

aprendizagem, ficando, a maior parte do tempo, em sala de aula, limitado, apenas, a 

transmitir conhecimentos. 

Ainda assim, nas falas das professoras aparece uma preocupação com a 

constituição dialética do par teoria-prática para a realidade escolar. Essa 

preocupação está relacionada com a importância da Ciência para o cotidiano do 

aluno. 

“Então, o que eu vejo no ensino da ciência é ensinar a como você viver 

melhor, como você se adaptar melhor, como você facilitar a vida dos 

outros” (PROFª SILVIA). 

 

“Então, o aluno tem que ter experiência do que ele vive e associar a isso 

a parte teórica” (PROFª GEANE). 
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A criação de um ambiente científico, onde haja uma interação discursiva 

entre professor e aluno, envolvendo um confronto cognitivo entre os conhecimentos 

prévios e o conhecimento científico mediado pelo professor e pelos materiais 

didáticos, fazendo com que os conhecimentos prévios dos alunos se tornem mais 

organizados e sistematizados cognitivamente e mais próximos dos conhecimentos 

científicos é o que leva os alunos a aprenderem Ciências e, consequentemente, 

expressarem entendimento sobre o mundo. 

Em relação à análise da principal questão desta pesquisa, “O que explicar?”, 

ela foi constituída a partir da entrevista com as professoras, na qual foi possível 

identificar o conceito de explicação, a partir de suas falas:  

 
“Explicar é esclarecer, é tratar o saber de modo a tornar compreensível 

[sic] os conteúdos abordados em sala; é fazer com que o aluno sinta que 

se apropriou do conhecimento em questão” (PROFª SILVA). 

 

“É a expressão verbal do conhecimento científico pelo professor, de forma 

fácil e acessível ao entendimento do aluno” (PROFª GEANE). 

 

A partir dos conceitos de explicação das professoras, chegamos às 

seguintes conclusões: 

(1) As duas professoras concordam que a explicação deve ser acessível, 

apropriada ao nível cognitivo dos alunos. 

(2) Ambas enfatizam a aquisição do conhecimento científico, a partir da 

explicação. 

(3) É observado que, os conceitos das professoras, parecem coincidir 

com a preocupação delas em que a explicação se torne fácil. Neste 
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caso, é necessário que a explicação se apresente em uma linguagem 

clara e acessível. Neste ponto, se encontra implícita a questão da 

linguagem científica e da linguagem cotidiana, como elementos 

relevantes para a aprendizagem do ensino de Ciências. 

(4) Apenas na fala da professora Silvia, foi identificado o sentimento de 

apropriação do conhecimento, ou seja, de entendimento (CUSTÓDIO, 

2007). 

Em contrapartida, fazendo um paralelo dos conceitos apresentados pelas 

professoras com o conceito que assumimos neste estudo – “uma atividade verbal 

metacognitiva, construída dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um 

conhecimento científico” –, chegamos a algumas conclusões, que servirão de 

reflexão e aprofundamentos para futuras pesquisas, quais sejam: 

 

(1) É ponto coincidente nas duas concepções a ausência do entendimento 

da constituição dialógica da explicação para a construção do 

conhecimento. 

(2) Nos conceitos das professoras, o docente aparece como ponto central 

na explicação. Neste sentido ela é apenas ofertada. 

(3) Não se faz menção à explicação como atividade metacognitva, uma 

vez que explicar requer uma reelaboração dos próprios conhecimentos 

dos conceitos. Nesse sentido, explicar requer uma posição lógico-

reflexiva, que estimula o indivíduo (professor e aluno) a aprimorar seu 

pensamento, ampliando, assim, a possibilidade de entendimento sobre 

determinado conteúdo. 
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(4) Nos conceitos apresentados pelas professoras não foi identificada a 

questão da interatividade na relação professor-aluno, durante a 

explicação. 

 

Com efeito, o conceito de explicação das professoras pareceestar, ainda,  

atrelado ao conceito de explicação do senso comum, no sentido de esclarecer, 

tornar fácil, embora, exista um prenunciar de um entendimento do que é ensinar 

Ciências, quando a relacionam com a apropriação de um conhecimento científico 

para a prática do cotidiano.  

Refletir sobre a prática discursiva do professor em sala de aula remete fazer 

uma introspecção de todo aparato conceitual do que é Ciências e do que é ensinar 

Ciências. E isto ainda não se tornou objeto de reflexão na formação dos docentes, 

principalmente no que diz respeito à didática do ensino de Ciências. Explicar como 

prática discursiva inerente ao ensino, ainda precisa ser investigado, não apenas na 

sua conceituação, mas, também no contexto de sala de aula. 

Em complemento a este debate, iremos trazer a segunda questão que 

norteou nossa pesquisa – “O que é explicação na visão dos alunos?”. Essa questão 

fez parte do momento investigativo da seleção de episódios pelas díades de alunos 

das duas Escolas. Como conclusão, após as análises que estão postas no Capítulo 

6, diremos que o conceito de explicação dos alunos, ou melhor, a forma que a 

professora explica para eles, coincidentemente, encontra-se atrelada ao conceito de 

explicação das professoras. Enquanto para elas explicar é tornar acessível o 

conhecimento científico para os alunos, para esses isso acontece através “do seu 

jeito de expressar”, “dos desenhos”, “das perguntas e respostas”, “do detalhamento”, 

“dos exercícios”, “dos jogos”. O ponto mais enfático nas falas dos alunos, ao dizerem 
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o que é explicação, é que, para eles, a professora explica (e neste sentido é uma 

boa explicação), quando é possível “fazer a tarefa com facilidade” ou quando “não 

precisa olhar para o livro”.  

Também, observou-se, diante das falas dos alunos, que o conceito de 

explicação, como forma de apropriação dos conhecimentos científicos, não está 

relacionado com a prática do cotidiano, ou seja, com o conceito de Ensino de 

Ciências apresentado pelas professoras, que é “como viver melhor, como você se 

adaptar” e relacionar “a experiência do que ele vive e associar a isso a parte 

teórica”. Neste ponto, podemos inferir que, na prática discursiva das professoras, o 

objetivo proposto na sua prática docente não está claro para os alunos do que é vir 

aprender Ciências e vir a fazer Ciências. Este é um ponto bastante fragilizado entre 

o conceito de explicação das professoras com o dos alunos, uma vez que não 

apresenta ligação com o objetivo de ensinar Ciências. 

A terceira questão está relacionada com os tipos de explicação, que 

constituíram as sequências didáticas de cada professora. A tipologia segue a 

categorização proposta por Gilbert, Boulter & Rutherford (1998).  

Segue o quadro demonstrativo dos tipos de explicação, identificadas em 

cada situação didática das Escolas, respectivamente.  
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Quadro 39: Relação dos tipos de explicação identificados em cada Escola, com 
seus respectivos quantitativos. 

Escola 01 Escola 02 Escolas 

                    Tipos Macro Micro Macro Micro 

Descritiva 03 03 02 03 

Intencional --- --- --- --- 

Causal 03 01 --- --- 

Preditiva --- --- --- --- 

Interpretativa --- --- 01 02 

 

Pela análise dos dados obtidos, parece-nos ser possível obter as seguintes 

conclusões gerais: primeiro, há um domínio do tipo de explicação descritiva em 

ambas as situações didáticas, tanto em nível macro quanto em nível micro. Isto 

significa dizer que as explicações construídas não passaram do relato do fenômeno 

observado, no qual não houve aprofundamento teórico nas questões do fenômeno 

estudado.  

Torna-se um fator preocupante, haja vista que a apropriação do 

conhecimento científico dos alunos está sujeita, apenas, as considerações do livro 

didático, uma vez que ambas as professoras nele se apoiaram durante todo o 

desenvolvimento da aula, o que pode retratar o distanciamento do objetivo do ensino 

de Ciências, na prática discursiva das professoras, quando os alunos enfatizam que 

ela explica e eles aprendem quando “não precisam olhar o livro para realizar as 

tarefas”, revelando, neste sentido, uma preocupação conteudista, por parte do 

professor. 

As explicações descritivas encontradas na situação didática da Escola 01 

foram os episódios que tratavam como são compostas as salinas e o processo da 

evaporação da naftalina. Embora, estes dois conteúdos tratem sobre a evaporação e 

sejam, geralmente, explicados a partir da descrição do fenômeno, não se identificou, 
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na fala da professora, a importância de saber sobre evaporação; qual a diferença de 

uma evaporação para a outra; quais os elementos envolvidos em cada evaporação e 

sua composição. Parece que a professora descreveu o fenômeno sem apresentar as 

causas responsáveis por sua ocorrência. Entendemos que essa descrição faz parte 

do processo de compreensão do fenômeno observado, porém é necessário ir além 

da descrição e trazer novos elementos. 

Os conceitos que tratavam as explicações descritivas na Escola 02 foram: 

“Dois corpos não ocupam o mesmo lugar” e “O ar possui massa”. Nota-se que são 

dois conceitos abstratos e que foram explorados pelas experiências expostas no 

livro didático, além de alguns exemplos postos pela professora. 

Segundo os autores dessas tipologias, a explicação descritiva é considerada 

como o primeiro nível, em termos de raciocínio, e que funciona como prerrequisito 

na elaboração de explicações dos outros tipos, acerca de um determinado 

fenômeno. Diante disso, é possível considerar que houve uma evolução nas 

explicações das professoras, haja vista que foram identificadas explicações do tipo 

causal, na Escola 01, e explicação do tipo interpretativa, na Escola 02.  

A explicação causal, identificada na Escola 01, trata-se da “segunda fase da 

água – sólida (iceberg)”. Este tipo de explicação estabelece uma relação de 

causalidade, que traduz o porquê de um dado comportamento associado a 

determinado fenômeno. Ela ultrapassa, pois, a etapa da observação, explicitando o 

mecanismo responsável pela ocorrência do fenômeno.  

Longe de posicionar que uma Escola tenha superado a outra no que diz 

respeito aos tipos de explicação identificados, nota-se que o aparecimento do tipo de 

explicação interpretativa, na Escola 02, se deve ao fato da apropriação de 

conhecimento dos alunos, favorecendo a condução deste tipo de explicação e que, 
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por sua vez, a utilização do livro didático, de forma efetiva, na prática pedagógica da 

professora facilitou essa apropriação de conceitos científicos, encontrados nas 

próprias falas dos alunos, coisa que não foi identificada nas falas dos alunos da 

Escola 01.  

Como síntese final e em resposta às três questões de investigação 

formuladas, especificamente, centradas na questão “O que é explicação?” e nos 

tipos de explicação identificados nas situações didáticas, podemos afirmar que, a 

capacidade de explicar algo aos alunos, facilitando o entendimento de conceitos 

científicos, quer explicando as explicações científicas, quer ajudando-os no processo 

de (re)construção das mesmas, é vista por alguns estudiosos como  algo central no 

processo de ensino (WELLINGTON, 2000) e como parte inerente à prática docente 

do professor de Ciências (OGBORN, 1994; OGBORN et al, 1997). 

Com efeito, diante dos dados analisados, podemos concluir que as 

professoras parecem ser pouco ousadas no que diz respeito à constituição da 

explicação em sala de aula. Elas tendem a fornecer explicações, influenciadas pelas 

suas vivências cotidianas, teórica e empiricamente, pouco fundamentadas, o que 

ressalta o aparecimento de explicações descritivas.  

Assim, as conclusões desta pesquisa evidenciam a necessidade de os 

professores atentarem mais para as explicações científicas no desenvolvimento de 

capacidades explicativas dos alunos. Entretanto, o alcance de tal objetivo requer 

uma atenção na formação científica e didática dos professores e um posicionamento 

mais crítico em relação ao livro didático. Além disso, no contexto das Ciências 

Naturais, estando a explicação associada à compreensão e à interpretação dos 

fenômenos físicos e naturais, o professor deve ter a preocupação de tornar essa 

explicação compreensível ao aluno. Neste sentido, enfatizamos que, ao explicar, o 
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professor possa atender as dimensões pedagógicas – cognitiva, científica, didática, 

social e afetiva – na sua prática pedagógica discursiva. 
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ANEXO 01 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 

 
      
Prezados Pais da Escola ______________________________________________ 
  

Sou doutoranda da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e estou 

realizando um estudo sobre a “A Explicação na prática discursiva-pedagógica no Ensino de 

Ciências Naturais”. Para dar continuidade ao meu trabalho necessito de sua autorização 

para: 

 

�Participação de seu filho em uma entrevista em formato de dupla, bem como na 

sessão da aula que será videogravada. 

�Uso de materiais gráficos produzidos durante a pesquisa. 

 

Esclareço que estas atividades serão desenvolvidas na própria Escola em horário habitual 

de aula. A participação é voluntária e sem nenhum prejuízo, caso não queira participar. 

Aproveito para explicar que estas atividades não fazem parte das desenvolvidas pelo 

professor, portanto não irão influenciar a nota de seu filho na escola.  

 

Agradeço sua colaboração e me coloco à sua disposição para esclarecimento de dúvidas. 

Mirtes Ribeiro de Lira 

Telefone: (81) 9661- XXXX 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Você autoriza a realização deste trabalho com seu filho(a) ? 
 
( ) SIM  ( ) NÃO 
 
Eu, _________________________________________responsável pelo aluno 
_________________________________ autorizo sua participação nas atividades citadas. 
Data: ______/ _________/ _______ 
Assinatura do responsável: ____________________________ 
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ANEXO 02 
Transcrição da Entrevista 01 

Escola 01 
Entrevista 01 com a professora da Escola 01 

Duração: 24:20’ 

T Part Falas 
01 Psq Estamos iniciando uma entrevista...é...que faz parte da pesquisa de 

doutoramento em educação, onde trabalharemos com o ensino de ciências. 
Estamos aqui ao lado da professora S. onde ela vai falar um pouco do perfil 
dela em relação ao lado profissional e sua trajetória no ensino das ciências. 

02 Sil É...como já disse né? Meu nome é S. (...) A escola em que eu trabalho 
atualmente, onde você vai fazer essa pesquisa, é a Escola Integral...ta certo? 
A minha formação acadêmica é a graduação. Sou graduada em Licenciatura 
em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. É...as 
séries que eu já ensinei...começando já na Universidade...eu dei aula só a 
cursinhos de universidades, cursinhos preparatórios e, na própria 
Universidade, eu já iniciei a dar aulas em Colégios, Prefeitura do Estado, 
Colégio do Aplicação, pra quinta, sexta e sétima séries. Aqui na escola, 
atualmente, eu to dando aula pra quinta série, sexta e sétima. Até o meio do 
ano, dei aula ao cursinho, que era uma turma especial que tinha aqui, que era 
uma turma de preparação para concursos, Colégio Militar, Aplicação, Colégio 
do Recife...Ciências, certo? Então, na sétima série, atualmente, eu dou 
bioquímica, que a gente aqui tá dando introdução à química pra eles; na sétima 
série, biologia, química; na quinta, ciências e na sexta série, também, ciências, 
certo? Nos cursinhos eu dou agora biologia e...mais a parte de fisiologia, 
mas...que a gente sempre divide nos cursinhos por...por área. 

03 Psq Ok 
04 Sil Ok? 
05 Psq É...só pra completar, você tem algum projeto...alguma coisa...no sentido de 

melhorar...de investir na sua carreira como professora? 
06 Sil Tenho. Atualmente eu to começando a fazer um curso de Libras, que eu quero 

também aprender pra dar aula pra crianças, e adultos também, com 
dificuldades né...de...motoras...de...com deficiências auditivas, certo? É...vou 
fazer, pretendo fazer mestrado em Educação de Ciências com Educação com 
animais peçonhentos ok? E, pra isso, eu já to botando caminho ai pra começar 
uma especialização pra poder entrar no mestrado, pretendo seguir o doutorado 
com educação. 

07 Psq Na área de ensino das ciências? 
08 Sil É. 
09 Psq Muito bem. É...eu vou passar agora, especificamente, ao objeto de estudo, que 

seria aqui né...é...a explicação no ensino das ciências, mas pra eu poder entrar 
é...nas questões mais especificas, eu queria que você me dissesse...é...a 
concepção de ensino de ciências que você tem, de acordo com a sua 
formação, com a sua trajetória... É...qual a sua concepção do ensino de 
ciências? 

10 Sil Bem, quando eu entrei na própria Faculdade a gente começou a ter 
uma...assim... uma idéia do que era a Ciência pra gente, porque quando a 
gente é criança...tá na escola, a gente tem muito aquela: ‘ah ciência é uma 
coisa assim...que a gente estuda um pouquinho de cada de tudo que existe no 
mundo’ ta? Então, quando eu sai, eu sai com uma concepção: ‘vamos ver né, 
você vai compreender um pouquinho da concepção que eu consegui montar’. 
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Pra mim, a ciência, ela ta inserida em todo o relacionamento docente e em 
toda vida. O que eu aprendi foi ciências biológicas, ciências para a vida...né? 
Então, o que eu vejo no ensino da ciência é ensinar a como você viver melhor, 
como você se adaptar, como você facilitar a vida dos outros também, tanto 
seja animais vegetais e todos os reinos que a gente conhece no planeta da 
gente e o conhecimento do próprio planeta. 

11 Psq Certo. É...nesse sentido que você coloca a questão da explicação ensino de 
ciências, o que é explicar no ensino de ciências? 

12 Sil O que é explicar? 
13 Psq O que é explicar? O que é que vem a ser explicação no ensino das ciências? 
14 Sil Bem...assim...quando a gente fala de explicação, a gente fala muito de 

conhecimento, não é? A gente, primeiro, pra explicar a gente tem que passar, 
fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo. 
Então, as matérias todas existentes no planeta e os seres existentes no 
planeta, então isso é conhecer como todo esse...é um processo, não é 
puramente eficaz. É como na língua portuguesa que a gente fala assim: ‘é...o 
significado da palavra’. Na ciência não tem significado, tem compreensão de 
cada parte. 

15 Psq E como é que você conduz uma aula por meio da explicação? 
16 Sil Bem, primeiro eu tento buscar neles o que eles têm já, se eles já têm 

concepção, se eles conhecem, se eles já viram, busco até através de filmes, se 
eles assistiram filmes, se eles...o dia-a-dia deles, o que é que eles notam de 
diferença ou não, pra daí puxar uma explicação mais prática, mais fácil pra 
eles 

17 Psq E de que modo, você fala dessa forma, mas de que modo você explica? Você 
diz que não é questão que na ciência a gente não é como no português que dá 
um significado a palavra, então de que modo que você explica? Que 
estratégias você utiliza? 

18 Sil Ah, assim! A princípio, a gente...eu começo sempre dizendo qual o assunto e 
identificando o que o autor quis dizer com aquela frase, ou com aquele 
princípio, a frase que ele diz. Às vezes eu puxo realmente o significado dela do 
latim porque em ciências é...a gente tem muito o uso de prefixos e sufixos em 
latim. Então, eu uso muito o significado nisso e depois aí a gente vai 
decorrendo do que é que a gente pode compreender em cima desse texto e vai 
adiante no assunto. 

19 Psq Você utiliza algum recurso, algum material para explicar na sala de aula...no 
ensino? 

20 Sil Na sala de aula, no momento, essa escola não, não tem laboratório, até tá 
passando por uma modificação e tá aumentando né...a Escola, talvez tenha 
esse projeto ai pro futuro. Eu busco muito, assim, em certas aulas, ter uma 
parte prática com eles. O que eu conseguir de material que possa levar pra 
sala de aula que não é de risco a eles e que seja fácil de se visualizar...eu levo. 
Mas, ultimamente, pelo tempo que está sendo mais curto, a gente não tá 
conseguindo fazer isso, porque eles estão com muitas provas...estresse em 
cima...então eu não to conseguindo fazer tantas práticas pelo tempo da aula. 
Então, quando eu tenho tempo eu faço o seguinte: eu passo a aula teórica com 
desenhos, com...se disponibilizar, filme, alguma coisa assim, eu coloco esses 
recursos e o próprio material, que na quinta série a gente brinca muito com 
eles porque, como eles estudam água, terra...é...ar, então dá pra fazer, sim, 
brincadeiras, porque eles ainda tão num processo muito lúdico. 

21 Psq Certo! Você faz variação do modo que você explica em relação ao conteúdo, 
ou seja, faz variação do como você explica cada ponto do conteúdo ou é a 
mesma coisa...o mesmo processo? Você consegue explicar, não? 

22 Sil Não, vê...o que acontece é o seguinte: é feito um animal. Por que é que eu 
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busquei trabalhar com animal? Porque nunca é a mesma coisa. É feito sala de 
aula, eu posso entrar em várias quintas séries, sétimas ou sextas, mas a A, B, 
a C, nunca é uma turma homogênea, não é aquela turma...não são iguais, 
nunca são iguais, então de acordo com a turma, tem um tipo de brincadeira, 
tem um tipo de exemplo, tem como explicar aquele assunto, sem perder a 
base, que é não deixar com que eles não saibam os conceitos, né? Os 
conceitos e o porquê que a gente ta decorrendo sobre aquele 
assunto...expondo sobre aquele assunto...falando sobre aquele assunto. 

23 Psq Ok. É...é possível avaliar quando uma explicação foi adequada ou não? 
24 Sil Não é tão possível dependendo da sala, dependendo do aluno. Têm alunos 

que ele não...tem até um certo probleminha que às vezes eu fico 
assim...porque tem aluno que ele não expressa, nem quando ele entende nem 
quando ele não entende. Tem aluno que pelo rostinho dele, ele demonstra não 
ter entendido o assunto, ele tem uma carinha de insatisfação, então eu tento 
moldar de acordo com a turma. Eu tenho uma sexta série à tarde que eles já 
têm um desenvolvimento é...pessoal mesmo, um pouquinho melhor do que o 
de outras sétimas...outras sextas da manhã, são mais adolescentes do que os 
outros, os outros são mais...é...crianças ainda, então, certos assuntos eu 
posso...é...eles tem um nível de abstração melhor do que os outros alunos da 
manhã, então eu posso abstrair com eles, eu posso fazer um jogo assim de 
palavras com eles, mas com os da manhã não, eu uso exercícios simples.           

25 Psq É, o aluno também explica na sala de aula ou apenas o professor? 
26 Sil O aluno também, porque todas as questões que eu faço correção de questões, 

eu faço atividade e passo mais uma questão, quem corrige são eles. Eu brinco 
com eles dessa forma, assim, eu pergunto no dia da correção ou no horário da 
correção, dependendo da aula ou do assunto e ele responde. Ai a gente vai ver 
quem respondeu diferente...por que...E se tiver alguma coisa errada a gente 
vai corrigindo ali... 

27 Psq Então responder é explicar? 
28 Sil Não, responder não é explicar. Veja, pra mim é assim: a questão do livro que a 

gente trabalha...ela é direta. Então, tem uma resposta. A partir da resposta 
dele, a gente tem a explicação dentro da própria resposta. Eu nunca tenho a 
resposta pura, a gente num...num...por isso que eu não tenho a atividade 
completa, nem sempre, em todas das aulas. Eu tenho a atividade, mas a 
correção dela fica pra outra aula. Por quê? Porque não dá tempo da gente 
corrigir a questão explicando ela, apenas falando. Ai vai ficar uma coisa muito 
mecânica, ele vai copiar. 

29 Psq Ok. É...geralmente, quem é que suscita a questão da explicação. O aluno, na 
sala de aula, ele sucita...ele pede explicação...ele verbaliza? 

30 Sil Tem, tem, essa turma que você vai ver agora, você vai ver que tem muitos que 
eles têm idéia, de como eu busco muito com eles essa questão do dia-a-dia, 
todas as aulas vai ter uma historinha ou, se deixar, muitas historinhas. Então 
eles começam a associar o assunto à historinha que ele passou...à historinha 
que ele viu. 

31 Psq E essa historinha você associa à explicação? 
32 Sil Associo. 
33 Psq Você planeja as explicações que serão manejadas em sala de aula, você 

visualiza? 
34 Sil Eu,eu tenho um negócio de pegar o que a gente já passou, experiências 

passadas. Então, pode ser que, naquela turma, uma pergunta que é muito feita 
em todas as turmas não surja, mas eu espero que ela surja. Se ela não surgir, 
vão surgir outras, ai eu vou pegar aquela perguntinha do outro que eu lembre e 
vou colocar pra eles também como uma questão pra que eles pensem em cima 
daquilo, porque todas as turmas pensaram e naquela turma não saiu. 
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35 Psq Aí a partir daí você elabora? 
36 Sil É. 
37 Psq Ok. É...o professor tem consciência que está explicando? Você tem 

consciência quando tá explicando? 
38 Sil Quando ta explicando aquela questão? 
39 Psq Não, na sala de aula. 
40 Sil Assim, a questão que eu digo...o assunto em si? 
41 Psq Isso, exato, exato. Você tem consciência...‘eu to explicando’? 
42 Sil Ou to complicando? (risos) 
43 Psq No momento da sala de aula, você entra em contato...‘eu estou explicando’? O 

que é que eu to fazendo agora? Passa por você isso? 
44 Sil Passa, é...é aquela coisa assim de...porque eu não tenho aquele negócio 

de...’eu estou explicando’. Eu estou raciocinando a respeito disso, e esse 
raciocínio eu to passando pra eles pra ver se eles vão entender da mesma 
forma ou se vão entender de outra forma, ai daí é que vêm as dúvidas deles. 
Não tem aquele negócio: eu ser o certo ou o professor é o certo ou aquela 
pessoa que tá falando a respeito do assunto é a certa. É como se eu tivesse 
num debate, não é puramente a orientação. 

45 Psq Certo, ok. Então, nesse caso, de debate, a explicação perpassaria como? Na 
forma que você...é...você mesma colocou, a questão das duvidas dos alunos, é 
a partir disso? 

46 Sil Primeiro, é o meu conhecimento do assunto e daí é que vêm as dúvidas do 
aluno. Aí depois é que eu começo a fazer todas as explicações a respeito das 
dúvidas deles. 

47 Psq Certo. É... 
48 Sil Porque nem sempre a gente lembra logo as dúvidas. A gente lembra mais, 

assim, o conhecimento que a gente tem a respeito daquele assunto.  
49 Psq Você faz alguma relação entre explicar e argumentar? 
50 Sil É aquela coisa que você falou, que eu acabei de falar com você, entre 

argumento...é...do debate, porque quando eu falo em explicar, eu falo do meu 
conhecimento e eles vão vim com o que eles...é...entenderam, o que eles 
pensavam a respeito, muitos deles lembram o que pensavam a respeito antes 
de escutar aquilo. E daí eles começam a ter questões, fazer questionamentos 
e argumentar...‘nossa, mas isso daqui eu pensava que era assim por causa 
disso e disso’. Então, eu vou puxar pra explicar porque não é, ou porque é, ou 
porque poderia ser. 

51 Psq É...você quer acrescentar mais alguma coisa em relação à explicação no 
ensino de ciências...o papel dela...a importância...é...algo que cabe mais...? 

52 Sil Eu acho que o ensino de ciências, como é uma preparação pra vida, ela 
deveria ser...é...vista da maneira prática desde o ensino básico...e 
assim...é...fundamental I. Eles têm a dificuldade, lógico, acredito que há uma 
dificuldade hoje em dia ainda em ciências...que algumas ciências têm, como 
química que tem uma dificuldade...é uma ciência que tem uma dificuldade  
bastante...é...aparente, é a questão da prática, porque o projeto que eu fiz, na 
época de estagiária, era simplesmente com questão de prática-teórica, a gente 
unia a teoria a aula de prática. A gente não dava em separado a prática e a 
teórica, a gente dava a prática, mostrando a eles o que é que acontece 
naquela...aquela relação com o assunto, e dali ia puxando o assunto. 

53 Psq Você fala prática e a teoria...é diferente a explicação de um e de outro? Ou não 
tem? 

54 Sil É a visão. Porque eles estão em uma idade que eles não abstraem tanto, eles 
ainda têm muita ...muito essa questão de lúdico, de ver, de botar a mão na 
massa mesmo, então é essa a questão que diferencia a explicação. Que 
quando eu falo...nem todos alunos, hoje em dia, viram um pintinho saindo do 
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ovo, mas quando eu falo eu lembro que eu já vi um pintinho saindo do ovo, eu 
vi uma galinha chocando. Então nem todos viram, como é que eu vou passar 
isso pra eles sem eles terem visto? Então fica um pouco difícil ele montar 
aquela situação, montar aquela cena e, ao mesmo tempo, entender o que eu to 
explicando.  

55 Psq Certo. 
56 Sil E já com a prática, eu to fazendo, eles estão vendo e tão entendendo porque 

que aquilo tá acontecendo. 
57 Psq Mas passa a explicação na prática? 
58 Sil Passa um entendimento.  
59 Psq O entendimento?  
60 Sil O entendimento daquilo dali. 
61 Psq Que você se colocou na parte da teoria...do conteúdo, que você fala?  
62 Sil Hã? 
63 Psq É, quando você coloca a questão da prática...a questão da necessidade...a 

questão dos alunos...do lúdico... 
64 Sil Certo. 
65 Psq E você coloca isso na prática...a questão de visão...a explicação passaria 

como? 
66 Sil A explicação...ela, além de estar sendo visto aquilo, ele iria compreender o 

porquê que está sendo visto, ai eu puxaria pra teoria que ele tem no material 
dele, porque ele entenderia a teoria muito melhor vendo, praticando aquele 
assunto. 

67 Psq A formação de professor de ciências, de uma maneira geral...é... favorece a 
prática, da sala de aula, dentro do ensino de ciências em relação de como 
trabalhar os conteúdos...os modos...vamos dizer assim...os modos 
possíveis...é...a fala dos professores, o sentido da explicação, de argumentar, 
da utilização...vamos dizer assim...desses modos possíveis que eu to 
colocando aqui, explicação e argumentação? 

68 Sil Não. A graduação, ela deve...fica muito a...deve muito, assim, a gente não tem 
essa relação de como a gente vai praticar, a gente vai aprendendo de acordo 
com o que nós vamos passando, porque dentro da universidade os próprios 
orientadores da gente em ralação a essa disciplina que tão...que eu tenho 
formação de licenciatura, então eu tenho disciplinas de educação...eles não 
têm esse direcionamento, eles não enxergam como é a realidade da educação 
fundamental e média, eles enxergam a realidade do ensino de graduação e de 
pós-graduação, que...que ali a gente já tem um aluno que ele já tá adulto ou, 
mesmo não estando, tá entrando em uma fase que ele já escolheu o que ele 
quer e o que ele gosta. É aquela questão: você conversar com pessoas que 
gosta do que você gosta é uma coisa, você fazer com que as pessoas gostem 
do que você gosta é outra. Então, isso a gente não tem, a gente só tem a 
realidade do ensino quando a gente chega numa sala de aula, pra estagiar ou 
pra assistir, que é uma das disciplinas da universidade que coloca a gente em 
sala de aula, porque aqui ajuda. 

