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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender o conceito de densidade por meio de
recursos tecnológicos para a aprendizagem. O mesmo foi aplicado em uma escola pública
estadual no Município de Guarulhos na grande São Paulo e utilizou uma Sequência Didática
(SD) sobre o conceito de densidade que foi elaborada como roteiro experimental e ancoradas
no suporte teórico e metodológico do Modelo Topológico de Ensino que deriva da Teoria da
Ação Mediada. Foram utilizadas ferramentas culturais tecnológicas como um Objeto Virtual
de Aprendizagem – uma simulação – disponível no portal do PHET da Universidade do
Colorado, o preenchimento de tabelas do Excel com os dados coletados experimentalmente e
um questionário das atividades tipo Likert desenvolvida no Google Formulários e
disponibilizada aos alunos via BlueLab, um software instalado nos computadores da Sala de
recursos computacionais da escola, denominada “Sala do Acessa”. As interações entre
ferramenta-aluno, aluno-aluno e professor-aluno, assim como as respostas analisadas nas
atividades da sequência e o questionário tipo Likert forneceram dados para estudar a eficácia
do uso de algumas ferramentas tecnológicas no aprendizado do conceito de densidade em
detrimento da abordagem tradicional de memorização de fórmulas e cálculos matemáticos. Os
resultados indicam que a diversificação de ferramentas, a elaboração de SD e as abordagens
comunicativas em sala de aula contribuem fortemente no engajamento e motivação dos
estudantes para compreender conceitos científicos favorecendo as interações entre alunoaluno, aluno-professor e aluno-ferramenta cultural.

ABSTRACT

The present scientific work aims to understand the concept of density through
technological resources for learning. The work was applied in a state public school in the city
of Guarulhos, in the metropolitan region of the State of São Paulo and it used a Didactic
Sequence (SD) on the concept of density that was elaborated as an experimental script and
anchored in the theoretical and methodological support of the Topological Model That derives
from the Theory of Mediated Action. Technological cultural tools were used as a Virtual
Learning Object - a simulation - available on the PhET portal of the University of Colorado,
the filling of Excel tables with the data collected experimentally and a Likert type
questionnaire developed in Google Forms and made available to students via BlueLab, a
software installed on the computers of the computer resource room of the school, called "Sala
do Acessa São Paulo". The interactions between tool-student, student-student and teacherstudent, as well as the responses analyzed in the activities of the sequence and the Likert-type
questionnaire provided data to study the effectiveness of the use of some technological tools
in the learning of the concept of density to the detriment of Traditional approach to
memorizing formulas and mathematical calculations. The results indicate that the
diversification of tools, the elaboration of SD and the communicative approaches in the
classroom contribute strongly in the engagement and motivation of the students to understand
scientific concepts favoring the interactions between student-student, student-teacher and
student-cultural tool.
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INTRODUÇÃO
O Ensino de Química nas últimas décadas priorizou a utilização da memorização de

fórmulas matemáticas, algoritmos e o acúmulo de conceitos, principalmente com abordagens
comunicativas não interativas de autoridade, como metodologia para a assimilação dos
conteúdos aliados a recursos imagéticos e textuais que limitam a visualização, bem como a
compreensão dos fenômenos no nível submicroscópico (ROSSI et al., 2008).
Os meios usualmente empregados fomentam o desinteresse nos alunos para o estudo
de Ciências que, dessa maneira, caracteriza uma disciplina de difícil entendimento e
desvinculada da realidade do dia a dia. Portanto, os estudantes procuram dominar, mesmo que
superficialmente, o necessário para a prova, mas dificilmente se apropriam dos conceitos
trabalhados utilizando-os em diferentes contextos. Desse modo, a experimentação fomenta o
despertar de um forte interesse entre os alunos de diversos níveis de escolarização, atribuindo
um caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos (GIORDAN, 1999, p.
43).
A diversificação de ferramentas culturais auxilia no ensino e aprendizagem da
Química estimula a interação entre os agentes envolvidos no processo e protagoniza o papel
do aluno na participação das atividades de ensino.
Rossi et al (2008, p. 53) apontam que “diversos livros didáticos brasileiros voltados
para o Ensino Médio conduzem à familiaridade com a resolução de problemas matemáticos
de Química, subestimando aspectos conceituais” o que corrobora para a mistificação dessa
ciência, tornando-a menos atrativa e desvinculada dos fenômenos cotidianos.
Esse trabalho foi fundamentado na Experimentação no Ensino de Ciência com o
desenvolvimento, aplicação e análise de uma Sequência de Atividades de Ensino, apoiada no
Modelo Topológico de Ensino que deriva da Teoria da Ação Mediada. Este referencial
auxiliou na mediação do aprendizado dos fatores que alteram a densidade dos materiais, por
meio da ferramenta interativa Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA). Neste caso foi
utilizada uma simulação on-line, disponível no portal PhET da Universidade do Colorado1.

1

A abreviação PhET é a sigla em inglês para Tecnologia Educacional em Física, um projeto
protagonizado por Carl Wieman, premiado com o Nobel de Física em 2001, que contem simulações interativas
em matemática e ciências que podem ser utilizadas on-line ou baixadas gratuitamente pelos usuários. O projeto
procura envolver os alunos em um ambiente intuitivo estimulando o aprendizado por meio da exploração e da
descoberta conectando fenômenos diários com ciência (ARANTES et al., 2010).
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1.1

Experimentação no Ensino de Ciências

O papel da experimentação para o entendimento dos fenômenos não remete a
atualidade sendo possível verificar a preocupação nesse sentido em diversos pensadores de
diferentes épocas da história da humanidade.
Há 2300 anos Aristóteles (apud GIORDAN, 1999) defendia o papel da experiência
como elemento central para atingir um conhecimento universal e, sem ela, não teríamos
contato com os fenômenos empíricos, podendo formular explicações equivocadas. Durante
toda a Idade Média o papel da experiência caracterizou-se por meio dos sentidos elementares
dos seres humanos e das relações naturais com o meio particular. Pode-se destacar que a partir
do século XVII ocorreram rupturas entre as ideias vigentes na época, que relacionavam a
natureza e o homem ao divino, dando lugar de destaque à experimentação pelo método
indutivo, proposto por Francis Bacon, em detrimento do processo dedutivo de Rene
Descartes. Posteriormente, a Galileu Galilei se atribui um papel central à experimentação,
considerando-a legitimadora do fazer ciência.
Segundo Giordan (1999), a transposição do método cientifico perante ideias
positivistas rigorosas causaram prejuízo a educação científica, por não atribuir valor aos erros
no fazer ciência, adotar a experimentação como único meio para compreender as causas
geradoras dos fenômenos e não considerar a visão de mundo do aprendiz por ser distinta da
aceita pela comunidade cientifica.
A partir da década de 1960 os programas de educação cientifica sofreram influências
da psicologia, epistemologia entre outras áreas do conhecimento contribuindo para considerar
o papel cognitivo do ser humano e as ideias prévias dos indivíduos nas estratégias de ensino
em detrimento do uso exclusivo da transposição direta do trabalho cientifico (GIORDAN,
1999).
Na Figura 1 é possível observar algumas características da Experiência Exigente
proposta por Bachelard (apud GIORDAN, 1999) que destaca o papel do erro na construção
dos significados na sala de aula ressaltando o papel fundamental da reelaboração de ideias,
destacando para os alunos o caráter dinâmico da ciência que erroneamente é encarada como
uma verdade estática e incontestável.
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EXPERIÊNCIA EXIGENTE

Experiência falha
Frea o estímulo
Precisão discursiva e social

Planta o inesperado
Desequilíbrio afetivo frente ao novo

Figura 1 - Proposta de experiência exigente de Bachelard. Fonte: Giordan, (1999).

Ferreira et al. (2010) apontam que a Experimentação no Ensino de Ciências pode
contribuir para coletar dados, testar hipóteses, dominar ferramentas, realizar pequenas
pesquisas, mas geralmente são orientadas por roteiros pré-estabelecidos, automatizando e
privando o aluno da procura pelas explicações dos fenômenos. O caráter investigativo é
fundamental para mostrar que a ciência é construída. Portanto, há nela limitações que a
tornam um processo de construção com necessidade de rupturas conceituais para a evolução.
Nesse sentido, Sessa e Trivelato (2011) destacam que alguns autores apontam como
possibilidade para a construção de significados no Ensino de Ciências o uso de alguns
princípios construtivistas para resolver os problemas de aprendizagem na alfabetização
cientifica por meio da aproximação ao cotidiano, levando a mudança de comportamento,
tornando o aluno protagonista, sujeito autor do próprio conhecimento, aliada as interações das
linguagens cotidianas dos alunos e a cientifica do professor para que ocorram modificações no
pensamento cientifico.
Mortimer e Carvalho (1996) destacam algumas limitações dessa abordagem
construtivista que se apoia nos conflitos cognitivos
[...] no processo de construção de uma ideia nova, a falta de informações para
interpretar os resultados de um experimento é obstáculo maior que o conflito entre
as ideais dos estudantes e os resultados. A segunda característica é relacionada a
terceira forma de equilibração na teoria piagetiana. Muitas dificuldades no processo
de aprendizagem estão relacionadas à construção de totalidades, com forte poder de
explicação, que podem ser generalizadas a um grande número de fenômenos
(MORTIMER; CARVALHO, 1996).

Ocorre que muitas vezes os estudantes permanecem apenas no plano dos esquemas e
procedimentos de uma atividade não extrapolando ao plano das explicações ou na
generalização dos fenômenos. Eles também encontram dificuldade em reconhecer e vivenciar
15

conflitos, promovendo em sala de aula a improdutividade em certas discussões, que
configuram explicações situadas na zona de conforto em detrimento da superá-las. O papel do
professor, como agente provocador e instigador no processo de perturbação para a construção
do conhecimento, não implica necessariamente na superação da ideia inicial, já que os
estudantes podem não reconhecer a perturbação e manter as ideias inalteradas (MORTIMER;
CARVALHO, 1996).
Na prática da experimentação vários fatores interferem no contexto relacionado ao
processo de aprender ciência, sendo a argumentação um dos fundamentais para a
aprendizagem significativa e tomadas de decisões. A avaliação do discurso natural dos alunos
nos aproxima do entendimento do conhecimento interior e a linguagem pode ser utilizada para
a interpretação dos sentidos, distinguindo o pensamento espontâneo do cientifico e a interação
com o outro possibilita maiores avanços, quando comparado ao trabalho individual.
As autoras Sessa e Trivelato, (2011) se aportam nas contribuições de Vygotsky para
mostrar que os significados são favorecidos pela valorização dos conflitos de ideias. O intuito
é estabelecer a comunicação para outras pessoas, numa relação interativa e construtiva, onde a
linguagem oral promove os argumentos e conceitos atrelados ao discurso social, que é
mediado nas interações entre os sujeitos no plano da linguagem, atitudes e conceitos.
Para compreender a importância da interação social, no contexto das salas de aula,
como promotora da construção de conhecimentos científicos, é preciso um entendimento das
relações discursivas no campo social da construção de conceitos que considere a dimensão
institucional, histórica e social nas ações humanas, com o uso de ferramentas culturais, já que
as ferramentas e os sujeitos não atuam isoladamente (SESSA; TRIVELATO, 2011).

