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RESUMO 

 
Neste trabalho apresentamos uma pesquisa que visa contribuir para o entendimento 
acerca da apropriação de conceitos científicos por parte de estudantes de ensino médio a 
partir de duas lentes: a noção do perfil epistemológico e o constructo do autoconceito em 
química. Utilizamos a noção do perfil epistemológico para abarcar todas as facetas do 
conceito científico de densidade abordado nesse nível de ensino. Essa perspectiva 
conceitua as maneiras por meio das quais os indivíduos compreendem e lidam com a 
realidade.  O perfil epistemológico é composto por “zonas” distintas, de modo que cada 
uma das diferentes zonas representa uma forma peculiar de compreender e lidar com o 
mundo. O constructo do autoconceito diz respeito à percepção que o indivíduo tem sobre 
suas capacidades diante do conteúdo, relaciona-se diretamente com expectativas de 
motivação. Para esse estudo foram construídas e validadas três ferramentas distintas: duas 
referentes ao conceito de densidade e uma ao autoconceito em química. No que se refere 
ao conceito de densidade, construímos um sistema categórico que delimita níveis de 
complexidade em cada zona do perfil, sendo essa uma ferramenta de análise; e um teste 
em três camadas construído para atender às zonas definidas teoricamente, uma ferramenta 
de coleta. Concernente ao autoconceito em química, foi construída e validada uma escala 
para o contexto de estudo. O processo de validação evidenciou que a escala de 
autoconceito é descrita por três facetas distintas: desempenho, interesse e engajamento 
cognitivo. Nossos resultados indicam que os estudantes concluem o ensino médio sem 
consolidar conhecimentos referentes ao conteúdo de densidade de acordo com o 
parâmetro curricular. Nessa via, alertamos para uma formação em nível médio que não 
promove no sujeito a superação do senso comum, tampouco o instrumenta com elementos 
teóricos para compreender situações empíricas. No que diz respeito aos autoconceitos em 
química, em um grupo de estudantes não foi encontrada correlação entre suas 
proficiências no teste sobre densidade e seus valores de autoconceito descritos pelas 
facetas. Em outro grupo, houve uma correlação negativa moderada (-0,6) entre a faceta 
de desempenho e as medidas de proficiência no teste. Argumentamos que a percepção 
equivocada desse grupo de estudantes possa ser explicada devido ao grupo de referência, 
que diz respeito aos pares com os quais os estudantes se comparam em seu contexto. A 
partir desse resultado, questionamos o impacto da atual abordagem dos conteúdos da 
disciplina de química, em geral e, de densidade especificamente, em termos do nível de 
complexidade do entendimento alcançado pelos estudantes da amostra. Para além dos 
resultados citados, consideramos também que nosso trabalho contribui nas perspectivas 
acadêmica, docente e curricular. Na primeira, no que se refere à metodologia empregada; 
na segunda, com a construção de instrumentos que podem ser utilizados para o 
diagnóstico de perfil dos estudantes; na última, uma vez que o levantamento do perfil 
epistemológico de densidade dos estudantes ajuda a entender em que medida os objetivos 
curriculares para o ensino desse conceito são alcançados. As contribuições mencionadas 
podem trazer implicações para o tipo de abordagem, estratégia de ensino e a própria 
discussão sobre a adequação dos conteúdos no nível de escolaridade investigado. 
 
Palavras-chave: Perfil Epistemológico, conceito científico de densidade, autoconceito 
em Química. 
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ABSTRACT 

 