69 Psq É a prática é? 
70 Sil É, a prática, que deveria ser posta já no início pra que a gente já vá se 

adaptando. 
71 Psq Então, das disciplinas que se coloca de educação né, de ensino, no curso de 

licenciatura, qual seria a que deveria trabalhar é...deveria...é...vamos dizer 
assim...discutir a relação da prática do professor, é...de como introduzir um 
conteúdo? 

72 Sil A prática, a prática um e dois que nós temos, que a um é mais visto isso em 
sala de aula; a 2, que a gente já vai pra sala de aula. Acho que a gente ta 
muito cru quando a gente vai na dois. Então deveria ser mais aulas, pra quem 
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puder, na sala de aula, o professor ser o espectador enquanto àquele assunto. 
73 Psq E a didática? 
74 Sil A didática da gente...ela...ela mostra pra gente os recursos, mas a gente não 

aplica, porque...assim...fica em separado. O professor de didática ele é 
professor de educação, o professor de prática...ele é professor da área que a 
gente tem aula. Então, na didática, eu aprendo a fazer um planejamento, 
aprendo a fazer um plano de ensino, um plano de aula, projetos, mas...quando 
vai pra aula, ele não domina, aquele professor que ta me ensinando a 
didática....aquele não domina, e a gente tem...a gente tem...essa 
coisa...é...é...quando entra numa universidade, o próprio aluno que...na 
didática...’eu vou aprender a dar aula’...e a gente não aprende. O próprio 
professor já diz isso...‘você não aprende a dar aula, você aprende a fazer a 
parte escrita. Ninguém aprende a dar aula na didática, que é isso que frustra 
muito os alunos, que eles dizem assim: ‘é...eu pensei que na didática eu ia 
aprender a dar aula’. Mas não aprende, você só aprende na prática de aula, 
em sala de aula, porque até nas pesquisas de prática em educação a gente 
aprende a...a gente vai assistir aulas e ver os outros colegas de trabalho, como 
é que eles agem e daí é que a gente vai ensinar. Na realidade, nós somos, 
dessa forma, autodidatas nessa questão. Nós que vamos montando com a 
nossa prática. 

75 Psq Entendo. Muito bem S....é...só pra finalizar, gostaria que você...é...dissesse 
que contribuição poderia...é...dar o professor, em sala de aula, de como se 
coloca a explicação do conteúdo. Que importância deveria dar? Se é que essa 
importância é dada. Que você coloca a questão da formação do professor que, 
muitas vezes, ele não vem...vamos dizer...com esse embasamento na sala de 
aula. O que é que poderia se dizer que a explicação do ensino de ciências, a 
importância dela e o que ela leva? 

76 Sil Tá, a primeira coisa é a seguinte: é porque a gente tende a desmembrar muito 
a seguinte coisa: quando a gente entra numa universidade, as faculdades 
formam cientistas, formam pesquisadores, mas as faculdades em 
algumas...alguns cursos, ainda não estão formando professores. Então, por 
isso foi que eu citei o termo autodidata...por causa dessa questão. Nós 
aprendemos a teoria no Centro e quando a gente chega no outro Centro de 
Educação, eu tenho professores ali que orientam a gente a ser pesquisadores 
em educação, não professores. Então tem que começar a unir isso que nós, 
enquanto cientistas, também podemos educar, e como podemos educar, quais 
ferramentas que podemos educar. A gente tem duas disciplinas de Psicologia, 
que a gente faz Psicologia da Educação e de Desenvolvimento, só que ela tá 
muito longe de...pra teoria da educação, tá muito longe da disciplina de Prática 
de Educação e está muito longe da disciplina de Didática. Então, a gente tem 
que botar essas disciplinas mais perto, mais próximas uma da outra, tanto a 
Psicologia como a Prática, porque quando a gente for para a prática de 
educação, em sala de aula, a gente vai ta com a Psicologia bastante incluída 
nela e com os embasamentos teóricos da educação. 

77 Psq Quer falar mais alguma coisa? 
78 Sil Não, não. 
79 Psq Obrigada. 
80 Sil Por nada. 
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ANEXO 03 
Transcrição da Aula: A água na natureza 

ESCOLA 01 
                Duração: 32:57’ 

Entrada dos alunos em sala de aula. 
Na sala já encontrava duas filmadoras instaladas (no final da sala e na frente da sala ao 
lado da porta de entrada. Além da professora e os alunos encontrava-se na sala de aula 
a pesquisadora e um operador das câmeras. 

 
T Par Falas Comentários 
01 
 

Prof Boa tarde, 5ª C! Oh! Vou explicar a vocês o 
que vai acontecer aqui hoje, está certo. M. 
Essas câmeras que vocês estão vendo aqui, 
tá. Não vai ser igual a que a gente tem ali, 
não vai ser o da sala de tia A., tá. Também 
não vai ser pra Globo. 

Chama atenção do aluno, 
fazendo um movimento 
para que ele tire o boné. 
A professora aponta para 
a câmera instalada na 
parede. 

02 Als [Legal]  
    [SBT]  
     [RECORD] 

Os alunos ficam excitados 
com a novidade 

03 Prof Tá certo. Além dessas câmeras vocês 
também irão ver o Sr. Operador que está aí 
atrás, não é? 

Aponta para o operador 
de câmera. 

04 Al Vocês não vão aparecer na câmera, não......  
05 Prof Entra aí Lucas B Entra um aluno na sala. 
06 LB Vou aparecer na MTV  
07 Prof Mirtes, ela tá fazendo doutorado. O que é 

doutorado? Quando a gente estuda faz 
graduação, se forma como professor, 
médico, psicólogo, tá. Mas esse curso tem 
quatro anos, tá certo. Que é doutorado? Para 
aperfeiçoar, está certo!. Ela vai fazer, está 
aperfeiçoando em Educação, em Ciências, tá 
certo. Não é isso, Mirtes? Ela tá, precisando 
observar uma aula e filmar essa aula. E os 
escolhidos, foram vocês. 

Aponta para a 
pesquisadora que se 
encontra no canto 
esquerdo do final da sala 

08 Als [Legal, ..... na sala.  
           [Vou aparecer na televisão.] 

Os alunos começam a 
ficar inquietos e 
conversarem ao mesmo 
tempo, fazendo barulho 

09 Prof Tá certo, aqui só tem estrela.  
10 LB Só tem astro.  
11 Prof Então, ela vai filmar, tá. A gente vai ter aula 

normal, como sempre. Não fiquem 
acanhados, nem também amostradinhos, por 
causa da câmara. Tá certo? Só pentear o 
cabelo, tal... 
Quando eu der ok, quando eu der OK, vamos 
começar, tá certo. Ela vai gravar e vai filmar, 
tá certo Ok. 5ª C. A última aula que a gente 
teve, vocês lembram, o que é que foi? 

A turma fica inquieta. A 
professora dar  um tempo 
e todos começam a se 
ajeitar principalmente as 
meninas.  
A professora volta-se para 
a turma e dar um 
comando. 

12 Als [Não] 
[Lembro, mas esqueci.] 
[Não, eu faltei.] 
[Esqueci] 

Todos ao mesmo tempo. 
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13 Prof Foi... Foi a prova, minha gente.  
14 Als êh,êh,êh,êh Risadas na sala 
15 
 

Prof Tu faltou. Então, depois da pr... mas antes da 
prova a gente teve um assunto dessa 
terceira unidade. Porque da terceira 
unidade? A primeira e a segunda unidade foi 
fechada, não foi? O que a gente viu na 
segunda unidade? 

Refere-se a um aluno 
sentado na frente. 

16 Al Ar  
17 
 

Prof Ar. E agora na terceira unidade? Repetindo apontando para 
o aluno que respondeu. 

18 Als. [Água.] 
[Assunto da unidade] 

 

19 Prof Agora na terceira unidade a gente vai ver o 
que? 

 

20 J. Água  
21 Prof Água. Então, a gente vai usar o livro agora, 

vou dizer qual a página, bora lá. Página 148. 
 

A professora repete, 
gesticulando com a mão, 
confirmando. 
A professora direciona ao 
birô onde está o livro 
didático e passa de 01 a 
02 minutos procurando a 
página, enquanto os 
alunos começam a tirar o 
livro da bolsa. 
A professora vai até o 
quadro e escreve 

22 JL Abri na página 148?  A pergunta é dirigida a 
professora. 

23 Prof É! Oh! Pegou o livro Lucas. A professora  confirma 
ainda escrevendo no 
quadro. Depois de 
escrever no quadro e volta 
ao birô. E começar a 
folhear o livro. 
Dirige-se ao aluno 
sentado na primeira fila 
que está sem o livro. 

24 L Esqueci  
25 Prof Esqueceu? Vai ser notificado, viu. Vai ser 

notificado, já lhe dei chances. 
-A água na natureza. É o título. 
A gente já viu qual é a composição química 
da água, não viu? 
Viu onde ela pode tá. Quando ela pode está 
... 

A professora retorna ao 
quadro escreve e a fala o 
assunto da aula. 
Volta novamente ao birô e 
vai para a frente da turma. 

26 Al Que página?  
27 Al 148 Um outro aluno responde. 
28 Prof [148]. Onde pode está. No corpo da gente. 

Pode estar no corpo da gente, não viu. 
Lembram, estão lembrados? Ou não? 

 

29 Al. [Hum hum!] 
[Sim!] 
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30 Prof A gente encontra muita ou pouca água 
dentro da gente? 

 

31 M Muita também.  
32 Prof Tem vários tipos, não é? Algum tipo que a 

gente falou na última aula? ....  
 

33 S Misturada, salgada Os alunos respondem 
juntos. 

34 Prof E quando é mistura, doce e salgada. Como é 
o nome da água do manguezal. Es.... 

A professora Gesticula 
com as mãos no alto da 
cabeça. 

35 J Espumante  
36 AL Ess... A professora começa 

pronunciando a 1ª sílaba. 
37 LB Estilante  
38 M Esqueci.  
39 P Destilada  
40 Prof Estuarina. A água destilada que não tem 

sais, que é a água usada em medicamentos, 
não é? Para aplicar remédio na veia da 
gente. E agora a gente vai ver a água na 
natureza. Mas, esse título se refere a que? A 
água na Natureza. A água que tem a onde? 
A gente já falou todas elas? 

 

41 Al Já. 
Não. 
Falou. 

 

42 Al Já falou? Falou?  
43 Al Quase todas.  
44 Prof Mas, a gente não está esquecendo, nada 

não com o que acontece com a água na 
natureza? Ela só tem tipos? Ela não se 
modifica, não?  Ela não tem fases, não? 

A professora volta ao birô 
e começa folhear o livro. 

45 Al Tem.  
46 Al Tem  
47 Al Sólida, líquida, gasosa.  Todos ao mesmo tempo 
48 Prof E elas se, e ela se modifica também. Se 

modifica? 
 

49 Al Sim. Todos ao mesmo tempo 
50 
 

Prof Então vamos lá. A primeira fase da água, 
não é.. 

A professora confirma, 
levantando o polegar para 
cima. Dirige-se para o 
quadro 

51 Al Sólida  
52 Al Escrever professora? A professora começa 

escrever no quadro. 
53 Prof Bem, fases da água. Primeiro presta atenção 

e depois a gente vai escrevendo, está certo?. 
Uma das fases é a líquida. Fases da água. 

A professora volta ao birô. 

54 Al Líquida  
55 Al É para copiar isso professora?  
56 Prof É, anotar os tópicos, tá. Vê. Aqui tem água? A professora pega o copo 

com água que está no seu 
birô, deixado no início da 
aula e encaminha para 
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frente da turma. 
57 Al Tem  
58 Prof Que fase ela tá?  
59 Al Líquida.  
60 Prof Estou bebendo, não é? Eu tenho também a 

água na fazenda, no mar, não é? Nos rios, 
água que eu vou dar banho no meu 
cachorro, lavar o carro, lavar minha roupa, 
não é? 

Leva o copo a boca e 
toma um gole. Volta-se 
para o birô e deixa o copo. 

61 Al Beber água.  
62 Prof Fase líquida. Então essa água quando eu 

mudo a temperatura dela para mais ou para 
menos ela modifica? Modifica? 

 

63 Als SIM  Todos juntos 
64 Al Ela fica de forma gasosa.  
65 Al Ou então sólida.  
66 Prof Depende, ou sólida não é. Se eu quero gelar 

o meu refrigerante mais tarde e eu só tô 
água em casa, mas eu tenho a geladeira 
disponível e ainda não peguei o refrigerante. 
O que é que eu vou fazer? 

Confirmando com o aluno. 

67 Al Bota ela na geladeira  
68 Prof No congelador, não é. Ele vai passar para 

um estado? 
Volta-se ao quadro. 

69 Al Sólido  
70 Prof Sólido. Sólido, tá. Este estado sólido também 

conhecido como quê? Como? Como quê? 
Escreve no quadro 
enquanto fala. 
Volta para a turma e 
aponta para o quadro, e 
bate na figura do gelo. 

71 Als Gelo Todos juntos. 
72 
 

Prof Gelo, ta. Mas, se ele tiver no mar          como 
uma geleira muito grande, muito grande tá 
dentro d’água, certo essa geleira. Ta lá, 
interrompendo uma pedra de gelo gigante, 
como ela pode ser conhecida também? 
Hein? 

Confirma coma cabeça. 
Volta para o quadro e 
escreve.. 
Gesticula com as mãos 
representando algo 
grande. 

73 Al  Iceberg, iceberg  
74 Prof Iceberg. Vocês conhecem? Aponta para o aluno, 

confirmando 
75 Al Titanic.  
76 
 

Prof Titanic. Conhecem ou ninguém conhece 
essa história? 

 

77 Al Titanic.  
78 Al Tictictanic. A professora cruza os 

braços e sorri com a fala 
do aluno 

79 Prof Titanic, por que Titanic afundou?  
80 Al Por que bateu na pedra   
81 Al Por que bateu no iceberg.  
82 Prof Bateu no iceberg. Bora ver o que aconteceu 

Titanic. O que é que aconteceu? Está 
super...  Lá, lá tinha um localzinho no Titanic, 
que tinha dois marinheiros, vocês lembram? 

Volta ao quadro e começa 
a desenhar. 
 
Barulho na sala 
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E fala: Está lá os dois conversando lorota, 
não é? Com o binóculo para o que, o que, 
meu Deus? 

83 Al Caminho  
84 Prof Mas o filme lá, eles mostram o seguinte, que 

tinha um casal no maior love, to love na 
frente... 

 

85 LB É tarzan. O desenho da professora 
provoca risos 

86 Prof Não é, maior love, lá na ponta aí os dois 
ficaram eh,eh de bobos lá, olhando para ele, 
tinha uma neblina, não é? Por que está fria, 
frio, a região estava fria e tinha um iceberg. 

 

87 Als Gigante, gigante Todos juntos 
88 Al O iceberg é maior que a cabeça dos dois  Risos 
89 Prof Tinha neblina para atrapalhar eles. O que 

aconteceu, o iceberg PASSOU rasgou o 
Titanic. Não rasgou? 

A professora fala rápido 
dando movimento ao 
desenhos 

90 LB  (...) Arrancou a turbina  
91 Prof Duas coisas aconteceram.  
92 Al Caiu a turbina  
93 Prof A velocidade tava demais e eles não viram. 

O que? Também ver a olho nu, ou só com 
binóculo e a neblina. 

 

94 Al E ainda tinha duas pessoas.  
95 Sil No alto mar, no maior frio e ainda tendo 

gente para chamar atenção, ficava difícil, não 
ficava? 

 

96 Al Derrubou os dois.  
97 Sil Se tivesse um aparelho chamado de radar ou 

um outro chamado de sonar?  
 

98 Al Na época não tinha.  
99 Prof E na época não tinha, o que é que 

aconteceria? O radar ... 
Barulho na sala.  

100 Al Ia aparecer o iceberg na frente. Todos falando de uma vez 
101 Prof Ia parecer lá que tinha um iceberg na frente, 

superficialmente não é? Tá lá, o iceberg. E 
se tivesse alguma uma estrutura abaixo na 
profundidade quem era que ia ajudar?  

 

102 Al O radar  
103 Al O sonar.  
104 Prof O sonar. A gente, a gente pensa assim, né. A 

gente não marinheiro, mas acha que radar e 
sonar parece ser a mesma coisa, não é? 

 

105 Al É não.  
106 Prof É não, né. Um é para superficial e o outro pra 

profundidade, tá certo. Se acontecesse, se 
eles tivessem não iria acontecer isso. 

 

107 Al Sonar ..junto com ele, não é professora  
108 Prof É. Mas no caso...  
109 Al Mas, aconteceu isso, por que o cara duvidou 

do poder de Deus e falou que o navio nunca 
ia afundar. 

Barulho na sala 

110 Al Nunca iria afundar o barco.  
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111 LB Não ia acontecer nada disso  
112 Prof Ai virou, e o iceberg   
113  Rasgou, rasgou  
114 Prof Acontece o que?  
115  Que o navio afundou.  
116 Prof Por que é que acontece assim? Quando a 

gente faz: Eita a natureza, ela dar, tá tendo 
muito vento. Isso é o poder de Deus? 

 

117 Al É.  
118 Al É não.  
119 Prof Não, né. Oi!  
120 Al Não em parte.  
121 Prof Oi!  
122 Al Não em parte.  
123 Prof A gente podia explicar aaa  
124 Al               [fenômeno da natureza]  
125 Prof O fenômeno da natureza a gente controla?   
126 Al Não.  
127 Prof Não, né. Ele vai acontecendo aleatoriamente, 

assim. Vai acontecendo sem a gente escolha 
 

128 Al E passou no repórter que falou que um grupo 
de jovem carro ia virar e ia poder não caía. E 
uma bandeja de ovo atrás, todo mundo 
morreu, e não quebrou nenhum ovo.  

 

129 Prof Tá vendo.  
130 --- (...) Barulho na sala 
131 Prof Oh, então, Pra que a gente falou sobre 

Titanic. A gente vai estudar filme agora é? 
 

132 Al Não.  
133 Prof Não, né. A gente falou porque? Porque esse 

iceberg aqui é a água  
 

134 LB Solidificada.  
135 Prof Solidificada. Já começou surgir as palavras: 

solidificada. Ela saiu de um estado se 
solidificou e passou a ser 

 

136 Al Sólida  
137 Prof Sólida, tá. Essa água aqui. Essa água aqui 

solidificada, ela não é salgada gente. Ela, 
alguns, alguns navegadores aproveitam a 
proximidade com elas, quebram, partem e 
aproveitam essa água para beber. Porquê? 
Por que essa água tava em algum 
continente, em alguns rios, cachoeiras, água 
de chuva, empossada e virou gelo. O 
Continente ficou muito frio e ela virou gelo. 
Só que conforme com o balanço do mar (voz 
ritmada), o movimento das placas tectônicas 
faz com que essa placa grande, esse iceberg 
separe. E quando ele se separa ele vai para 
o mar, tá. E ele pode chegar a derreter ou 
não. Ele vai derreter, mas vai derreter aos 
poucos, dependendo do mar que ele esteja, 
tá.  Ele pode chegar a derreter logo ou não, 
tá. 
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138 Al Pode, dependendo da sua temperatura.  
139 Prof Certo. Por que a temperatura controla o 

estado físico de quem? 
 

140 Al Do iceberg  
141 Prof Que é?  
142 Al Sólido  
143 Prof Que é o que?  
144 Al Estado físico da água.  
145 Prof Que é um estado da água, não é isso. Sim, 

mas além de água líquida e sólida eu posso 
ver água que tipo? Posso... 

 

146 Al Gasosa.  
147 Prof Gasosa. Ah, tá. Como é, a gente ver água 

gasosa? 
 

148 Al Não. 
Não. 

Todos juntos. 

149 Al Dá sim. Na panela de pressão. levanto a 
tampa ai tem um bocado de, de  

 

150 Al Gases  
151 Al Bolhinhas, assim.  
152 Prof A tampa da chaleira? Dentro? Ou que está 

saindo. 
 

153 Al A que está saindo também.  
154 Al Ver.  
155 Al Até a fumaça que sai. Barulho na sala. 
156 Prof Se eu chegasse na casa de L. e dissesse: - 

L. vou esquentar a água para tomar um 
cafezinho. Ele não gosta de café, mas eu ia 
tomar. 

 

157 Al Ia gastar o gás.  
158 Prof E ainda ia gastar teu gás, né L.? L. olha lá se 

água ta fervendo. 
Risos 

159 Al Se não tivesse gás.  
160 Prof Tu ia olhar como L.? Se tu não pudesse 

destampar? 
 

161 
 

Al Evaporação.  A professora não dar 
importância a resposta do 
aluno. 

162 Al Pela fumacinha.  
163 Prof Pela fumacinha que sai. Será que é essa 

fumacinha? 
Aponta para o aluno 
repetindo. 

164 Al Vapor.  
165 Al É o vapor.  
166 Prof É vapor. Mas será que já é ela no estado 

gasoso total? 
 

167 Al Não.  
168 Prof Não. Por que? Gás, a gente ver gás?  
169 Al Não.  
170 Prof Não, né. Ver gás? Ver não, né. O ar, o 

oxigênio não está em forma gasosa, a gente 
não respira? A gente ver? 

 

171 Al Não.  
172 Prof Não. Então, a água quando está passando 

para o estado gasoso ele vira vapor de água, 
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passa a ter gotículas bem pequeninas que 
ainda dar para a gente ver, quando a 
temperatura está em volta ta diferente dela. 
Ta certo? E uma pergunta que não quer 
calar. 

 
 
 
 
Risos 

173 Al Mas, vocês vão ter que responder, até o final 
da aula. Por que o gelo é gelado. 

A professora cruza os 
braços. 

174 Prof Oh, oh,  Risadas 
175 Al Por causa da temperatura. Barulho na sala. 
176 Al Vou fazer uma pergunta a senhora.  
177 Al Vá.  
178 Al É tia, por que a água é molhada  
179 Prof Vou explicar porque o gelo é gelado e tu 

explica por que a água é molhada. 
 

180 Al Eu não sei. Risos. 
181 Al E por que a gente não consegue enxugar o 

gelo? Por que a gente não consegue 
enxugar. 

 

182 Al Oh vê quanta coisa, quando a gente fica 
pensando sobre a água, não é. 

 

183 Prof Bora, volta, bora. Barulho na sala. A 
professora começa 
chamar atenção da turma 

184 Al Sim mas água .........tirar do ....  
185 Prof Lucas B, menos menos, bora lá. Bate no 

quadro. 
OH, porque quando eu falei o gelo é gelado 
era brincadeira é? É. Mas se eu pego o gelo, 
que tá a temperatura mais baixa do que meu 
corpo. Eu vou sentir ele gelado. Mas se eu 
pegasse o gelo e meu corpo estivesse a 
mesma temperatura que ele, eu não sentiria     

Chama atenção do aluno. 

186 Al  Você não ia sentir. Todos ao mesmo tempo 
187 Prof Porque. Então ele vai ser considerado gelado 

ou quente dependendo da diferença da 
temperatura entre os corpos 

 

188 Al  A mesma coisa que a gente tivesse uma 
bolsa assim, assim, trazer assim. A gente 
coloca assim, depois de um tempo a gente 
não vai mais sentir mais nada gelado. 

 

189 Prof Exato. Se eu tiver com 40º de febre, ta. E 
pegar, AQUECER, o líquido até 40º, eu não 
vou sentir a diferença de temperatura entre o 
meu corpo e o líquido. Mas se eu pego 40º 
de febre, pego gelo que vai está 0º e coloco 
na minha boca, vou sentir muito mais frio do 
que sentiria agora, que estou com 36 e meio 
e 37º. NÃO É? Ta certo, ta certo. A diferença 
de temperatura é que vai me dar essa noção 
de gelado, frio e quente, ta. Vê, a gente viu 
líquida, sólida, gasosa (apontando o que está 
no quadro).Vapor que é o estado em que a 
água ta mudando de líquida para gasosa. 

 

190 Al Gasosa.  
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191 Prof Legal, legal. Ana Maria, legal Ceça, sem 
pergunta hoje, tá. 
Mas o que é que ocorre, como é que 
acontece essa modificação, de um estado 
para outro? Vamos desenhar agora. Página 
150, olha aí. 

Sinaliza um não para a 
aluna. 
 
A professora volta para o 
birô. 

192 Al Água, água mineral  Os alunos começam a 
cantar 

193 Al É para desenhar professora? A volta para o quadro 
194 Prof Não. Se quiser desenhar pode desenhar. 

Para facilitar o entendimento de vocês pode 
desenhar. 

 

195 Al A senhora ..... escreveu?  
196 Prof Oi. Agora não.  A professora desenha no 

quadro e os alunos ficam 
em silêncio. 

197 Al Porque todo mundo está calado? Risos 
198 Al Por que está sendo filmado.  
199 Al Se não tivesse câmera, estava uma maior 

bagunça. Joga papel 
O aluno joga bola de 
papel em direção a 
câmera. 

200 Prof Era?  A professora desafia a 
turma e depois retorna ao 
quadro. 

201  Tia como é que  Um aluno chama a 
atenção da professora. 

202 Prof Oi  
203 Al (...) Faz um quadrado. Outro quadrado perto 

dele aí vem para cá, pra cá. 
 

204 Al É muito fácil desenhar um quadrado.  
205 Prof Então, como é, psiu. Como são os processos 

de modificação. Eu to com água aqui, oh. 
Meu copinho com água, ta. Se EU coloco ele 
no congelador ele vai virar? 

Chama atenção dos 
alunos. 
A professora pega o copo 
do birô e coloca junto do 
desenho do quadro 

206 Al Gelo.  
207 Prof Ele vai pro estado sólido. Como é o nome 

desse processo? Como é o nome desse 
processo de modificação? Quem se lembra? 

Silêncio na turma. 
Coloca a mão na cabeça, 
aguardando a turma 
responder. 

208 Al Fusão, fusão  A professora ignora a 
resposta do aluno. 

209 Al Líquido, fase líquida, fase sólida, fase líquida. Muitos alunos ao mesmo 
tempo. 

210 Prof Lembra o nome sólido.  
211 Al Solidificação  
212 Prof Solidificação. Líquido para o sólido. Pode 

olhar eu deixo olhar no livro. Solidificação. Se 
esta mesma água, eu não quero congelar, eu 
quero aquecer. Só que eu esqueço, batendo 
papo lá ou vendo televisão, esqueço minha 
água no fogo. Ela passa para o estado 
gasoso, como é o nome? 

Diz em voz baixa 
direcionando para o 
quadro. 
 
A professora começa 
escrever no quadro. 

213 Al Evaporação. Fala e escreve no quadro 
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ao mesmo tempo. 
214 Al Oh tia   
215 Prof Oi  
216 Al Assim, quero dizer quando quando o gás que 

está no botijão quer dizer que o gás não tá 
acabado no botijão. 

A professora no quadro  
de costa para a turma. 

217 Prof O gás não está acabado? Vai acabar... A professora volta-se para 
o aluno. 

218 Al Eu sei, quer dizer um exemplo. Que a gente 
deixasse no fogo e esquecer ele ia subir 
nera. 

 

219 Al É sumir, sim  
220 Prof Não, ela ia diminuir  
221 Al Mas se passasse dias no fogo, ela não ia 

sumir? 
 

222 Al Ela ia, sumir? Ela ia desaparecer?  
223 Al Estás desenhando  
224 Al Ela ia desaparecer.  
225 Al A água que sai do fogo?  
226 Prof Ia.  
227 Al O que ia acontecer com ela?  Aponta para o aluno 
228 Al (...)  
229 Al Ela ia evaporar. Ela ia desaparecer? Barulho na sala. 
230 Prof Ela ia desaparecer?  
231 Al Ia ser gasosa. Todos ao mesmo tempo. 
232 Prof Ela ia passar para o estado gasoso. Se eu 

congelá-la novamente eu vou ter nuvens que 
vão começar a ... 

 

233 Al Chover.  
234 Prof Lembrou? Ta.  
235 Al Professora. (...)  
236 Al Oi. Ficou torrado. Miojo torrado.  
237 Al Foi.  
238 Al Miojo torrado?   
239 Al Tia e quando a gente está na sauna?  
240 Prof Na sauna? A gente vai ver. Por causa do 

calor. A água, tem o vapor de água que 
aquecido, ele vai fazer com que a diferença 
da temperatura, faz com que quando ele 
volta ao estado líquido. A gente vai ver já, já, 
tá. Da panela, da tampa. Tudo acontece 
também aqui, tá. E se eu tenho a água no 
estado sólido e passo para o estado líquido? 
Como é o nome? 

 
 
 
 
 
Aponta para a figura no 
quadro 

241 Al (...) Barulho na sala 
242 Al O contrário agora.  
243 Al Solidificação Todos juntos 
244 Al Liquefação ou condensação.  
245 Prof E se eu tenho uma água num estado  
246 Al Professora eu vou no banheiro  
247 Prof Deixa eu terminar de explicar essa parte, tá. 

Se eu tenho uma água no estado líquido e 
quero passar ela para o estado. Não, do 
estado gasoso para o estado líquido. 
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248 Al (...) Silêncio 
249 Al Fusão.  Uma aluna começa a ler o 

que está no quadro. 
250 Al Aqui é fusão.  A professora percebe o  

equívoco e conserta no 
quadro 

251 Al Não era condensação?  
252 Prof Foi um erro, aqui é fusão, desculpa gente.  
253 Als Inaudível Barulho na sala 
254 Prof Deixa eu corrigir um erro aqui. Gasoso para 

o líquido liquefação;  sólido para líquido 
fusão, está certo. 

 

255 Al Ei professora, mas pode ser condensação.  
256 Prof Pode ser condensação.  
257 Al Do gasoso para o líquido.  
258 Prof Pode ser condensação do estado gasoso 

para o líquido, está certo. Evaporação, está 
certo. Não, vem aí tá. Mas, se se uma 
matéria que eu tenho no estado sólido. Oi.. 

 

259 Al (...)  
260 Prof Diferença de temperatura.... você vai 

começar a mudar a temperatura do gelo e 
ele vai começar a derreter, ta certo! 

A professora dar atenção 
ao aluno. 

261 Al (...)  
262 Al Sim, e por que o gelo é gelado?  
263 Prof A diferença de temperatura ver. Se eu e você 

tem a mesma temperatura no corpo, 
hipótese, e eu encosto em você, você vai 
sentir? 