1.2

Teoria da ação mediada

As aulas tradicionais de química no Ensino Médio promovem a transmissão de
conteúdos tornando o aluno um agente passivo no processo de ensino aprendizagem. Nesse
contexto, cabe ao professor o papel principal de detentor do conhecimento e ao estudante o de
escutar atentamente, sem intervenção, pois se considera que ele não possui bagagem cultural
suficiente para questionar, sugerir ou contribuir para a construção do significado.
As ações humanas em um cenário sociocultural são delineadas por diversos meios
mediacionais, ferramentas culturais, onde a linguagem é apenas um dos instrumentos de
trabalho que a moldam. É preciso realizar uma aproximação sociocultural para ir além do
16

agente individual propiciando

que “indivíduos-atuem-com-ferramentas-culturais” em

detrimento de simplesmente falarmos de indivíduos, já que ferramentas e indivíduos são
indissociáveis e isoladamente não são incapazes de operar. Para Ostermann (2012) as
ferramentas culturais

...nos obriga a ir além do agente individual para explicar as forças que configuram a
ação humana. Isto não quer dizer que as ferramentas culturais causam a ação de
alguma forma mecânica. Dentro delas mesmas, as ferramentas culturais são
incapazes de operar. Somente em conjunto os agentes e as ferramentas culturais
podem causar impacto. Mesmo que seja possível, e até mesmo útil, fazer uma
distinção analítica entre os agentes e os meios mediacionais que eles empregam, a
relação existente entre eles resulta tão fundamental que é mais adequado falar de
“indivíduos-atuando-com-ferramentas-culturais” do que simplesmente falar de
indivíduos (PEREIRA; OSTERMANN, 2012, p. 26).

Desse modo, é preciso assumir outros posicionamentos onde o conteúdo não seja transmitido
e pensado exclusivamente para aulas tradicionais, mas construído por meio de sequencias de
atividades centradas em temas que levam em consideração as abordagens comunicativas, o
propósito e os contextos situacional e mental para que o aprendiz faça parte do processo.
Assim, a aprendizagem será encarada como algo que necessita de atividades práticas
elaboradas que estimulem e desafiem uma reorganização das teorias pessoais, na tentativa de
compreender a relação entre os conhecimentos informais e os científicos.
No Ensino de Ciências é preciso abrir espaços para o diálogo, fomentando a interação
entre os indivíduos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, não restringindo ao
professor o papel de transmissor de conhecimentos já construídos. Segundo Santos e
Colaboradores (2001)

Essas funções foram denominadas por WERTSCH (1991), respectivamente, como
função unívoca e função dialógica. Segundo ele, tais funções têm relação com as
ideias de Bakhtin sobre a distinção entre discurso de autoridade e discurso
internamente persuasivo. O discurso de autoridade tem uma função unívoca, é fixo,
fechado, não se modifica quando em contato com novas vozes, ou seja, não gera
novos significados. Já o discurso internamente persuasivo, o discurso dialógico, é
aberto, permite a interação dialógica, permite a interação de várias vozes, gera novos
significados (SANTOS et al., 2001, p. 4).

Desse modo, a sala de aula precisa se tornar um espaço propício para discussões sobre
diversos temas, embasados teoricamente, e que estimulem a argumentação dos estudantes na
busca de explicações aceitas cientificamente. Considerar outras vozes, no discurso dialógico,
permite o processo de geração de novos significados. Na sala de aula, ao dar preferência
exclusivamente ao discurso de autoridade, restringimos o diálogo apenas a uma voz, sem
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abertura para explicações alternativas ou versões contraditórias, características da
argumentação, compartilhando apenas o conhecimento já construído.
Para compreender os principais propósitos que norteiam a Sequência Didática
desenvolvida nesse trabalho, se faz necessário compreender a Teoria da Ação Mediada e o
Modelo Topológico de Ensino (MTE)2 que dão suporte Teórico Metodológico para a
elaboração, aplicação e análise das atividades de ensino propostas. Giordan (2013, p.290)
afirma que “É preciso ter em mente que o modelo topológico de ensino é uma construção
teórica que deve dar conta do planejamento curricular, ao menos no que se refere à
coerência entre as diversas unidades organizadoras do currículo”.
Ensinar é uma atividade humana e a sua existência talvez seja uma das mais antigas
práticas da humanidade onde pode-se unir pessoas em grupos sociais para desenvolver
atividades marcadas pelos interesses e necessidades desses grupos.
A concepção de ensino adotada neste trabalho preocupa-se com a ação mediada e
privilegia a investigação sociocultural, os agentes e as ferramentas culturais mediadoras da
ação. Para Wertsch (1991), centrar-se na dialética agente–instrumento é a maneira mais direta
de superar as limitações do individualismo metodológico. A análise da ação mediada, onde o
agente atua com os modos de mediação, fornecem importantes ideias à cena, ao propósito e ao
ato, mostrando que toda forma de ação humana é uma ação mediada. Portanto, torna-se muito
difícil evidenciar uma lista de ações e modos de mediação. Devido à complexidade da Teoria
da ação mediada o MTE propõe a unidade de análise, agentes-agindo-com-ferramentasculturais, para investigar a ação e compreender o contexto cultural e social.
Werstch (apud Giordan, 2013), busca em Burke a compreensão da ação humana
baseada na existência de duas categorias de perguntas, uma de natureza ontológica – o que e o
porquê – referente a investigação, e outra de natureza metodológica – quem, como, quando –
inerentes a investigação. Essas perguntas, atreladas aos elementos da análise disciplinar,
foram reunidas por Burke no pentagrama de enfoques disciplinares, apresentados no Quadro 1
(GIORDAN, 2015, p.288).

2

“O Modelo Topológico de Ensino considera a sala de aula como um organismo social com cultura e
identidades próprias onde as pessoas realizam ações mesmo com diferentes visões de mundo. Baseia-se na
Teoria da Ação Mediada de James Wertsch que vincula à tradição sociocultural os estudos de Vygotsky
relacionando os conceitos de mediação, internalização, de Bakhtin referindo-se a dialogia e gêneros discursivos
de Keneth Burke e as múltiplas perspectivas da ação humana (GIORDAN, 2013)”.
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Quadro 1 - Pentagrama de enfoques disciplinares da ação humana.

Elemento

Pergunta

Natureza da pergunta

Ato

O que foi feito

Ontológica

Propósito

Por que foi feito

Ontológica

Agente

Quem fez

Metodológica

Agência

Como ele fez

Metodológica

Cena

Quando e onde foi feito

Metodológica

Fonte (GIORDAN, 2015, p. 288): (Adaptado de Burke, 1969 p xv; 1973, p. 68)

A complexidade da análise multifocada dos cinco elementos do pentagrama
inviabilizaria o estudo na sala de aula ou poderia tornar-se superficial. Desse modo, a ação
mediada é preterida como unidade de análise das ações humanas, procurando saber quem
executa a ação ou quem fala no diálogo, considerando tanto o indivíduo quanto a ferramenta
cultural que ele emprega para agir e falar.
O modelo topológico de ensino considera a sala de aula como um organismo social,
com cultura e identidades próprias, e sugere um novo arranjo do pentagrama considerando:

1. As ações realizadas por meio de atividades estruturadas;
2. Promoção da ampliação de visão de mundo dos alunos em busca da
apropriação da forma de pensamento cientifico;
3. Ampliação da visão de mundo que ocorre quando o sujeito se depara com
realidades distintas daquelas no seu cotidiano.

O modelo topológico é uma construção teórica cujo princípio se dá na continuidade
das unidades organizadoras no espaço-tempo da sala de aula. Para estruturar as diversas
Unidades do Currículo elabora-se uma sequência de atividades com temas, conceitos e
propósitos que darão suporte a própria aula. Estas são organizadas de modo a compor as
Unidades ou Módulos de Ensino e atribuir significados as interações professor-aluno, alunoprofessor e aluno-ferramenta cultural se adequando a Série escolar composta por ciclos que
subsidiam o ensino no cotidiano aos estágios da vida escolar. Na Figura 2 está relacionado o
esquema de continuidade das diferentes dimensões do planejamento baseado no MTE.
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Vida Escolar
Ciclo
Série
Unidade/módulo
Aula
Atividade

Figura 2 - Esquema da relação de continuidade das diferentes dimensões do planejamento.
Fonte: Giordan (2013).

No Modelo Topológico de Ensino, pode-se notar que a atividade, o tema e o conceito
são os três eixos organizadores de ensino na sala de aula fundados nas seguintes
características da Teoria da Ação Mediada (GIORDAN, 2013):

a) Contexto e continuidade: entendimento geral obtido entre as pessoas que se
comunicam, possuindo três facetas: mental, comunicacional e situacional. O
que se inicia em contexto situacional de uma atividade se tornará um contexto
mental compartilhado pelas pessoas; (p. 292)
b) Narrativa e historicidade: “[...] qualquer forma de pensamento se constrói a
partir de situações concretamente localizadas no tempo e nas circunstâncias
que ocorrem, é igualmente importante conceber os eventos da própria sala de
aula como fundados em um sentido histórico próprio[...]”; (p.295)
c) Materialidade: “Não importa a ação, seja ela externa ou interna (mental), a
ferramenta cultural com a qual o agente produz a ação é material.”; (p.299)
d) Mediação: “[...] as ações humanas, sejam elas externas (entre indivíduos), ou
internas (no plano mental) são mediadas por ferramentas culturais que
estruturam as ações e as determinam juntamente com os propósitos daqueles
que as realizam”. (p.302)
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Essas características determinarão a estrutura do organismo sala de aula,
condicionadas pelo modelo Topológico de Ensino, propiciando a comunicabilidade entre os
agentes por meio das abordagens comunicativas. O intuito é favorecer o diálogo, o domínio e
a apropriação dos conceitos abordados, que serão direcionados aos problemas de
aprendizagem dos alunos investigados previamente, elaborando atividades direcionadas, nas
quais ocorram utilização das ferramentas para a construção de significados científicos.
A Experimentação no Ensino de Ciências e o MTE deram suporte teórico e
metodológico para a estruturação das atividades da Sequência Didática (SD), compreendendo
os fatores que afetam a densidade dos materiais, possibilitando o uso de Objetos de
Aprendizagem e interações significativas entre professor-aluno.