In this work, we present research that aims to understand the appropriation of scientific 
concepts by high school students from two perspectives: the notion of the epistemological 
profile and the construct of self-concept in chemistry. We use the epistemological profile 
theory to encompass all facets of the scientific concept of density addressed at this 
education level. This perspective conceptualizes the ways individuals understand and deal 
with reality. The epistemological profile is composed of different zones, so each zone 
represents a particular way of understanding and dealing with the world. The building of 
the self-concept concerns the individual's perception of his/her abilities when facing 
scientific content. It is causally related to motivation expectations. For this study, three 
different tools were built and validated: two referring to the concept of density and one 
to the self-concept in chemistry. Concerning the concept of density, we built a categorical 
system that delimits complexity levels in each profile zone, which is an analysis tool; and 
a three-tier test built to meet the theoretically defined zones, a collection tool. Concerning 
the chemistry self-concept, a scale was constructed and validated. The validation process 
showed that the self-concept scale is described by three different facets: performance, 
interest, and cognitive engagement. Our results indicate that students complete high 
school without consolidating knowledge regarding density content according to the 
curriculum parameter. In this way, we call attention to high school level training that does 
not overcome common sense in the subject, nor does it implement theoretical elements to 
understand empirical situations. In one group of students about self-concepts in 
chemistry, no correlation was found between their proficiencies in the density test and 
their self-concept values described by the facets. In another group, a moderate negative 
correlation (-0.6) was observed between the performance facet and the test proficiency 
measures. We argue that this group of students' mistaken perception can be explained due 
to the reference group, which concerns the peers with which the students compare in their 
context. Based on this result, we question the impact of the current approach to the 
chemistry discipline contents, in general, and, specifically, in terms of the level of 
complexity of the understanding reached by the sample students about these contents. In 
addition to the results mentioned, we also consider that our work contributes from the 
academic, teaching, and curricular perspectives. In the first, concerning the methodology 
used; in the second, with the construction of instruments that can be used to diagnose the 
student's profile; in the latter, because the survey of the epistemological density profile 
helps to understand to what extent the curricular objectives for teaching this concept are 
achieved. The mentioned contributions can have implications for the type of approach, 
teaching strategy, and the discussion about the adequacy of the content in the investigated 
level of education. 

 
Keywords: Epistemological profile, scientific concept of density, self-concept in 
Chemistry. 
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CAPÍTULO INTRODUTÓRIO 

Nesta introdução apresentamos o delineamento da pesquisa que foi conduzida 

neste trabalho de doutoramento. Este trabalho se insere no contexto de pesquisas na área 

de ensino de ciências que se debruçam sobre o processo de construção de conceitos 

científicos por parte dos estudantes. Nosso recorte se refere ao conceito científico de 

densidade abordado na disciplina de Química no nível médio da escolarização básica.   

Para facilitar a compreensão do leitor acerca da organização deste relato de tese, 

estruturamos esta introdução em três seções. Na primeira delas, realizamos a apresentação 

da pesquisa, expomos o problema sobre o qual nos debruçamos, apresentamos as questões 

abordadas e o design utilizado. Na segunda seção, abordamos a metodologia utilizada e 

detalhamos os instrumentos construídos. Na terceira, inicialmente apresentamos como os 

nossos aportes teóricos se relacionam para responder as questões de pesquisa e, em 

seguida, abordamos cada um deles em separado.  

 

1 - APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

O objetivo desta seção é informar ao leitor as motivações que nos levaram a 

conduzir esta pesquisa, assim como o problema na literatura para o qual pretendemos 

contribuir. Uma vez ciente de nossa contribuição, apresentamos o objeto e questões de 

pesquisa e expomos o formato escolhido para apresentação da tese. 

1.1 – Motivação inicial 

O interesse pelo tema desta pesquisa de doutorado teve origem a partir de uma 

inquietação enquanto docente. Ao longo dos anos em que trabalhei como professora de 

Química do ensino médio, sempre me questionei sobre como ocorria o processo de 

construção de conceitos científicos por parte dos alunos. Eu percebia que, muitas vezes, 

eles já apresentam concepções próprias sobre assuntos e conceitos abordados nas aulas 

de Química.  

Nesse cenário, o conceito científico de densidade se destacava. Recorrentemente 

os estudantes chegavam nas aulas de Química do primeiro ano – no qual geralmente se 

aborda o assunto – apresentando definições próprias para o conceito. Esse fato por si só 
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não é problemático; entretanto, o que eu observava era uma tentativa por parte dos 

estudantes de adaptar o conhecimento científico àqueles que eles já possuíam.  

Esse incômodo persistiu ao longo dos anos em que lecionei. Apesar de sempre 

procurar diversificar as abordagens e recursos utilizados, com as limitações das 

instituições em que trabalhei – todas escolas públicas estaduais, não obtive muito sucesso. 