 

264 Al Não.  
265 Al Mas se você....... agorinha, você vai sentir, 

não vai. A minha temperatura tá maior que a 
sua, não é? 

 

266 Prof Oh como é que acontece isso? Bora lá. 
Como é que acontece isso? Quando eu tô 
com a água no estado líquido e quero passar 
ela para o estado sólido ela vai ter que 
chegar a 0º (zero grau). Chegando a 0º e se 
mantendo nela, ta, ou diminuindo ainda, ela 
vai ficar no estado sólido, gelo. Se eu 
começo a derreter esse gelo, tá, eu coloco 
calor para derreter esse gelo, aquela água se 
tiver dentro do copinho aqui, oh (pega o copo 
que se encontra no birô e mostra para a 
turma) ela vai se manter 0º, mas vai começar 
aaa? Ficar derretido o gelo. O gelo vai 
aumentar a temperatura e assim ele vai 
manter a temperatura da água que está ali 
dentro em 0º, ta certo. Mas, se eu quero 
ferver a água para fazer o macarrão. A água 
pura, se a minha água for pura. Não aquela 
água que a gente ta pegando na torneira 
meio amarelada, ultimamente, não é? Ela vai 
está, ter que chegar a 100º (cem graus) 

Chama atenção dos 
alunos, batendo no 
quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bate no quadro. 
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Celsius, para que eu tenha uma temperatura 
que faça esta água mudar de estado, ta. E o 
processo que faz com que essa água chegue 
a 100º C e L. quando for olhar, destampar a 
panela lá, ele vai ver a água fervendo. Como 
é que ver a água fervendo Mg?  

 
 
 
 
Aponta para o aluno. 
 
Faz o movimento de 
destampar a panela. 
Aponta para a aluna. 

267 Al Quando vejo fumaça.  
268 Al Pela fumaça.  
269 Al Aparece bolinha. 

                  [ver o que?  
 

270 Al Bolinha  Aponta para o aluno 
271 Al Quando está borbulhando.  
272 Al Tá borbulhando.  
273 Prof Se eu pegasse o vidro, pegasse assim joga 

dentro da água quando, o olho assim, o outro 
olho começar a queimar eu tava com o, eu 
tenho uma história, eu tenho sinusite 

 

274 Prof LB e sua história  
275  Aí, começa a escorrer aí, minha mãe pegou 

assim. Fecha o olho, aí eu esqueci, abri o 
olho, aí começou a queimar. Evaporação. 

 

276 Prof O que você fez sabe o que sua mãe fez? Ela 
pegou um remédio que serve para 
desobstruir o seu nariz e colocou ele numa 
água quente que vai ajudar o vapor daquela 
água junto com o remédio vai ajudar a entrar 
dele no seu, seu nariz para desobstruir, 
serve como remédio. Você vai inalar aquele 
remédio, ta. O pessoal antigo fazia muito isso 
com ervas. Porque hoje em dia tem o VICK, 
né, passa o VICK. Mas com ervas ele não 
tinha, eles faziam o quê? Ou maceravam 
para cheirar, ou então pegava aquela 
folhinha colocava não para cozinhar na água 
quente, ele coloca na hora que a água fica, 
chega a ferver, tá, joga ali e fecha para que 
ele respire aquele ar,ta certo. É um remédio, 
ta. Então, quando eu tenho a água, fase, na 
fase líquida no estado líquido pro estado 
gasoso, ta. Que ela começa a ferver. Como é 
o nome desse processo? Tem um 
processinho chamado de? 

A professora começa a 
apagar o quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
Dar a atenção ao aluno. 
 
 
 
 
 
 
Volta ao quadro. 

277 Al Evaporação?  
278 Prof Ebulição. Quando ela ta fervendo  

279 Al                      [emunição?]  
280 Prof Ebulição. Ela ta fervendo e está chegando a 

vapor. 
 

281 Al Por isso se chama bule  
282 Prof Tá fervendo e está chegando a vapor. No 

vapor que é aquela fumacinha que a gente 
ver. Aquele vapor de repente psiuu parou 

Afirma com a cabeça 
 
Faz som de chiado. 
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não aparece mais virou? Gasoso. 
283 Al  [gasoso]  
284 Prof Tá. Então para chegar até aqui aqui nesse 

meinho, oh, vai acontecer uma coisa 
chamada ebulição, tá. Processo em que a 
água está fervendo, está deixando de ser 
estado líquido passa a vapor para depois 
chegar ao estado gasoso. Mas, vem cá, 
como é a Sra. diz isso que a a água está no 
estado gasoso e que pode dizer ser diferente 
água e vapor. Como é que isso? A gente 
dorme? 

Volta para o quadro e 
escreve. 
 
 
A professora fala bem 
rápido. 
 
A professora volta a falar 
devagar. 

285 Al Claro.  
286 Prof A noite, alguém aqui, o carro do pai de 

vocês, a noite assim, já ficou do lado de fora. 
E acordou bem cedinho, você acordarem 
bem cedinho. A tarde, ninguém acorda 
cedinho... 

 

287 Al Acordo. 
[Acordo.] 
[Acordo de 10 horas.] 

Barulho na turma 

288 Prof Já acordou outro dia olhou o carro de seu 
pai, ou o carro do vizinho e tava todo 
molhadinho. 

 

289 Al Chuva de noite.  
290 Prof Você passa a mão.  
291 Al Chuva?  
292 Al É o sereno.  
293 Prof É sereno, é sereno. Aponta para o aluno 

confirmando 
294 Prof Bem rapidinho. Um aluno chega perto da 

professora e pede para ir 
ao banheiro 

295 Al Chuva, sereno, ok.  
296 Al Neblina  
297 Prof Lembra que a gente falou que a água  
298 Al Eu pedi primeiro para ir pro banheiro.  
299 Prof Quando ela voltar  
300 Al Tia as plantas também fica.  
301 Prof As plantas também. O ar, lembra que o ar ele 

é úmido? A gente não falou que o ar era 
úmido? No entanto, o ar continua sem querer 
que a gente veja, mas ele tem umidade. 
Essa umidade é desse gás daqui formado 
por água que ta no ambiente. Só que a noite 
quando existe o choque térmico, com a 
mudança de temperatura, certo? Faz com 
que essa água que ta em estado gasoso 
passe ao estado líquido e tenha gotícula. 
Não chega a ser uma chuva, mas sim o 
chamado orvalho. 

 
 
 
 
 
Bate no quadro a figura  

302 Al ...... ele cheira.  
303 Prof Ele pega, ele pega o perfume das plantas no 

ambiente e passa a ser chamado de orvalho, 
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ta. Aquele cheirinho, tá certo, tá.Que muitos 
alquimistas, que são cientistas que fazem é, 
essência de perfume. Eles pegam cheirinho 
desses orvalhos de algum e outros lugares e 
começam fazer é, é, essência de perfume, o 
cheiro de perfume.não tem perfume de vários 
cheiros? Tá. 

304 Al Professora S.  
305 Prof Oi.  
306 Al Meu avô...  
307 Al O que é alquimia. Um aluno interrompe. 
308 Prof O alquimista é o cidadão que trabalha com 

orvalho, com cheiro de essência. 
 

309 Al Alquimia, alquimia  
310 Prof Alquimia é a ciência, que trabalha com 

perfumes, com cheiro. 
 

311 Al E porque tem o filme alquimista.  
312 Al O alquimista, o alquimista.  
313 Al É de que?  
314 Prof Não assistir ainda não.  
315 LB É de drama  
316 Al Tenta voltar sua atenção para o aluno Cl.  
317 Al É de cheiro  
318 Al Eu não assistir não. Volta para o aluno Cl. 
319 Al Ele dorme de 6 (seis) de 5:30 da tarde  
320 Prof Psiu. Quero escutar a pergunta de Cl., ein! Pede silêncio a turma. 
321 Al Ele dorme às 5:30 da tarde, e acorda às 5:00 

da manhã só  dorme....   Eu acordo meu avô, 
já está andando para ir lá para fora aí 
quando eu vou ver tá sentado na varanda. Aí 
quando eu vou ver, meu avô já vai 

 

322 Prof Bem cedinho. Ele dorme com as galinhas e 
acorda com as galinhas. 

 

323 Al Eu acordo com ele.  
324 Prof Ele dorme com as galinhas  
325 Al ....Ele dorme de 5:30 da tarde  
326 Al Ele dorme cedo.  
327 --- (...) Barulho na turma 
328 Sil Bora lá, bora. 5ª C. Oh, outra coisa que 

acontece também é a mudança de uma 
substância ou qualquer material que esteja 
no estado sólido para o líquido é POSSÍVEL? 
Se eu aquecer isso ele vai passar para o 
líquido direto ou ele vai derreter primeiro, que 
é plástico? O que é que vocês acham? 

A professora chama 
atenção dos alunos. 
 
A professora enfatiza a 
pergunta. 

329 Al Derreter.  
330 Al Derreter.  
331 Prof Vai derreter primeiro, vai passar para o 

estado líquido, né, bem pastoso, que é o 
plástico líquido. Depois é que ele vai poder 
chegar ao estado gasoso. Mas, tem uma 
coisa que vocês não lembram, que vocês 
são novinhos. E agora vocês não usam isso, 
tá. Que passa do estado sólido pro estado 

 
 
 
Fala com entonação 
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líquido. Que é a naftalina. Já ouviram falar de 
naftalina? 

332 Al Já.  
333 Prof A gente vai ver uma leitura aqui sobre 

naftalina. tá certo? A naftalina ela é [uma 
bolinha branca 

Volta para o birô 
folheando o livro. 

334 Al Uma bolinha branca.]  
335 Al Tia, tia, ela usa na casa dela. Acena para a aluna. 
336 Al MENTHOS que fica queimando. Se você 

botar na boca você morre 
 

337 Prof Oh, ela parece MENTHOS, mesmo,,,,,olha 
na página 155, na página 155. A gente vai 
ver as bolinhas, oh naftalina, tá 

Barulho na sala. 

338 LB Ela tem um cheirinho  
339 Prof Essa naftalina, bora lá LB. Ela vai passar no 

estado sólido para o gasoso. 
Chama atenção dos 
alunos. 
Volta para o quadro. 

340 Al Ela parece com MENTHOS  
341 Al É MENTHOS. Bota na boca para tu ver  
342 Al Ela tem um cheiro forte.  
343 Al Eu pensei que era MENTHOS e fui cheirar.  
344 Al Minha mãe bota em roupa.  
345 Prof E mata o quê? Inseto, afasta insetos, traça, 

barata para não comer a roupa da gente. E 
ela também é usada em, alguns locais como 
herbário.  

 

346 Al O que é herbário?  
347 Prof Herbário é um local que a gente coloca, tipo 

uma biblioteca de plantas. 
 

348 Al E isso tem no supermercado  
349 Prof Tem também, tá. Tá certo. A naftalina vai 

passar por um processo de SUBLIMAÇÃO. 
Passa pro estado pulando o líquido direto 
para o gasoso. 

Escreve no quadro. 

350 Al Olha lá. Chama a atenção da 
professora para a porta. 

351 Prof Se ficarem quietos eu dou um brigadeiro. 
 

A aula é interrompida pela 
entrada de uma aluna 
para entregar uma fatia de 
bolo a professora. 
Barulho na sala 

352 Prof Oh, depois, isso aqui que a gente entendeu 
SUBLIMAÇÃO que acontece com a naftalina. 
Aquele negocinho que minha vó, vozinha 
usava, aquele herbário, herbário é um lugar 
onde a gente... tipo de uma biblioteca de 
plantas, tá. A gente vai ver isso na 6ª 
série,como é que funciona, até certo. Então, 
pra, para também afastar. Para que é que 
serve? Para afastar alguns insetos que 
vão....bagunçar, alguns fungos também, vão 
bagunçar, tá. 

Chama atenção dos 
alunos e volta-se para o 
quadro. 

353 Al Pequeninho,o que é isso?  
354 Al Parece uma pastilha, tá. Volta-se para o birô. 
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355 Al (...) A aula é interrompida com 
a entrada de uma aluna. 

356 Prof Oh, voltando a gente tem, sublimação, 
condensação ou ebulição que é o que a 
gente viu como é, o que acontece esse 
processo. Quais são as fases da água, como 
é mesmo, ai meu Deus, eu fiquei, esqueci 
agora. 

A professora retoma a 
aula. 
A professora fala em tom 
de brincadeira. 

357 Al Sólido, Líquido, Gasoso  Todos ao mesmo tempo. 
358 Prof Ela pode mudar de um estado pro outro, né? 

Quais são os estados que ela muda de um 
para o outro? Como é que acontece se eu 
aquecer a água,o que acontece? 

 

359 Al Ela vai para o estado 
sólido/líquido/sólido/gasoso/gasoso  

Todos ao mesmo tempo. 

360 Prof Se eu deixar, se eu começar a deixar na 
geladeira, no congelador, o que acontece? 

 

361 Al Água, Gelo, Sólido, sólido, ela congela, fica 
sólida . 

Todos ao mesmo tempo. 

362 Al Tia, se a gente bota uma garrafa cheia 
d’água no congelador, muito cheia, aí 
quando ver fica pedrada e vai estourar vai? 

 

363 Prof Ouviram o que L perguntou? Porque quando 
a garrafa está dentro do congelador muito 
cheia ela fica pedrada e começa a estourar? 
A gente vai entender. A água... 

 
 
 
 

364 Al Por que o ar, ar. Por que não tem ar e 
oxigênio dentro da garrafa quando vai 
explodir. 

Um aluno interrompe. 

365 Al Expandir. Diz aí, completa  Você disse que 
sabia. Você... 

Referindo para uma aluna. 

366 Al É por que a gente bota água .... ela não tem 
espaço para subir. 

 

367 Prof Ela falou certinho.  
368 Al Não consegue expandir.... o oxigênio é maior 

que o (...) 
Inaudível 

369 Prof A gente vai deixar, depois, tu vai... 
Oh! Como é que acontece isso? A gente 
falou que a água ela tem uma fórmula 
química, o que é mesmo? H2O é? Como é a 
fórmula da água? 

Refere o aluno que quer ir 
ao banheiro. 
Apaga o quadro. 

370 Al H2O  
371 Prof H2O. H2O. Isso significa que eu tenho dois 

hidrogênio. 
Escreve no quadro e 
repete.  

372 Al E um oxigênio. Todos ao mesmo tempo. 
373 Prof Dois Hidrogênio e um Oxigênio. Se eu tenho 

uma água no estado líquido, eu vou ter 
assim, oh. Só os amiguinhos lá, oh. 
Hidrogênio e Oxigênio, bem perto do outro, 
mas sem nenhuma. 

 

374 Al Só amiguinho.  
375 Al Professora, lá. Um aluno chama a 

atenção da professora 
para aporta.  
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A professora vai atender a 
porta rápido. 

376 Prof De longe como vocês estão, sentadinhos, no 
lugar de vocês, tá! Se eu tenho uma água, 
isso em estado líquido, tá.  

Escreve no quadro. 

377 Al Tia eu sou o menor da fila. Não dar para ver 
o que a senhora está escrevendo. 

 

378 Prof Se eu tenho... 
Vem para cá perto da Ad. Oh, se eu tenho 
uma água no estado sólido(...) que vai 
acontecer com essas moléculas? Elas vão 
querer, oh, fazer grupos, fazer grupo, se 
juntar, se unir. Quando elas se unem elas 
vão começar aaaa fazer uma força, não é? 
Já pensou, ein? 

 

379 Al Vai se expandir.  
380 Al A força de todas elas. Então ela vai começar 

aaaa se expandir.  
 

381 Al Expandir  
382 Prof Se expandir ali dentro daquela garrafa ela vai 

trincar ou quebrar aquela garrafa 
independente do material que ela seja feito, 
tá. E quando eu pego esta água. Eu pego 
essa água, em vez de esfriar ela, diminuir a 
temperatura dela e congelar eu começo a 
aquecer e ela começa a ficar quente demais. 
Se tivesse muito calor aqui nessa sala, ver 
um exemplo, se tivéssemos muito calor. 

 

383 Al Ninguém ia agüentar, a gente ia sair.  
384 Prof Se eu tivesse três ventiladores.  
385 LB Eu ia para baixo, ficar em baixo, deitado  
386 Prof Todo mundo ia o quê?  
387 Al Se deitar no chão.  
388 Prof Todo mundo ia se afastar e ia perto de 

quem? 
 

389 Al Do ventilador.  
390 Prof Ia se afastar um do outro, não era?  
391 LB Eu queria ficar no chão.  
392 Prof Um lugar que tem muita gente.  
393 LB Ia ficar todo mundo junto, no ventilador.  
394 Prof Se o lugar, tem três ventiladores, tá. Se o 

lugar tem muito, tá muito quente, você quer 
ficar perto de uma pessoa, ou você quer ficar 
mais distante para tomar vento? 

 

395 Al Distante.  
396 Prof Se tá frio eu fico?  
397 Al Perto.  
398 Prof Então, se tá frio eu fico perto, então elas vão 

se unir, mas vão criar FORÇA, tá. Mas se tá 
quente, elas vão fazer o quê? Vai pro teu 
lugar que eu vou pro meu, eu to com calor, 
né não. Então, as moléculas vão começar 
aaa se expandir. 

 

399 LB E porque quando a gente entra numa sauna  
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se tivesse sentado a gente fica com calor e 
se descer fica com a temperatura normal? 

400 Prof Como é?  
401 LB Quando eu fui para uma sauna, eu fiquei 

assim em pé (o aluno fica de pé) fica, chega 
respirando aí tive dificuldade. Aí sem querer 
eu escorreguei. Aí, quando fui pro chão tava 
a mesma temperatura que tava lá fora e, 
então fui me deitar. 

 

402 Prof Oh, bora lembrar, bora lembrar.  
403 LB O calor sobre e o frio desce.  Cantarolando. 
404 --- Aceno A professora acena para o 

aluno confirmando o 
cantarolar. 

405 LB Foi por isso que fui pro chão.  
406 Prof Você matou a charada, não matou?  
407  Matei.  
408 Prof Oh, lembra, Lucas B. Lembra quando a 

gente teve aula sobre ar? Que a gente falou, 
o ar-condicionado fica encima para quê? 

 

409 LB Para poder o ar descer para esfriar.  
410 Prof Veja o congelador, também, não é? Já o 

aquecedor fica embaixo porque o ar quente? 
 

411 LB Sobe.  
412 Prof Certo, tá vendo. Tu já sabia  Apontando para o aluno 

LB 
413 LB Sim, mas antes eu não era, eu não sabia 

isso. Quando era quarta  
5º ano  

414 Prof Era quarta. Ah, mas agora tu lembrou, não 
foi? 

 

415 Al  ... fica aqui embaixo mesmo  
416 Prof Tá. Oh, então o que é que a gente sabe, 

como é que a gente fica entendendo isso aí? 
Vê, a gente vai ver um exemplo agora que... 

Vai ao birô e folheia o 
livro. 

417 Prof Que tem na página 154, 154 No livro e 156, 
155, desculpe, 154 e 155. Ad. comece a ler 
aí esse primeiro quadro. Bora acompanhar. 

Enquanto fala direciona 
para o quadro. 

418 Al A garrafa com água trincou 
Uma garrafa cheia de água corante e bem 
fechada foi deixada no congelador por várias 
horas. Ao ser retirada, observou-se que ela 
estava trincada e que parte do seu conteúdo 
havia saído da garrafa. Por que isso 
aconteceu? 
Compare, abaixo, o arranjo das moléculas de 
água quando ela está na fase líquida e na 
fase sólida.Quando a água passa da fase 
líquida para a fase sólida, suas moléculas 
aproximam-se umas das outras, ficando 
unidas por ligações de hidrogênio. Nesse 
arranjo, ficam espaços vazios entre as 
moléculas. Isso explica por que a água 
aumenta de volume na fase sólida.Ao 
contrário da água, quase todas as 

A aluna começa a ler. 
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substâncias diminuem de volume ao se 
solidificar.  

419 Prof Tá. O que é que foi a mais aí que ele falou 
que eu não, que eu esqueci de falar, o que 
foi? 

 

420 Al Que essas moléculas estão ligadas por 
Nitrogênio. 

 

421 Prof Por pon - ponto de Nitrogênio. Mas eu 
desenhei lembra? Que eu desenhei que tinha 
H. 

A professora começa 
desenhar no quadro. 

422 Al E que ficam uns espaços.  
423 Prof Exatamente. Então. Lembra?  
424 Al hãn!  
425 Al A ponte vai ser entre quem? Entre 

Nitrogênio. Por quê? Nitrogênio com 
Nitrogênio, por que os dois já vão está ligado 
aqui, a Oxigênio, tá certo. A segunda leitura, 
H. Ler aí H. pra gente. 

 

426 Al Sublimação 
Algumas substâncias são capazes de sofrer 
uma mudança de fase diferente das 
estudadas até aqui.Trata-se da passagem 
direta de sólido para gasoso. Acontece, por 
exemplo, com as bolinhas de naftalina, um 
inseticida que é deixado em gavetas e 
armários para evitar insetos. Depois de 
algum tempo, as bolinhas de naftalinas 
“somem”.O que aconteceu a elas? Será que 
evaporaram? 
Não podemos dizer que evaporaram, porque 
evaporar é passar lentamente da fase líquida 
para a fase gasosa, e elas estavam 
sólidas.Como passam direto da fase sólida 
para a gasosa, dizemos que se sublimaram. 
Sublimação é a passagem direta da fase 
sólida para a fase gasosa. O gelo-seco, 
usado para a refrigeração industrial, é o gás 
carbônico na fase sólida a uma temperatura 
de -78ºC. Também sofre sublimação quando 
em contato com o ar e é usado para efeitos 
especiais em shows. 

Um aluno recomeça a ler 
o texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquanto um aluno ler a 
professora começa 
desenhar no quatro. 

427 Prof Viu agora porque a gente não pode chupar 
gelo seco. Alguém aqui olhou pro gelo seco e 
queria chupar? Alguma vez? 

 

428 Al Eu não.  
429 Prof Não. Alguém já viu gelo seco?  
430  Não   
431 Al O gelo quando a gente bota no guaraná a 

gente chupa. 
 

432 Prof Não? O gelo seco ele fica fumaçando, 
porque ele está numa temperatura tão baixa 
que é de 78° (alguém abre a porta da sala 
interrompendo a fala da professora) que ele, 
ele chega a queimar a gente até. Então, esse 
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gelo é feito de CO2, tá.. 
433 Al O meu pai (...) não gelo seco não (...)  
434 Prof Gás Carbônico, gás carbônico e ele faz mal 

pra gente, ta. E quando ele passa de um 
estado pro outro ele não fica líquido, você vai 
deixar, por isso ele é chamado de gelo seco. 
Esse gelo não pode secar.  

A professora aponta para 
o alunos LB 

435 Al Ele faz o ar. Ele fica como ar.  
436 Prof Tá, então ele vai passar direto pra outro 

estado (faz o gesto com mãos levantando o 
braço para cima). Então ele vai, vai passar 
por um processo chamado sublimação. Já 
quando a gente fala depois disso daí, tem um 
quadrinho falando salinas.  

 
 
 
Aponta para o desenho do 
quadro. 

437 Al Inaudível  
438 Prof O que é danado salinas? Lembra da água 

destilada que eu falei? Que quando eu 
aqueço ela em condensador. Isso daqui oh. 
A água vai subir e vai evaporar e o sal vai 
ficar nesse ....(verdinho??)  ser de sal, sal vai 
ficar. 

 

439 Al Lembro                                                                
440 Prof A água com tempo vai começar resfriar, se 

resfriar novamente vai voltar ao estado 
líquido e vai cair aqui e o sal vai ficar (mostra 
no quadro onde o sal vai ficar)., tá. Isso 
quando quero água destilada. Quando eu 
quero a o sal, que vai ta onde? 

 

441 Al Na natureza????  
442 Prof De onde é que pega o sal? De onde é que 

tira o sal? 
 

443 Als Da areia.  
444 LB No mar.  
445 Al Da água do mar.  
446 Prof Da água do mar, não é? A água do mar, o 

mar tem muito sódio, não é? Que é o sal de 
cozinha, tá. Cloreto de sódio sal de cozinha. 
Então, esse sal 

 

447 LB Mas como é que tira, eihn tia?  
448 Prof Vou explicar agora. Pelas salinas, vê com 

são as salinas. Eles fazem locais para escoar 
a água, ta e o processo é parecido com esse. 
Só que acontece, eu não vou aproveitar a 
água vou aproveitar o sal, ta. Bom, ta lá  a 
água do mar, ta numa boa. Ele vai fazer para 
escoar essa água para uma região 
(desenhando no quadro) onde vai ser raso, 
bem rasinho, tá essa região vai ser bem 
rasinha, mas vai ser muito espaçosa, muito 
rasa e muito espaçosa, ta. Por que eu quero 
rasa e espaçosa? Porque eu vou aproveitar, 
o que ta aqui?  O sal, ta certo. Eu não vou 
pegar areia, não, eu vou pegar só a água, 
certo. Só que água vai vim com o sal diluído 

A professora apaga o 
quadro. 
 
 
Começa desenhar no 
quadro. 
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nela, ta. Quando o sol (começar aquecer 
essa água. Ela vai começar mudar de 
estado, não vai? Se ela muda de estado 
quem é que vai ficar aqui? 

 
Começa desenhar sol. 

449 Als O sal; O sal;O sal ...  
450 Prof Só o sal. Então, eu vou pegar e vou começar 

aaa, pegar esse sal 
 

451 Al  Pegar esse sal                                                  
452 Prof Por que eu to com um montinho de sal. Ta 

certo, ta? Onde é que tem mais salinas? No 
Rio Grande do Norte. 

 

453 LB Então já que é fabricado é tanto sal, a água...  
454 Prof A água o quê?  
455 LB Salgada, como vai aumentar a água 

salgada? 
 

456 Prof Sim, mas o que é que acontece  
457 LB E nunca vai acabar esse sal?  
458 Prof E o que acontece com, com essa água 

depois que ela sobe? 
 

459 LB Desce. Desce.   
460 Prof Sobe de novo  
461 LB Não vai ta mais salgada  
462 Prof Não vai tá mais salgada?  
463 LB Então  
464 Prof Sim. mas ela ainda têm substâncias que 

foram com ela. Não foi só o sal que ficou 
 

465 Ala Professora. Um aluno insistindo para 
falar com a professora 

466 Prof Ficou só o sal? Mas o resto? Que conseguiu 
subir. (...)NO café. Quando gente faz o café 
que côa e bota lá no fogo que evapora? Fica 
lá só o pozinho que já foi derretido? O café 
ou não. 

 

467 Ala Professora  
468 LB Não  
469 Prof Não, não é. Sobe com ela. Então as outras 

substâncias subiram, tá. 
 

470 Al Professora, quando viajei numa praia, que na 
praia, tem um monte só de sal (que depois 
da praia ée bem branco só). 

A professora começa dar 
a atenção ao aluno. 

471 Prof Só de sal, não era. Era salina de Mosssoró. 
A gente vai ver agora, outro (começa a 
folhear o livro no birô) outro bloco na página 
155, as salinas. Bora lá. Mg, ta com 
vergonha hoje, é Mi.? Tu não tem vergonha, 
tu sempre ler. P., que ler P. As salinas, ler aí. 
LB, acompanha. 

 

472 LB A pior coisa é engolir água do mar  
473 Al Tá em que página?  
474 Prof 155. Pi.  
475 Pi As Salinas 

As mudanças de fases da água em 
aplicações práticas muito importantes. Entre 
outras, podemos citar as salinas. 

O aluno começa a ler o 
texto. Os alunos 
acompanham 
silenciosamente. 
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As salinas são lugares onde a água do mar é 
represada, obtendo-se o sal de cozinha por 
evaporação da água. Um litro de água do 
mar contém aproximadamente 25 gramas de 
sal de cozinha, também denominado de 
sódio. 
Para se obter o sal, constrói-se, nas praias, 
uma série de tanques ligados uns aos outros, 
permitindo que a água passe por eles 
sempre no mesmo sentido. Esses tanques 
têm grande superfície mas pequena 
profundidade.  

476 Prof Tá vendo  
477 Al Na maré alta, as águas invadem as praias e 

os tanques.Das salinas de Macau e Areia 
Branca, no Rio Grande do Norte, é retirada 
mais da metade do sal produzido no Brasil. 
As salinas de Cabo Frio e Araruama, no Rio 
de Janeiro, e as do Ceará são também 
grandes produtoras de sal.   

 

478 Al Oh tia a areia branca aqui é o sal, não é? Um aluno faz seguinte 
pergunta. 

479 Prof É.   
480 Al As praias são lugares ótimos para a 

evaporação. Há muito sol, calor e vento. 
 

481 Prof Ok. As salinas vão ser ou poder ser 
construída no lugar onde neva? 

 

482 Al Não.  Todos juntos. 
483 Prof Não, né. Vai ter que ter um lugar que tenha 

praia e que tenha muito... 
 

484 Al SOL  
485 Al Sol, muito calor.  
486 Al Ser bem pertinho da praia.  
487 Prof E vai ter que ser bem pertinho, não é isso. 

Pra  
Interrompida por um 
aluno. 

488 Al E para que ter esses cataventos? A professora não 
responde. 

489 Prof Pra um litro, eu tenho quanto de sal? Para 
cada litro de água? 

 

490 --- (...) Silêncio 
491 Al 25 gramas Barulho na sala 
492 Prof 25 gramas. É bem pouquinho, não é? Não 

dar nem aquele saquinho que a gente 
compra, dar? 

 

493 Al Um litro de água  
494 Al Oi.  
495 Al Um litro de água só.  
496  Prof Nem a metade do saco. Um litro de água vou 

ter 25 gramas, só. Vai caber na palma da 
minha mão as 25 gramas, não é.Porque 
aquele saquinho que a gente compra tem 
500 gramas 

 

497 Al Não. um quilo.  
498 Prof Tem de um quilo e tem de quinhentos.  
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499 Al Mas para que serve esses moinhos? Um aluno levanta a mão e 
pergunta. 

500 Prof Hã, esses moinhos é a relação de vento. Tá. 
Só para saber que vento que eles sabem a 
correnteza que vem, tá. Para saber se ta 
pegando bastante água, ou não, tá. Agora, a 
gente vai fazer em dupla, as atividades 

 

501 Al Mas tia, o sal, o sal fica como sal de 
churrasco, né. 

 

502 Prof Calma, aí, calma aí. Vai ficar feito como sal 
de churrasco, é verdade. 

 

503 Al Depois o cara é que refina, só refinar.  
504 Prof Certo. Bem lembrado L. ele vai ficar pedras e 

depois é que vai refinar. 
 