1.3

Densidade

A palavra densidade possui inserções diferentes dependendo do contexto e pode
exprimir ou expandir outros conceitos distintos do significado para a Química, por exemplo,
na Literatura a noção de profundidade, na Estatística os cálculos de probabilidade, na
Agricultura a concentração/distribuição de espécies, na Física a densidade de corrente. Na
Química propriamente dita pode ser utilizada como a relação estabelecida entre a massa e o
volume de um material ou a densidade eletrônica (ROSSI et al., 2008).
O significado da palavra no contexto abordado é crucial para a compreensão dos
conceitos atrelados a ela e o que se pretende ao usá-la, pois, quando não estabelecido, pode
fomentar as ideias informais dos alunos propiciando gravíssimos erros conceituais.
O tema tem sido trabalhado majoritariamente nas aulas de ciência por meio da
abordagem matemática, priorizando o cálculo da relação de proporcionalidade entre massa e o
volume de um material e pouco valor se atribui a propriedade física em si e os fatores que
podem modificá-lo. Não são apenas os conceitos matemáticos utilizados e priorizados pelos
professores que promovem a permanência de explicações de senso comum quando tratamos
da densidade. Segundo Rossi 2008
“Além desse aspecto que pode ser complicador, conceitos matemáticos
fundamentais como razão e proporção, que não se consolidam facilmente para
muitos estudantes (Smith e cols., 1992), são envolvidos e, mais grave, não fica óbvio
que, em Química, a densidade relaciona-se com a distribuição das partículas de uma
determinada massa considerada contida em um dado volume, refletindo
macroscopicamente os arranjos dessas partículas em nível atômico-molecular
(Hawkes, 2004)” (ROSSI, 2008, p. 56).
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Para o autor muitos educadores químicos têm encontrado dificuldades para ensinar
densidade, o que contribui para que os alunos encontrem obstáculos para dominar e apropriar
os conceitos. Desse modo torna-se mais importante calcular uma constate física, sem
significado do ponto de vista fenomenológico, que compreender a relação entre densidade e o
arranjo submicroscópico das partículas que compõem os materiais.
A densidade é uma propriedade importante utilizada na identificação dos materiais e
em alguns processos de separação de misturas. Por exemplo, o emprego do densímetro nos
postos de gasolina, a verificação da adulteração do leite e a separação de minérios. Segundo
Mortimer e Machado (2013)
“As cooperativas de leite usam um recurso semelhante para constatar se houve
adulteração.
Quase todas as atividades mineradoras usam essa propriedade para separar minérios.
Os garimpeiros movimentam a bateia em círculos para separar o ouro do cascalho.
Com isso, o cascalho, menos denso, desloca-se para as extremidades da bateia,
enquanto o ouro, mais denso, deposita-se no centro.
Empresas recicladoras de plásticos originados da coleta seletiva de lixo usam a água
para separar os objetos mais densos, que afundam, dos menos densos, que flutuam.”
(MORTIMER; MACHADO, 2013, p. 28)

Para a separação de plásticos ela é importante, pois o tempo de permanência desse
material no meio ambiente é muito longo, cerca de quatro a cinco séculos para a degradação e
ocupam 15% a 20% do volume do lixo dos aterros sanitários. Do ponto de vista técnico há
diversos tipos de plásticos no lixo gerado pelas residências e estabelecimentos comerciais que
estão misturados, dificultando a separação manual nos locais que realizam coleta seletiva
(MARIA et.al., 2003).
Portanto, ao tratar dessa propriedade física é preciso situar o significado da palavra no
contexto a ser abordado estabelecendo relações, nas atividades propostas, que permitam aos
estudantes a elaboração de modelos explicativos por meio das observações realizadas na
experimentação. Desse modo, eles podem interagir com as ferramentas culturais na
construção de significados efetivos do ponto de vista fenomenológico criando condições para
o domínio e a apropriação dos conceitos. Com isso, os estudantes são introduzidos na
linguagem cientifica buscando resolver situações problemas e propor novas explicações para
os fenômenos que anteriormente eram explicados por ideais informais.
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Nesse trabalho a densidade foi abordada como um propriedade física específica,
constantes nas mesmas condições de temperatura e pressão, e que pode servir para identificar
e separar materiais.
1.4

Justificativa

A escola não deve manter-se alheia ao contexto social, político e econômico, assim
como dos avanços tecnológicos, na tentativa de compreender outras maneiras de enxergar o
mundo e possibilitar oportunidades adicionais para que os alunos ampliem os limites da sala
de aula. Uma das contribuições desses avanços tecnológicos tem sido o emprego de
simulações computacionais que fomentam a interatividade, enriquecendo o ambiente de
aprendizagem e auxiliando a atribuição de significados (GABINI; DINIZ, 2009).
O uso de computadores no ensino de ciências para compreender o fenômeno da
densidade foi escolhido com o intuito de planejar, desenvolver, aplicar e analisar uma
sequência de atividades, apoiadas no Modelo Topológico de Ensino, pensando no: tempo,
abordagens comunicativas, propósito, contexto mental e situacional, materiais de apoio e
descrição. Desse modo visando à compreensão, por parte dos estudantes, do conceito de
densidade na perspectiva química onde eles possam dominar as ferramentas culturais
empregadas e apropriar-se delas para a utilização em diferentes contextos (GIORDAN, 2012).
O ensino de densidade nas aulas de Ciências tem priorizado a memorização, assim
como as propostas de ensino brasileiras das décadas de 1960 e 1970, e a aplicação de
fórmulas matemáticas em contextos estereotipados onde o aluno muitas vezes não consegue
relacionar os números empregados na resolução de problemas a situações do dia-a-dia
tampouco compreender e aplicar o aspecto conceitual atrelado ao fenômeno (ROSSI et. al,
2008).
Desta forma, o trabalho se justifica como uma abordagem alternativa perante os
problemas e possibilidade descritos anteriormente. As atividades planejadas e empregadas
visam a diversificação de ferramentas culturais para melhor assimilação e interação entre os
agentes envolvidos no processo de ensino aprendizagem possibilitando a utilização da sala de
computadores (sala do acessa), uso computadores no ensino, a interação agentes-ferramentas,
a coleta, preenchimento e análise de dados experimentais extraídos de um simulador
disponível gratuitamente na internet e a problematização do conceito de densidade.
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2

OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver e aplicar uma sequência de atividades ancoradas no suporte teórico e

metodológico do Modelo Topológico de Ensino propiciando aos estudantes uma ferramenta
cultural que priorize a compreensão do fenômeno de Densidade em detrimento da mera
aplicação de fórmulas matemáticas desvinculadas do contexto estudado e que fomentam
apenas a utilização de algoritmos.
Utilizar ferramentas tecnológicas de aprendizagem no intuito de estimular nos
estudantes o domínio e a apropriação da linguagem aceita cientificamente para a interpretação
de fenômenos de modo que eles consigam transpor os conceitos abordados em sala de aula
para situações do seu dia-a-dia.

2.1

Objetivos específicos


Compreender os fatores que influenciam a densidade dos materiais por meio
do uso de uma simulação do PHET e do roteiro da Sequência Didática;



Trabalhar em conjunto como meio de construir e socializar o aprendizado de
densidade;



Analisar a importância dos objetos de aprendizagem na Experimentação no
Ensino de Ciências;



Analisar o aprofundamento conceitual nas repostas dos alunos após a aplicação
da Sequência Didática.
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3
3.1

REVISÃO DA LITERATURA
Computadores na sala de aula

O uso de computadores em sala de aula centrou-se inicialmente, sobretudo nas escolas
americanas, na instrução auxiliada por computador, “Computer Aided Instruction” – CAI,
onde o computador estabelecia as interações para a aprendizagem. Com o tempo passou a ser
utilizado pela aprendizagem assistida por computador, “Computer Assisted Learning” – CAL,
protagonizando o papel do aluno no processo, adaptando os recursos tecnológicos as suas
necessidades e adequando a tecnologia à educação em detrimento do processo inverso
(RIBEIRO; GRECA, 2002). O uso de programas computacionais inicialmente foi empregado
para a pesquisa em Físico-Química e posteriormente à química Orgânica e Inorgânica. Devido
aos avanços na visualização de fenômenos e possibilidades de interação na sala de aula os
softwares educacionais para a Educação Química entre os períodos de 1978 e 1994 foram
estudados e classificados em doze categorias (VIEIRA apud RIBEIRO; GRECA, 2009), que
são apresentados na Figura 3.

Aquisição de dados e análise de experimentos

CLASSIFICAÇÃO DOS SOFTWARES DE QUÍMICA

Base de dados (BD) simples
BD / Modelagem
BD / Hipertexto e/ou Multimídia
Cálculo computacional
Exercício e prática
Jogo educacional
Produção de gráficos e caracteres especiais
Simulação
Sistema especialista
Tutorial
Outros
Figura 3 - Classificação dos softwares de Educação Química.
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Há décadas atrás os educadores dispunham apenas de recursos com caráter pictórico,
esquemático ou modelos estáticos. Com o advento tecnológico foi possível proporcionar
condições nas quais os alunos consigam interagir com um computador por meio de
representações dinâmicas (RIBEIRO; GRECA, 2002). Essas possuem características
iconográficas tornando-se um atrativo especial para a Educação em Ciências, quando
auxiliam a transposição do fenômeno natural, que segundo Giordan (2005, p.287) pode
ocorrer por “reprodução em tela do fenômeno filmado, a animação obtida pela sequência de
ilustrações e a simulação por meio da combinação de um conjunto de variáveis de modo a
reproduzir as leis que interpretam o fenômeno”, para a manipulação e visualização com o uso
de um computador. O presente trabalho priorizou a simulação dentre as três formas básicas de
transposição citadas.
As simulações computacionais possuem um modelo de sistema ou processo sendo
classificadas em: operacionais – proporciona ao aluno o manuseio de operações prélaboratoriais ou laboratoriais para exercitar e executar procedimentos ao realizar algum
experimento; conceituais – características atreladas aos princípios, conceitos e fatos como os
fenômenos, a estrutura molecular, a mudança de temperatura e a variação de pH. As
simulações por meio da representação do funcionamento de um sistema real permitem, por
exemplo, a representação de fenômenos a nível submicroscópicos de difícil entendimento,
repetições de processos sem o desperdício de materiais e o manuseio de operações perigosas
em sala de aula.
Desse modo o aluno pode dominar a ferramenta e construir seu próprio modelo
explicativo, transpondo para outras situações além da atividade empregada e possivelmente
contrapor aos dados aceitos pela comunidade cientifica (RIBEIRO; GRECA, 2002). O uso
exclusivo de simulações como ferramenta cultural não garante que o agente domine e se
aproprie da situação de estudo, mas possibilita ao aluno a criação das suas próprias
representações, auxiliando-os na transposição do nível fenomenológico para aos níveis
representacionais.

3.2

Objetos Virtual de Aprendizagem (OVA)

Em todos os níveis de ensino as ferramentas digitais têm sido cada vez mais
produzidas e utilizadas para auxiliar na aprendizagem, tanto no ensino a distância, quanto
presencial. Esses materiais são chamados Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA)
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(BENITE et al, 2011). As simulações para o ensino são um dos OVA mais empregados
atualmente e não devem substituir a experimentação, mas trabalhar associado a atividade
experimental, propiciando maior efetividade ao processo de aprendizagem dos alunos. Os
avanços tecnológicos de dispositivos eletrônicos como computadores, smartphones e tabletes
assim como o seu uso no dia a dia, tornaram as simulações interativas meios eficientes de
contribuição para o professor orientador e facilitador para os estudantes compreenderem a
representação de conceitos abstratos e complexos da química. Esse trabalho utilizou uma
simulação sobre densidade do projeto PhET da Universidade do Colorado (ARANTES et al,
2010).
As simulações do PhET são planejadas, desenvolvidas e avaliadas antes de serem
disponibilizadas on-line para os usuários do site, criando um espaço de desterritorialização e
virtualidade, favorável à modificação das ações humanas, onde o agente pode interagir com o
OVA no intuito de dominar e se apropriar da ferramenta. “Seguramente a desterritorialização
e a virtualidade da internet alteram radicalmente a natureza das ações humanas,
principalmente por serem decorrentes de uma combinação inusitada de propriedades e
funções das ferramentas culturais” (GIORDAN, 2005, p.62).
Vários autores procuram definições para um OVA: ferramentas materiais que se
configuram por recursos digitais apresentando formas distintas como imagens, sons e gráficos
e possuem objetos educacionais (BENITE et al, 2011); para Wiley apud Benite et al (2011)
são materiais da cibercultura3 onde muitos aprendizes podem acessar e usar simultaneamente;
qualquer recurso suplementar ao processo de ensino e aprendizagem. De modo geral os OA

[...] são pequenas unidades de recursos de aprendizagem digitais construídos por
meio da combinação de HTML, Java e outras linguagens e ferramentas de autoria,
nas quais podem ser incluídos jogos, áudio, vídeos, gráficos, imagens desenvolvidos
para serem usados e reutilizados em diferentes contextos de aprendizagem
(educação a distância, tutoriais), por diferentes grupos de alunos e professores
(MENDES et al., (2005) apud BENITE, 2011, p. 73).