Quando tive a oportunidade de elaborar um projeto para o processo seletivo para o 

doutorado, na área de ensino, considerei que seria uma excelente ocasião de me debruçar 

sobre essa antiga inquietação. 

Além disso, outra situação que sempre me chamava atenção nos meus anos de 

docência na educação básica era o fato de os estudantes desistirem de aprender Química. 

Não raras vezes, eles me relatavam que, como o sistema permitia que eles reprovassem 

em três disciplinas, eles haviam escolhido abandonar a Química (nesse caso, esses 

componentes ficam para o próximo ano, na forma de dependências). A justificativa 

utilizada por eles para essa decisão era de que o conteúdo era muito difícil e que eles não 

conseguiam aprender. Como professora eu tentava convencê-los e abordava tópicos com 

o intuito de fomentar o interesse deles, mas não obtinha muito êxito.  

Com o intuito de buscar estudos que me ajudassem a compreender essa situação, 

ao longo do primeiro ano de doutorado, me dediquei a procurar pesquisas que 

relacionassem essa visão dos estudantes sobre suas capacidades e seus desempenhos 

escolares. Encontrei o autoconceito: um constructo multidimensional que versa sobre a 

percepção que o indivíduo tem acerca de suas capacidades diante de um conteúdo ou 

disciplina. Considerei que seria muito frutífero adicionar essa variável em nossa pesquisa, 

de modo a relacionar o desempenho dos estudantes em nossos testes sobre densidade com 

a visão deles acerca de suas capacidades diante da Química. Assim, espero contribuir para 

ampliar a compreensão sobre a falta de interesse dos estudantes diante desse conteúdo e 

suas relações com o complexo processo de construção de conceitos.  

1.2 – A importância do conceito de densidade 

O conceito de densidade é importante para a compreensão de vários fenômenos 

no âmbito das ciências da natureza. O fato de a densidade ser utilizada como um 

parâmetro para caracterizar substâncias, possibilita que ela seja empregada em diversos 

campos científicos. 
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Na Biologia, a densidade pode aparecer por exemplo, para apontar diferenças 

entre os tipos de colesterol. O colesterol LDL considerado ruim, por dificultar a passagem 

do sangue, possui densidade igual à 1,04g/cm3; já o colesterol HDL, considerado bom 

por facilitar o fluxo sanguíneo, apresenta densidade de 1,13g/cm3 (MERÇON, 2010). 

No que se refere ao escopo da Física, o conceito explica a flutuação dos corpos, 

juntamente com à pressão e o empuxo (AGUIAR, 2018) e nesse sentido, se relaciona 

diretamente com o princípio de Arquimedes (PEREIRA, 2009), sendo utilizado também 

para explicar o comportamento dos gases. Nesse campo de conhecimento é mais 

frequente o uso do termo ‘massa específica’ para se referir à densidade de substâncias, 

sendo o termo ‘densidade’ considerado de uma forma mais geral, podendo se referir tanto 

a substâncias como a objetos compostos por mais de uma substância. 

 Com relação aos termos associados ao conceito, independente do domínio 

específico de um campo de conhecimento, podemos encontrar a diferenciação em termos 

de densidade absoluta e densidade relativa. A densidade absoluta é definida como a 

quantidade de massa em uma unidade de volume, é uma propriedade específica, isto é, 

cada substância pura tem uma densidade própria à determinada temperatura, que a 

caracteriza e a diferencia das demais substâncias. Já a densidade relativa de um material 

é estabelecida a partir da relação entre a sua densidade absoluta e a densidade absoluta de 

uma substância padrão, usualmente a densidade absoluta da água, igual a 1,000 g. cm-3 a 

4,0 °C (MAZALI, 2010). 

Existem ainda os termos densidade aparente e densidade verdadeira. A primeira 

delas é medida sem a desconsideração do empuxo do ar e na segunda a medida seria feita 

no vácuo. A diferença em termos de resultados é desprezível, para a maioria dos 

propósitos, mas é importante definir o termo densidade aparente, pois ele é 

recorrentemente usado para expressar a densidade de uma determinada substância que se 

apresenta em partículas fragmentadas e não contínuas (FARIA, 2010). 