505 Al E por que coloca em churrasco ein, tia?  
506 Prof Oh, em dupla vai fazer a atividade da página 

156, ta certo,  até a 158. 
 

507 Al Pode fazer em trio.  
508 Prof Não só em dupla. Só em dupla. Os alunos começam se 

movimentar-e para formar 
duplas. 

509 Prof A gente.. Quase todos terminaram a 
atividade, mas o que eu consegui ver, aí. 
Duas questões justamente as questões que 
eu não expliquei, vocês tiveram dúvidas. 
Qual foi o assunto? A relação da.. do choque 
térmico e a pressão atmosférica, não foi?. 
Então, uma foi a nível do mar a pressão 
atmosférica vai ser maior ou menor em alto 
altitude? 

Passado 20 minutos, 
aproximadamente a 
professora chama atenção 
dos alunos 

510 Al É menor nível do mar  
511 Prof A nível do mar é maior a pressão e em alta 

latitude. Ou seja no tipo, no topo da 
montanha ela é menor 

 

512 Al É menor.  
513 Al Porque tem menos ar encima de mim, não é. 

Ta, então. 
 

514 Al Tá vendo.  
515 Prof Então, lembra de uma coisinha que a mãe de 

vocês ou a pessoa que trabalha lá, usa 
panela de pressão? Essa panela de pressão 
ela serve ... Ela serve para.. Gente bora lá, 
psiu. Ela serve para aumentar a pressão ali e 
ela ajudar coser alimentos mais rápido??, 
certo. Então quando tiver maior pressão eu 
vou entrar em ebulição mais rápido, certo. E 
outra é, quando eu pego o copo e eu sei que 
está gelado eu vejo suando, não é? Aqui 
está suando? 

Os alunos confirmam com 
a cabeça. E a professora 
faz sinal de legal. 
Chama atenção dos 
alunos. 
 
Pega o copo que está no 
birô. 

516 Al É.  
517 Al O pessoal chama de suado, não é? Ta não, 

né. Então ele ta, tá natural. Mas, se eu 
colocar um gelinho aqui vai começar aaa 

 

518 Al (...)  
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519 Al Porque? Porque no ambiente  
520 Al Um copo de de PEPSI, por exemplo, você 

logo que está gelado está sendo a gente ver 
logo 

 

521 Al Ver logo, não é  
522 Al Está sendo suado, saindo uma água.  
523 Prof Quando a gente olha, ver logo, não é? 

Quando a gente olha, F. parou com a 
conversa? L. parou com a conversa? 
Quando a gente olha o ambiente ele faz 
(par?/inaudível) com quem? Se água está 
gelada? Lembra?  Da diferença de 
temperatura? Esse ar que está no ambiente 
encosta aqui no copo. Quando ele encosta 
no copo ele muda a temperatura dele. 
Mudando de quente pra frio ele pode volta 
que estado? Que fase? Líquida.  

Chama a atenção de uma 
aluna. 

524 Al Líquida  
525 Prof É, por isso que você vai ver oh, suor, por 

aqui. Enquanto ele ta suando (faz gesto com 
entre parênteses) que eles falam e agente 
fala vulgarmente suar, não é como feito a 
gente ficar transpirando não, ta.é porque o ar 
estava aqui, voltou ao estado líquido, certo. E 
por isso vocês tiveram dificuldade na questão 
1 e na questão 3, tá certo? 

 

526 Al Mas, foi fácil.  
527 Al Na questão 1 não tive não  
528 Prof A gente não vai ter tempo de corrigir toda a 

atividade, mas vocês vão guardar o material 
para próxima aula e gente vai corrigir e vai 
entrar no resto do assunto, certo. 

 

--- --- A PROFESSORA ENCERRA A AULA  
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ANEXO 04 
Transcrição da Entrevista 02 

ESCOLA 01 
           Duração: 18:03’ 

T Part Falas 
01 Psq Veja só...é...você conseguiu assistir ao vídeo, não foi isso?  
02 Prf Assisti 
03 Psq Pronto. O que eu queria só algumas questões pra gente poder retornar à aula 

que você deu na semana passada. Primeiro, só pra gente poder iniciar, como 
foi sua experiência de rever a sua aula? 

04 Prf Pra mim, foi totalmente nova, eu nunca me vi, assim é...dando a aula né? Eu 
nunca me vi dando aula..foi ...não sei...assim...não tem...é...eu não tenho 
palavras pra definir. Eu.. 

05 Psq Você compreendeu, você se surpreendeu? 
06 Prf É, a princípio, eu achei que ainda tem alguma coisa a dar...sabe? Muitas 

coisas a dar. Mas que, pelo menos, com o pouco de experiência que eu 
tenho, eu estou conseguindo ainda...é...alcançar né...mas não é aquele todo 
não. 

07 Psq Mas teve algum fato durante a filmagem que você tava vendo, coisas que 
você não lembrava e que tenha visto? 

08 Prf Não, eu tava lembrada boa parte da da aula, principalmente das aulas que 
são geminadas, eu tenho uma boa memória, porque uma aula longa é uma 
aula geralmente completa né? Você vê que a única coisa que a gente não 
conseguiu completar foi a correção, até porque a gente começou e teve que 
fazer aquela explicação toda daquele rapazinho, né. 

09 --- risos 
10 Psq Ah, aquele menino (LB)que você fala? 
11 Prf Foi, é que eu fui apresentar a ele né? E você viu que tem interrupções 
12 Psq Tem, tem. 
13 Prf Falta só um toque...  E é até pelo novo né? O fato de tá ali,assim. Isso é uma 

coisa que acontece. 
14 Psq É, é típico de [sala de aula. 
15 Prf             de sala de aula.] Pra mim, as interrupções às vezes, pra mim quando 

estou dando aula, é ruim, eu acho. Vai terminar quebrando a seqüência. 
Principalmente essa questão de menino está saindo, essas coisas 

16 Psq Veja só, vamos lá voltar 
17 Prf Vai quebrando a seqüência 
18 Psq Eu sei. Vamos voltar para o nosso objeto de estudo, que é o que nos 

interessa realmente na questão da filmagem. É...você considera que houve 
momentos da aula que aconteceu a explicação? 

19 Prf Olha...assim...quando tu falou explicação, soou pra mim ficou muito 
aberto,INAUDÍVEL, quando a gente vai expondo mas o que é considerado 
explicação? Eu acho que até aquela dúvida que foi levantada uma vez pelo 
próprio aluno de uma coisa que ele já viveu, pra mim, quando relembro, eu 
coloco em prática um assunto, pra mim é uma explicação. O que ele 
interpretou ali, entendeu? Por que ele percebeu daquela forma? Eu acho que 
houve é um modo de explicar e outro modo é apresentar o assunto novo a 
eles, como foi naquele caso da naftalina, que eu falei lá da naftalina, e que 
eles não conheciam, a maioria deles não conheciam o que era a naftalina. 
Então eu tive que explicar o que é o produto pra depois explicar que ele 
passa por um processo diferente da água, né. 

20 Psq Certo. Então você considera que existem duas formas quando acontece a 
explicação? 
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21 Prf É. 
22 Psq Ok. É...os momentos que não houve explicação, o que é que você acha que 

poderia ter acontecido? 
23 Prf É....a explicação? 
24 Psq Toda aula houve uma explicação? Teve momentos em que não aconteceu a 

explicação? 
25 Prf Depende. Nessa questão, acho que tiveram vários tipos de explicação e teve 

momentos de...assim....de....transpassar, não foi explicação, foi transpassar o 
que tava no livro para eles. Não sei se eu posso considerar isso uma 
explicação, pra mim não é, porque eu to tirando uma coisa e to repassando 
pra eles. 

26 Psq Tirando de onde? 
27 Prf Do, do, do material que eles têm, entendeu? Eu não to explicando, eu estou 

repassando aquilo pra daí surgir a explicação. E é um momento que era... 
28 --- Um aluno entra na sala e interrompe a entrevista. Após conversa com o aluno 

a pesquisadora retoma a entrevista. 
29 Psq É, é o material que você fala...é...[o livro... 
30 Prf                                     o livro] que nós estamos trabalhando né? 
31 Psq O material que você fala que ta retirando é do livro? 
32 Prf É. 
33 Psq Em que momento você pode avaliar que apresentou uma explicação 

adequada? 
34 Prf Um momento que eu lembre...to relembrando aqui...porque tem vários 

pontos... 
35 Psq Que você destacou...deixa eu passar aqui. Eu vou passando rápido.  
36 Prf Tá. 
37 --- Passando o vídeo.  
38 Psq Veja aí. Não ainda não? 
39 Prf Não, não. Eles estão compreendendo o porque... da natureza... 
40 --- Passando o vídeo. 
41 Psq Deixa sair dali pra gente ver do começo. 
42 --- Passando o vídeo. 
43 Psq Passa mais 
44 Prf Ver através do vídeo e apontar onde houve uma explicação. 
45 Psq Exato, e você selecionou? 
46 Prf Não. 
47 --- Passando o vídeo... 
48 Prf Teve um ponto que eu percebi que é sobre os arranjos das moléculas. É 

bem... 
49 Psq Espera aí. Arranjo das moléculas 
50 Prf Que é diferente quando eu falo da questão da água congelada por moléculas 

que... (inaudível) 
51 Psq Me lembro 
52 --- Passando o vídeo 
53 Psq Além das moléculas, teve algum outro? 
54 Prf Teve esse da naftalina que eu falei sobre a sublimação... 
55 --- Passando o vídeo...  
56 Psq Depois, não é? 
57 Prf É 
58 -- Passando o vídeo 
59 Prf Na outra câmera ele não pegou não? 
60 Psq Pegou. Mas é porque eu quero você vendo entendeu? 
61 Prf Ah tá 
62 Psq Porque aquela dali tá mais para os alunos. 
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63 --- Passando o vídeo... 
64 Prf Pode adiantar, daqui a pouco quando eu apagar (o quadro) de novo... 
65 --- Passando o vídeo... 
66 Prf Agora. O ar, ele é úmido ORVALHO 
67 --- Passando o vídeo...  
68 Prf (inaudível) Na atividade...você vê que muitos têm dúvidas que eles não tiram 

na hora da aula, mas nas atividades eles pedem. 
69 Psq Mas você selecionou a da naftalina foi isso? O arranjo das moléculas, foi 

isso? 
70 Prf Foi, teve o exemplo da sauna... e teve o exemplo também da inalação, 

lembra que ele falou da,da ... justamente 
Psq [Do Vick,  71 
Prf  Do Vick] 

72 Psq Certo, mas essa inalação, tá mais relacionada, a explicação, em relação ao 
aluno ou em relação a você, como professora? 

73 Prf Olha...eu tentei juntar as duas coisas. Por que assim, ele, ele entendeu que 
aquilo tem que ser feito em remédio mas não entendia o por que. O que 
acreditei no momento, né. Então, eu fui explicar aquele assunto de que 
aquela água que estava fervendo estava mudando de estado estava 
ajudando na medicação, naquela própria inalação que é a medicação. 

74 Psq Certo, e a questão da sauna? 
75 Prf Para ele compreender. E a sauna também, pra que ele possa misturar os dois 

assuntos. Ele explicar já remetendo ao assunto anterior, que ele já viu que foi 
sobre ar. Que o ar quente sobe e o ar frio desce por causa da  

76 Psq Certo. 
77 --- Passando o vídeo... 
78 Prf A partir disso eu tive que explicar o que era a naftalina, porque eles têm a 

imagem. Mas eles não, não é uma coisa que eles não usam mais. 
Simplesmente eles viram. Viram que, alguns deles deram até o exemplo do 
MENTHOS. Ver, que é justamente parece com MENTHOS.   Mas eu tive que 
explicar pra que ela é usada né? E porque que o pessoal usava ela, e 
explicar esse processo. Eles conhecem o gelo seco, mas a naftalina, não. 

79 Psq É a mesma coisa que...essa explicação tem muito a ver..aliás....tem tudo a 
ver em relação até a questão da evaporação...de todos os estados. É...mas 
você consegue explicar os assuntos, por exemplo, você colocou que na 
salina...não foi? 

80 Prf Na salina foi geral. 
81 Psq Foi geral, não é isso? Uma explicação geral que você fala?  
82 Prf É. 
83 Psq Abrangendo os conteúdos em relação às mudanças da água...explicar...não é 

isso? 
84 Prf É. As modificações da matéria né?  
85 Psq Sim, as modificações da matéria. 
86 Prf Que a gente fala da água, mas a gente também tem introduzido algumas 

outras coisas, porque a gente falou da água e falou do gelo seco e da 
naftalina que passam por todas as modificações do estado físico. Então, aí É 
BOM COLOCAR essa, esse outro material dentro de água porque a gente ta 
falando justamente da modificação no estado da água. 

87 Psq Certo, ok. Porque aí também entra a questão também do estado da matéria 
não é isso?  

88 Prf É. 
89 Psq Ok. É...tem algum momento que você considera uma explicação que não 

estava adequada...você percebeu na hora? 
90 Prf Teve, teve um momento que eu me desliguei...e eles falando...Eu até voltei, e 
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pedi para corrigir um erro.  
91 Psq Qual foi? 
92 Prf Foi antes dessa 
93 --- Passando o vídeo 
94 Prf Os estados da água. E é isso que acontece na, quando tem essas 

interrupções, aí quebra o raciocínio. Às vezes a gente tá e termina...pra mim 
é muito ruim.  

95 Psq Eu sei 
96 Prf Além de quebrar o raciocínio, se eu tiver um tempo estipulado, que pra mim já 

é difícil para mim... eu tenho essa dificuldade, eu não tempo...eu acho o 
tempo de aula é um tempo curto pra ter trabalhado na dimensão que eles 
necessitam. Então, às vezes eu seguro, perco, perco um pouco essa questão 
do tempo, se fosse em outra aula...pra...como eles tem dois blocos, em 
algumas aulas, eu faço com eles no primeiro bloco, eu faço com eles 
exercício em sala e faço correção e se é uma coisa que eles não estão 
entendendo, nós faríamos no segundo bloco, e a atividade 

97 --- Entrada de aluno interrompendo a entrevista  
98 Prf E a atividade ficaria para casa (...) 
99 --- Um aluno entra na sala interrompendo a entrevista 
100 Prf Eu não estaria, não estaria acompanhando eles em casa, a gente só ia ver na 

outra aula, por que? Por causa desse tempo, porque tem exemplo, muita 
coisa que a gente que terminar tendo que explicar de novo. 

101 Psq É...só pra finalizar, assim, existe diferença, se é que existe diferença, entre a 
explicação científica e a explicação em sala de aula? Você entende alguma 
diferença?  

102 Prf A explicação científica ela tem a função de trazer para o real o que a ciência 
entende. A gente sabe que na questão que eles tão vendo, que eles tão 
vivendo o assunto, que é a mudança do estado da água, eles entendiam que 
a água, ela ferveu, tem um vaporzinho, e vai pra outro estado e some, 
entendeu? É essa coisinha de explicar. O que é que acontece? Que ela 
aquece e quando aquece as moléculas se expandem e se separam... faz com 
que ela suma. Começa o vapor, começa a ficar mais difícil... Mas eu acho que 
a explicação científica ela ta assim...é...ela tem uma diferença porque ela tem 
a base ela dar a  base para o entendimento do cotidiano, entendimento do 
que acontece. 

103 Psq E você faz isso? 
104 Prf Eu acho que em alguns pontos eu fiz em outros pontos eu usei também muito 

o cotidiano. 
105 Psq Certo, mas... 
106 Prf Mas vai remetendo, tento remeter como foi o caso da sauna, que foi bem 

lembrado, que ele, quando falou, aí eu pedi pra que ele lembrasse, e ele 
lembrou, que, e a própria turma lembrou que o quente vai subir e que o frio 
vai descer, por isso o ar-condicionado fica encima. Aí já remete pra que? 
INAUDÍVEL.... 

107 Psq Ok. Bom, quer acrescentar mais alguma coisa?  
108 Prf Não. 
109 Psq Valeu por ter vindo. 
110 Prf Valeu também. 
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ANEXO 05 
Entrevista com a 1ª díade de alunos 

Escola 01 
                                                                                                           Duração: 10:51’ 

Tur Part Falas 
01 Psq Veja só primeiro, eu quero saber o nome de vocês. Diz teu nome. 
20 LB L. B. 
03 Psq Qual tua idade? 
04 LB 11 anos. 
05 Psq 11 anos. E o seu? 
06 PH P.H. 
07 Psq Ok. Qual tua idade Pedro? 
08 PH 11. 
09 Psq 11. É...veja só. O que é que a gente vai conversar um pouco? É...lembram da  

aula passada da professora Sílvia? 
10 LB Anham. 
11 Psq Sobre o que foi? 
12 LB [Sobreee... 
13 PH Sobre] a água. 
14 LB A água. 
15 PH Sobre as fases da água.  
16 LB Sobre as fases da água, que era...que tinha a fase líquida, [gasosa e sólida. 
17 PH                                                    gasosa e sólida] 
18 Psq Vocês entenderam...é....compreenderam a aula dela? 
19 LB Anham. 
20 Psq Tudo, tudo, tudo? 
21 Lb Tudo. 
22 Psq Tudo? Foi fácil? 
23 LB Foi. 
24 Psq Ela explica direito? 
25 LB Explica. 
26 PH Muito. 
27 Psq Muito? Como você sabe que é muito? 
28 PH [Porque... 
29 LB Porque] eu não tenho dificuldades na matéria dela. 
30 PH É.( ) 
31 Psq Mas como é que você sabe que compreendeu? Como é que você sabe que 

você compreendeu a matéria? 
32 LB Porque a tarefa que ela mandou fazer eu fiz todas. 
33 Psq Foi? E tu? 
34 PH Eu fiz todas também. Fica mais fácil. Ela explica direito. 
35 Psq Ela explica direito? E o que é explicar direito?  
36 LB Que a gente possa entender. 
37 PH É.  
38 LB Quer dizer, que ela faz uma pergunta pra mim, aí eu entendo dessa pergunta, 

aí ela explicou direito pra mim essa pergunta pra eu poder entender ela. 
39 Psq E tu Pedro? 
40 PH É tipo assim também, porque ela explica a gente entende e pode fazer a 

tarefa com facilidade. 
41 Psq É...lembram algum momento, vou perguntar a Lucas e perguntar a Pedro, um 

momento que ela explicou e que vocês não entenderam? 
42 LB Teve um momento. 
43 Psq Qual foi? 
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44 LB Parece que foi o capítulo... 
45 Psq Não, da aula passada. 
46 LB Ah, da aula passada nada. 
47 Psq Nada? E da aula passada Pedro?  
48 PH Também nada. 
49 Psq Tudo o que ela falou vocês entenderam? 
50 LB Porque foi sobre as fases da água. 
51 PH Agora, teve o outro capítulo que eu não entendi muito não, mas ela pegou e 

me deu depois a...que ela deu a aula...ai eu peguei e não entendi a aula. A 
aula toda não né...algumas coisas, ai ela pegou, ai eu pedi pra ela me ajudar 
na tarefa e ela me ajudou. 

52 Psq É...o que é...vamos dizer assim...o que é saber explicar? A professora sabe 
explicar? Como é que ela explica?  

53 LB Ela explica bem. 
54 PH Assim...ela pega aí ela faz ééé...as fases da água...tem 3 fases...ela faz...a 

gasosa, a sólida e a...líquida. Aí depois ela pergunta pra gente, quais as fases 
da água?  

55 LB Aí ela fala...vocês entenderam...querem que eu repita? 
56 Psq Teve algum momento da aula passada que...vocês pensaram...ela tá 

explicando? Ela ta explicando corretamente? Ta explicando que eu to 
entendendo? Tem alguma parte que vocês lembram da aula que vocês 
disseram...ali ela ta explicando? 

57 LB ( )Na evaporação. 
58 Psq Evaporação? Deixa eu olhar. 
59 LB Não é evaporação né Pedro? 
60 PH Evaporação? É.  
61 LB Quando borbulha... 
62 Psq Como o quê? 
63 LB Quando a gente esquenta a água... 
64 Psq Deixa eu olhar aqui... 
65 --- Passando o vídeo 
66 LB Eu não apareci ai não, eu tava aqui na ponta. 
67 --- Passando o vídeo. 
68 Psq Deixa eu botar mais pra cá, espera aí. 
69 --- Passando o vídeo  - Episódio da Naftalina 
70 Psq Ela tá explicando aí? 
71 LB Ai ela ta explicando. (Naftalina) 
72 Psq Por que ela ta explicando? 
73 LB Porque ela ta falando uma coisa que ela já deu na aula passada. Tá falando 

das fases da água, que é sólida, liquida e gasosa. Ai eu peguei e falei, 
quando é a evaporação aí ela falou “quando a água esquenta, o vapor sai e 
forma as nuvens” 

74 Psq Aí ela ta explicando? 
75 LB Tá.  
76 Psq Hum...deixa eu olhar mais. 
77 --- Passando o vídeo. 
78 Psq Teve uma hora que você falou...você disse que era das moléculas...qual foi 

das moléculas? Foi moléculas que você falou não? Qual foi o que você disse 
antes? 

79 LB Da evaporação. 
80 Psq Evaporação...então espera aí. 
81 LB Você tava atrás dela. 
82 --- Passando o vídeo. 
83 Psq Tá passando rápido, mas é daqui a pouco. 
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84 --- Passando o vídeo 
85 LB Água destilada é aquela ( ) ((Os alunos conversam entre si.)) 
86 Psq Ela explicou aí? 
87 LB Explicou 
88 PH ( )Explicou o que faz o sal.  
89 LB Não tem o mar? A água é salgada. 
90 PH Se a gente pegar e fizer um buraco de mais ou menos o que, um palmo...dois 

palmos...assim...e deixar a água muito grande...com dois palmos de 
profundidade, ai depois que o sol vai secando a água, a água vai escorrendo 
e o sal fica. 

91 Psq Isso aí é o quê? Ela tá explicando o quê? 
92 PH Água destilada. 
93 Psq Água destilada? 
94 PH Não é água destilada? 
95 LB É, água destilada. 
96 Psq Hum, ok. Tem alguma outra coisa que vocês lembram que ela explicou? Das 

coisas que vocês entenderam? 
97 --- ... Silêncio 
98 PH Aquele negócio do iceberg... 
99 LB É... 

100 PH Aquele iceberg  
101 LB De rios. 
102 PH É a água na fase sólida.Aí ela explicou do Titanic que tinha um cara lá 

olhando, ai ele bateu... o farol que ( ) aí ela explicou que ( ) 
103 LB Vem água de, vem água de de mares  
104 PH Assim aí junta a água na fase sólida 
105 Psq Então na fase sólida você lembra que ela explicou através do iceberg? 
106 LB Foi...sobre o gelo. 
107 Psq Certo. E da fase líquida? Lembra? 
108 LB Lembro. Quando ela tá sólida ai vira pra líquida...tipo assim...eu coloco a 

água no congelador, ela ta líquida...ai quando coloco ela no congelador, ela 
não vai pedrar? Aí a água vai ficar sólida. Se a gente tirar ela do congelador, 
a temperatura que tiver vai aquecer essa água e ela vai ficar líquida de novo. 

109 Psq E na fase...evaporação? O que vocês se lembram que ela tava explicando? 
110 LB Quando tem uma chaleira... 
111 PH Ai esquenta a água... 
112 Psq Ela explicou assim? 
113 LB Mesmo assim. Se a gente botar no fogo ( ) 
114 PH A gente esquenta a água, ai fica na tampa...assim...aí a tia falou “as bolinhas 

líquidas de água”...o gás assim... 
115 LB Aí o gás sobe e a gente vê...ela falou: “dá pra ver essa evaporação?” Ai a 

gente: “dá”. Porque a gente não vê né? Tipo a panela de pressão...a gente 
não vê aquele gás saindo? Aquele ar saindo bem pouquinho? Pronto, a água 
ali ta na fase gasosa. Aí ela vai pras nuvens ai depois ela fica líquida de novo, 
porque não vai chover? Ai quando chove a água fica líquida de novo. Ai se 
formar um iceberg ela vai ficar sólida... 

116 Psq Certo. Como última pergunta...você acha que a professora de ciências de 
vocês sabe explicar? 

117 LB Sabe. 
118 Psq Como é que você sabe? 
119 PH Porque assim...quando a gente ta fazendo a tarefa...ela explica bem a gente 

a tarefa...ela explica bem o capítulo...as paginas....essas coisas. E a tarefa só 
tem a ver com o que ela explica. Aí tem na tarefa: “os estados da água quais 
são” a líquida, a sólida e a gasosa. Aí a tarefa faz: “diga as fases de acordo o 
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que você entendeu sobre esse capítulo”. Aí eu vou falar tudo de acordo com 
o que ela explicou?. 

120 Psq Muito bem. E diz ai LB...é...como é que você sabe que ela sabe explicar? 
121 LB Porque ela faz mesmo assim...ela pega, fala tudo que tá no livro, todas as 

respostas, só pra gente ter uma idéia, ai quando é na aula dela, na maioria da 
aula...ela explica e deixa mais ou menos uns vinte minutos pra gente 
responder aquela questão, ai ela só fala daquilo que a gente vai responder. ( ) 
Aí essa ela vai dar sobre a evaporação, a queimada e o fogo, e a tarefa é só 
sobre isso. A tarefa fala sobre o fogo, sobre a evaporação, sobre as 
queimadas ( ). Aí ela explica a aula todinha. Aí quem não entendeu ela dá a 
página...fala se a gente entendeu ou não...quem não entendeu ela explica de 
novo. Quem entendeu ela deixa também fazer em grupo pra um ajudar o 
outro...assim...ela explica bem. 

122 Psq Muito bem LB, muito bem PH. Era isso que eu queria conversar um 
pouquinho com vocês, da aula de ciências tá ok? Pronto. 

123 LB Obrigado. 
124 PH Obrigado. 
125 Psq Obrigada também. 
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ANEXO 06 
Entrevista com a 2ª díade de alunos 

Escola 01 
          

                                                                                                   Duração: 06:54’ 

Tur Part Falas 
01 Psq Que bom que vocês aceitaram vir pra cá. Como é teu nome hein? 
02 MG M.G. 
03 Psq Ah, M. G. Qual tua idade G.? 
04 MG 10. 
05 Psq E o teu? 
06 F F. 
0 Psq F.? Qual é tua idade F.? 
08 F 10. 
09 Psq 10? Eu queria falar um pouquinho sobre a aula da professora que vocês 

tiveram na semana passada de ciências. Vocês lembram do assunto da 
última aula da professora de ciências? 

10 MG Lembramos. 
11 Psq Qual foi?  
12 MG Foi sobre a água. 
13 Psq Tu lembras? 
14 F Foi sobre a água. 
15 Psq Só sobre a água? 
16 F É.  
17 MG É. Ela falou sobre a água sólida, líquida e gasosa... 
18 Psq Vocês compreenderam o assunto da aula? 
19 MG Sim. 
20 Psq Tudo? 
21 MG É fácil. 
22 Psq É fácil? É fácil ou a professora explicou bem? 
23 MG Ela explicou bem, mas o assunto é muito fácil. 
24 F Ela explicou bem. 
25 Psq Como é que você sabe que ela explica bem hein G.? 
26 MG Oi? 
27 Psq Como é que você sabe que ela explica bem? Que você entende rápido. 
28 MG Ela explica de uma maneira que a gente pega mais rápido, ela faz 

perguntas... 
29 Psq E você? Como é que você sabe que ela explica bem? 
30 F Porque ela explica muito bem, ela pergunta...a gente responde...a gente 

lê... 
31 MG Ela desenha os exemplos. 
32 F É. 
33 Psq Vocês lembram da aula passada, cada um vai lembrar um momento, que 

a professora explicou, alguma coisa que marcou? 
34 MG Foi daquela da água que evaporava total. 
35 Psq Hum...das salinas? 
36 MG Porque ela explicou como é que se faz sal, porque quanto mais ralo é 

mais rápida a evaporação. Ai ela explicou que cada litro de água tem não 
sei quantas gramas de sal. 

37 Psq Hum, e você lembra F.? Algum? 
38 F Lembro...deixa eu ver...a sólida. 
39 Psq Qual foi? 
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40 F A água, quando bota no congelador, ela fica gelo, e quando você bota no 
lado de fora, o ar quente deixa a água bem quente, porque o ar frio sobe e 
o ar quente desce. 

41 Psq Certo. E vocês acham que a professora explica bem?  
42 MG Acho. 
43 F Muito. 
44 Psq Muito? Como é que você sabe que ela explica bem? Como é que vocês 

sabem que vocês compreenderam uma explicação dela? 
45 MG A gente compreendeu que a água tem três estados... 
46 Psq E tu F.? 
47 F Também ela faz um jogo, faz um monte de perguntas e quem acerta joga 

o dado e pula casa, ai a gente vai aprendendo. 
48 MG Ai quem chega primeiro ganha o prêmio. 
49 Psq E isso é a explicação é? 
50 MG É...ela faz a explicação dela através do jogo, ela explica de um jeito bem 

interessante. 
51 Psq Que jeito interessante é esse? 
52 MG Assim...ela vai mandando a gente lê, ai quando acaba ela faz perguntas, a 

gente responde... 
53 Psq E você F.? 
54 F A mesma coisa que ela. 
55 Psq Hum...vocês acham então que a professora de ciências de vocês sabe 

explicar?  
56 MG Sabe. 
57 F [Sabe.] 
58 Psq Sabe? Por que você sabe? Só pra terminar. 
59 F Eu sei porque ela explica tudo e faz as perguntas bem 

fáceis...assim...difíceis, fáceis, tanto faz. Ai todo mundo fala e quando não 
sabe ela ajuda. 

60 MG Ela fala de um jeito mais interessante. 
61 Psq Hum...quer dizer que vocês compreenderam toda a aula passada de 

ciências? 
62 MG Anham. 
63 Psq Teve algum momento que ela não explicou direito? 
64 F Não, não lembro. 
65 MG Ela explicou bem explicado. 
66 Psq Foi? Então ta bom. Bom G., era isso que eu queria conversar um 

pouquinho, ver se vocês realmente entenderam a aula da professora de 
ciências e se ela explica bem. Então pelo que vocês colocaram ela explica 
muito bem não é isso? 