As ideias contidas no trecho anterior embasaram a metáfora que compara os átomos ao
brinquedo LEGO, onde os OVA seriam pequenos blocos que poderiam se juntar formando
estruturas instrucionais e construindo o contexto de aprendizagem. Por conta da limitação
onde nem todos os OVA podem ser arranjados conduzindo a algo relevante:
3

Lévy (apud Benite et al, 2011) define cibercultura como “[...] conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, [...] que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (p. 17) capaz
de potencializar a aprendizagem, personalizada e cooperativa, por meio da navegação em espaços de saber
destotalizados.
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“(a) nem todo átomo pode ser combinado com outro átomo; (b) átomos só podem
ser montados em certas estruturas prescritas pela sua própria estrutura interna; e (c)
alguma instrução é necessária para juntar átomos, portanto, combinar os OVA,
assim como os átomos, requer conhecimentos pedagógicos apropriados e eficazes
para a aprendizagem” (WILEY apud ARANTES et. al, 2010, p.28)

Tarouco et al. (apud Arantes et. al. 2010) organizou os OVA em categorias especificas

CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM
(OA)

como descritos na Figura 4.

ACESSIBILIDADE: facilmente acessível via Internet;
ATUALIZÁVEL: através do uso de metadados torna-se fácil fazer atualizações;
INTEROPERABILIDADE: capacidade de operar através de uma variedade de
hardware, sistemas operacionais e buscadores.

GRANULARIDADE: Quanto mais granular for um OA maior será o seu grau de
reutilização.
ADAPTABILIDADE: adaptável a qualquer ambiente de ensino;
FLEXIBILIDADE: material criado para ser utilizado em múltiplos contextos,
não sendo necessário ser reescrito para cada novo contexto;
REUTILIZAÇÃO/REUSABILIDADE: várias vezes reutilizável em diversos
ambientes de aprendizagem;
DURABILIDADE: possibilidade de continuar a ser usado por longo período
Figura 4 - Características especificas do objeto de aprendizagem.
Fonte: Tarouco et al. (apud Arantes et. al. 2010)

Além das características apresentadas os OVA precisam, entre outras coisas, estar
conectados com o mundo, privilegiando a experimentação por meio da observação de
fenômenos, se adequar a interdisciplinaridade, favorecer a interatividade com o aluno, estar
adequado a diferentes níveis de aprendizado, estabelecer situações problemas e ser de fácil
manuseio tanto para professores quanto aos alunos (ARANTES et al., 2010).
As características de um OVA, assim como os conceitos envolvidos, precisam ser
estudadas previamente por profissionais capacitados para desenvolver uma ferramenta que se
adeque aos objetivos estabelecidos criando uma interface dinâmica e interativa.
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3.3

Desenvolvimento e a construção de Objetos Virtuais de Aprendizagem

O desenvolvimento de um OVA em 3D requer conhecimentos específicos de distintas
áreas do saber sendo imprescindível o papel da Universidade no processo de construção das
animações e simulações. Baptista (2013), afirma que são necessários programadores,
softwares e conceitos, como é possível identificar na Figura 5.

Programador

Universidade
Software

Conceito

Figura 5 - Recursos necessários para desenvolver animações.
Fonte: Baptista (2013)

Os conhecimentos dos conteúdos são fundamentais para os agentes envolvidos na
construção das ferramentas de ensino e aprendizagem para não haver erros conceituais,
portanto, é necessário o apoio de profissionais especialistas das diversas áreas da Química que
se encontram na Universidade realizando pesquisas e discussões sobre as possibilidades,
vantagens e limitações dos OVA.
No desenvolvimento de um OVA é preciso muitas vezes a combinação de diversos
softwares, como por exemplo, Blender®, MatLab®, Origin®, Flash e Java. A lista de
programas aumenta quando abordamos o uso das ferramentas: HTML e PHP para a internet;
Paint® e Photoshop® para imagens; Windows Movie Maker® para edição de vídeos; Sony
Sound Forge® em edição de som, dentre outros (BAPTISTA, 2013).
Para desenvolver um OVA é preciso escolher um tema de partida, que normalmente é
obtido por meio de uma dificuldade de abstração e visualização encontrada pelos alunos, e
discutir um roteiro para formalizar os conceitos e as estratégias atrelados a resolução do
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problema inicial (BAPTISTA, 2013). Benite et al. (2011) optam por três etapas para o
processo de criação – planejamento, modelagem e avaliação – conforme elencado na Figura 6.

PLANEJAMENTO
Planejamento de ensino

Roteiro para criação de atividades
mediadas pelo computador

MODELAGEM

Modelo computacional

Modelo de Navegação

Modelo de Interface

AVALIAÇÃO
Preliminar
Figura 6 - Etapas do processo de criação de um OAV.
Fonte (BENITE et al., 2011).

No planejamento Benite et al. (2011) consideraram a temática conceitual atrelada à
abstração, às possíveis aplicações e aos recursos disponíveis, de modo que possibilitem a
articulação entre os construtos teóricos por meio das representações simbólicas. O roteiro é
dividido em áreas para apresentar a pesquisa cientifica, oportunizar mediações favoráveis ao
domínio e apropriação da ferramenta, adequação ao nível de dificuldade do aluno,
possibilidade de organizar o material em diferentes maneiras, visando estabelecer maior
interação entre os sujeitos na realização da atividade mediada que não privilegiem a
memorização, mas a identificação e resolução de uma situação problema.
Para Benite et al. a modelagem pode ser dividida em três modelos:


Computacional: conteúdo de aplicação, nível de aprofundamento conceitual,
tipos de representações, relação lógica entre o tema e o OVA;



Navegação: define as estruturas de acesso, as formas de controle da navegação
e os conteúdos exibidos;



Interface: sintonizada com o conteúdo, interatividade situacional garantindo
participação e interferência no conteúdo.

30

As ferramentas construídas permitem a visualização de situações em 3D que auxiliam
a visualização de fenômenos macroscópicos e submicroscópicos dando suporte ao
aprendizado interativo com o uso de tecnologias computacionais gratuitas que democratizam
o acesso dos usuários. Não havendo regras ou modelos pré-definidos para a utilização dos
OVA em sala de aula, cabe ao professor definir as estratégias que considerar mais eficazes
para fazer o aluno compreender os conceitos envolvidos nas atividades de ensino.

3.4

Estratégias de utilização dos Objetos Virtuais de Aprendizagem em sala de aula

A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação, como
os computadores e o acesso à Internet, corroboram tanto com a aprendizagem quanto para a
inserção dos estudantes no mundo globalizado de oportunidades de trabalho (GIORDAN,
2005). É evidente que não podemos orientar toda a dinâmica da sala de aula pautada nas
habilidades de manipulação de um computador ou as ações por meio dele. Porém essa
ferramenta cultural pode contribuir significativamente na construção de significados
promovendo a experimentação por simulação que tenta estabelecer uma conexão entre o
fenômeno com que se tem a representação e a elaboração de um modelo mental. A utilização
da simulação permite uma nova possibilidade de representação do mundo assim como dos
modelos mentais que incorporadas às práticas educacionais e articuladas às atividades de
ensino promovem a mediação entre o sujeito, o mundo e o conhecimento científico
(GIORDAN, 1999).
Os OVA permitem ao aluno modificar variáveis, testar hipóteses, interpretar
resultados, contrapor o próprio entendimento ao aceito pela comunidade científica, repetir
inúmeras vezes um procedimento, trabalhar sem limitações ou perigos que um possível
sistema real possa ter, ou seja, distintos modos de interação fazendo com que o agente no ato
de modificar uma situação simulada por um software possa dominar a ferramenta cultural, se
apropriando dela para se modificar e transpor os conceitos assimilados para outras situações
de aprendizagem.

[...] o aluno seria capaz de visualizar eventos que acontecem a nível microscópico
favorecendo a descrição, explicação e exploração de fenômenos e ideias abstratas,
possibilitando também oportunidade de feedback, reflexão e revisão das
representações elaboradas e dos conceitos envolvidos (ESQUEMBRE, 2002 apud
SANTOS; GRECA, 2005, p. 3)
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As simulações têm por objetivo principal facilitar a interação entre o agente e
ferramenta cultural, tornando a aprendizagem eficaz. Não há um método especifico que
caracterize ou determine a maneira correta para a sua utilização, que pode, por exemplo,
introduzir um novo assunto, fomentar a reflexão sobre um tema ou investigar um fenômeno e
os conceitos atrelados. Wieman et al. (apud Arantes et al. 2010) propõe quatro possibilidades
de usos na sala de aula, sem estabelecer uma organização hierárquica para a utilização da

ESTRATÉGIAS DE
UTILIZAÇÃ DOS OVA

OVA. Essas categorias são apresentadas na Figura 7.

AULAS EXPOSITIVAS: demonstrações em aulas expositivas
ATIVIDADES EM GRUPO: para melhor aproveitamento e recomendável a
utilização em duplas
LIÇÃO DE CASA: O aluno pode revisitar livremente ou por meio de um

roteiro
LABORATÓRIO: Possibilidade de repetições, explorar diversas
combinações de parâmetros e visualização submiscrocópica
Figura 7 - Categorização de possíveis estratégias de utilização das OVA.
Fonte: Arantes (2010).

Segundo as estratégias propostas por Wieman, em aulas expositivas o professor pode
usar o OVA para a visualização de um fenômeno químico com conceitos abstratos ou
construir gráficos e tabelas instantaneamente, interagindo por meio de questionamentos sobre
as observações e explicações ou simplesmente destacando os principais tópicos para os
alunos.
O autor considera que trabalhar em duplas diretamente na sala de aula melhora o
aproveitamento na execução das atividades desde que eles disponham de um roteiro elaborado
pelo professor que possibilite a exploração de todos os recursos do software, caracterizando
um ambiente favorável a construção de significados. Essa estratégia, naturalmente, só poderá
ser aplicada em uma situação ideal onde a escola possua uma infraestrutura adequada, como
sala de informática e pessoas capacitadas para operacionalizar os recursos tecnológicos.
Como lição de casa o autor recomenda o manuseio por meio de um roteiro no qual o
estudante revisite o software após a aula presencial de forma livre, como aprofundamento
conceitual ou inicie um assunto novo.
Quando tratamos do OVA como atividades de laboratório se observa inúmeras
vantagens, porém é preciso ressaltar que as atividades experimentais continuam sendo
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importantes, portanto, podemos utilizar ambas as ferramentas em situações de aprendizagem
ou apenas uma delas.
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4
4.1

METODOLOGIA DE PESQUISA
Caracterização da escola

A Escola Estadual Maria Aparecida Félix Porto (EEMAFP) é uma escola pública
localizada no bairro dos Pimentas no município de Guarulhos na zona leste da capital paulista.
Atende jovens que cursam o Ensino Médio regular, das 07h10min às 12h20min, Ensino
Fundamental II, 7ª ao 9ª ano, das 13h10min às 18h30min e Ensino Médio regular, 1ª a 3ª
série, das 19h10min às 22h50min.
A estrutura física da escola é composta por sala da direção, sala da vice direção, sala
da coordenação, sala dos professores, secretaria, sala da gerência de organização escolar, sala
de leitura, sala do acessa, cozinha, pátio coberto e quadra descoberta.
A EEMAPF possui uma boa infraestrutura material com 19 salas de aula com acesso à
internet sem fio, dez delas com projetores, telas de projeção e aparelhos de som instalados,
cinco notebooks, cabos VGA, um aparelho de som e projetor móvel para eventos no pátio.
As aulas experimentais de Ciências, Biologia e Química não são realizadas em salas
ambiente pelo fato de o Laboratório de Ciências ter sido adaptado para utilização com sala de
leitura.