67 MG È 
68 F [É.] 
69 Psq Obrigada G., obrigada F. Era só isso mesmo 
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ANEXO 07 
Entrevista com a 3ª díade de alunos 

Escola 01          
                                                                                                   Duração: 10:51’ 

Tur Part Falas 
01 Psq Muito bem, como é teu nome? 
02 V V. 
03 Psq V.? De que V.? 
04 V Barros. 
05 Psq Barros. Qual tua idade V.? 
06 V 11 anos. 
07 Psq 11? E o teu nome? 
08 Mt Mt. P. de L. 
09 Psq Mt. com “h” ou sem “h”? 
10 Mt Sem “h”. 
11 Psq Mt...? 
12 Mt P. de O. 
13 Psq Mt. P. de O. 
14 Mt Vou fazer agora, no dia 17, 11 anos. 
15 Psq Então tem 11. Coloco 11. É...veja só...o que eu queria conversar um 

pouquinho com vocês é sobre a aula passada. Vocês se lembram da aula 
passada da professora S. de ciências? 

16 Mt Lembro. 
17 Psq Lembram? O que foi que ela falou? O que vocês estudaram aula passada 

de ciências? 
18 Mt Ela falou das fases da água, que ela não evaporava totalmente, que a 

gente não podia ver. 
19 Psq Vocês entenderam? Você compreendeu a aula V.? 
20 V Anham. 
21 Psq Todinha? 
22 V Entendi. 
23 Psq E me diga uma coisa...é...como vocês compreenderam o que a professora 

explicou? Ela explica bem a aula? 
24 V Anham. 
25 Psq Todinha? 
26 V Entendi. 
27 Psq E me diga uma coisa...é...como vocês compreenderam o que a professora 

explicou? Ela explica bem a aula? 
28 V Anham. 
29 Psq Explica? Como é que ela explica bem?  
30 Mt Ela bota no quadro... 
31 Psq Como é que você sabe que ela ta explicando? 
32 Mt Porque ela pergunta se a gente ta com dúvida...essas coisas. Ela escreve 

no quadro. 
33 V Pergunta pra gente... 
34 Psq Vocês lembram algum momento na aula passada de algum assunto, algum 

tema que ela tava explicando? 
35 V As fases da água. 
36 Psq As fases da água? Em que momento? Você lembra? Lembra Mt? 
37 Mt Não lembro não. 
38 Psq Assim...é...lembra da aula? 
39 Mt Lembro. 
40 Psq Pronto. Tem algum momento que você acha que...é...ela trabalhou várias 
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coisas sobre a água na natureza? Não foi isso a aula? 
41 Mt Foi. 
42 Psq O que foi que ela ficou explicando durante a aula toda? Quais foram as 

etapas que você lembra mais? 
43 Mt A que eu mais lembro? 
44 Psq É. 
45 Mt O que eu mais lembro é quando a água evapora, quando ta num estado 

muito quente...não...passa pra vapor. 
46 Psq Ela explicou como isso? 
47 Mt Fez desenhos no quadro. 
48 Psq Só fez desenhos? O que foi que ela desenhou? 
49 Mt Ela desenhou... 
50 Psq Se não tivesse o desenho vocês entenderiam? 
51 Mt Entenderíamos. 
52 V Anham. 
53 Psq Com o desenho ela explicou bem? 
54 Mt Explicou. 
55 Psq Explicou bem? 
56 Mt Explicou. 
57 Psq É...como é que vocês sabem que compreenderam a explicação da 

professora? Como é que você sabe V.? 
58 V Porque o que ela perguntava a gente respondia. 
59 Psq E tu? Como é que tu sabe que compreendia o que ela tava explicando? 
60 Mt Porque eu entendi o que ela tava querendo ensinar pra gente? 
61 Psq E vocês acham que a professora de ciências sabe explicar? 
62 Mt Sabe. 
63 V [Sabe.] 
64 Psq Como é que você sabe? Diz V.. Como é que você sabe que ela sabe 

explicar? 
65 V Porque ela explica bem detalhado. 
66 Mt Porque quando a gente pergunta pra ela, ela explica na hora. 
67 Psq E você V.? Tem alguma coisa na sala de aula, na aula passada, que você 

ficou com dúvida? Tem Mt? 
68 Mt Não. 
69 Psq Tem V.? 
70 V Não. 
71 Psq Então ela explicou tudinho direitinho? 
72 V Explicou. 
73 Mt [Explicou.] 
74 Psq Hum. Tem algum momento que você lembra mais da explicação dela? Qual 

a explicação que você mais lembra dela...que ela deu? Explicação de que? 
75 Mt A parte da evaporação. 
76 V E a parte do...iceberg. 
77 Psq Do iceberg? Por quê? 
78 V Porque eu entendi melhor naquela parte. 
79 Mt Anham. 
80 Psq Ela tava explicando o que quando apresentou o iceberg? Ela tava 

explicando sobre o que? 
81 Mt Sobre o navio que bateu quando eles tavam navegando e tinha uma nuvem 

na frente. E tinha dois rapazes na frente, ai os homens tavam distraídos, 
também porque não dava pra ver. 

82 Psq E pra que ela utilizou o navio...o iceberg? Ela quis explicar o que? Pra que 
ela colocou o desenho do iceberg...do navio...pra explicar o que ali? 

83 Mt Pra dizer que a água, quando ta muito frio, ela fica no estado gasoso, quer 
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dizer, sólido. 
84 Psq Hum. Então ela falou do iceberg para explicar o estado sólido, foi isso? 
85 Mt Foi. 
86 Psq Hum, muito bem. Quer dizer que vocês compreenderam a explicação da 

professora? 
87 Mt Anham. 
88 V Entendi. 
89 Psq Entendeu tudinho não é isso? 
90 V Anham. 
91 Psq Como é que você sabe que entendeu a explicação da professora? Se eu 

fizer uma pergunta vocês vão saber responder? Como é que ela vai saber 
se vocês entenderam? 

92 Mt Porque a gente tava participando da aula. Pelo que ela falava, os desenhos 
que ela botava no quadro... 

93 Psq Ela usava os desenhos no quadro pra explicar era isso? 
94 Mt É. 
95 Psq Hum, muito bom. Ok V., ok Mt. 
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ANEXO 08 
Entrevista com a 4ª díade de alunos 

Escola 01 
                                                                                                   Duração: 06:20’ 

Tur Part Falas 
01 Psq Diga seu nome. 
02 Ad Ad. 
03 Psq De que Ad? 
04 Ad C. É Ad. 
05 Psq Ah, Ad. Com dois “ss”? 
06 Ad É. 
07 Psq Qual tua idade? 
08 Ad 11 anos. 
09 Psq 11? E o teu? 
10 AM A. M. 
11 Psq A. M...qual tua idade A. M.? 
12 AM 10 anos. 
13 Psq 10 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre a aula da Professora S. 

É...vocês lembram do assunto dado na última aula de ciências? 
14 Ad Anham. 
15 Psq Qual foi? 
16 Ad Sobre o problema da água. 
17 AM Ela ensinou como é o processo de retirada do sal da água do mar. 
18 Psq Hum...então...é...vocês compreenderam o assunto que ela deu? 
19 Ad Anham. 
20 Psq Compreendeu? 
21 Ad É...assim... 
22 Psq Assim? O que vocês não compreenderam? Tem alguma coisa que vocês 

não entenderam? 
23 Ad Se teve alguma coisa eu não lembro. 
24 Psq Não lembra né? 
25 AM Lembro não.  
26 Psq Lembra não? Mas...é...ela explicou...o que vocês entenderam ela explicou 

bem? 
27 AM Explicar, explicou. 
28 Psq Como é que ela explica bem? Como é que ela explica? Como é que você 

sabe que ela explica bem? 
29 Ad Quando ela fala cada etapa do processo. 
30 AM Ela explica cada etapa. 
31 Ad Como é ela é feita...como é o processo... 
32 Psq Hum. 
33 AM Teve uma aula que ela explicou...como é... 
34 Ad Todas as formas de tipo de água. 
35 Psq Mas vocês entenderam? 
36 Ad Entendemos. 
37 Psq Ela explica bem? 
38 AM Explica. 
39 Psq Como é que você sabe que ela explica bem? 
40 AM A gente sabe que ela explica bem pela maneira...que a maioria das coisas 

que ela diz ela expõe que ela diz ela  fazer a gente entender melhor. 
41 Psq E você? O que acha? 
42 Ad Eu acho que ela explica bem, ela bota no quadro...pergunta se a gente tem 
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dúvida sobre o assunto... 
43 Psq Então...é...vocês lembram de algum momento que a professora estava 

explicando? Que ela explicou várias coisas...tem algum momento que 
vocês se lembram que ela estava explicando algum fato...alguma coisa...da 
aula passada? Que marcaram vocês? 

44 Ad Na retirada do sal. 
45 Psq Retirada do sal? 
46 Ad É, acredito que o sal. 
47 Psq E você entendeu? 
48 Ad Entendemos que sim. 
49 Psq E você sobre retirada do sal? Você entendeu? 
50 AM Entendi. 
51 Psq Ela conseguiu explicar direito? 
52 AM Conseguiu. Tanto é que ela fez pra gente um desenho no quadro... 
53 Ad Ela perguntou se a gente queria copiar...a maioria vai e copia. 
54 Psq Você compreende tudo que a professora explica na sala? 
55 AM A maioria. 
56 Ad É, a maioria. 
57 Psq O que é que você não entende? 
58 Ad ... mesmo. Porque às vezes a professora explica, mas a gente não entende. 
59 Psq Mas quando ela explica vocês entendem? 
60 Ad Entendo, ela é uma das professoras que a gente mais entende. 
61 Psq Mas como é que você sabe que a professora explica bem? Como é que 

você sabe? 
62 Ad Pelas etapas que ela bota no quadro...sobre o processo. 
63 AM Pela maneira que ela fica falando...pelo jeito que ela faz. 
64 Psq Certo. 
65 Ad Ela fala...isso é tal tal tal...ai ela vai explicando e a gente entende. Aí eu tirei 

10. 
66 Psq Foi? Que bom. Então vocês acham que a professora de ciências de vocês 

sabe explicar? 
67 AM Sabe. 
68 Ad Das professoras ela é a que explica vai melhor, ela vai ensinando do jeito 

que a gente entende. 
69 Psq Por quê? 
70 AM Porque ela tem o jeito diferente das outras professoras. Quando a gente 

não entende ela vai e explica de novo...bota no quadro. 
71 Ad A maneira dela explicar é fácil. 
72 AM É, ela explica etapa por etapa do processo. 
73 Psq Então, quando vocês fazem a tarefa de vocês, vocês...é...têm dificuldade de 

lembrar da aula que vocês tiveram? 
74 AM De vez em quando. 
75 Ad É, de vez em quando. 
76 AM Mas às vezes ela explica tão bem que a gente nem vai pro livro pra olhar. 
77 Psq Na aula passada ela passou alguma tarefa? 
78 AM Passou. 
79 Psq Vocês tiveram dificuldade em fazer? 
80 Ad Não. 
81 AM Não, porque tem no livro. 
82 Psq Pela explicação da professora deu pra fazer a tarefa? 
83 AM Deu. 
84 Ad [Deu.] 
85 Psq Deu? Ok. É...então quer dizer que vocês consideram que a professora tem 

uma boa explicação? 



 
 

 
 

368

86 Psq Ok. É...então quer dizer que vocês consideram que a professora tem uma 
boa explicação? 

87 Ad Anham.  
88 AM Com certeza. 
89 Psq Em ciências? Vocês gostam de ciências? 
90 Ad Eu gosto. 
91 AM [Eu gosto.] 
92 Psq Hum. Então a professora também é uma boa professora de ciências? 
93 Ad Ah, com certeza. 
94 AM Acho que é uma das aulas preferidas. 
95 AM É. 
96 Psq É? Então ta. Eu só queria saber mesmo se vocês entenderam a aula da 

professora na aula passada, ta certo? Obrigada A. M., obrigada Ad. 
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Anexo 09 
Transcrição da Entrevista 01 

Escola 02 
                         Duração: 24:34’ 

T Part Falas 
01 Psq Estamos iniciando uma entrevista...é...que faz parte da pesquisa de 

doutoramento em educação, onde trabalharemos com o ensino de ciências. 
Estamos aqui ao lado da professora S. onde ela vai falar um pouco do perfil 
dela em relação ao lado profissional e sua trajetória no ensino das ciências. 

02 Gea Bom dia. Meu nome é G..Eu sou professora de Ciências e Biologia, trabalho 
na Escola de Aplicação é profª Ivony de Alves Guerra, desde 98. Mas, já tenho 
15 anos de experiência profissional, trabalhando em outras escolas. Leciono 
da 5ª ao 3º ano, né é mas já tive experiência com Educação Infantil, numa 
creche e que me deixou assim muito é,é assim espantada no universo infantil, 
né já que eu não tinha experiência nenhuma apesar ter feito no magistério, fiz 
magistério. Tenho pós-graduação pela Universidade de Pernambuco na área 
também de Biologia, de Programação de Ensino. E já participei de eventos 
como capacitadora, como palestrante, mas, evento de pequeno porte, nada 
muito grande.  A minha perspectiva agora, meu prospecto futuro é preparar 
para o mestrado. Onde já faço parte de um grupo de pesquisa na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica daqui de 
Garanhuns na área de meio ambiente. 

03 Psq Ok! Qual a sua concepção sobre o ensino de Ciências? 
04 Gea O ensino de Ciências hoje ele precisa ser voltado muito para o cotidiano. 

Então o aluno tem que ter experiência do que ele vive e associar a isso a parte 
teórica. Por que não é fácil ensinar Ciências e quando a gente teoriza muito 
fica ainda mais complexo. Então, quando a gente relaciona com a pratica do 
aluno com a vivência dele até com o próprio corpo que é Ciências, então, 
torna-se muito mais fácil. 

05 Psq Para você o que é explicar no ensino de Ciências? 
06 Gea É tornar fácil, acessível ao entendimento do aluno. E aí é lógico que o mesmo 

assunto tem várias maneiras de você trabalhar. Por que em Ciências você 
trabalha um determinado assunto na série inicial, na 5ª série e o mesmo 
assunto no 3º ano, a forma de abordagem é diferente. Até por que a própria 
criança vai amadurecendo, né e com isso o tempo de de aprendizagem dele 
também muda. 

07 Psq Como é conduzir uma aula por meio da explicação? 
08 --- Pausa 
09 Gea Acho fácil. Porque eu não sou muito ligada a tecnologia. Então, ainda acho 

que o ensino precisa muito daquele tradicionalismo,lógico que a aula não vai 
ser aquela palmatória como a gente fazia antigamente, como se fazia 
antigamente. Mas, a gente, eu utilizo muito o livro didático, e vou explicando 
cada tópico. 

10 --- Pausa 
11 Psq Você está relacionando o ensino tradicionalismo a questão da aula expositiva? 

(Intervenção da pesquisadora, procurando entender o que a professora 
entendia por tradicionalismo). 

12 Gea Da aula expositiva, é. A exposição dialogada mesmo, professor falar,tirar 
dúvidas, né e não deixar que o ensino tra... é o ensino inovador deixa o aluno 
muito à vontade, que ele vai construindo, isso é bom. Mas, acho que a gente 
precisa dar um norte, porque sem isso a gente desordena demais os alunos 
também tem uma aprendizagem muito fragmentada e daí que venha 
juntar essa fragmentação toda eu acho mais complicado. 
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13 Psq De que modo você explica? O que faz como estratégia para explicar? 
14 Gea Tentar adequar ao vocabulário deles a coisas que ele conhece no dia-a-dia, 

acho que é a melhor forma. 
15 Psq Você utiliza algum recurso (material) para explicar? 
16 Gea Como eu tenho pouco tempo, já que trabalho os três expedientes todos os 

dias. Eu uso muito desenho que eu mesmo faço no quadro. Não sou boa 
desenhista, mas dá tranquilamente pra gente explicar com desenhos, com 
gravuras. E eventualmente a gente vai para a sala, o auditório para ver uma 
aula no data-show. São os recursos que a gente mais utiliza.  

17 Psq Existe algum laboratório aqui na escola? 
18 Gea Existe. A gente também utiliza laboratório de Biologia, laboratório de Bio-

química. Mas, não é uma prática tão constante. Esse ano nós fomos umas três 
vezes. 

19 Psq Faz variação no modo como você explica em função do conteúdo? 
20 Gea Faz. Tem, tem conteúdo que você tem que explicar muito mais. E AA questão 

da daquele ponto, daquele assunto realmente muitas vezes ter uma, uma 
dinâmica diferente, preparar bem. 

21 Psq O que significa explicar muito mais vezes? 
22 Gea Porque muitas vezes o assunto realmente é complexo. E aí o aluno não 

consegue atingir aquilo tudo. Eu vou dar um exemplo. Em relação  Universo. É 
muito difícil o aluno conceber que ele está do lado de fora da Terra, não é. 
Muitas vezes a gente pede que desenhe que ele tivesse lá na lua e que 
observe na Terra. E ele faz o desenho assim incríveis. Ele desenha farmácia 
com nome da farmácia. Coisas que a gente não veria nunca de lá, né. Então, 
a concepção que ele tem de Terra, de Universo é muito, é muito distante do 
ideal. 

23 Psq É possível avaliar quando uma explicação foi adequada, ou não? 
24 Gea A gente percebe com a carinha do aluno, ele fica todo satisfeito, quando ele 

consegue entender. E até o professor percebe, que hoje uma aula boa, uma 
aula prazerosa, e quando não a gente vê no semblante do aluno, do próprio 
professor. 

25 Psq Quando isso acontece, o que foi que aconteceu com a explicação? 
26 Gea Eu acho que nem foi nem na explicação, acho, que foi na preparação. O 

professor não tenha preparado direito, não tenha colocado todas as 
possibilidades. Porque quando a gente está preparando uma aula a gente 
pode imaginar que o aluno pode perguntar determinadas coisas. E como a 
gente vai responder a determinadas coisas. Então, se a gente tiver a 
possibilidades desse entendimento do aluno a gente consegue alcançar mais. 
É lógico que planejamento é flexível e a gente não consegue atingi-lo sempre, 
sempre, não. 

27 Psq Você está colocando como fosse uma antecipação. 
28 Gea Uma antecipação, uma previsão do que vai acontecer na sala de aula. 
29 Psq O aluno também explica na sala de aula, ou apenas o professor? 
30 Gea Não, o aluno também explica. E muitas vezes ele para a aula para dar uma 

entendimento, para falar do que entendeu da experiência prática dele, para 
falar de um experimento. Do que ele tem observado na vida. 

31 Psq Geralmente, quando ou como a explicação é suscitada pelo aluno? 
32 --- Pausa 
33 Gea Aqui é bom de trabalhar. Porque aqui o aluno é muito motivado, ele tem muita 

vontade de aprender e talvez pela seleção ou pelo estilo do aluno daqui, 
outros que não têm esta prática começa a perceber que estão fora do 
contexto. Então, não estou a pesquisar, investigar, a perguntar e a aula fica 
muito participativa. 

34 Psq Para entender, esses ‘outros’, essa diferença desses ‘outros’. 
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35 Gea Alunos que tenham vindo por exemplo esse ano para escola, estão vindo de 
outra realidade, a gente ver, comparando com outras unidades, como eu 
trabalho com outras escolas, comparando a gente ver que a aprendizagem 
daqui é muito importante, é muito mais eficaz do que em outras escolas. E aí, 
eles vem de lá com uma prática de não perguntar, de não participar da aula, 
de aluno ‘baú’ professor fala e ele fica guardando tudo ali, a maneira como ele 
guarda, a gente sabe. E aqui não, o aluno gosta de vê se realmente na prática 
do que ele aprendeu. 

36 Psq Mas, isso você acha que se deve da relação professor-aluno ou é em questão 
do aluno em relação ao professor? 

37 Gea Eu acho que é da relação professor-aluno. Porque quando o professor dar 
essa abertura o aluno sente confiante né, ele confia que pode perguntar, não 
vai ser agredido, com risadinha, então ele fica à vontade e pergunta. 

38 Psq Você planeja as explicações que serão manejadas na sala de aula? 
39 Gea Hum,hum. Eu já disse que tenho pouco tempo, mas no domingo eu sempre 

reservo meu domingo para preparar a aula. Do domingo à noite. Então, à noite 
eu vou lá e dou uma no que vou ver durante a semana e planejo alguma coisa 
nesse período. 

40 Psq E já na preparação, já se preocupa de como abordar o assunto, o conteúdo. 
41 Gea Também, e aí a gente aproveita o seguinte. É (pausa) é lógico que quando a 

gente está com quinze anos de sala de aula, tem séries que a gente não 
precisa nem está preparando aula. A gente só vai preocupar como levar para 
esse aluno, a turma mudam, né. E a gente observa uma 5ª série A é diferente 
de uma 5ª série B, sabe que vai ter que abordar de uma maneira diferente. 

42 Psq O professor tem consciência do momento que está explicando? 
43 Gea Tem que ter porque ele senão se perde. E eu acho que perguntar sem saber 

do que está falando,fica difícil.  se conseguiu explicar e até para ver para a 
vida que é muito complicado. Se a gente não tiver consciência do que está 
fazendo.  

44 Psq Você acha que existe uma especificada de explicar no ensino de Ciências ou é 
mesma coisa em qualquer disciplina? 

45 Gea Tem sim. Em ser Ciência já conspira para isso. O ambiente por si só já é uma 
sala de aula. E aí a gente pode traçar, fazer esse paralelo. E fica mais fácil, eu 
acho. 

46 Psq Você quer acrescentar mais algum comentário a respeito da explicação no 
ensino de Ciências? 

47 Gea Não. Eu só acho assim, que se precisa assim, que o professor precisa ter um 
pouco de paixão do que está fazendo. Então, o professor sabe do que está 
falando, gosta do que está fazendo e a aula flui. Porque têm assuntos que 
particularmente não gosto, mas quando a gente sente obrigada a trabalhar 
com aquele assunto, a gente estuda um pouco mais, mas você percebe a 
diferença. Quando a gente vai dar uma aula que a gente domina por completo, 
mesmo que a gente domina, entre aspas. Mas do assunto sabe 
tranquilamente o que vier vai levar. 

48 Psq Obrigada! 
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ANEXO 10 
Transcrição da Aula: Propriedades do ar 

ESCOLA 02 
                

                                                                                                       Duração: 39:10’ 
Entrada dos alunos em sala de aula. 
Montagem da filmadora no lado oposto da entrada da sala de frente para os alunos.   
Além da professora e os alunos encontrava-se na sala de aula a pesquisadora que se 
posicionou no final da sala no canto esquerdo. 
Entrada da professora na sala. Cumprimenta a pesquisadora e se posiciona na frente da 
sala para falar com a turma e coloca seu material em cima do birô. 
 

T Part. Falas Comentários 
01 Prof Pronto pessoal vamos lá!. Vamos lá. 

 
A professora 
começa fazer a 
chamada 

02 
 

R A senhora não vai dar o visto no exercício não, 
professora 

Um aluno interpela a 
professora 

03 Prof Não, na próxima aula a gente ver a questão do 
exercício, ta? No Capítulo 19 na página 196. É dona 
D., né? 

Já faz parte da 
rotina da aula os 
alunos lêem partes 
do conteúdo do livro 
de Ciências. Mas, 
existe uma 
seqüência em 
ordem alfabética de 
acordo com a 
caderneta. 

04 Als. [É não É E.] 
[É E. agora.] 

 

05 Prof E. não vai ler porque está com a garganta 
inflamada. Depois de E. 

 

06 AL Er.    
07 Prof Er. vai ler? Na página 196, Er. Bom, mas antes de 

começar, vamos observar aí que tem uma 
experiência que todo mundo aqui já conhece né? 
Que é a experiência de colocar...  

 

08 R Só não coloquei o algodão  
09 Prof O algodão. Mas o algodão aí é só pra mostrar 

realmente que o copo não se molha quando a gente 
emborca ele dentro d’água. Quem sabe dizer porque 
isso acontece?  

 

10 Al Porque dois corpos não podem ficar num lugar só.  
11 Prof E que dois corpos são esses aí?   
12 Als Duas matérias.  
13 Prof Duas matérias. Que matérias a gente pode 

observar? 
 

14 Als Água e ar. Todos ao mesmo 
tempo 

15 Prof Água e ar. E como a gente está estudando o ar, a 
gente já observa aí que uma das propriedades do ar 
é ocupar es-paço. 

 

16 Als                   [PAÇO] Todos ao mesmo 
tempo 



 
 

 
 

373

17 Prof E logicamente o que ocupa espaço ele TEM massa, 
tá. Por isso quando a gente coloca o copo 
emborcado ele não chega molhar o fundo do copo. 
E aí o algodão é só pra mostrar realmente que a 
água não consegue entrar e penetrar no espaço 
onde tem ar. Quando a gente coloca o copo 
inclinado essa água entra porque o ar sai e permite 
que a outra matéria penetre nesse interior, ok. 

 

18 R Oh, professora e como é que dentro da água vai ter 
oxigênio? 

 

19 Prof Tem água, já a própria molécula de água já é 
formada de oxigênio, tá. Então, a gente não já viu 
H2O? Dois átomos de Hidrogênio ligado a um átomo 
de Oxigênio, né.  Então, só por essa constituição 
química a gente já ver que existe Oxigênio na água. 
E existe Oxigênio onde mais? ... Nooo  

 
 
 
Faz um movimento 
circulatório com as 
mãos. 

20 Als Ar  
21 Prof Ar. Não é. Na proporção que nós vimos na última 

aula, na proporção de 21%.  Vamos lá, página 197, 
Ev. 

 

22 Ev. O ar é matéria. Ele ocupa todo o espaço de um 
ambiente onde não exista outra matéria. Imagine 
uma garrafa com água até a metade: a outra metade 
(a de cima) é ocupada por ar (p.197). 

O aluno começa a 
ler 

23 Prof Então, já vimos aí, o ar é matéria e como matéria 
não pode ocupar o mesmo lugar que outra matéria, 
tá. Só pra gente dar um exemplo: se a gente fosse 
bater um preguinho aqui nesse birô a gente ia ver 
para que esse prego entrar essa madeira teria que 
se afastar. Teria que deixar um espaço para poder 
caber um prego, tá. Ai, a gente pode dizer assim: ‘a 
professora, mas quando a mulher está grávida, não 
tem duas matérias, dois corpos aí ocupando o 
mesmo lugar? Será que é?  

Faz uma 
dramatização 
batendo um prego 
na madeira 

24 Al. Não  
25 Prof Não, né. Parece que é. Mas a barriga da mulher 

cresce, né. O útero dela se dilata para poder abrigar 
essa, esse novo corpo, tá. Então dois corpos não 
pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Mesmo 
quando estão uns sobre os outros quando a gente 
coloca um livro sobre o outro, mas um está 
ocupando espaço debaixo e outro está no espaço 
intermediário e assim por diante. E o ar também é 
matéria porque não pode ocupar o mesmo lugar que 
outra matéria. 

 
 
 
 
 
 
Encena com as 
mãos 

26 Ev Sendo matéria, o ar possui massa. O aluno retoma a 
leitura 

27 Prof E massa a gente pode considerar agora, que massa 
é peso, tá. Aí lembram daquele exemplo que a 
gente já falou aqui. Que tudo que a gente joga, cai 
por conta de que? 

Encena com as 
mãos 

28 Al Da gravidade.  
29 Prof Da gravidade, né.   
30 Ev Quando cheia de ar, uma bola, por exemplo tem O aluno retoma a 
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massa leitura 
31 Prof Tem mais massa. Ou seja, ela pesa mais. A professora corrige 
32 Ev  Tem mais massa, ou seja ela pesa mais.) tem mais 

massa (“pesa mais”) do que quando está vazia.Na 
Terra, tudo o que tem massa tem peso também. E 
ter peso significa 

O aluno retoma a 
leitura. 

33 Prof E ter peso significa...  
34 Ev ser atraído pela gravidade terrestre. Retomada da leitura 
35 Prof Gravidade terrestre. Nós até fizemos um exemplo 

aqui, de que a gente jogando uma bola de ferro e 
uma bola de isopor quem caia primeiro, né. É 
logicamente a que tem mais peso, porque é puxado 
por mais força pela gravidade, tá. Então, a gente já 
viu aí. O ar tem massa e ocupa lugar noooo espaço. 

 
Encena com as 
mãos. 

36 Als [Espaço.] Todos ao mesmo 
tempo 

37 Prof Portanto, é matéria. Então, a gente já pode dizer 
que o conceito de matéria: é tudo aquilo que tem 
massa e ocupa lugar nooo espaço. 

 

38 Als [Espaço.] Todos ao mesmo 
tempo 

39 Prof Não esqueçam mais isso, porque isso vai 
acompanhar vocês agora por, por muito tempo.  
Bom dia! 

 

40 Al Bom dia! 
 

Um aluno entra na 
sala 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof As outras propriedades do ar são: 
compressibilidade, elasticidade e expansibilidade do 
ar. Aí, vamos observar aí, nesse trabalho que tem o 
exemplo da seringa. Uma seringa, logicamente sem 
a agulha. Quando a gente coloca o dedo na 
partezinha que vai ficar a agulha da seringa e 
empurra o êmbolo, não é, que é a partezinha que 
empurra o líquido pra, que a gente toma a injeção. A 
gente observa que a força que a gente faz né, 
mesmo a força toda não consegue empurrar o 
êmbolo todo para lá. Por que? Porque nós 
prendemos o ar dentro da seringa, tá. E essa 
capacidade aliás a gente chama de com-pres-si-bi-li-
da-de. Agora quando a gente solta o êmbolo o que 
acontece, o ar empurra o êmbolo para fora. E ai a 
gente observa a expansibilidade e até a elasticidade 
do ar. Tá. Aí, por exemplo, quando a gente senta no 
sofá, o sofá não afunda? Quando a gente levanta o 
que acontece, o que acontece com o sofá ele volta 
ao estado inicial, hã. É depois de Ev., quem é? 

 
Aponta para o livro 
 
 
 
 
 
Encena com mãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encenação 

42 Al F. Um aluno levanta a 
mão. 

43 F Além de ocupar espaço e ter massa, o ar apresenta 
outras propriedades, como compressibilidade, 
elasticidade e expansibilidade. O ar pode diminuir de 
volume dentro 

Fernando começa a 
ler. 
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44 Prof [Dentro de um recipiente.  
45 F De um recipiente.] É isso que se chama de 

compressibilidade do ar.  
Retoma a leitura. 

46 Prof Ou seja, comprimir o ar, guardar o ar num recipiente 
fechadinho. Aqui o ar está todo expandido, não tá. 
Mas aí quando a gente guarda ele no local por 
exemplo, quando enche uma bola de sopro, um 
pneu, a gente está comprimindo o ar. 

Faz movimento com 
as mãos encenando 
o ar pela sala. 

47 F Na situação mostrada nas fotos A e B, quando se 
empurrou o êmbolo, o ar foi comprimido, passando a 
ocupar um espaço menor. 
Essa propriedade permite que o ar seja utilizado 
para vários fins. por exemplo: você já viu um 
compressor de ar? 

Retoma a leitura 

48 Prof A gente já, vocês já devem ter visto muito aqueles 
compressores que o pessoal que enche bola de 
aniversário leva para casa da gente. Mas aquele 
compressor é muito rápido, né. Do que a gente 
encher na boca. Né, então, ele bota uma bolinha, às 
vezes até quatro ou cinco bolas de uma vez e 
shi,shi,shi.   

 
Encena com as 
mãos. 
 
 
‘Encena como fosse 
encher uma bola. 

49 R Uma vez o pneu da minha bicicleta furou ... e dei 
bicicleta a ele e quando ele tampou o buraco uma 
linha costurado em menos de 5 segundos ela já 
enche. 

 

50 Prof E aí já enche. E como a gente já falou na última aula 
quando é feito, né com gás, GÁS CARBÔNICO fica 
mais pesado e se for encher com gás Hélio? Ele 
simplesmente iria flutuar, porque o Hélio é o gás 
mais leve que existe.  

 
 
Encena com as 
mãos. 

51 F Se não viu, basta ir a um posto de gasolina. Esse 
aparelho é usado para encher pneus e levantar os 
automóveis nos elevadores hidráulico. 

Retoma a leitura 

52 Prof Olha, para aí. A diferença tá nos elevadores 
hidráulicos, o próprio nome já diz ele utiliza, ao 
invés, além de ar ele utiliza uma outra coisa. Quem 
sabe? 

 

53 Ala Água.  
54 Prof ÁGUA. Tá. Então, entra naquela história do pistão, 

quando a gente estudou água, lembram.  Da 
pressão da água, fazendo com que esse macaco 
hidráulico levante o carro, tá. 

 
 
Encena com as 
mãos. 

55 F Veja estas fotos: 
O ar comprimido pode ser usado também para 
encher bolas (de futebol, vôlei) e pneus de bicicleta, 
em vaporizadores 

Retomada da leitura 

56 Prof Vaporizadores. Aquele fininho que a gente shi, shi, 
não é.  

Encenação 

57 F Vaporizadores de perfume e máquinas de  Retomada da leitura 
58 Prof de perfuração de solo]  
59 F [perfuração do solo, entre outros exemplos Retomada da leitura 
60 Prof Entendido ai minha gente. Compressibilidade. Agora 

vamos ver a elasticidade do ar. A gente observando 
na figura A a gente vê que o êmbolo que antes 

Mostrando a figura 
do livro. 
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estava apertado comprimindo o ar, agora a gente 
solta. Se vocês observarem na situação B, esse 
êmbolo agora foi empurrado pelo ar. O ar voltou 
ocupar o espaço que tinha anteriormente. 

 
Encenando com as 
mãos 

61 F Ao cessar a pressão sobre o êmbolo, ele retorna à 
posição que ocupava antes de ser empurrado. Na 
realidade, o êmbolo retorna ao lugar porque o ar de 
dentro o pressiona e volta a ocupar o volume inicial. 

Retomada da leitura 

62 Prof É é aquele mesmo exemplo que já falei aqui de 
sentar no sofá, de amassar uma esponja. De de 
amassar um desodorante em, em spray. Quando 
cessa a pressão que a gente coloca ali, cessa o ar 
volta ocupar todo o espaço que tinha anteriormente, 
tá. 

Encenando com as 
mãos. 
 
 
Encenando com as 
mãos. 

63 Al Só se a gente tampasse  
64 Prof [Só se a gente tampar] aí ele fica com a 

compressibilidade, a gente comprime o ar, mas 
quando a gente solta a gente ver que o ar ele é 
elástico, tem a capacidade de expandir com muita 
facilidade de voltar a ocupar o espaço que tinha 
anterior 

 
Encenando com as 
mãos. 

65 Al Essa propriedade do ar – de Retoma a leitura 
66 Prof De voltar a ocupar   
67 Al ... voltar a ocupar seu volume inicial ao cessar a 

compressão – é denominada elasticidade. 
Retoma a leitura 

68 Prof Elasticidade. Alguma pergunta? Quem é depois de 
F.?  

 

69 Al O ar tem também a propriedade de expandir-se em 
determinado ambiente. Observe: Apresentar as 
figuras da página 198 

F.começa a ler.  

70 Prof Ai a gente observa que dentro da do do pote na 
situação A o pote fechado o ar tá aí exercendo uma 
certa pressão para todas as paredes desse vaso. 
Quando a gente abre o pote, o que vocês acham 
que acontece com o ar que estava dentro do pote?  

Aponta para o livro. 
Encena com as 
mãos. 

71 Al Sai  
72 Prof Ele sai. Agora ele vai se misturar com todo o ar do 

am-bi-en-te, tá. 
Encena com as 
mãos 

73 Al       [bi-en-te.]                                                     
74 Al O ar dentro de uma garrafa tampada se expande, 

isto é, ocupa todo o espaço do interior da garrafa. 
Se a garrafa quebrar ou for destampada, o ar de seu 
interior se mistura com o ar atmosférico do 
ambiente, ocupando um volume maior (p. 198). 
O ar exerce pressão 
Você aprendeu... 

Retomada da leitura 

75 Prof  Só um minutinho. Entenderam aí, a questão da 
expansibilidade? O ar estava lá guardadinho quando 
foi aberto ele se mistura com o ar do ambiente. 
Alguma dúvida? Diga ......? 

A professora 
interrompe a leitura. 

76 R Oh professora mas ai quando tira a tampa ainda fica 
ar dentro do pote? 

 

77 Prof  Fica, fica. Mas a maior parte dele tá lá, misturada 
com o ambiente. E aí a gente vai ver uma outra 
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coisa que a gente já falou. Lembram daquela 
história da pressão que alguma coisa podia está 
empurrando a gente pro lado outro empurrava pro 
outro ... e a gente fica reto por que? Porque, como 
existe pressão de todos os lados mantém a gente 
num certo equilíbrio. Lembrando que esse equilíbrio 
não é determinado só pela pressão, tá. Tem 
inclusive órgãos internos do corpo humano que 
ajudam no equilíbrio do corpo, tá. Mas, o ar exerce 
pressão.  

 
 
 
Encenação 

78 Al O ar exerce pressão 
Você aprendeu que a atmosfera de uma camada de 
ar com muitos quilômetros de espessura e que 
funciona como uma “capa” gasosa em torno da 
Terra (p. 198). 

Retomada da leitura 

79 Prof  Pois é, nós vimos lá que temos várias camadas da 
atmosfera. A primeira camada quem lembra? 

 

80 Al É, é atmosfera  
81 Prof A segunda?   
82 Al Estra.  
83 Prof Estratosfera. Terceira.   
84 Al Mesosfera  
85 Prof  Mesosfera. E aí até nessa camada a gente encontra 

uma outra proteção que é o filtro que é a camada 
de.. 

 

86 Al Ozônio   
87 Prog Ozônio. Muito bem!  
88 Al Aprendeu também que o ar, como toda matéria, tem 

massa e, portanto, tem certo peso. 
Retomada da leitura 

89 Prof  Então, a gente já sabe dizer quais são as 
propriedades do ar  

 

A professora se 
dirige ao quadro e 
começa escrever as 
propriedades do ar, 
enquanto os alunos 
falam as 
propriedades. 

90 Al  Elasticidade   
91 Prof 

 
Propriedades do ar:  Falando e 

escrevendo ao 
mesmo tempo no 
quadro: esquemas 

92 Al  Elasticidade, expansibilidade e compressibilidade  
93 Prof  Elasticidade, Expansibilidade e Compressibilidade... 

tem outra não? 
 

94 --- (...) Silêncio na turma 
95 Prof Ter massa e ocupar?  
96 Al  Espaço.  
97 Prof Ter massa e ocupar lugar no espaço, portanto o ar é 

ma-té-ria, né. Por que é matéria? Porque ele tem 
massa  

Escreve no quadro 

98 Al  E ocupa lugar no espaço.  
99 Prof E ocupa lugar no espaço. Ok. (Ao terminar de 

escrever no quadro, retorna ao birô. 
 

100 Al Professora quando aqui nesse expansibilidade a Faz um movimento 
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pessoa abre e sai o ar quando a pessoa fecha e faz 
assim empurra 

encenando abrindo 
e fechando a tampa 
de um pote. 

101 Prof A gente comprime o ar.  
102 Al Logo, a massa de ar atmosférico exerce pressão 

sobre a superfície terrestre: é a pressão atmosférica.
Retomada da leitura 

103 Prof É a pressão atmosférica.   
104 Al  No século..  
105 Prof Século XVII.  
 Al  XVII, foram realizadas duas experiências históricas 

sobre os efeitos da pressão atmosférica. A primeira 
delas ficou conhecida como experiência dos 
hemisférios 

Retoma a leitura 

106 Prf Com a experiência do hemisfério de Magdeburgo.....  
107 Al A segunda resultou na construção do barômetro...  
108 Prof Barômetro, que é um instrumento que mede a 

pressão atmosférica. Então, a gente vai ler o texto 
daqui a pouco, mas para vocês ter uma uma idéia 
do que é esse hemisfério. A gente até utiliza hoje 
um aparelho parecido com esse. Mas eles pegaram 
duas, duas, dois semi-círculos, duas semi-
circunferências vedaram as duas, que elas eram 
rosqueadas, eles rosquearam as duas e com isso 
eles comprimiram o ar dentro dessa bola de ferro, 
tá. E aí para soltar essa bola de ferro, vocês acham 
que foi fácil ou difícil?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Encena com as 
mãos 

109 Al Difícil.  
110 Prof Muito difícil. Porque como o ar exerce pressão. 

Tinha pressão dentro, mas a pressão de fora ERA 
 

111 Al Maior  
112 Prof Maior. E aí foram preciso na época doze cavalos de 

cada lado para poder soltar esses hemisférios tá. E 
ai, ele comprovou a existência da pressão 
atmosférica. Leia o texto dos hemisférios, por favor. 

Encena com as 
mãoes 

113 Al Os hemisférios de Madeburgo 
Veja ao lado uma representação do que foi a 
experiência. 
O prefeito da cidade alemã de Magdeburgo.. 

Começa ler o texto. 
Mostra a figura. 

114 Prof Otto von Guericke  
115 Al resolveu fazer, em 1654, uma demonstração pública 

para comprovar a existência da... 
Retoma a leitura. 
 

116 Prof Da pressão atmosférica.  
117 Al Mandou construir dois hemisférios de cobre, com 

meio metro de de... .  
Retoma a leitura. 
 

118 Prof Meio metro de diâmetro cada um.  
119 Al Uniu-os, formando uma esfera oca e ... Retoma a leitura. 
120 Prof E com uma bomba.   
121 Al Com uma bomba, extraiu quase todo o ar do interior. 

Antes de se extrair o ar, os hemisférios eram 
facilmente separados, porque a pressão de dentro 
era a mesma que a de fora. Ao se extrair o ar, a 
pressão interna tornou-se menor que a atmosférica. 
Essa diferença uniu de tal maneira os dois 
hemisférios que foram necessários dezesseis 

Retoma a leitura. 
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cavalos (oito de cada lado) para separá-los (p. 199). 
122 Prof  Para separá-los, tá. Vejam aí, a importância dessa 

pressão. A gente observa também que a pressão 
atmosférica ela interfere inclusive no nosso 
organismo, tá. Quando a gente viaja daqui pro 
Recife, por exemplo, a gente chega ali na Serra da 
Russa e a gente sente um certo zumbido no ouvido, 
por que? Porque a pressão também ali modifica. A 
pressão de fora pode estar maior que a pressão 
interna e assim sucessivamente, tá. A outra 
experiência resultou na construção do barômetro. 
Que é um instrumento usado até hoje para medir a 
pressão atmosférica e medir também a altitude, tá. 
Quem é depois de Ga? 

 

123 Al Gt.  
124 Prof Gt   
125 Al Barômetro: medindo a pressão atmosférica 

Também no século XVII, o físico italiano... 
Começa a ler. 
 

126 Prof Evangelista Torricelli  Intervenção da 
professora 

127 Al Evangelista Torricelli (1608-1647) construiu o 
primeiro dispositivo capaz de medir a pressão 
atmosférica – o barômetro. 

 

128 Prof Esse dispositivo ele denominou de BA-RÔ-ME-TRO.  
129 Al Usou um tubo de mais ou menos 1 metro de 

comprimento, fechando 
Retoma a leitura 

130 Prof Fechado numa das extremidades. A professora corrige 
131 Al fechado numa das extremidades. Encheu-o 

completamente de mercúrio... 
Retoma a leitura 

132 Prof Mercúrio é um metal líquido que a gente encontra 
nos termômetros que a gente coloca para verificar 
aa temperatura do corpo. Só um minutinho. 

A professora 
interrompe a çeitura 
para dizer o que é 
mercúrio 

133 Al O mercúrio, por exemplo, se tocar na pele morre?  
134 Prof Não, mas também a gente não deve tá fazendo isso. 

Pois em grandes quantidades ele vai se acumulando 
dentro do próprio organismo.  

 

135 Al Oh Professora Um aluno chama 
136 Prof Aí vocês já ouviram falar daquele garimpo de Serra 

Pelada? O mercúrio também era usado para separar 
o ouro da areia daquela água lá. Então, muitos 
garimpeiros tiveram, têm problemas de saúde até 
hoje por conta do contato direto com esse mercúrio. 
Mas, assim, se você colocar só uma vezinha não vai 
morrer não, tá. Agora não tem necessidade de está 
fazendo isso.  O mercúrio é o único metal líquido 
que existe e tem a capacidade de se expandir 
quando aquecido, tá. Ele se dilata. 

 

137 Al Professora  O aluno insiste 
138 Prof Aumenta, por isso que quando a gente pega o 

termômetro coloca debaixo do braço a nossa 
temperatura interna faz com que a colunazinha de 
mercúrio vá e determine em quantos graus a gente 
tá. Diga. 

 
Encena com as 
mãos. 
Refere-se ao aluno 
R. 
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139 Al Professora, mas se resfriar o mercúrio e deixar ele 
duro? Ele é difícil de furar, não é? 

 

140 Prof É. Agora o danado é conseguir fazer isso, né. 
Porque ele precisa, ele tem uma, um grau de fusão 
assim, muito bom. 

Riso. A professora 
fica surpresa com a 
colocação do aluno 

141 Al Porque tem o filme mercure man. O homem 
mercúrio. Ele é perfurado 

 

142 Prof Que filme é esse?  
143 Al Filme do homem mercúrio  
144 Prof Não, nunca vi esse não. Mas tem muito filme que 

mostra. Tem um, se não me engano O 
EXTERMINADOR que aparece um cara lá fica sai 
todo, não é?  

Encenação 

145 Al Exterminador 2  
146 Prof É.  
147 Al Ele é todo feito de....  
148 Prof Mas ali gente ver bem. É lógico que o mercúrio 

dependendo de onde ele está condicionado   Mas 
depois ele se, ele tem a capacidade de se tornar 
líquido com muita facilidade 

 

149 Al É por isso que o mercúrio .... calor  
150 Prof O calor do ambiente, tá. Porque se usa o mercúrio? 

Porque o mercúrio como é um metal líquido e tem a 
capacidade de se expandir é quando ele é aquecido 
ele sobe. 

 

151 Al Bota em ferimentos?  
152 Prof Não aquele mercúrio que a gente usa nos 

ferimentos não é esse mercúrio aqui. não. Esse 
mercúrio que a gente fala é o metal, o metal. 

 

153 Al Professora se agente tiver um ferimento a gente 
pode pegar alguma doença se agente pegar 

 

154 Prof Olha, não é comum a gente está pegando mercúrio 
líquido, não. Mercúrio mesmo, o metal. O que a 
gente está falando, o que vocês estão misturando aí 
as bolas é o mercúrio cromo.  Aquele que é usado 
para ferimento, ta. Não tem nada haver ali com o 
mercúrio líquido. Com esse mercúrio do metal.  

 

155 Al Pode causar alguma doença?  
156 Prof Depende, depende como o metal esteja? Uma aluna se 

aproxima da 
professora e pede 
para sair da sala. 

157 Prof Bora Gt.  
158 Al O metal líquido O aluno retoma a 

leitura. 
159 Prof Silêncio. Escutaram aí? O metal líquido prateado e 

denso, não é. Quando se falar de mercúrio, metal 
mercúrio não mistura mais com o mercúrio cromo, 
não. 

 

160 Al ... o mercúrio cromo .. não tinha mercúrio ... 
retirando dele ... mas se manteve  

O aluno retoma a 
leitura. 

161 Prof [Acima do nível ]  
162 Al ... do recipiente .. veja na figura abaixo  O aluno retoma a 

leitura. 
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163 Prof Pois é. O que é que ele pegou aí? Ele pegou um 
tubozinho fechado nas extremidades e colocou 
mercúrio e tampou a parte de cima, ta. Emborcou 
dentro de um recipiente que também tinha mercúrio 
e quando tava lá no fundinho ele lá e tirou o dedo. E 
colocou a coluna de mercúrio aí. O que é que ele 
observou? O mercúrio só desceu até um 
determinado limite, né. Ele não desceu 
completamente para se juntar ao outro mercúrio que 
já tinha no recipiente maior. Observaram aí na figura 
aí bem direitinho? Ta! 

 

164 Al Oh Professora! Mas o que aconteceu com o outro 
líquido? 

 

165 Prof O outro líquido? Podia misturar.  
166  Mas professora  
167 Prof  A gente não já fez isso, já observou naquelas aulas 

de ‘Água”? não foi feito uma experiência do vaso 
comunicante. Só que do vaso comunicante era 
invertido, era para cima, pra cima não, é?  

 

168 Al É  
169 Prof E aqui, não. Aqui a gente vê com o tubo emborcado  
170 Al   ... aconteceu nada com ele não, professora?               
171 Prof NÃO  
172 Al Pegando o líquido?  
173 Prof Não. É isso que eu disse. Se a gente tiver contato 

uma vez, ou esporadicamente, não vai. Agora o 
contato direto, diário aí, aí realmente faz, dar 
problemas. Pausa 
Porque o mercúrio não desceu completamente para 
o tubo do recipiente? 

 

174 Al Porque ele é denso  
175 Prof Só por isso?  
176 Al Por causa da pressão atmosférica  
 Prof Por causa da pressão atmosférica. Que atuava em 

que sentido? 
 

177 --- (++++++) Silêncio 
 Prof Que atuava sobre a superfície do líquido contido no 

recipiente, ta. Tanto o líquido que estava no 
recipiente exercia pressão como o que estava no 
tubo também. Continue. 

 
A professora dirige-
se para o aluno. 

178  (+++++)  
179 Prof Pelo fato da experiência ... O aluno começa a 

procurar a parte que 
ficou. A professora 
intervêm. 

180 Al Pelo fato de a experiência ser realizada acima do 
mar...é igual a pressão atmosférica 

O aluno retoma a 
leitura. 

181 Prof ... coluna de mercúrio 76 cm de 
altura(acompanhando a leitura do aluno, tá. Aí a 
gente diz: a gente está ao nível do mar, portanto 
estamos numa pressão atmosférica? Dirigindo a 
pergunta para os alunos. 

 

182 --- (+++++) Silêncio 
183 Prof Boa, relativamente boa. Mas aí todo mundo já deve  
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ter escutado também, que muitos jogadores quando 
precisam ir jogar na Bolívia, numa cidade chamada 
La Paz eles não conseguem jogar os dois tempos 
do jogo, por quê? 

184 Al Por causa da pressão atmosférica.  
185 

 Prof 

Por conta da pressão. A Altitude lá é muito, muito 
alta em relação ao nível do mar. E aí logicamente, 
vai faltando, quanto mais alto, o que é que acontece 
com o ar? menos oxigênio. E aí o ar vai ficando 
mais RA-RE-FEITO 

 

186 Al                    [Rarefeito]  
187 Prof E logicamente, com isso a gente respira com mais 

dificuldade, o cansaço é maior. Quem mora lá 
termina se acostumando com isso. o próprio 
organismo se encarrega de produzir mais hemácias 
para levar mais oxigênio pro, para todas as partes 
do corpo. Mas, quem vai daqui para lá, não tem 
esse tempo para que o organismo se habitue com 
tanta facilidades, ta. Então, sempre essas 
dificuldades. Eu acredito que agora de um tempo 
pra cá, foi até proibido jogos lá. Que realmente era 
uma injustiça. È, é você pegar um jogador de lá que 
está habituado aquela situação com o jogador daqui 
que vive praticamente ao nível do mar, entendido. 
Quem é depois de Gt? 

 

188 Al H.  
189 Prof H. A pressão do ar varia com a altitude   
190 Al A pressão atmosférica varia com a altitude... O aluno começa a 

ler. 
191 Prof Mas por que vocês acham (interrompendo a leitura) 

que quanto menor a altitude maior a pressão do ar? 
Porque aí ele tem mais, é até mais fácil pra se 
expandir, pra pressionar os corpos que eles usam  

Intervenção da 
professora. 

192 Al 1.700 metros acima do nível do mar...  O aluno retoma a 
leitura. 

193 Prof Menor quantidade de ar A professora corrige 
o aluno 

194 Al A 800 metros de altitude e menor ainda do que no 
Rio de Janeiro ...a pressão é exercida pela massa 
de ar... na cidade do Rio de Janeiro... como a 
pressão atmosférica varia 

O aluno retoma a 
leitura 

195 Prof Pode INDIRETAMENTE A professora corrige 
o aluno. 

196 Al medir a altitude... em relação ao nível do mar. Retomada da leitura 
197 Prof Qual é o nome desse aparelho?  
198 Al Barômetro  
199 Prof Que mede a pressão atmosférica? BA  
200 Al [Barômetro  
201 Al rômetro.] E esse mesmo aparelho ele pode 

indiretamente medir a altitude em relação ao nível 
do mar. 

 

202 Prof Por isso o barômeto é o instrumento que mede..a 
pressão atmosférica ... 

O aluno retoma a 
leitura. 

203 Prof Altímetro. Que é um instrumento que mede a Corrigindo o aluno. 
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altitude. 
204 Al No caso do barômetro... a medição da pressão é 

feita mensalmente 
Retomada da leitura.

205 Prof Medidor de altitude (corrigindo o aluno)  
206 Al É possível saber... é de aproximadamente... a cada 

100m de altitude 
 

207 Prof Mas isso não é constante, pode variar   
208 Al Como o ar... O aluno retoma a 

leitura 
209 Prf Vai se tornando rarefeito Complementando a 

leitura do aluno 
210 Al A medida que a altitude aumenta a pressão...na 

camada 
 

211 Prof Mais alta  pressão atmosférica. Perguntas? A professora 
acompanha a leitura 
do aluno 

212 Al Não  
213 Prof E aí a gente já viu o ar atmosférico, calminho aqui é 

apenas ar e quando ele começa se movimentar ele 
forma? 

Gesticulando 

214 Al Vento  
215 Prf VENTO. Portanto, vento é um tipo de movimento do 

AR 
 

216 Al AR  
217 Prof Depois de H.? Depois de H., quem é?  
218 Al É Hs.  
219 Al Pela janela A aluna começa a 

leitura 
220 Prof Pelas frestas das janelas e o seu cabelo sendo 

tocado por ele 
A professora corrige 
a aluna. 

221 Al Aquece A aluna retoma a 
leitura 

222 Al Aquecida. A professora corrige 
a aluna 

223 Prof Por que isso acontece? É,é a gente sempre 
consegue entender essa mudança, essa formação 
do vento pelo aquecimento ou resfriamento do ar. O 
ar quente ele fica mais leve e com isso ele sobe. 

 

224 Al Sobe  
225 Prof O ar frio fica mais pesado aí ele ocupa também uma 

camada mais abaixo. E aí a gente vê essa 
movimentação de ar quente com ar frio forma o 
vento, tá. Então, por exemplo, a gente ta aqui no 
ambiente, né. O ar que está aqui antes de a gente 
de entrar todo mundo o ar estava frio. À medida que 
alguém que entra, até pela movimentação, pela 
respiração, não é? Pela evaporação dos corpos 
esse ar vai sendo aquecido e à medida que ele vai 
sendo aquecido ele vai subindo e alcançando as 
camadas mais superiores. O ar frio vai ocupando 
essa camada mais inferior, ta. E essa movimentação 
que forma o vento. Ai a gente até observa aqui oh. 
Bota as duas mãos assim no rosto e ver, vai 
fazendo isso que vocês vão ver a formação de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimenta as mãos 
para cima e para 
baixo paralelamente 
ao rosto. 
Os alunos começam 
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vento, não é? (Os alunos começam a repetir o 
movimento mostrado pela professora.) Um que sobe 
e outro que desce. Aí já observa a formação do 
vento. Bora Hs. 

a repetir o 
movimento pela 
professora 

226 Al A aluna retoma a leitura.   
227 Prof Formam assim (corrigindo a aluna)  
228 Al Corrente de ar... nas regiões mais...   
229 Al A pressão atmosférica  
230 Al Entretanto nas regiões mais ... onde o ar é mais 

quente 
Retoma a leitura. 

231 Prof De alta pressão para as regiões de baixa pressão, 
tá. Perguntas? 

 

232 Al Professora  
233 Prof Diga   
234 Al Quando o vento sobe ... o ar quente  
235 Prof Como é? Volta aí? Quando o ar sobe?  
236 Al Quando o ar quente (...)Ele sobe ele faz mais vento   
237 Prof Não. Pelo contrário. Porque tudo que ele fica frio, 

ele fica mais denso e aí a velocidade é aí um pouco 
maior, tá. A velocidade dos ventos. Depois de Ha 
quem é? 

 

238 Al I.   
239 Al Inaudível O aluno começa a 

ler. 
240 Prof Espera aí I., onde é que você está? A velocidade 

dos ventos. 
 

241 Al Inaudível O aluno começa a 
ler. 

242 Al Mais alto, ninguém está escutando.  
243 Prof Pois é, conforme a velocidade dos ventos cada um 

recebe um nome diferente, tá. A gente vai estudar 
aqui as brisas, mas aí lógico que existe furacões, 
tornados e assim por diante. 

 

244 Al Inaudível Retoma a leitura 
245 Prof Mais alto I. Volta I., que tinha gente conversando por 

aqui. Que página é essa? 
A professora 
interrompe a leitura 

246 Al As brisas  
247 Al As brisas se tornam agradáveis.  Retomando a leitura 
248 Prof Logicamente, as brisas marítimas é aquela que sai 

do mar para a [terra 
 

249 Al.        terra]  
250 Al A terrestre é aquela que sai da terra em direção ao 

mar. E aí a gente ver mesmo que essa brisa é um 
ventozinho agradável, que refresca, mas que não 
chega a desgrenhar cabelos de ninguém, que não 
deixa ninguém assanhado e ninguém com a boca 
torta, não é. A brisa marítima. 

Retomada da leitura 

251 Ig. ... para a terra  
252 Prof E aí é exatamente por isso que a noite a aguinha do 

mar está sempre amornada. Porque como ela 
passou o dia inteiro, não é, recebendo a luz do sol 
ela fica aquecida. Agora ela demora mais do que a 
terra para aquecer. É tanto, que muitas vezes a 
gente não consegue sequer andar na areia da praia 
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descalço de tão quente que é. 
253 Al Solo.... Retomada da leitura 
254 Prof Sobe e em seu lugar então é ocupado pelo ar frio 

que vem de onde? 
Corrigindo o aluno 

255 Al Que está sobre o mar  
256 Prof Que está sobre o mar. É aí que a gente a formação 

da brisa marítima. O solo aqueceu mais rápido do 
que a água e aí que tudo em que o solo aqueceu 
mais rápido e o ar que está aí também se aquece e 
sobe. E aí a brisa marítima vem, que é o ar frio que 
está sobre a água que ocupa esse espaço, tá. O 
contrário acontece na brisa terrestre 

 

257 Ig Retomando a leitura. O deslocamento do ar Retoma a leitura 
258 Prof Do mar para a terra Corrigindo o aluno 
259 Ig A brisa terrestre ocorre sobre a noite... Retoma a leitura 
260 Prof Da terra para o mar Corrigindo o aluno 
261 Ig Da terra para o mar. Retoma a leitura 
262 Prof Quem é que esfria mais rápido? A terra ou o mar? A 

noite? 
 

263 Als A terra  
264 Prof A terra. E aí o ar que fica sobre o solo, fica mais, 

mais o que? Quente ou frio?  
 

265 Als Frio.   
266 Prof Frio. E vai ocupar o ar quente que estava sobre o 

mar que subiu. Entenderam minha gente? 
 

267 Ig Da brisa terrestre. Retoma a leitura 
268 Prof Pois é, nós já observamos aí encima como acontece 

essa, essa formação das brisas: da brisa marítima e 
da brisa terrestre. Bom, por hoje é só porque não vai 
dar tempo de agente ver energia Eólica, que é a 
energia que vem dos ventos. Mas na próxima aula a 
gente observa e estuda esse assunto. 

 

 --- AULA ENCERRADA  
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ANEXO 11 
Transcrição da Entrevista 02 

Escola 02 
               

                                                                                                  Duração:  12:54’ 

T PART FALAS 
01 Psq Bom dia Giane, nós vamos retomar a aula que você tinha dado na semana 

passada, não é isso? E discutir alguns pontos sobre a aula. Você assistiu o 
vídeo? 

02 Gea Assisti. 
03 Psq Deu para assistir direitinho? 
04 Gea Todinho. 
05 Psq Você lhe reviu? 
06 Gea Ahã (risos) 
07 Psq Como foi a experiência de lhe rever? Já tinha acontecido isso? 
08 Gea Não, não. É uma experiência interessante. Porque a gente se ver assim tão 

sisudo lá na frente, né. É como se a pessoa tivesse sendo inquirida 
09 Psq É verdade. Mas, é uma situação que você deu para identificar bem em sala 

de aula. 
10 Gea Hum, hum. Eu sou mais solta. Eu acho que naquele dia eu estava  
11 Psq Mas também a situação não era uma situação natural, não é isso? 
12 Gea É verdade. 
13 Psq Então não tem o que se justificar. Bom, então eu vou começar. Em que 

momento você considera que houve explicação? Eu gravei a sua aula. 
Você pode me dizer se você selecionou algum episódio? 

14 Gea Professora vendo o vídeo eu coloquei alguns pontos que percebi onde 
tinha havido explicação. Mas, eu gostaria de chamar a atenção para um 
ponto onde não houve. 