4.2

Participantes

Participaram da aplicação da Sequência Didática (SD) em 2016, 18 alunos do 1º Ano
F do Ensino Médio regular do período matutino que possuíam conhecimentos básicos de
informática. A maioria dos estudantes está na idade correspondente à série em questão,
poucos realizam cursos no contra turno e a escola não apresenta muitos problemas de
indisciplina na sala de aula.
Os alunos da EEMAFP em sua maioria residem nas proximidades, mas um número
expressivo de estudantes moram em regiões distantes e precisam de transporte fretado e
público para chegar na escola.
Nos períodos matutino e vespertino os pais costumam participar mais ativamente das
reuniões, mas no noturno onde ocorrem os maiores índices de indisciplina os pais não são
participativos.
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A comunidade se identifica e respeita a EEPMAFP por considerarem uma das
melhores escolas públicas da região do bairro dos Pimentas e por muitos pais terem estudado
nela tanto no ensino fundamental quanto médio.

4.3

Instrumento

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a própria estrutura da SD (Apêndice
1 e 2) aplicada em duas aulas de 50 minutos, realizadas na Sala ambiente do Acessa – local da
escola que possui computadores conectados em rede e à internet – e devido a quantidade
reduzida de alunos e dos computadores disponíveis, foram montados seis grupos para facilitar
a execução das atividades.
A SD possibilitou a interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem por meio de um Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) de modo a conter os
seguintes aspectos:

a) Uso de OVA (simulação) de densidade no PhET;
b) Compreensão de fatores que alteram a densidade dos materiais;
c) Questões de direcionamento para o fenômeno;
d) Preenchimento de Formulário do Google.

A SD serviu como apoio na execução das atividades propiciando aos alunos
direcionamentos nas etapas a serem seguidas, preenchimento de tabelas com os dados
experimentais, análise de proporcionalidade relativa as densidades dos materiais,
experimentação investigativa e resolução de problemas.
Desse modo foram consideradas as lacunas conceituais, a falta de informações para
interpretar os resultados do experimento para que o aluno conseguisse em aulas posteriores
extrapolar o plano dos esquemas, procedimentos e rituais, ao das explicações. Para isso as
atividades foram planejadas favorecendo a negociação em sala de aula no plano social
interpsicológico, onde a ideia dos indivíduos é apropriada pelo professor e os outros colegas
para ser discutida, criticada e mudada, passando para a internalização de caráter
intrapsicológico, onde ocorre a transferência da atividade externa para o plano da consciência
interna (MORTIMER; CARVALHO, 1996).
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4.4

Procedimento

Antes do início das aulas o professor inicializou todas as máquinas e conectou-se ao
computador servidor para efetuar o login no programa BlueLab, Figura 8, que permite a
comunicação entre todas elas assim como o controle sobre as ações efetuadas pelos alunos.

Figura 8 - Tela do programa BlueLab utilizado na escola.
Fonte: http://nte.goiania.zip.net/images/BlueLab2.jpg

Em seguida fez o download do roteiro de laboratório (Apêndice 2) desenvolvido por
ele no programa Microsoft® Word 2013, Compreendendo a Densidade dos Materiais,
referente à sequência didática e salvo no Google Drive, logo após conectou-se ao site de
simulações da Universidade do Colorado4 para acessar a simulação de densidade a ser
utilizada nas aulas.
Ao chegar na sala os alunos efetuaram o login utilizando o Registro Acadêmico
(R.A.). Logo após o professor enviou o roteiro e o link da simulação para todos os
computadores por meio do programa BlueLab e nos primeiros cinco minutos apresentou as
ferramentas disponíveis assim como os passos necessários para a realização da atividade de
ensino. À medida que os alunos seguiam as instruções descritas no roteiro e realizavam as
atividades propostas, o professor caminhava pela sala interagindo para um melhor
aproveitamento, levantamento da assimilação dos conceitos envolvidos e questionamento
sobre a negociação entre os grupos.
A Sequência Didática (SD) visou levar o estudante a reflexão sobre o conceito de
densidade dos materiais, assim como estabelecer as relações existentes entre as propriedades
físicas massa, volume e densidade. Na sala do Acessa eles utilizaram um software da
4

Disponível no endereço: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html.
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Universidade do Colorado para obter dados das propriedades físicas mencionadas no roteiro
elaborado pelo professor e desse modo interpretar resultados experimentais buscando
explicações para os fatores observados.
A SD continha duas aulas dentro das quais uma sequência de quatro atividades para
que o professor pudesse guiar os propósitos de cada ação dentro da sala de aula. No Quadro 2
há a exemplificação da estrutura das atividades:
Quadro 2– Elementos que norteiam a Sequência didática.

Duração da atividade

TEMPO
ABORDAGEM COMUNICATIVA
PROPÓSITO
CONTEXTO

Interativa (dialógica, de autoridade), Não interativa (dialógica, de
autoridade)
Para que realizar a atividade
Mental: processos mentais exigidos do aluno.
Situacional: ambiente da atividade

MATERIAIS DE APOIO

Materiais utilizados pelos participantes de ação

DESCRIÇÃO

Conteúdo da atividade

A SD almejou que os alunos pudessem interagir com o material, os colegas e o
professor na busca da interpretação dos resultados e na resolução dos problemas propostos.

4.4.1 Aula 1 (50 MINUTOS)
Atividade 1 – Apresentação do material

Durante os cinco minutos iniciais os alunos receberam o arquivo via Bluelab onde foi
elucidado, de modo não interativo de autoridade, todo o roteiro de atividades nos primeiros
cinco minutos de aula analisando a capacidade de observação e interpretação dos recursos
apresentados por meio da exposição oral do professor e utilização do computador e do
projetor multimídia.
Atividade 2 – Calculando as densidades

Durante 25 minutos os alunos manipularam o software clicando na aba Custom,
Figura 9, coletando informações sobre os volumes do isopor, madeira, gelo, tijolo e do
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alumínio para massas pré-definidas no roteiro experimental. Posteriormente calcularam as
densidades estabelecendo as possíveis relações entre essa propriedade e as variações de
massas e volume dos blocos em questão.

Figura 9 - Calculando a densidade de alguns materiais.
Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html

Atividade foi abordada, de modo interativo e dialógica, com intuito de obter dados do
software, preencher tabelas e interpretar as informações, testando a capacidade de observação
e interpretação dos dados coletados e cálculo de densidades, assim como a manipulação do
software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.
Atividade 3 – Qual a relação entre massa, volume e densidade?

Nos 20 minutos restantes os alunos coletaram informações, Figura 10, para três
situações distintas, volumes, massa e densidade iguais. Para isso preencheram três tabelas
diferentes cada uma com um fator distinto para ser observado, seguido de uma questão
norteadora da observação a ser realizada na atividade.
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Figura 10 – Situação de aprendizagem para massas, volumes e densidades iguais.
Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html

Por meio da abordagem interativa e dialógica o professor conduziu a obtenção dos
dados do software, o preenchimento das tabelas e a interpretação das informações verificando
a capacidade de observação e interpretação dos dados coletados, dos cálculos de densidades e
das negociações entre os grupos.

4.4.2 Aula 2 (50 minutos)
Atividade 4 – Calculando as densidades de blocos MISTERIOSOS!

Nos primeiros 25 minutos os alunos investigaram, com as instruções do roteiro e do
professor, para descobrir qual material os blocos misteriosos A, B, C, D e E representavam.
Uma balança virtual foi utilizada para medir a massa de cada dos blocos, logo após mergulhálos no tanque com água, anotar o volume e preencher os dados obtidos no local
correspondente da tabela do roteiro. Os alunos calcularam as densidades utilizando os dados
experimentais para comparar com a lista de Densidade de Vários Materiais disponível na
simulação, Figura 11, e descobrir qual material estava representado em cada bloco.
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Figura 11 - Descobrindo qual o material dos blocos misteriosos.
Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html

Com uma abordagem comunicativa interativa e dialógica o professor buscou a
obtenção de dados do software, o preenchimento de tabelas do roteiro de atividades e a
comparação das informações para testar a capacidade de observação e interpretação dos
alunos por meio dos dados coletados e do cálculo de densidades.
Atividade 5 – Refletindo sobre as atividades

Durante 20 minutos os alunos precisaram estabelecer relações entre o que foi discutido
e o aprendido nas atividades anteriores na tentativa de solucionar um problema levantado
hipoteticamente por um aluno sobre o comportamento dos materiais perante a sua densidade.
O professor escolheu três questionamentos acerca do conceito de densidade para verificar se
os alunos se apropriaram dos fatores trabalhados que influenciam nessa propriedade física.
Abordagem comunicativa não interativa de autoridade para estabelecer relações entre
as atividades experimentais propostas e uma situação problema e visualizar a capacidade de
observação e interpretação dos dados coletados e cálculo de densidades e a destreza na
manipulação do software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.

Atividade 6 – Avaliação: Compreendendo a densidade dos materiais

Nos cinco minutos restante ocorreu a última atividade da sequência que consistiu em
uma avaliação baseada na Escala Likert, de forma anônima, construída no Google
Formulários (Apêndice 2), constituída de oito questões sobre o roteiro e as abordagens
comunicativas do professor durante as aulas. As sete primeiras foram categorizada em fraco,
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regular, bom e ótima. Na oitava os alunos atribuíram valores de 1 a 5 para cada uma das
atividades propostas no roteiro.
Da mesma forma que o roteiro, a avaliação foi disponibilizada por meio do programa
BlueLab, para responder os alunos precisavam apenas ler as questões propostas e clicar na
categoria que considerasse mais adequada. Após o término do preenchimento foi necessário
clicar em enviar.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Aula 1 (50 minutos)
5.1.1 Atividade 1 – Apresentação do material

Inicialmente o professor conectou em rede todos os computadores dos seis grupos
participantes da sequência didática de modo que foi possível acompanhar o desenvolvimento
das tarefas e a liberação apenas dos ambientes necessários para a execução do conteúdo
proposto. O material foi disponibilizado (atividades, site do software de densidade e
formulário de avaliação) sendo apresentados pelo professor os objetivos de cada atividade. Na
Figura 12, estão as fotos dos grupos que permitiram ser fotografados no momento da
apresentação do material didático.

Figura 12 – Apresentação do material a ser utilizado na sequência de atividades.