15 Psq Sim. 
16 Gea Foi lá naquele exemplo da seringa, porque ali eu poderia ter explicado 

melhor. Porque nem todo aluno sabe o que é um êmbolo. Nem todo aluno 
está familiarizado com seringa de injeção 

17 Psq Vou der se eu consigo. (A PESQUISADORA COMEÇA A PROURAR NO 
DVD O PONTO DA AULA QUE A PROFESSORA ESTÁ SE REFERINDO). 
Você deve conhecer a sequencia melhor do que eu. (LOCALIZA UM 
EPISÓDIO E PERGUNTA): É depois disso? 

18 Gea É por aí 
19 Psq Mas porque você está selecionando primeiro a não explicação? Quando 

não houve explicação? 
20 Gea Porque eu me planejei no final de semana para explicar bem isso 
21 Psq Hum. 
22 Gea E como é uma aula no meio da semana. Eu já tinha dito que minha agenda 

é terrível, completa. São quinze aulas todos os dias. E aí no meio da 
semana fica mais difícil de lembrar o que eu tinha planejado. Talvez uma 
frustração. 

23 Psq Lembra disso, não é? 
24 Gea Hum, hum. 
25 Psq Essa você separa dizendo que não houve explicação. 
26 Gea Não houve explicação. 
27 Psq Certo. 
28 Gea Para que os alunos pudessem ... a questão da seringa. Porque na outra 

turma fluiu melhor.  
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29 Psq Hum 
30 Gea Os alunos conseguem 
31 Psq E os momentos que houve explicação? 
32 Gea Bom de início eu tinha separado. A gente começou com aquela experiencia 
33 Psq certo 
34 Gea Ali é uma experiência que todo aluno  
35 Psq A experiência que você fala 
36 Gea Aquela que coloca algodão no copo 
37 Psq                             Do copo. 
38 Gea ... um recipiente com água. Depois eu selecionei aquela questão que eu 

falei da molécula de água. Que a gente está tratando em paralelo. É um 
assunto que eles já viram. 

39 Psq Certo! 
40 Gea Essa explicação relativa de que o ar é matéria é uma coisa que para eles  

... que ele conseguiu assimilar. E logicamente, sendo matéria não pode 
ocupar o mesmo lugar que outra matéria. O exemplo de jogar as duas 
bolas ... uma bola... e uma bola de ferro. 

41 Psq Você está associando a explicação quando você coloca a experiência, fica 
mais fácil é isso? 

42 Gea Fica mais fácil para mim. Aí eles fixam, aí eles podem relacionar com a 
atividade que ele já fez em casa ou o que ele ver no cotidiano. 

43 Psq Certo, certo. O que mais? Então, aí você considera que é uma explicação? 
44 Gea Considero. Eu ... 
45 Psq Aquilo que no outro você diz que não é explicação. O que poderia ter 

acontecido aqui, está tendo o que então? 
46 Gea Eu acho  ... poderia ter trazido uma seringa, ter mostrado para ele. Ou até, 

como já tinha dito 
47 Psq Mas, mesmo que você considere que não houve explicação, o que é que 

houve então? 
48 Gea Talvez uma demonstração que deixou muito vago. Porque aqui ele vai ter 

que ir para o plano hipotético.Não é? 
49 Psq Certo. Ok! Bom nesse caso você considera uma explicação inadequada? 
50 Gea É ou pelo menos incompleta? 
51 Psq Tem mais outro tópico que você queira... 
52 Gea No finalzinho da aula 
53 Psq A PESQUISADORA COMEÇA ENTÃO PROCURAR O EPISÓDIO 

SELECIONADO PELA PROFESSORA. 
54 Gea E aí eu assistindo eu percebi mesmo. Eu tinha lido uma vez que aula 

efetivamente só acontece no meio. Os dez primeiros minutos é para a 
gente acalmar, aí os vinte minutos depois disso é o período de aula 
mesmo. Porque o finalzinho também professor e aluno parece já não ... 

55 Psq Foi depois disso? PASSANDO A FILMAGEM 
56 Gea É no final, é quando a gente vai falar de altitude. 
57 Psq Hum. 
58 Gea Aí, em relação a altitude eu percebi também que não houve uma explicação 

adequada. 
59 Psq Ah! Você está selecionando o que não houve explicação adequada? 
60 Gea É! 
61 Psq Ok! Certo! Aqui é quando você coloca no quadro, não é isso? 
62 Gea Hum, hum! É lá pro final. 
63 Psq Mas, além desse, enquanto passa, tem algum outro que você acha? Mas o 

que você considera, a explicação quando está me dizendo quando você 
selecionou dois episódios você considera não inadequada, aliás 
inadequada. 
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64 Gea Inadequadas. 
65 Psq É isso. Tem mais algum. Tem outro que você considera? 
66 Gea Não. 
67 Psq Esses dois. 
68 Gea Esses dois. 
69 Psq Então, os demais você considera adequada. Nesse caso, quais seriam os 

episódios que mais você acredita, que mais chamou atenção e que 
aconteceu a explicação? 

70 Gea Na hora do mercúrio quando a gente foi falar, do mercúrio da 
expansibilidade que ele tem. Porque isso chama atenção, porque o aluno 
realmente fica sem saber se o mercúrio se esse mercúrio é aquele que usa 
no ferimento, não é. É,é na hora em que a gente falou do macaco hidráulico 
e dos compressores de ar. Que aí, só lembram mesmo daquele de encher 
as bolas: de futebol, de vôlei. Aí eles conseguem também associar bem, 
fazer uma associação correta do que é essa compressibilidade do ar.  

71 Psq É impressão minha, mas o que você está me trazendo que houve 
explicação adequada está associada a experiência?  

72 Gea A experiência prática... 
73 Psq Próxima a ele. 
74 Gea Próxima a ele. Uma coisa, eu não sei se eu deveria fazer esse comentário. 

Porque eu também acredito que nenhuma tecnologia vai substituir o 
professor. 

75 Psq Certo! 
76 Gea Porque a explicação, realmente é o que vai tornar aquele entendimento 

mais acessível. 
77 Psq Certo! Quando você fala de explicação  
78 Gea A fala do professor 
79 Psq Esse formato seu de aula, em leitura, não é isso? O aluno ler e você faz a  
80 Gea           as observações. 
81 Psq As observações, não é isso? Essa forma você considera que os alunos, 

essa ligação com os conteúdos com a explicação é isso? 
82 Gea É. E é uma forma que... tem dado certo!  
83 Psq Não estou pondo questão. 
84 Gea Porque eles conseguem absorver bem. É,é muita gente ainda diz: 

Professora a senhora é muito bitolada ao livro. Mas, eu também não 
acredito que se a gente selecionou o livro ... e estudou aquele livro. A gente 
previamente viu os pontos positivos e negativos e a gente até mostra esses 
pontos negativos ... do livro. Então, não tem como eu deixar de lê-lo. Aí eu 
sempre estou usando e uma forma da gente prender a atenção do aluno é 
fazer com que eles mesmos façam a leitura. Eu via que quando eu fazia a 
leitura, é,é muitos alunos ficavam dispersos. Aí eu pedia para alguém me 
ajudar na leitura e não sabia onde eu parava. E agora eu todos eles sabem 
que vão ler, é uma briga inclusive A gente teve que colocar por ordem 
numérica para saber quem ia fazer a leitura depois. Que era um escarcéu, 
que todo mundo querendo ler. 

85 Psq É você foi aos poucos se organizando para a melhor forma. Fez várias 
tentativas.  

86 Gea Hum, hum! Baseado também naquela história que quando você ler em voz 
alta, que além de está escutando você está vendo  

87 Psq Certo! Houve algum momento que os alunos explicaram? Você pode 
identificar alguns desses momentos? 

88 Gea SILÊNCIO  
89 Psq Quando ele falou do compressor de ar? 
90 Gea Quem? 
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91 Psq Vinicius 
92 Psq Vinicius 
93 Gea Ele falou co compressor de ar. A Laura, lá trás também fez uma pergunta 

interessante. 
94 Psq O Vinicius é o pequeninho 
95 Gea Ele senta lá na frente. 
96 Psq Certo! 
97 Gea E Laura é a que senta aqui atrás que não  
98 Psq Eu sei quem é 
99 Gea Porque os outros eles estavam meio acanhados. Embora eles participem 

também. Mas, esses dois são os mais extrovertidos. Eles expõem o que ... 
100 Psq Ok! E teve algum momento que o aluno solicitou explicação? 
101 Gea Na, na hora do mercúrio 
102 Psq Certo! Ok! É,é  
103 Gea É se não me engano também foi Vinicius. 
104 Psq O da frente. 
105 Gea O da frente. 
106 --- A PESQUISADORA VOLTA A PASSAR A FILMAGEM DA AULA 
107 Psq Essa forma de você ver sua aula em vídeo, fica mais fácil para detectar a 

explicação? 
108 Gea Fica. E como fica. 
109 Psq Pois é. Você tem mais algo que você anotou que queira acrescentar, 

porque basicamente o que eu gostaria que você identificasse os momentos 
que houve explicação e os momentos que não houve explicação, os 
momentos que os alunos explicaram e o que solicitou explicação. 
Basicamente era isso que gostaria. Quer acrescentar mais alguma coisa 
Geane? 

110 Gea Não. É assim. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse visto. O vídeo a 
câmera lá filmando a gente não teria, tanto eu como os alunos teriam se 
soltado mais. 

111 Psq Certo! 
112 Gea Embora eu não tenha experiência ... mas é,é meio 
113 Psq Mas, no geral a aula fluiu. 
114 Gea Flui, e essa turma ela é uma turma... 
115 Psq Bom, Geane encerramos por aqui. Agradeço mais uma vez. 
116 Gea Obrigada! 
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ANEXO 12 

Entrevista com a 1ª díade de alunos 
Escola 02 

 

                                                                                                   Duração: 15:12’ 

T Part Falas 
01 Psq Meu nome é Mirtes. Eu estou fazendo uma pesquisa no Ensino de Ciências. 

Qual é o teu nome? 
02 V V. 
03 Psq V. 
04 V L. 
05 Psq V. L. De que? 
06 V A. 
07 Psq A. 
08 V Hum, hum 
09 Psq Qual a tua idade V.? 
10 V 10 anos 
11 Psq 10 anos (repete). Qual é teu nome? (DIRIGINDO-SE PARA O OUTRO 

PARTICIPANTE) 
12 AG A. 
13 Psq A. 
14 AG G. 
15 Pes

q 
A. G. 

16 V A aluna tenta corrigir a escrita do seu nome 
17 AG G. 
18 Psq A. G. Que mais? 
19 AG R. 
20 Psq R.  
21 AG L. T. 
22 Psq L. T. Nome grande não é, A.? Qual é tua idade A.? 
23 AG Doze 
24 Psq Doze. Então vejam só. Eu vou fazer algumas perguntas... Lembram da. Vou 

fazer algumas perguntas da aula que vocês tiveram, certo. Pronto. Primeira 
coisa. Vocês lembram da aula de Ciências, da última aula de Ciências, o que 
se tratava? Lembram da aula? Lembra da professora? 

25 V Lembro, era sobre (silêncio) 
26 Psq Era sobre o que?  
27 V Não era, era pra, é era para corrigir o exercício que a gente fez. Parece que 

era sobre ar. Ar e combustão. 
28 Psq Era isso A.? 
29 AG Confirma com a cabeça 
30 Psq Tinha mais alguma coisa? Mas era exercício para corrigir ou não?  
31 V Era 
32 Psq Mas ela corrigiu? 
33 V Corrigiu. 
34 AG Faltou um quesito 
35 Psq Faltou um quesito porque 
36 --- Foi preciso interromper, porque os alunos não estavam se referindo a aula que 

foi videogravada, e sim uma anterior a ela.  
37 Psq Escutem, veja eu estou falando da terça-feira passada. 
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38 V Terça-feira passada? 
39 Psq Sim. Que dia é hoje? 
40 V Hoje é terça. 
41 Psq Hoje é terça. Eu estou falando, não da quinta passada. Vocês tem aula na 

segunda? 
42 V Na segunda, na terça e na quinta. 
43 V Ah, me lembro. 
44 Psq No dia da filmagem. 
45 AG Foi a aula sobre gases. 
46 Psq Oi (voltando a atenção para a aluna) sobre gases? 
47 V Estava aprendendo sobre os gases. A gente também estava aprendendo 

sobre.. (silencia) 
48 Psq Veja, na terça-feira. Deixa eu lembrar para vocês aqui. (A PESQUISADORA 

COMEÇA A PASSAR O VÍDEO DA AULA) Era sobre gases? Estão lembrados 
da terça-feira?  

49 V Eu me lembro. Foi o dia que a gente falou sobre... 
50 Psq Era sobre gases isso? 
51 V Ainda era sobre gases. 
52 Psq (Repete) Ainda era sobre gases, não era isso? Ok. Então vocês se lembram 

que era o que? sobre o que você falou? Oh, oh 
53 V Gases 
54 Psq Gases 
55 V A gente também estava aprendendo sobre é, duas pessoas que provaram que 

a pressão existe. 
56 Psq Era A.? O que mais? 
57 -- Inaudível 
58 Psq Vocês compreenderam o assunto da professora? 
59 V Sim. 
60 Psq Compreenderam? E como vocês sabem que compreenderam o assunto? 
61 V Porque ela explica bem.  
62 Psq Ela explica? Ela explica A.? 
63 AG Afirma com a cabeça. 
64 Psq Diga V. 
65 V Ela fala, ela manda a gente ler quando fala na ordem da chamada. Ai ela às 

vezes ela pede para parar e aí ela começa a explicar. Quando tem dúvida 
alguém pergunta e tudo. 

66 Psq E você AG? 
67 AG Ela faz desenho. 
68 Psq Ela faz o que A.? 
69 V Ela faz desenho (RESPONDE V.) 
70 Psq Então para vocês o que é explicar? O que é explicar para você A.?  
71 AG Explicar ... 
72 Psq Pra você? SE DIRIGINDO PARA V. 
73 V Ensinar, tirar dúvidas  
74 Psq Certo. Explicar é tirar dúvidas.  
75 V É  
76 Psq Certo. Lembram de algum momento dessa aula é que a professora estava 

explicando. Lembram de algum momento? Você lembra A.? 
77 V Sim. 
78 Psq Qual o momento que você lembra? 
79 V Ela falou. Eu me lembro que ela tinha explicado uma parte  de um homem que 

inventou a pressão lá que... ela explicou uma parte. 
80 Psq E você A. lembra de alguma parte? 
81 AG Lembro ... termômetro 
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82 V Ela estava explicando sobre altitude também. Elevadas altitudes. Ela estava 
explicando a diferença da altitude de São Paulo, Rio de Janeiro, tinha no livro 
e tudo 

83 Psq E vocês compreenderam tudo o que a professora explicou na sala? 
84 V Sim. 
85 Psq De que forma? Como é que vocês sabem que entenderam a explicação da 

professora? 
86 V Porque foi tudo detalhado. A explicação dela é detalhada. Ela não deixa nada 

assim passar. Ela fala tudo. 
87 Psq E você A.? 
88 AG Ela explica tudo direito. Tira as dúvidas. 
89 Psq Certo.  
90 AG Tira as dúvidas. 
91 Psq É. Tira as dúvidas. (REPETINDO O QUE A. ACABOU DE DIZER). Vocês 

acham que a professora de Ciências sabe explicar? 
92 V e 

AG 
Sim. 

93 Psq Por que? 
94 V Porque, foi aquilo que já falei. Ela tira várias dúvidas e não é todos os 

professores que explicam.  
95 Psq Não?  
96 V É. 
97 Psq Como assim? Não entendi direito. 
98 V Bem. Não é que... Todos explicam. Só que tens uns não explica tão 

detalhadamente. 
99 Psq Assim por exemplo. Como é que não explicar detalhadamente Não?   
100 V Falam algumas coisas eee elas falam. Só que os professores falam, só que 

não falam tudo o que deveriam. Ter alguma dúvida assim, eles não sabem 
explicar.  

101 Psq E você A.?  
102 AG Explica muito bem, tira as dúvidas da gente... 
103 Psq Certo. Deixa passar aqui algum (A PESQUISADOR COMEÇA PASSAR O 

DVD DA AULA) um tempinho, para ver se vocês se lembram. Deixa eu olhar 
aqui. Essa aqui foi a chamada.  

104 AG 
e V 

Hum, hum 

105 Psq Deixa ver se eu consigo acelerar. 
106 V  Aí, oh. 
107 Psq Aí o que? 
108 V Ela ta desenhando... a gente falando aí  
109 --- A FILMAGEM FICA PASSANDO 
110 AG ... a gente falando aí... ela volta a explicar  
111 --- A filmagem para quando um aluno pergunta sobre o que acontece se colocar o 

mercúrio sobre a pele, especificamente no braço. Aqui ela está explicando. 
112 Psq Você queria que parte? 
113 V Pula aí 
114 Psq Pra voltar? 
115 V Não pula 
116 --- É ACELERADO A PASSAGEM DA FILMAGEM DA AULA 
117 V Pula. Vai ta uma parte que ela está explicando. Botando um exemplo no 

quadro. 
118 --- O FILME DA AULA É INTERROMPIDO PELO ALUNO. 
119 V Aí oh! (V. APONTA PARA O EPISÓDIO QUANDO A PROFESSORA PASSA 

A ESCREVER NO QUADRO). 
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120 Psq O que tem essa parte?  
121 AG Ela levanta 
122 Psq O que tem essa parte? 
123 V Ela está escrevendo quais são os é a forma do ar: compressibilidade,  
124 AG         [Expansibilidade 
125 V             expansibilidade] e pedindo para as pessoas colocar 
126 Psq E vocês acham que aí ela está explicando? 
127 AG Aí, eeela não está explicando nesse momento 
128 Psq Ta não? 
129 V Mas antes disso ela até explica sobre a compressão do ar, flexibilidade, 

quando a gente ta lendo. 
130 Psq Se ela não está explicando nesse momento o que ela está fazendo? 
131 V Ela ta colocando no quadro uns exemplos e falando como eles funcionam 
132 Psq Isso não é explicar não? 
133 V Não ela não está explicando. Ela está apresentando para as pessoas como é. 

Para ver se as pessoas aprenderam ou não.  
134 Psq Certo. 
135 V Para ver se os alunos aprenderam. 
136 Psq E quando ela explica? Sabe dizer se tem alguma parte que ela está 

explicando? 
137 V Sim. Agora mesmo quando perguntei para ela nesse momento ... se a gente 

pegar uma um negocio assim vazio e colocar a tampa assim (FAZ O GESTO). 
Aí a tampa vai empurrar ar, aí ela pega e explica. 

138 Psq Isso é que é explicar. 
139 V Hum, hum 
140 Psq  É quando você faz uma pergunta? 
141 V É  
142 Psq Aí ela explica 
143 V Ela explica 
144 Psq Ok. E você A. lembra de alguma coisa? 
145 AG  Lembro ....essa parte 
146 Psq Qual a parte? 
147 AG Quando ela está escrevendo no quadro? 
148 Psq Você acha quando ela está escrevendo no quadro ela está explicando? 
149 AG Acho  
150 Psq Por que? 
151 AG Porque, por causa dos exemplos   o ar tinha massa no primeiro momento eu 

não achei que fazia parte da formas do ar ai quando ela disse aí eu acho que 
ela estava explicando 

152 Psq Aí você entendeu quando ela tava aí? 
153 AG Entendi  
154 Psq Entendeu também ai? (Referindo-se a V.) 
155 V Entendi. 
156 Psq Muito bem. Tem alguma outra parte que vocês acharam interessante. Que ela 

está explicando, lembram? 
157 V Lembro. Foi antes disso. Foi quando a gente tava aprendendo. Foi nessa 

mesma aula. Quando a estava na na compressibilidade do ar. 
158 Psq Compressiilidade (A pesquisadora repete e ao mesmo tempo começa a passar 

o dvd a proceura do episódio escolhido pelo aluno V.). 
159 V Deixa aí. Passa um pouquinho. 
160 --- Continua a passar a filmagem 
161 V Aí. Os alunos estão perguntando aí ela está explicando... sobre,e,e Mercúrio. 

Sobre, se a pessoa passar na mão assim pega doença 
162 Psq Hum, aí você lembra disso? 
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163 AG Lembro. 
164 V Pula  
165 Psq Aí ele (aluno) ta lendo. 
166 V. Hum, hum 
167 --- A FILMAGEM CONTINUA PASSANDO 
168 V Volta pra trás um pouquinho. 
169 Psq Pra trás? 
170 V. Volta. Antes de escrever 
171 Psq Antes? 
172 --- CONTINUA REPASSANDO A AULA NO DVD 
173 Psq Foi logo no início? 
174 V Não, não foi logo no início. 
175 Psq Que parte você quer? 
176 V Uma parte que ela estava explicando sobre a ‘comprenssão’. 
177 Psq Compressão? Corrigindo o aluno 
178 V Compressibilidade 
179 --- Repassando a filmagem. 
180 Psq Estou voltando, não estou? 
181 V Tá.  
182 --- Continua a repassar a aula no dvd 
183 AG Para. 
184 --- O episódio que o aluno está referindo é de quando a professora fala sobre o 

pote fechado  
185 Psq É antes disso? 
186 V Não, ela já está explicando. Ela vai falar aí. Tem uma hora que ela vai dar um 

exemplo. 
187 Psq Qual é a parte que você quer lembrar? 
188 AG Tem uma vez que ela levanta e faz 
189 Psq Sobre o que A.? 
190 AG A compressão. 
191 Psq Quem foi que falou isso? 
192 AG Foi L. 
193 Psq Foi L. 
194 Psq Isso é o que? O que ela está falando. 
195 V Ela está falando sobre a pressão que vem de todos os lados. Tem uma 

pressão que empurra a gente e a gente faz assim e tem outra que empurra no 
que empurra encima e outra embaixo 

196 Psq O que vocês acham que ela está fazendo agora aí? 
197 V Explicando. 
198 Psq explicando? 
199 V É. Ela ta dando uns exemplos de outra matéria que a gente já, outro assunto 

que a gente já aprendeu pra ajudar ler dentro do novo assunto.  
200 Psq É isso aí A.? Você também entendeu essa parte que ela explicou? 
201 --- AFIRMA COM A CABEÇA 
202 Psq Entendeu direitinho? Então, está ótimo. Bom, eu vou encerrar agora aqui, ta 

certo. A gente vai conversar com mais uma dupla, tá certo V. Eu agradeço a V. 
e agradeço a A. 

--- ENCERRADA A ENTREVISTA 
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ANEXO 13 
 Entrevista com a 2ª díade de alunos  

Escola 02 

 

                                                                                                   Duração: 15:12’ 

T Partic. Falas 
01 Psq   Olá vocês. Meu nome é Mirtes e estou fazendo uma pesquisa na área de 

ensino de ciências. E por isso precisei gravar uma aula de Ciências. 
Vocês estavam presentes na aula que gravei? 

02 JF e O Hum, hum  
03 Psq  Muito bem! A gente vai trabalhar encima daquela. Primeiro quero saber o 

nome de vocês. Qual é o seu nome? 
04 JF Jf. 
05 Psq  JE - - - (PAUSADAMENTE). Dois Ns? 
06 JF Não dois Js. 
07 Psq J- - -   
08 JF B. da S. 
09 Psq Be- com z ou com s 
10 JF  Com z 
11 Psq B - - -  Qual é a tua idade JF? 
12 JF Onze. 
13 Psq Onze. Qual é o teu nome? (DIRIGINDO-SE PARA OUTRO ALUNO). 
14 O. J.O. 
15 Psq J- - -  (REPETINDO PAUSADAMENTE) 
16 O. B - - -  
17 Psq B - - - Qual é a tua idade Orlando? 
18 O. Onze 
19 Psq Onze anos. Vocês se lembram do assunto dado daquela aula que foi 

gravada, que a professora deu. Qual foi o assunto, lembram? 
20 O. É,é composição do ar. 
21 Psq Composição do ar?  
22 J.O. Eu acho. 
23 Psq  E você JF, você lembra? 
24 JF Eu acho que era sobre o ar. 
25 Psq  Era sobre ar, não é isso. Muito bem! Compreenderam o  assunto. 

Compreendeu Orlando? 
26 O.  Hum, hum! 
27 Psq Compreendeu Jeniffer? Como vocês sabem que compreenderam o 

assunto? Como é que vocês sabem? 
28 O. Pela explicação 
29 JF Pela explicação que a professora deu que a gente compreendeu,  
30 O. [pelos exemplos 
31 JF pela explicação,] pelos exemplos, pelos desenhos que ela desenhou 
32  INAUDÍVEL 
33 Psq E, e para você Jeniffer o que é explicar? 
34 O. Explicar é, ah... 
35 Psq Não, pode responder (DANDO A VEZ PARA ORLANDO) não tem nada 

não. O que explicar? 
36 O. É um jeito de,de expressar, de [INAUDÍVEL 
37 JF                             expressar um assunto] 
38 O.                              [um assunto] que você é 
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39 Psq Vá dizendo com suas próprias palavras. Não se preocupe. 
40 JF É o jeito de dizer o assunto 
41 O. Dizer o assunto. 
42 JF Como é o assunto 
43 Psq É isso O.? 
44 O. É (...) 
45 Psq Tem mais alguma coisa que vocês queriam dizer sobre o que explicação? 
46 O. Não é porque esqueci 
47 Psq De que? 
48 O. Não dar para explicar direito porque 
49 Psq Por que? 
50 O. A palavra está na boca, mas não ta querendo sair. 
51 Psq (RISOS.) Daqui a pouco ela sai, ta certo! Desliga que ela chega, ta certo! 

Lembram de algum momento na sala de aula que, em que a professora 
estava explicando? Nessa aula? Da aula que a gente filmou? 

52 Als Hum, hum! AFIRMANDO COM  CABEÇA. 
53 Psq Vocês lembram de algum momento? Da explicação dela? Algum fato? 
54 --- SILÊNCIO 
55 Psq Deixa ver, começar aqui (COMEÇA A PASSAR O DV DA AULA). Essa é 

a parte da chamada. É a chamada que ela faz, não é isso? 
56 JF  [É.  
57 O É.] 
58 Psq Depois da chamada, lembram do que ela começou a trabalhar? 
59 --- CONTINUA PASSANDO O DVD 
60 O Ela escolheu 
61 -- PASSANDO O DVD 
62 O Olha ali 
63 --- PARTE DO DVD: CAPITULO 19 PÁGINA 197 
64 Psq Lembram disso? 
65 JF Hum, hum (AFIRMANDO COM A CABEÇA) 
66 --- INTERROMPENDO O DVD 
67 Psq  E aí tem alguma parte que vocês se lembram que ela está explicando? 
68 --- Mostrando a filmagem no DVD 
69 Psq  Lembram disso? 
70 JF Ahn, hã! (AFIRMAÇÃO) 
71 O Foi quando é, é se a gente colocasse  se enchesse de água.. se botasse 

água 
72      INAUDÍVEL 
73  e botasse o copo emborcado e botasse o copo dentro da água .... 

molhado (Fala da professora no DVD) 
74 JF  ... o algodão não [molhava 
75 O                    é o algodão não molhava.] 
76 Psq E vocês fizeram essa experiência? 
77 JF Eu não fiz não. 
78 Psq Mas ela mandou alguém fazer na sala, ou só no livro? Mas vocês 

entenderam a experiência? É isso? 
80 Als Confirmam com a cabeça 
81  Continua a passar o dvd: parte do DVD 
82 Psq Lembram disso? 
83 JF - O Hum, hum! (AFIRMANDO COM A CABEÇA) 
84 --- Continua a passar o DVD 
85 Psq O que é que ela explicou mais? Lembram nessa aula? O que ela explicou 

mais? 
86 O Não sei se foi nessa aula? 
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87 Psq Mas diga assim mesmo. Se não for a gente vai ver. 
88 JF Que foi que ... (DIRIGINDO-SE A JENIFFER) foi no livro de uma vela 
89 O          [Foi 
90 JF Parece que tinha uma vela] 
91 O Foi INAUDÍVEL 
92 JF Parece que foi 
93 Psq Não tem problema não. Mas,isso estava relacionado ao ar, não foi isso? 
94 JF Foi. 
95 Psq Que ela explicou também. Vocês leram. 
96 JF Hum, hum. 
97 Psq Não foi nessa, mas também estava relacionado sobre o ar.ok. 
98 P  Lembram disso?  
99 --- Passando o DVD 
100 P Que mais que vocês podem lembrar? 
101 P Do ar o que ela falou mais? Do ar? 
102 --- Silêncio – passando o DVD 
103 P Eu vou  
104 O  INAUDÍVEL 
105 Psq O que ela está fazendo aqui nessa hora? O que está acontecendo nesse 

momento? 
106 O  É é é... 
107 Psq Diga Orlando 
108 O É como se o ar tivesse uma massa, ela é muito pesada  muito espaço 
109 JF Muito espaço (SIMULTANEAMENTE) 
110 O  Pelo ar. 
111 Psq Certo. Isso é o que? O que vocês está lembrando o que ela explicou? 

Porque você está lembrando isso? É para me dizer o que? 
112 --- SILÊNCIO 
113 Psq Você não está lembrando agora? Isso faz parte da aula? 
114 JF É. Ela explicou sobre a massa de ar. 
115 Psq E vocês entenderam dessa forma, isso? 
116 --- Silêncio. 
117 Psq Isso é explicar? 
118 O É. (MEIO TÍMIDO) 
119 Psq O que a professora faz quando ela esta falando assim. O que ela está 

fazendo? 
120 JF Explicando. 
121 Psq  Explicando? É isso que estou perguntando. Quando ela está explicando 

vocês entendem o assunto. Qual é a forma que vocês acham que vai 
entender o conteúdo ela passa? O que vocês acham? 

122 O Na hora explicando. 
123 Psq Na hora explicando, ok. E vocês acham que a professora de ciências 

sabe explicar? 
124 JF Sim. 
125 Psq Sabe. E como vocês sabem que ela sabe explicar? 
126 JF Pela expressa, explica, pelo desenho 
127 Psq E quando faz isso, ela está fazendo o quê? 
128 JF INAUDÍVEL 
129 O É como ela quisesse que a gente aprendesse mais assim ela explicando. 

A gente aprende... porque ela pede, ela faz perguntas para a gente 
responder 

130 JF                        ... responder exercícios e na outra aula ela corrige. Ela 
desenha, ela explica na aula 

131 Psq Certo. E como você sabe que ela explica na aula? Quando ela faz isso?  
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132 --- Silêncio 
133 JF Quando... 
134 Psq Quando é? Ela está aqui? O que ela está fazendo aqui? 
135 JF Explicando.  
136 Psq Certo. Como é que ela trata esse assunto? O que é que ela faz? 
137 --- Silêncio 
138 Psq Diz Orlando. 
139 O  Ler 
140 Psq Ler. Ela ler? Quem é que ler? 
141 JF Os alunos. Pede para algum aluno ler 
142 Psq Certo 
143 JF Faz pela chamada 
144 Psq Certo. 
145 JF Às vezes ela ler também e ela explica o que ele leu. Ela pede para parar e 

explica 
146 Psq Certo. Isso é a explicação que ela faz? Então o aluno ler e ela explica o 

conteúdo da do livro. É isso? 
147 Als Afirmam com a cabeça. 
148 Psq Era isso que eu queria saber. 
149 --- ENCERRADA A ENTREVISTA 
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ANEXO 14 
Entrevista com a 3ª díade de alunos 

Escola 02 
 

                                                                                                   Duração: 11:12’ 

T Part. Falas 
01 Psq  Meu nome é Mirtes e estou fazendo uma pesquisa no ensino de 

Ciências. Vocês estavam no dia em que a aula foi gravada? 
02 Als AFIRMAM COM A CABEÇA 
03 Psq Muito bem! Deixa eu saber o nome de vocês. Diga seu nome? 
04 Je Je  
05 Psq J- - -. Assim? Que mais? 
06 Je B. de M. 
07 Psq B. de M. (REPETINDO) Qual é a tua idade Je? 
08 Je Onze. 
09 Psq Onze. Teu nome? Referindo-se ao outro aluno) 
10 EC EC 
11 Psq Com E, já ia botar com H.  
12 EC C. 
13 Psq  C - - 
14 EC S. S. 
15 Psq Dos S. S. Tua idade EC? 
16 EC  Onze. 
17 Psq  Onze anos. Lembram da aula éé.. do assunto dado daquela aula que 

foi gravada? Lembra EC do que a professora falou, trabalhou, lembra? 
18 --- Inaudível.  
19 Psq Foi propriedades do ar. 
20 Je Propriedades do ar. Não é isso, Je. Lembram? Está lembrado agora 

EC? 
21 EC  Parece que foi, propriedade do ar. 
22 Psq Propriedades do ar. Vocês compreenderam o assunto? 
23 Je Eu compreendi. 
24 Psq Compreendeu EC? 
25 EC  Mais ou menos. 
26 Psq Mais ou menos? O que foi que você não compreendeu? 
27 EC  Pouca coisa. 
28 Psq O que por exemplo? Aliás o que você compreendeu? 
29 EC  Ééé os tipos de ar. 
30 Psq Os tipos de ar, ok. Como é que vocês sabem que compreenderam o 

assunto que a professora deu? Como é que vocês sabem? 
31 --- SILÊNCIO  
32 Psq Vocês não compreenderam o assunto?  
33 Je [Sim. 
34 EC Sim] 
35 Psq Como é que vocês sabem que compreenderam? 
36  Prestando a atenção 
37 Psq Só prestando atenção? O que mais? 
38 Je A explicação da professora 
39 Psq Ah! A explicação da professora. Foi isso? E então, se é a explicação da 

professora, o que é explicar pra você, Je? 
40 Je   Ela         ... explica bem direitinho. Se você não entender uma parte 

ela ...   
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41  Interrupção 
42 Psq Diga Je de novo o que é explicar. 
43 Je É (inaudível) quando ela faz uma pergunta .... ela explica bem direitinho 

mesmo. 
44 Psq É? E você EC o que é explicar? 
45 EC  Pra mim explicar ela ... explica quando ela ... não compreendeu faz 

desenho no quadro explica bem direitinho a gente aprende mais fácil. 
46 Psq Aprende mais fácil? 
47 EC  Sim. 
48 Psq Você lembra da aula algum momento que ela explicou que vocês 

entenderam?  
49 EC-J AFIRMAM COM A CABEÇA. 
50 Psq Qual foi a parte? 
51 Je INAUDÍVEL 
52 Psq  Certo. Mas nessa aula que a gente filmou o que ela estava 

trabalhando. Deixa eu olhar aqui. 
53 --- COMEÇA A PASSAR O DVD DA AULA 
54 EC Ela está fazendo a chamada. Deixa passar um pouquinho. 
55 --- ACELERA O DVD DA AULA. 
56 --- PARTE DO DVD: Antes de começar a experiência vamos... 
57 Psq Lembram disso? 
58  PARTE DO DVD: O ALGODÃO 
59 
 

Je Ah é! É quando a gente pegava o algodão e pega um copo (inaudível) 
ela está explicando que dois corpos não podem ocupar o espaço, não 
pode 

60 Psq No mesmo espaço 
61 Je No mesmo espaço. 
62 Psq Hum! Ela está explicando isso. Foi isso? 
63  Ela estava explicando que botando o copo na bacia de água e não 

molhava o algodão. 
64 Psq Vocês entenderam isso? Compreenderam isso? 
65  Afirmam com a cabeça 
66 Psq Ok. 
67 --- COMEÇA PASSAR O DVD DA AULA 
68 --- PARTE DO DVD: PORQUE DOIS CORPOS NÃO PODE OCUPAR O 

MESMO LUGAR NO ESPAÇO. 
69 Psq Foi isso, Je? 
70  AFIRMAM COM A CABEÇA 
71 --- PARTE DO DVD DA AULA: E LOGICAMENTE ...   E O ALGODÃO ... E 

QUANDO A GENTE COLOCA O COPO DENTRO D’ÁGUA O AR 
ENTRA 

72 Psq Lembram disso? Lembra Ermano? 
73  AFIRMA COM A CABEÇA. 
74  PARTE DO DVD: H2O .... VAMOS LÁ PÁGINA 197 
75 Psq Quem é que está lendo? É você Ermano? 
76 EC  Sou eu. 
77 Psq Quando você estava lendo EC, você entendia. Você não lia? 
78 EC  Lia  
79 Psq E aí você entendia o que estava lendo ou só depois? 
80 EC  Só depois. 
81 Psq Depois de quê? 
82 EC  Da explicação da professora 
83 P  Era? E a explicação dela facilita você compreender? De que forma? 
84  É ... (SILÊNCIO) 
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85 Psq De que forma você sabe que estava compreendendo? 
86 EC  Eu ficava prestando atenção a aula e (SILÊNCIO) 
87 Psq Fica melhor você lendo ou a professora explicando 
88 EC                                            Explicando 
89 Psq Fica melhor como? 
90 EC  Explicando. 
91 Psq Explicando? Ok. Vamos lá. 
92 --- RECOMEÇA A PASSAR O DVD DA AULA. 
93 Psq  Tem alguma outra parte que vocês se lembram da aula? Que vocês 

entenderam? 
94 --- PARTE DO DVD: O AR É MATÉRIA... 
95 --- Inaudível 
96 --- PARTE DO DVD: MESMO LUGAR QUE OUTRA MATÉRIA 
97 Psq Lembram disso? Lembra EC? 
98 --- PARTE DO DVD: O PREGO PARA ELE ENTRAR TEM QUE 

EMPURRA A MADEIRA  PARA PODER CABER O PREGO. 
99 Psq  O que ela está fazendo aí, nesse momento? O que ela está fazendo? 
100 Je Ela (inaudível) dizendo como fosse uma experiência 
101 Psq Experiência? Ela está explicando aí? 
102 Je Está. 
103 Psq Ta. Dizer a experiência é explicar também? 
104 Je É, porque ela diz como é que acontece. 
105 Psq É EC. 
106 --- COMEÇAR A PASSAR O DVD 
107 --- PARTE DO DVD: COMO É MATÉRIA DOIS CORPOS OCUPANDO O 

MESMO LUGAR...  
108 Psq Vocês entenderam? 
109 Psq COMEÇA A PASSAR O DVD Vamos ver se a gente acelera um 

pouquinho 
110 --- TEM UM EXEMPLO AQUI DE QUE A GENTE JOGANDO UMA BOLA 

DE ISOPOR 
111 Psq Isso é o quê? 
112 Je Ela está dizendo éé uma explicação de que era quando o ar, ela estava 

explicando que o ar queimava e que tinha peso 
113 Psq Hum! Era isso EC? 
114 EC Era. 
115 Psq  Tem outro fato? Outra coisa? 
116 --- SILÊNCIO 
117 Psq Não, né! 
118 --- PARTE DO DVD: FAZ MAIS FORÇA POR CONTA DA GRAVIDADE... 
119 Psq É isso 
120 --- PARTE DO DVD: O AR TEM MASSA E OCUPA LUGAR NO 

ESPAÇO... MATÉRIA É TUDO AQUILO QUE TEM MASSA E OCUPA 
LUGAR NO ESPAÇO. 

121 Psq Ok! Vamos acelerar um pouquinho mais.  
122 --- COMEÇA ACELERAR O DVD.  
123 -- PARTE DO DVD: ALUNO LENDO 
124 Psq Estão lembrados disso? 
125 Je Eu estou mais ou menos, eu sento do outro lado e não escutei muito 

bem ... e ele ler baixo.  
126 --- PARTE DO DVD: OU SEJA COMPRIMIR O AR. COLOCAR O AR NO 

RECEPIENTE 
127 Psq Estão lembrados? O que ela está trabalhando aí? 
128 EC Uma experiência vela dentro do pote como não tinha oxigênio a vela se 
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apagava com o tempo 
129 Psq  Hum! Certo! Ok! Aí tem várias coisas. Agora me digam uma coisa: 

vocês acham que a professora de Ciências de vocês sabe explicar? 
130 Je-EC  Sabe. AFIRMANDO COM A CABEÇA. 
131 Psq E como vocês sabem que ela sabe explicar? 
132 Je Porque qualquer dúvida, qualquer dúvida assim, se alguém pergunta, 

se alguém não sabe ela explica mesmo 
133 Psq E você EC? Como você sabe que ela sabe explicar bem? 
134 EC Porque quando a gente não entende é, quando ela faz uma pergunta e 

a gente não entende aí ela vai no quadro e explica. Porque  
135 Je                Desenhando 
136 Psq  Essa explicação é como? É em forma de que Je? 
137 Je Em desenho. 
138 Psq Em desenho. É melhor ela explicar falando ou no desenho? 
139 Je É, os dois. 
140 Psq Os dois? Muito bem! Ok! Muito obrigada Je. Muito obrigada EC. 
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ANEXO 15 
Entrevista com a 4ª díade de alunos 

Escola 02 
 

                                                                                                   Duração: 11:35’ 

T Part Falas 
01 Psq Lembram da aula que a gente que eu filmei? Você estava presente 

(Dirigindo-se para a aluna) 
02 Al Estava 
03 Psq Tu tavas presente? (Dirigindo-se para o outro aluno) 
04 Al Aceno afirmativo com a cabeça. 
05 Psq Muito bem! Como é teu nome? 
06 TC TC 

07 Psq T. com Th?  
08 TC Afirma com a cabeça. 
09 Psq TC de que? 
10 TC Da S.S. 
11 Psq Da S- - - Qual a tua idade TC? 
12 TC Onze 
13 Psq Onze. Teu nome? (Dirigindo-se para o outro aluno) 
14 AA. AA. 
15 Psq A com LY? 
16 AA. A, com - - - 
17 Psq AA 
18 Psq Com I, ok. Qual é a tua idade AA? 
19 AA. Onze 
20 Psq Onze. Muito bem! Vocês se lembram da aula que a gente, que foi 

filmada na última aula de ciências, lembram? 
21 Al. HUM, hum (AFIRMA COM A CABEÇA) 
22 Psq Vocês sabem o que a professora tratava? Qual era o assunto? 
23 TC Propriedades do ar. 
24 Psq É esse? Propriedades do ar. Foi esse mesmo, AA? 
25 AA. Afirma com a cabeça. 
26 Psq Vocês compreenderam o assunto? 
27 TC Compreendi. 
28 Psq Compreendeu? E como você sabe que compreendeu o assunto TC? 
29 TC Como assim? Não entendi a pergunta. 
30 AA INAUDÍVEL 
31 TC Pela explicação da professora e a leitura que acompanha com o livro. 
32 Psq  Muito bem! Já que vocês disseram que é a explicação da professora, o 

que é explicar para vocês?  
33 AA Explicar é falar do que se trata, explicar é INAUDÍVEL 
34 Psq O que é mais TC? 
35 TC É falar ou explicar alguma coisa do assunto retratado, do assunto falado 

... 
36 Psq  E nesse caso, é,é. Vocês compreenderam o assunto,não foi isso? 
37 TC - 

AY 
Hum, hum (AFIRMANDO COM A CABEÇA). 

38 Psq Entenderam a explicação. Lembram de algum momento da aula em que 
a professora estava explicando? 

39 --- SILÊNCIO 
40 TC Sim 
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41 Psq Qual foi o momento? 
42 TC É que tinha uma parte que tinha dizendo éé brisas marítimas e as brisas 

terrestres ela estava explicando 
43 Psq  Vamos ver se a gente consegue (Começa a passar o DVD a procura da 

parte citada pela aluna). As brisas 
44  Marítimas e Terrestres. 
45 AA AA faz aceno para dizer a parte dele 
46  Deixa eu ver a parte dela 
47 --- Começa a passar o DVD da aula filmada 
48 Psq Você se lembra de alguma outra parte ...  
49 --- INAUDÍVEL 
50 Psq Além dessa tem alguma outra? 
51 AY Tem também a parte que ela estava explicando que dois corpos não 

pode ocupar o mesmo lugar. 
52 --- Parte do DVD: Quando a gente solta o pêndulo o que é que acontece. 
53 Psq Lembram dessa parte? 
54 --- Passando o DVD 
55 Psq Lembram? Ela está fazendo o que aí? Está explicando o que? 
56 AY Ela está explicando do êmbolo que quando batia INAUDÍVEL 
57 TC Era do êmbolo. Essa parte não me lembro mais, estava no meio. 
58 Psq Certo, ok. Deixa eu ver se eu consigo... (COMEÇA A ACELERAR O 

DVD DA AULA). Foi bem depois do êmbolo, não foi? 
59 TC Foi. Acho que foi quase no final. 
60 Psq Foi no final, não foiiii 
61 --- PASSANDO O DVD 
62 Psq Lembram dessa parte? 
63 AA INAUDÍVEL. Ela tava 
64 Psq  Oi? 
65 AA .... ela tava falando parte formada por água INAUDÍVEL 
66 Psq Ela estava explicando nesse momento? 
67 TC Hum? 
68 Psq Tava? Vocês entenderam essa parte?  
69 TC Hã , ãhn 
70 Psq Ok. 
71  Começa a passar o DVD. Você se a gente pega a parte de TC. Acelera 

o DVD. 
72 Psq É o pote ainda 
73 AA INAUDÍVEL 
74 TC O que ele acabou de falar o,o,o, dois corpos não pode ocupar o mesmo 

no espaço. Aí, por exemplo, pegar um copo e colocar dentro da água e 
aí primeiro pra poder entrar água tem que o ar, o oxigênio tem que sair 
primeiro ... 

75 Psq Essa parte aí, não é? Quer dizer, já está no final já. Aqui ela está 
fazendo o que? 

76 --- VOLTA PARA O INÍCIO DO DVD DA AULA. 
77 TC As propriedades do ar 
78 AA Ela estava explicando quais as propriedades do ar (inaudível) 
79                                    e a 
80                                    propriedades do ar 
81 Psq Certo. 
82 TC E aí tem a compressibilidade, expansibilidade e flexibilidade do ar. 
83 Psq Vocês entenderam essa parte? 
84 TC Hum, hum 
85 Psq Ficou mais fácil quando ela escreveu no quadro ou vocês já tinha 
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compreendido a explicação dela? 
86 TC Quando ela copiou, mas já tinha compreendido. 
87  Já tinha compreendido. Já, ok 
88 AY Inaudível (AA chama a atenção da pesquisadora) 
89 Psq  Oi AA, diga. Como é? 
90 A  Inaudível 
91 Psq A explicação dela foi melhor do que estava copiando no quadro, ok. 

Para você? (DIRIGINDO-SE PARA TC) 
92 TC Para você é o mesmo. 
93 Psq Para você? 
94 TC Sim, porque só copiar no quadro sem explicar 
95 Ps  Também não adianta 
96 TC Não adianta. 
97 Psq Ok! Muito bem! 
98  Começa a passar o DVD da aula novamente. 
99 TC Se não me engano já está quase chegando. Que foi até, foi Ingrid que 

foi que leu? (PERGUNTANDO A ALYSSON) 
100 AA Não, foi uma outra pessoa. 
101 Psq  FOI? 
102  FOI. 
103 Psq Aqui ela estava falando sobre a pressão atmosférica. 
104  Hum, hum 
105 Psq Quando vocês estão lendo e a professora explicar. É mais fácil a leitura 

ou a fala da professora? 
106 TC A fala da professora 
107 Psqq A fala da professora? 
108 AA Hum, hum 
109 --- Passando o dvd da aula: parte do DVD 
110 Psq  Lembram disso? 
111 AA Hã,hã 
112 Psq Lembra? 
113 AA Hã, hã 
114 Psq Vocês entenderam essa parte? 
115 AA Entendi  
116 Psq Foi difícil de compreender? 
117 TC Não. 
118 AA Pouquinho 
119 Psq  Foi pouquinho, ou foi muito? 
120 AA Foi para entender, foi pouco. 
121 Psq Certo! Assim, que é que foi pouco para entender? 
122 AA A explicação dela. 
123 Psq Por quê? 
124 AA Porque a explicação dela, porque quando ela   a gente tinha que olhar 

INAUDÍVEL 
125 Psq Certo! Isso quer dizer o quê? Que foi melhor o livro ou a explicação 

dela? 
126 AA Melhor a explicação, porque presta mais atenção. 
127 Psq Ah! Certo, entendi. 
128 --- Começa a repassar o DVD da aula.  
129 Psq  Vamos ver aqui o vídeo. Parte do DVD: Rio de Janeiro... 
130  AA Parte do DVD: Rio de Janeiro... 
131 Psq  Essa parte é sobre o quê? 
132 AA INAUDÍVEL 
133 -- O DVD continua passando 
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134 AA Ela está (Dirigindo a TC) 
135 TC É INAUDÍVEL 
136 AA INAUDÍVEL 
137 TC E tinha vários exemplos, como o barômetro e ... tinha lá no texto que 

foram retirado do livro 
138 AA                                INAUDÍVEL 
139 TC Tirado do livro que... 
140 AA ... tinha uma bola, que os cavalos 
141 Psq Esse livro de vocês é bom? É bom para entender? 
142 TC É 
143 Psq A pesquisadora começa a folhear o livro 
144 TC Aqui 
145 AA Do pote (Apontando no livro a experiência do pote) 
146 Psq  A do pote 
147 --- Repassando o livro. 
148 TC É aqui oh (Apontando para o livro)da brisa marítima, oh. 
149 --- Repassando o DVD. Parte do DVD: Pelo aquecimento ou resfriamento 

do ar. O ar quente, o ar frio 
150 TC Foi aí, foi 
151 Psq Foi isso TC? 
152 TC Ahn, ahn! 
153 Psq E você entendeu? 
154 TC Essa parte, foi a parte que ela explicou bem que eu achei e que eu 

entendi mais.  
155 Psq Foi? 
156 TC Só que os outros eu entendi, mas essa foi a que eu, eu achei mais 

interessante. 
157 Psq Foi? A mais interessante? Vê se eu pego 
158 --- COMEÇA A REPASSAR O DVD DA AULA 
159 Psq Veja só a gente vai pegar a parte dele, daqui a pouco que foi a questão 

do ‘dois corpos não ocupa o mesmo espaço’. 
160 AA Foi. 
161 Psq Vocês acham que a professora de Ciências de vocês sabe explicar? 
162 TC Eu acho que sim. 
163 Psq Acha? Por quê? 
164 AA Porque    aula e dá para entender melhor. 
165 Psq E você TC?  
166 TC Inaudível 
167 TC Porque assim quando ela explica ela não, não é igual ao livro, ela 

explica com o que ela sabe. Ela vai acompanhando o livro e explica 
melhor. 

168 Psq Essa forma da sala de aula de ler e a professora explicar é uma forma 
boa? 

169 TC É. 
170 Psq  Só com a leitura dar para entender? 
171 TC Não. 
172 AA Só com a leitura não, que  INAUDÍVEL 
173 TC                           Porque às vezes 
174 AA  Se completasse ... o capítulo. 
175 TC Porque às vezes só lendo éé não tem como a gente entender tanto 

como ela explica e ler ao mesmo tempo, ou seja, ler e depois explica. 
176 Psq Vamos ver qual foi a parte 
177 --- Parte do DVD: as propriedades do ar: compressibilidade 
178 AA Foi antes disso 
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179 Psq  Quero a parte dele, que falou. 
180 --- Continua passar o DVD da aula. 
181 Psq Lembram dessa parte? 
182 AA Lembro, que ela viu H2O? É Hidrogênio e Oxigênio. 
183 Psq Certo, ok! 
184 --- Continua a passar o DVD. 
185 AA Aqui é a chamada. 
186 --- Continua a passar o DVD 
187 Psq Essa parte AA? 
188 AA Foi  
189 Psq A que você entendeu mais? Que ela explicou? 
190 --- AA afirma com a cabeça. 
191 Psq Muito bem! Bom TC, muito obrigada! AA também muito obrigada 
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ANEXO 16 
Entrevista com a 5ª díade de alunos 

Escola 02 
 

                                                                                                   Duração: 11:20’ 

T Partic. Falas 
01 Psq Qual é o seu nome? (Dirigindo-se para a aluna) 
02 Th Th 
03 Psq Th 
04 Th R. 
05 Psq R. 
06 Th F. 
07 Psq F. 
08 Th C.  
09 Psq C. Qual é a tua idade Th? 
10 Th Nove 
11 Psq Nove.  
12 Th É com Th (A aluna corrige a escrita de seu nome) 
13 Psq Ah. T-h-a. ok. Qual é o teu nome? (Dirigindo-se para o outro aluno) 
14 JA JA 
15 Psq  JA? Que mais? 
16 JA F. S. 
17 Psq  F. S. Qual é a tua idade? 
18 JA Doze. 
19 Psq  Doze. Vocês se lembram da aula da professora G., não é isso que deu na 

terça-feira passada, que filmei. Vocês estavam presentes? 
20 JA Eu tava 
21 Th  Th confirma com a cabeça. 
22 Psq É sobre essa aula que a gente vai conversar, certo. Vocês sabem, 

lembram do assunto que ela deu na aula? 
23 Th Foi... 
24 JA Foi sobre o ar. 
25 Psq  Foi sobre o ar? O que mais? Lembra mais de alguma outra coisa? 
26 JA Gases. 
27 Psq  Dos gases. 
28 Th Inaudível 
29 Psq É o que vocês se lembram da aula. Sabe que foi sobre o ar, não é Th? 

Você compreenderam o assunto? 
30 JA Eu compreendi 
31 Th           Compreendi 
32 Psq Compreendeu, compreendeu AA? Você compreendeu Th? 
33 Th  Compreendeu 
34 Psq  Como vocês sabem que compreendeu? Como é que vocês sabem? 

Como é que você sabe que compreendeu Th o assunto? Como é que 
você sabe?  

35 Th  Porque eu entendi tudo o que ela falou. Porque assim... 
36 Psq  Como você sabe JA que você compreendeu o assunto? 
37 JA Pela forma que a professora explicou. 
38 Psq  Ela explica. Como ela explica? 
39 JA Ela explica bem. 
40 Psq Ela explica bem? 
41 Th  Ela faz ilustrações para explicar. Faz as coisas... 
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42 Psq  E por causa disso vocês entendem quando ela,ela dá o assunto? 
43 Als Hum, hum (Confirmando) 
44 Psq É isso? Para você Thalita o que é explicar? 
45 Th Explicar é,é.... (silêncio) 
46 Psq Do jeito que você acha que seja, Th. O que é explicar para você? Você 

sabe AA o que é explicar para você? 
47 JA Eu acho que é uma forma de falar para a outra pessoa o que compreendi 

do assunto. 
48 Psq Hum,hum... 
49 Th Eu acho uma forma que que ... assim ensinar 
50 Psq Certo. Ok. Então, explicar é isso para vocês. Lembram de algum 

momento na sala de aula que vocês lembram que a professora, que ela 
estava explicando e vocês compreenderam. Lembram de algum 
momento? 

51 Th Assim... 
52 Psq Algum episódio na aula. Que vocês lembram na sala de aula? De vocês 

verem que estava explicando e vocês entenderam alguma parte?  
53 Th Lembro não. 
54 Psq Lembra AA? 
55 JA Tipos de solo. 
56 Psq Tipos de? 
57 JA Solo 
58 Psq Da aula passada. Sobre ar. 
59 JA Da aula passada? 
60 Psq Sobre ar. Não foi sobre ar que você disse? 
61 JA Acho que foi.  
62 Psq Então, sei que tiveram uma aula anterior. Mas sobre ar,lembra de alguma 

coisa que ela estava explicando que vocês lembram? 
63 JA Do gás Nitrogênio. 
64 Psq De que parte ela tava falando sobre isso? 
65 JA (Inaudível) Quando transforma o gás Nitrogênio em gás minerais. 
66 Psq Certo. Mas essa aula que você fala, não foi a mesma aula que a gente 

filmou não foi isso? 
67 JA Acho que foi. 
68 Psq  Foi? Vamos ver se assim vocês lembram alguma parte. Vou colocar só 

para lembrar, porque (A pesquisadora começa passar o DVD da filmagem 
da aula). Estão lembrando da aula agora? 

69 JA Hum, hum.  
70 Psq Nessa aula, você se lembra de alguma outra parte que estava 

explicando? 
71 --- Passando o DVD: “Leitura do aluno página 197”. 
72 Psq Lembra de nadinha? 
73 JA Aqui embaixo 
74 Psq Vamos ver aqui na frente. Você assistiu a esta aula? 
75 JA Assisti 
76 Psq Você assistiu a essa aula? (Pergunta para Th) 
77 --- Parte do DVD: “O ar é matéria e como matéria nõ pode ocupar lugar no 

mesmo espaço”. 
78 Psq Lembra disso? 
79 JA Lembro 
80 Th      Lembro 
81 --- Passando o DVD: “O preguinho que alguém coloco”. 
82 Psq Lembra disso? 
83 JA Lembro. 
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84 Psq O que vocês acham que ela está fazendo agora? 
85 JA Ela explicou quando uma pessoa bate num prego na madeira, a madeira 

tem que se afastar para o prego entrar. 
86 Psq Ela está explicando o que aí? 
87 JA Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. 
88 Psq  Isso é explicação? É Th? 
89 Th É  
90 Psq  Isso é explicação AA? 
91 JA Acho que sim. 
92 Psq Ahn, por que? Se não for explicação é o que? 
93 JA Não. É explicação, sim. 
94 Psq Em mais algum outro livro (Equívoco da pesquisadora) oh, tem alguma 

outra parte que vocês, algum episódio que vocês acham que é 
explicação? 

95 --- Começa passar rápido a filmagem da aula no DVD 
96 Psq (AA pede para parar.) Aqui? 
97 JA É. 
98 --- Parte do DVD: Tudo que agente joga cai por causa de que? 
99 Psq Lembra dessa parte? 
100 JA Lembro  
101 T Lembro  
102 Psq Que mais vocês se lembram dessa aula? 
103 --- Parte do DVD: “Tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço”. 
104 Psq Lembra AA de outra parte, AA. 
105 AA Acho que me lembro. 
106 Psq Qual é da outra parte? 
107 JA Não sei se foi dessa aula ou de aula, mas da quantidade de ar que a 

gente respira. 
108 Psq A quantidade de ar que a gente respira? 
109 JA Acho que dos 100%, 60% é Nitrogênio, 21% Oxigênio e restante de 

outros gases 
110 Psq Ok. Me lembro. Ela falou logo no início sobre isso. Ela até reporta a aula 

anterior. Lembram da aula passada, a quantidade de gás, a proporção. 
111 JA Ela fez um desenho 
112 Th Inaudível 
113 Psq Ela fez um desenho como? 
114 JA Ela fez uma pessoa respirando e colocou assim (faz gesto com as mãos) 
115 Th           Foi 
116 Psq Quando ela utiliza é desenhos, fica mais fácil entender a explicação AA? 
117 JA Fica 
118 Psq Fica Th. 
119 Th Fica 
120 Psq Nessa aula teve alguma coisa  ... tu lembra? 
121 Th Que eu me lembro fez 
122 JA Inaudível 
123 --- Silêncio. Passando o DVD 
124 Psq Ela ta falando o que aí? Lembram disso daí, ou não? 
125 JA Quem ta falando aí é Vinicius 
126 --- Parte do DVD: “Gás carbonico. o gás carbônico fica mais pesado” 
127 Psq Vocês lêem cada uma vez, é isso? 
128 Th Pela chamada, aí vai lendo 
129 JA Inaudível.    .... ela falou do balão 
130 Psq Oi 
131 JA Do gás Hélio. Ela falou quando a gente enche um balão com o próprio ar 
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ele não fica não fica leve. Porque tem mais gás carbônico do que o gás 
Hélio Porque o gás Hélio o gás Carbônico é mais pesado. Se for para 
encher com gás Helio aquelas bombinhas assim ele ia subir.  

132 Th Inaudível 
133 JA O gás Carbônico ele não chegaria a uma certa altura. Ele ia descer. 
134 Psq Mas isso, você entendeu essa explicação, foi isso? 
135 JA Foi. 
136 Psq Hum, ok. Vamos se a gente acelera mais um pouquinho só. 
137 --- Começa a repassar a filmagem rapidamente. 
138 Psq Lembra? 
139 JA Lembro 
140 Psq O que ela está trabalhando aí? 
142 JA Hum 
143 Psq O que ela está mostrando para vocês? O que ela está explicando aí? 
144 JA Da compressibilidade do ar. 
145 Psq Vocês acham que a professora de Ciências de vocês sabe explicar? 
146 JA Sabe. 
147 Psq Sabe? Como vocês sabem que sabe explicar? Como vocês podem dizer 

isso? 
148 JA Inaudível 
149 Psq De que forma? 
150 Th Ela faz ilustrações, ela faz 
151  JA Ela explica mesmo 
152 Th  É  
153 JA E traz algum pedaço de algum trecho de,de alguma leitura para gente 
154 Psq Isso ajuda a vocês compreenderem? 
155 Als Ajuda 
156 Psq Ajuda? 
157 Th Ajuda 
158 Psq Muito bom. A gente vai ficar por aqui porque vamos fazer entrevista com 

outros alunos. Muito obrigada a vocês por terem participado. 
 

 