A sala do Acessa não possuía computadores em quantidade suficiente para a utilização
individual, sendo esse um dos motivos para que os alunos fossem divididos em grupos além
do fator interação na construção do conhecimento.
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5.1.2 Atividade 2 – Calculando as densidades

Os quadros 3 e 4 contém as questões propostas para os alunos responderem após o
preenchimento da atividade atrelada à manipulação do software disponível no site. Para eles
foram transpostas, na íntegra, todas as informações contidas na atividade que os estudantes
preencheram na sala de leitura de modo a observar o nível de aprofundamento conceitual
dado por eles por meio da análise de suas respostas.
Quadro 3 - Questões norteadoras para o cálculo das densidades.

1. Observe os dados obtidos na tabela e responda o que se pede:
Itens
Grupos

a) À medida que aumentamos a massa
dos materiais o que ocorre com o seu
volume?

1

Na medida em que aumentamos a massa, o
volume também aumenta.

2

O volume aumenta também.

3

O volume também aumenta.

4
5

O volume aumenta também.
O volume aumenta também.
Quando aumentamos a massa, o volume
também aumenta junto com a massa.

6

b) O que ocorre com a densidade
de cada um deles?
Por mais que a massa e o volume
dos materiais aumentam, a densidade
continua a mesma.
A densidade do material é a mesma
dependendo do volume.
A densidade aumenta de acordo com
cada material.
Continua a mesma.
A Densidade aumenta também.
A densidade permanece a mesma,
independente de volume ou massa.

No item a da questão 1, pode-se notar que todos os grupos compreenderam que há
proporcionalidade direta entre a massa e o volume, ou seja, aumentando a massa do material
implica aumentar o volume. No item b os grupos G1, G2, G4 e G6 mencionaram que a
densidade não varia quando alteramos as duas variáveis, massa e volume, mas as respostas G1
e G6 mostram maior domínio conceitual na tentativa evidenciar que independente dos valores
de massas e volumes quando tratamos do mesmo material não ocorre mudança nessa
propriedade física. O G4 aponta corretamente a continuidade dos valores observados na
tabela, porém optou por apenas transpor o observado nos dados sem estabelecer relações mais
complexas.
Na Questão 2 os alunos precisavam relacionar os valores de densidade calculados e as
observações do comportamento dos materiais no momento da manipulação para afirmar o que
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confere ao material a capacidade de flutuar o afundar. Do Quadro 4, observa-se que os grupos
G1, G2, G3 e G6 propuseram explicações acertadas para o questionamento sobre afundar ou
flutuar na água utilizando a propriedade física da densidade.
Quadro 4 - Questões norteadoras para o cálculo das densidades.

2) Sabendo que o valor da densidade da água é 1 Kg/L explique por que alguns materiais
boiaram e outros afundaram?
Grupos
Respostas
Porque quando a densidade do material é maior que a da água, ele afunda, e quando a
1
densidade do material é menor que a da água, ele boia.
Porque quando o valor da densidade for maior que 1, os materiais afundam e, quando o
2
valor da densidade for menor que 1, os materiais boiam.
Os materiais com densidade maior que 1.00 irão ficar submersos, já os com menos de
3
1.00 ficam flutuando.
Se a densidade for maior do que a da agua ele boia e se for menos ele afunda.
4
Dependendo do material a densidade pode ser maior do que a densidade da agua.
5
Os que boiaram são os que possuem uma densidade menor do que a densidade da água, e
6
os que afundaram são os que possuem uma densidade maior do que a densidade da água.

O G4 não conseguiu assimilar a relação entre os valores calculados e o
comportamento dos materiais o que fica evidente na resposta invertida afirmando que
densidades maiores flutuam e as menores afundam. Ao utilizar o software já é possível
mencionar os objetos que afundam ou flutuam na água, sendo necessário apenas relacionar os
valores calculados com o fenômeno observado.
O G5 não respondeu o que foi solicitado apesar de notar que a densidade de alguns
materiais pode ser maior que a da água. Com isso pode-se inferir que o grupo não notou que
as densidades dos materiais, nos casos estudados, podem ser maiores ou menores em relação à
água e que há uma relação entre os valores calculados e a propriedade de afundar ou flutuar.

5.1.3 Atividade 3 – Qual a relação entre massa, volume e densidade?
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Na questão 1 da atividade 3 – Qual a Relação entre Massa, Volume e Densidade,
apresentada no Quadro 5, foi preciso estabelecer uma relação de proporcionalidade entre
densidade e volume para blocos que continham massas iguais.
Quadro 5 - Cálculo da densidade dos blocos com massas constantes.

1) Quando mantemos as massas constantes e modificamos os volumes dos blocos o que
observamos em relação à densidade?
Grupos
Respostas
1
2
3
4
5
6

Ela está diminuindo respectivamente pela metade.
Quanto maior for o volume, menor é a densidade.
A densidade muda por que o volume e os materiais são diferentes.
Que a densidade aumenta junto com o volume da massa.
A densidade fica constante.
Quando a massa é superior ao valor do volume temos uma densidade maior, e quando
temos uma massa menor que o valor do volume temos uma densidade menor.

Nas respostas dos alunos pode-se notar que os grupos G2 e G6 conseguiram observar a
proporcionalidade inversa entre volume e densidade, sendo que G6 mostrou um
aprofundamento teórico maior em relação ao G2, citando as duas situações, ou seja, quando
aumentamos ou diminuímos o volume evidenciando um domínio efetivo da questão proposta.
G2 optou por apenas comentar os valores observados na tabela após o cálculo sem extrapolar
para uma explicação mais complexa.
Os grupos G1 e G3 mostraram que houve modificação nos valores das densidades,
mas não conseguiram elucidar o fenômeno observado e a explicação teórica esperada sobre a
proporção inversa. G1 afirma que a densidade “está diminuindo respectivamente pela
metade”, pelo fato dos blocos dobrarem os volumes, 1,25L, 2,50L, 5,0L e 10L, no caso
estudado, e com isso reduzirem as densidades respectivamente para 4,0 kg/L, 2,0 kg/L, 1,0
kg/L e 0,5 kg/L. Por fim G3 apenas menciona a mudança nos valores de densidade, mas não
deixa claro qual o tipo de modificação ocorre.
Na questão 2, apresentada no Quadro 6, os blocos possuíam volumes iguais e massas
distintas para que os alunos notassem que nessa situação os blocos com maiores valores de
massa seriam os mais densos.
Quadro 6 - Cálculo da densidade dos blocos com volumes constantes.

2) Quando mantemos os volumes constantes e modificamos as massas dos blocos o que
observamos em relação aos valores da densidade?
Grupos
Respostas
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1
2
3
4
5
6

Quando o volume é constante, a densidade aumenta.
Se aumentarmos a massa ou o volume, a densidade aumenta também.
Mudam por que tem massas diferentes.
A densidade também aumenta.
Continuam iguais aos valores da massa.
Que quanto maior a massa, maior será a densidade.

Os grupos G1, G3, G4 e G6 descrevem o esperado para essa atividade, porém apenas
G1 e G6 conseguem estabelecer uma relação de proporcionalidade nas suas respostas
entendendo como o aumento da massa influencia no valor da densidade, G3 e G4 apenas
mencionam que ocorrem mudanças, mas preferem não aprofundar em explicações técnicas
ficando apenas no observado na tabela.
Na última questão proposta na atividade 3, apresentada no Quadro 7, os alunos
precisavam notar que densidades iguais, quando tratamos de blocos diferentes, estão
relacionadas a massas e volumes distintos. O software dispunha de quatro blocos cujas massas
eram 1 kg, 2 kg, 3kg e 4 kg e volumes, respectivamente, 1,25L, 2,50L, 3,75L e 5,0L.
Quadro 7 - Relação entre massa e volume a densidade constante.

3) Quando mantemos as densidades constantes o que observamos em relação as massas e as
densidades dos blocos?
Grupos
Respostas
A densidade continua constante, conforme a massa aumenta.
1
Conforme se a massa aumentar ou abaixar, a densidade permanecerá sempre a mesma.
2
Que mesmo a massa sendo diferente a densidade pode ser a mesma dependendo do
3
volume.
Quando a densidade e constante a massa aumenta.
4
Ficam iguais as massas.
5
A massa aumenta, porém a densidade não muda.
6

O grupo G5 afirma haver igualdade entre densidade e massa nos blocos em estudo,
porém em nenhum caso essa assertiva pode ser considerada correta visto que em ambos os
blocos esses valores são distintos. G1, G2, G4 e G6 notaram que o fator massa influencia na
propriedade questionada, mas não descrevem o volume como algo preponderante e
diretamente proporcional à massa dos objetos em questão. Nessa questão G3 foi o único
grupo que propôs corretamente uma relação de proporcionalidade direta entre massa e volume
quando abordamos uma situação onde os valores de densidade são invariáveis.
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5.2 Aula 2 (50 minutos)
5.2.1 Atividade 4 – Calculando as densidades de blocos MISTERIOSOS!

Na atividade 4 os grupos preencheram a tabela, Calculando as densidades de blocos
Misteriosos, contida no roteiro experimental para estabelecer relações entre o conceito de
densidade, assim como os fatores relacionados à ela, abordados nas atividades anteriores. Para
isso o programa simulou um experimento onde houve a necessidade de medir a massa e o
volume dos blocos misteriosos A, B, C, D e E, calcular a densidade dos mesmos e realizar um
comparativo entre os valores encontrados por eles com os disponibilizados na tabela
“Densidade de Vários Materiais”, disponibilizado pelo programa (veja Figura 13).

Figura 13–Calculando a densidade dos blocos misteriosos.

Na última coluna da tabela do roteiro experimental os alunos anotaram o nome do
material por eles encontrado após o comparativo com padrão e precisavam descobrir que os
blocos misteriosos A, B, C, D e E representavam o ouro, a maça, a gasolina, o gelo e o
diamante, respectivamente.
Os grupos G1, G3 e G6 preencheram corretamente todos os valores estabelecidos
inicialmente calculando as densidades dos blocos misteriosos e descobrindo, por meio do
comparativo com o padrão, qual material cada bloco misterioso representava. No decorrer
dessa atividade esses grupos demonstraram desenvoltura e independência em relação às
mediações do professor fazendo com que a troca de informações entre eles e as atividades
anteriores fossem os fatores preponderantes para a construção dos significados. As Tabela
8,Tabela 9 e Tabela 10 apresentam os resultados obtidos pelos grupos supracitados.
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Tabela 8– Grupo 1: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Mistério dos materiais
Bloco
A

Massa (Kg)
65,14

Volume (L)
3,38

Densidade (Kg/L)
19,03

Material
Ouro

B

0,64

1,00

0,64

Maçã

C

4,08

5,83

0,70

Gasolina

D

3,10

3,38

0,92

Gelo

E

3,53

1,00

3,53

Diamante

Tabela 9 – Grupo 3: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Mistério dos materiais
Bloco
A

Massa (Kg)
65,14

Volume (L)
3,38

Densidade (Kg/L)
19,3

Material
Ouro

B

0,64

1,00

0,64

Maçã

C

4.08

5,83

0,70

Gasolina

D

3,10

3,38

0,92

Gelo

E

3,73

1,00

3,73

Diamante

Tabela 10– Grupo 6: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Mistério dos materiais
Volume (L)
Densidade (Kg/L)
3.38
19,27

Bloco
A

Massa (Kg)
65.14

Material
Ouro

B

0.64

1.00

0,64

Maçã

C

4.08

5.83

0,69

Gasolina

D

3.10

3.38

0,91

Gelo

E

3.53

1.00

3,53

Diamante

Os grupos G2 e o G4 preencheram corretamente todos os valores de massa, mas
apenas os volumes dos blocos mais densos que a água, ou seja, esqueceram de submergir os
blocos B, C e D obtendo assim volumes parciais dos objetos. É possível notar que nesses
casos ambos os grupos mencionaram que os blocos em questão eram o material água, por isso
descobriram somente a qual material pertencem os blocos A e E. As Tabela 11 e Tabela 12
apresentam os resultados supracitados.
Tabela 11– Grupo 2: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Bloco

Massa (Kg)

Mistério dos materiais
Volume (L)
Densidade (Kg/L)

Material
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A

65,14

3,38

19,30

Ouro

B

0,64

0,64

1

Água

C

4.08

4,08

1

Água

D

3,10

3,10

1

Água

E

3,53

1,00

3,53

Diamante

Tabela 12– Grupo 4: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Mistério dos materiais
Bloco
A

Massa (Kg)
65,14

Volume (L)
3,38

Densidade (Kg/L)
19,3

Material
Ouro

B

0,64

0,64

1,00

Água

C

4,08

4,08

1,00

Água

D

3,10

3,10

1,00

Água

E

3,53

1,00

3,53

Diamante

O grupo G5 encontrou dificuldades na execução da atividade ficando sem completar a
tabela com os valores dos volumes e densidade. Desse modo não foi possível descobrir qual
material os blocos A, B, C, D e E representavam. A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos
pelo grupo 5.
Tabela 13– Grupo 5: Calculando as densidades de blocos Misteriosos.

Bloco
A

Massa (Kg)
65.14

B

0,64

C

4.08

D

3.10

E

3.53

Mistério dos materiais
Volume (L)
Densidade (Kg/L)
103,38

Material

5.2.2 Atividade 5 – Refletindo sobre as atividades

Nessa atividade os alunos precisaram responder a três itens (a, b e c) cujos resultados
estão apresentados respectivamente nas Tabelas 14, 15 e 16 e estavam relacionados a seguinte
afirmação: “Um material afunda na água se ele for pesado”. Para responder essa assertiva foi
preciso revisitar os conceitos trabalhados nas atividades anteriores e consultar os dados
fornecidos na situação problema.
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O grupo G5 não compreendeu o problema proposto na Atividade 5 e
consequentemente a resposta permaneceu em branco. Podemos atribuir esse resultado ao fato
do grupo ter encontrado dificuldade nas respostas das questões das atividades 2 e 3 onde foi
possível notar certa confusão conceitual em alguns itens e na atividade 4 onde não possível
atingir os objetivos deixando grande parte da atividade sem respostas.
No item a os grupos G1, G2, G3 perceberam que objetos mais densos que a água
afundam e os menos densos boiam, porém apenas o G2 consegue extrapolar citando que
independentemente da massa se um material é menos denso que a água ele afundará
mostrando que ocorreu apropriação do conceito ao diferenciar peso de densidade.
Os grupos G4 e G6 afirmaram que a água por ser mais densa afunda na madeira: “A
densidade da água e maior que a da madeira. Por isso que ela afunda”, “Porque a densidade
da água é maior que a da madeira, por isso ela afunda”, não percebendo que o objeto menos
denso que a água é que acaba boiando nela.
Tabela 14 – Como a densidade dos materiais influencia no afundar na água.

a) Explique porque os pedaços de madeira flutuam na água enquanto os de alumínio
afundam? (3,0 Pontos)
Grupos
Repostas dos alunos
Que o alumínio afunde e madeira boie.
1
Os pedaços de madeira boiam porque a densidade é menos do que da água e, a
densidade do alumínio é maior do que da água e este é o motivo por ele afundar mesmo
2
colocando 1g ou 27kg eles afundam por causa da densidade maior do que a água.
Por que a densidade da madeira é menor que a água e a do alumínio maior.
3
A densidade da agua e maior que a da madeira. Por isso que ela afunda.
4
Não respondeu.
5
Porque a densidade da água é maior que a da madeira, por isso ela afunda, e já o
6
alumínio tem uma densidade maior do que a da água fazendo com que ele afunde nela.

No item b apenas os grupos G1, G3 e G6 perceberam que para um objeto afundar não
há dependência do seu peso, mas da densidade. Os grupos G1 e G6 propuseram respostas
relacionando as duas propriedades do material elucidando que independentemente do valor do
peso o que determinará se um objeto afunda ou não na água é a densidade. A falta da vírgula
após a palavra “não”, respondida pelo grupo G3, propaga a dúvida se os alunos quiseram
dizer: “Não depende de sua densidade” ou “Não, depende de sua densidade”. Os grupos G2 e
G4 destacam que os materiais possuem valores de densidade maiores ou menores que a água,
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mas não responderam o questionamento sobre o fato dos objetos pesados afundarem e os
leves flutuarem na água.
Tabela 15 – Objetos mais pesados afundam na água?

b) Baseado no que foi exposto no texto e nas observações dos alunos podemos dizer que os
objetos mais pesados afundam e os mais leves flutuam em água? (3,0 Pontos)
Grupos
Repostas dos alunos
Não, o peso não influencia em nada, depende da densidade de cada material.
1
A densidade da madeira é menor do que a da água e a densidade do alumínio é menor
2
do que da água.
Não depende de sua densidade.
3
O alumínio tem a densidade maior do que a da água.
4
Não respondeu.
5
Não, O que tiver densidade maior que a da água afunda, e o que tiver densidade menor
6
que a dá água flutuam, isso tudo acontece por causa da densidade e não por peso.

Os grupos G2, G3, G4 e G6 afirmaram acertadamente que se tratando do mesmo
material, nas mesmas condições de pressão e temperatura, não há diferença na densidade dos
objetos independente da massa.
Tabela 16 – Relação entre a densidade e o peso dos materiais.

c) Analisando os dois pedaços de madeira, mencione qual deles possui o maior valor de
densidade. Faça o mesmo para o alumínio. (4,0 Pontos)
Grupos
Repostas dos alunos
Na madeira, a mais densa vai a ser a mais pesada, que é o mesmo caso do alumínio.
1
Independente do peso da madeira ou do alumínio, a densidade sempre serão constantes
2
A densidade seria a mesma por que é o mesmo material.
3
A densidade não muda. Ela continua a mesma.
4
Não respondeu.
5
Não existe um valor maior ou menor para a madeira nem para o alumínio a densidade
6
continua a mesma

O grupo G1 apresentou algumas confusões no esclarecimento da densidade, “Na
madeira, a mais densa vai a ser a mais pesada, que é o mesmo caso do alumínio”, ou seja, o
grupo ainda associa o peso dos objetos maiores com o fator de afundar ou boiar na água.
Apesar disso, pôde-se notar de acordo com as outras repostas fornecidas pelo grupo que eles
perceberam que a densidade é uma propriedade específica não sendo modificada pela massa
ou volume quando tratamos do mesmo material e nas mesmas condições de temperatura e
pressão.
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5.3 Atividade 6 – Avaliação do módulo de aulas
Ao término das atividades os estudantes responderam uma avaliação elaborada na
Escala de Likert composta de 4 pontos sobre o material didático para que o professor pudesse
avaliar a eficácia do módulo de aulas e das atividades propostas. O Google Formulários não
permite a cópia dos gráficos no formato de imagem, por isso foi preciso utilizar o recurso da
tecla Print Screen para anexar as informações contidas nos gráficos elaborados
automaticamente pelo próprio programa como pode ser visto a seguir nas Figuras 14 a 17.
Pode-se observar nas questões 1, 2, 3, 4 em que os alunos atribuíram valores entre
Bom e Ótimo para as atividades no que conferem a contribuição e domínio do professor,
contribuição do material, e o próprio aprendizado.

1. Qual o grau de contribuição das orientações do professor para a utilização do material?

Figura 14 – Contribuição do professor na utilização do material.

2. O material elaborado para o estudo do conceito de densidade pode ser considerado?

Figura 15- Contribuição do material para a compreensão de densidade.

3. Como você classifica o seu aprendizado quanto as relações entre densidade, massa e
volume dos materiais?
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Figura 16 - Auto avaliação sobre o aprendizado das relações entre densidade, massa e volume.

4. Qual o nível de domínio do professor perante a atividade proposta?

Figura 17 - Domínio do professor perante o material elaborado.

Nas questões 5 e 6 referentes a dificuldade na compreensão do material e a coerência
entre as atividades propostas e a avaliação final, os estudantes classificaram como fraco,
regular, bom e ótimo, mostrando que a necessidade mais urgente é revisar a escrita do
material e a escolha da avaliação final para propor uma linguagem mais acessível e
contextualizada (veja Figuras 18 e 19).

5. Considerando o modo como foi escrito o material, qual o nível de dificuldade
encontrado na a execução das atividades do roteiro?

Figura 18 - Níveis de dificuldade na execução das atividades propostas

6. A avaliação final foi compatível com o conteúdo trabalhado nas atividades?
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Figura 19 - Compatibilidade entre os conteúdos trabalhado nas atividades e a avaliação final.

Na questão 7 os alunos atribuíram apenas valores entre Bom e Ótimo para as
atividades sobre afundar ou boiar na água. Dessa maneira, há o indicativo que o material
proposto contribuiu de modo eficaz para a compreensão do conceito de densidade e os fatores
que influenciam na mesma (veja Figura 20).

7. É possível estabelecer relações entre materiais que boiam ou afundam na água?

Figura 20 - Relação entre os materiais que afundam ou bóiam na água.

A questão 8 teve por propósito compreender o nível de contribuição de cada uma das
cinco atividades para o domínio e apropriação dos conceitos abordados nas aulas de
densidade. O valor 1 representava a menor contribuição para o aprendizado e o valor 5 a
maior, indicando assim quais as atividades foram mais eficazes no decorrer da sequência
didática.
Os alunos usaram os critérios propostos para avaliar como as atividades da Sequência
Didática foram relevantes no aprendizado do tema (veja Figura 21).

8. Classifique as atividades de acordo com a contribuição para o seu aprendizado em
relação a densidade
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Figura 21 – Notas de classificação da importância das atividades segundo os alunos.

Por meio da análise dos resultados pode-se afirmar que, de modo geral, todas as
atividades planejadas foram relevantes na construção dos significados, já que a maior parte
dos valores atribuídos estão entre 4 e 5.
As atividades Calculando as densidades e Qual a relação entre massa, volume e
densidade, apresentam o valor 3 considerado intermediário na escala proposta, o que pode
estar relacionado com a dificuldade apresentada pelos alunos quando solicitado o
estabelecimento de relações de proporcionalidade direta e inversa ao conceito de densidade.
A atividade 4, Calculando as densidades de blocos MISTERIOSOS, propunha maior
quantidade de etapas, portanto maior nível de dificuldade, refletindo o único valor 2 dentre
todas as atividades e mesmo assim os alunos a consideram muito importante para o
entendimento do tema como pode ser notado nos valores 4 e 5 atribuídos à ela.
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6

CONCLUSÃO
O conceito de densidade foi abordado na sequência didática visando facilitar as

relações de proporcionalidade, direta e inversa, à medida que alguns fatores atrelados a essa
propriedade foram modificados.

Priorizou-se o preenchimento de dados em tabelas, a

interpretação de resultados e a observação do fenômeno, na experimentação por simulação,
atrelando a situações problemas.
Pôde-se notar um grande envolvimento dos alunos perante as atividades propostas que
estimularam a interação aluno-aluno, aluno-professor e aluno-ferramenta cultural. A
utilização do software de densidade propiciou que os estudantes simulassem situações
hipotéticas na tentativa de fazê-los se apropriar dos conceitos trabalhados para propor
explicações para o fenômeno estudado.
A elaboração do material didático prévio a aula permitiu que a execução das
atividades fosse mais significativas, pois foram planejadas pensando no modo como os
conceitos deveriam ser abordados, por conta das possíveis dificuldades dos estudantes e as
limitações encontradas em alguns materiais didáticos que priorizam o cálculo matemático em
detrimento do aprendizado do conceito a nível fenomenológico.
A avaliação pela escala Likert respondida pelos alunos pôde mostrar que o material
escrito possui algumas falhas e precisa ser revisado para ficar mais claro e objetivo nas
próximas aplicações, pensando tanto no modo de facilitar a execução quanto no tipo de
avaliação a ser aplicada. A mesma poderia ser melhor compreendida se utilizada na forma de
sentenças afirmativas e não como perguntas. Da maneira como foi aplicada pode ter gerado
dúvidas na hora resposta, em função das opções que os participantes tiveram. Será necessário
reavaliar e construir sentenças afirmativas ao invés de perguntas e possivelmente valores
objetivos como concordo e discordo em detrimento dos graus fraco, ruim, bom e ótimo.
Os objetivos propostos inicialmente – como utilizar uma simulação, trabalhar em
grupo, estabelecer relações de proporcionalidade e verificar os conceitos atribuídos pelos
alunos – foram atingidos, já que houve grande engajamento dos estudantes nas interações
aluno-material, aluno-aluno e aluno-professor. Nas respostas analisadas foi possível notar
algumas confusões quanto à diferença entre peso e densidade e nas relações de
proporcionalidade entre os fatores que influenciam nessa propriedade. De modo geral os
alunos apresentaram respostas satisfatórias para as atividades propostas, mas que ainda
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precisam ser trabalhadas em aulas futuras no intuito de aprimorar a compreensão do conceito
abordado.
A sequência de atividades, assim como qualquer material produzido, precisa ser
revista e reelaborada para novas aplicações no que se refere à escrita mais clara das
atividades. Uma possível avaliação na atividade 5 problematizando com uma situação
cotidiana, por exemplo, verificação da qualidade do etanol nos postos de gasolina ou na
separação de materiais recicláveis em cooperativas. Contudo, os resultados obtidos sugerem
que as atividades desenvolvidas ao longo da sequência didática permitiram a identificação dos
erros conceituais cometidos pelos alunos e a necessidade de intervenções que auxiliem os
alunos na superação desses erros.
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APÊNDICE 1– MATERIAL DO PROFESSOR – DENSIDADE DOS MATERIAIS
OBJETIVO GERAIS

Fazer uso de uma Sequência Didática com um roteiro experimental previamente
construído e ancorado no suporte teórico e metodológico do Modelo Topológico de Ensino
propiciando aos estudantes uma ferramenta cultural que priorize a compreensão do fenômeno
de Densidade em detrimento da mera aplicação de fórmulas matemáticas desvinculadas do
contexto estudado e que fomentam apenas a utilização de algoritmos.
Utilizar ferramentas tecnológicas de aprendizagem no intuito de estimular nos
estudantes o domínio e a apropriação da linguagem aceita cientificamente para a interpretação
de fenômenos de modo que eles consigam transpor os conceitos abordados em sala de aula
para situações do seu dia-a-dia.

OBJETIVO ESPECÍFICOS


Compreender os fatores que influenciam a densidade dos materiais por meio
do uso de uma simulação do Phet e do roteiro da Sequência Didática;



Trabalhar em conjunto como meio de construir e socializar o aprendizado de
densidade;



Analisar a importância dos objetos de aprendizagem na Experimentação no
Ensino de Ciências;



Analisar o aprofundamento conceitual nas repostas dos alunos após a aplicação
da Sequência Didática

DESCRIÇÃO
O plano de aula visa levar o estudante a refletir sobre o conceito de densidade dos
matérias assim como estabelecer as relações existentes entre as propriedades físicas massa,
volume e densidade. Na sala do Acessa eles utilizarão um software da Universidade do
Colorado

que

se

encontra

disponível

na

internet

no

site

do

Phet

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html para obter dados
das propriedades físicas mencionadas no roteiro elaborado pelo professor e desse modo
interpretar resultados experimentais buscando explicações para o fatores observados.
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O plano contém duas aulas dentro das quais há uma sequência de quatro atividades
para que o professor possa compreender o propósito de cada ação dentro da sala de aula. A
seguir temos a exemplificação da estrutura das atividades:
Duração da atividade

TEMPO
ABORDAGEM COMUNICATIVA

Interativa (dialógica, de autoridade), Não interativa (dialógica, de
autoridade)
Para que realizar a atividade

PROPÓSITO

Mental: processos mentais exigidos do aluno.

CONTEXTO

Situacional: ambiente da atividade

MATERIAIS DE APOIO

Materiais utilizados pelos participantes de ação

DESCRIÇÃO

Conteúdo da atividade

O plano almeja que os alunos possam interagir com o material, com os colegas e o
professor na busca da interpretação dos resultados e na resolução dos problemas propostos.
PÚBLICO ALVO

O módulo será aplicado para uma turma do 1º Ano do Ensino Médio regular do Estado
de São Paulo na cidade de Guarulhos que já possui conhecimento sobre duas propriedades
físicas da matéria massa, volume e sobre as relações de proporção.

TÓPICOS ABORDADOS

A seguir estão elencados os principais tópicos de Química que serão abordados nas
aulas:


Propriedade física: Densidade.



Fatores que alteram a densidade: massa e volume.

CONHECIMENTO PRÉVIO

Para a sequência de atividades propostas os alunos necessitam ter os conhecimentos
prévios sobre cálculos envolvendo razão e proporção, massa e volume.
Além dos conhecimentos relativos à Matemática é preferível que os alunos tenham
hábito de pesquisa e leitura, facilidade na leitura e interpretação de tabelas, bom
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relacionamento com os colegas para trabalhar em conjunto e ser observador para verificar as
transformações ocorridas nos fenômenos.

POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS

O roteiro das aulas possibilita que os alunos trabalhem em grupo na construção do
conhecimento referente à densidade e os conceitos físicos atrelados ao tema. Os alunos
precisam ser observadores para analisar informações contidas nas tabelas e nos
questionamentos desenvolvidos pelo professor.
Durante as aulas haverá momentos, tanto para formalização dos conceitos quanto
levantamento das concepções e observações dos alunos, onde o professor pode fazer uso das
abordagens comunicativa engajando os estudantes no processo de significação, argumentação
e levantamento de hipóteses.

AULA 1 (50 MINUTOS)
ATIVIDADE 1 – APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

Tempo: 5 minutos
Abordagem comunicativa: Não interativa de autoridade
Propósito: Apresentar o roteiro da primeira aula e as atividades a serem cumpridas.
Contexto
Mental
Capacidade de observação e interpretação dos recursos apresentados.
Situacional
Exposição oral do professor e utilização de tabela.
Materiais de apoio
Computador e projetor multimídia.
Descrição
Os alunos receberão os roteiros e observarão as informações dadas pelo professor para
realizar as atividades.
ATIVIDADE 2 – CALCULANDO AS DENSIDADES
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Tempo: 25 minutos
Abordagem comunicativa: Interativa e dialógica
Propósito: Obter dados do software, preencher tabelas e interpretar as informações.
Contexto
Mental
Capacidade de observação e interpretação dos dados coletados e cálculo de
densidades.
Situacional
Manipulação do software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.
Materiais de apoio
Roteiro de atividades, computador.
Descrição
Os alunos manipularão o software coletando informações sobre os volumes de alguns
materiais para massas pré-definidas no roteiro experimental. Posteriormente calcularão as
densidades estabelecendo as possíveis relações entre essa propriedade e as variações de
massas e volume dos blocos em questão.
ATIVIDADE 3 – QUAL A RELAÇÃO ENTRE MASSA, VOLUME E DENSIDADE?
Tempo: 20 minutos
Abordagem comunicativa: Interativa e dialógica
Propósito: Obter dados do software, preencher tabelas e interpretar as informações.
Contexto
Mental
Capacidade de observação e interpretação dos dados coletados e cálculo de
densidades.
Situacional
Manipulação do software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.
Materiais de apoio
Roteiro de atividades, computador.
Descrição
Os alunos manipularão o software coletando informações para três situações distintas,
volume constante, massa constante e densidade constante. Para isso preencherão três tabelas
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diferentes cada uma com um fator distinto para ser observado seguido de uma questão
norteadora da observação a ser realizada na atividade.
AULA 2 (50 MINUTOS)
ATIVIDADE 4 – CALCULANDO AS DENSIDADES DE BLOCOS MISTERIOSOS!
Tempo: 25 minutos
Abordagem comunicativa: Interativa e dialógica
Propósito: Obter dados do software, preencher tabelas e comparar as informações.
Contexto
Mental
Capacidade de observação e interpretação dos dados coletados e cálculo de
densidades.
Situacional
Manipulação do software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.
Materiais de apoio
Roteiro de atividades, computador.
Descrição
Os alunos manipularão o software no intuito de investigar e descobrir qual o material
representado pelos blocos misteriosos. Há uma balança onde será preciso medir a massa, logo
após mergulhar o bloco no tanque encontrar o volume e anotar no local correspondente da
tabela. Os alunos calcularão as densidades para comparar com uma lista de materiais
disponível no site e descobrir qual material está representado em cada bloco.
ATIVIDADE 5 – REFLETINDO SOBRE AS ATIVIDADES

Tempo: 20 minutos
Abordagem comunicativa: Não Interativa de autoridade
Propósito: Estabelecer relações entre as atividades experimentais propostas e uma
situação problema.
Contexto
Mental
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Capacidade de observação e interpretação dos dados coletados e cálculo de
densidades.
Situacional
Manipulação do software, preenchimento de tabelas e cálculos de densidades.
Materiais de apoio
Roteiro de atividades, computador.
Descrição
Os alunos precisarão estabelecer relações entre o que foi discutido e o aprendido nas
atividades anteriores na tentativa de solucionar um problema levantado hipoteticamente por
um aluno sobre o comportamento do materiais perante a sua densidade. O professor escolheu
três questionamentos acerca do conceito de densidade para verificar se os alunos se
apropriaram dos fatores trabalhados que influenciam nessa propriedade física.
ATIVIDADE 6 – AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE AULAS

Tempo: 5 minutos
Abordagem comunicativa: Interativa de autoridade
Propósito: Analisar os conceitos assimilados pelos alunos e avaliar a SD.
Contexto
Mental
Conceitos atrelados aos experimentos realizados.
Situacional
Na sala de computadores os alunos observarão as observações do professor sobre as
atividades por eles realizadas e responderão um questionário Likert.
Materiais de apoio
Roteiro de atividades, computador.
Descrição
Os alunos observarão a análise que o professor fará com comentários sobre os
conceitos atrelados, e o que se esperava de cada das atividades da Sequência Didática com um
questionário Likert.
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APÊNDICE 2– COMPREENDENDO A DENSIDADE DOS MATERIAIS
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APÊNDICE 3– AVALIAÇÃO GOOGLE FORMULÁRIOS
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