No domínio da Química, a densidade é um conceito fundamental dada sua 

importância para a caracterização de substâncias e materiais, para o preparo de soluções 

e mesmo como parâmetro para a compreensão de fenômenos físico-químicos (SOUZA 

et. al., 2015). O conceito, derivado da relação entre massa e volume, possibilita remeter 

tanto a esses entes de forma mensurável como a massa de uma substância no estado 

sólido, através do uso de uma balança, quanto à massa atômica – teoricamente definida. 

O mesmo se aplica para o caso do volume.  
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Densidade é um conceito que pode ser constatado pelo uso da fórmula com 

elementos facilmente mensuráveis, mas que é explicado em última instância por teorias 

que versam sobre a disposição das partículas no espaço. Nesse sentido, pode ser utilizado 

didaticamente em uma relação teórico-prática para evidenciar aos estudantes como as 

teorias químicas explicam fenômenos observáveis.  

Ademais, a Química é responsável pelo estudo da constituição, propriedades e 

transformações das substâncias e materiais, se constituindo assim o campo de 

conhecimento ideal para a compreensão ampla do conceito. Sendo densidade uma 

propriedade das substâncias, para compreendê-la alguns conhecimentos químicos são 

fundamentais, tais como aqueles que envolvem os vários modelos que constituem o 

mundo atômico-molecular, assim como as propostas para conceber a organização e as 

interações entre átomos, íons e moléculas (MORTIMER, MACHADO; ROMANELLI, 

2000). 

Apesar disso, principalmente no ensino médio, esse conceito é tratado de forma 

superficial, com ênfase apenas na fórmula que permite calcular o valor numérico da 

densidade (ROSSI, et. al., 2008). Isso, por vezes, ocasiona que o conceito seja 

erroneamente aplicado para explicar fenômenos; um exemplo é apontado por Faria 

(2010): o uso da densidade para explicar a imiscibilidade de substâncias. Ademais o autor 

aponta que o termo se constitui enquanto um obstáculo epistemológico do tipo verbalista1, 

que impossibilita a compreensão dos conceitos científicos no sistema água e óleo 

(FARIA, 2010). 

Outra associação equivocada muito recorrente é feita entre densidade e 

viscosidade (VAZ, 2012). Ambas são propriedades intensivas da matéria, todavia a 

viscosidade se refere à resistência ao deslocamento relativo do fluido explicado pelo 

deslocamento das partículas, enquanto a densidade pode ser definida como a razão entre 

as massas dessas partículas e o volume que elas ocupam. Se houvesse uma relação de 

proporcionalidade entre essas duas propriedades, os fluidos (líquidos e gases) mais 

densos, seriam também os mais viscosos, mas não é o que se observa. 

Essa associação pode ser atribuída à combinação de fatores que determinam 

essas propriedades que vão deste o tamanho, forma e massa, até as forças atuantes entre 

as partículas (VAZ, 2012). Via de regra, quanto menor e mais simétrica for a partícula, 

 
1 Bachelard (1996) chama de obstáculos verbalistas palavras que são utilizadas para explicar fenômenos 
das mais diversas searas como se carregassem consigo uma verdadeira categoria empírica, servindo como 
metáfora para diversos fenômenos, como se a própria palavra carregasse uma função. 
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mais facilmente ela se acomoda em uma estrutura ordenada ou em um arranjo regular, 

mas a resistência ao movimento, assim como a distância média entre elas, vai depender 

da intensidade e da natureza das forças que nela atuam (O’CONNOR, 1977 apud VAZ, 

2012), além do grau de entrelaçamento existente entre elas. 

1.3 – O problema no campo 

Na literatura, a compreensão dos estudantes sobre o conceito científico de 

densidade tem sido investigada por pesquisadores há bastante tempo. As primeiras 

investigações meticulosas acerca da compreensão infantil da densidade se devem à Piaget 

e Inhelder em 1974 (FASSOULOPOULOS; KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003). 

Ao investigar a densidade, esses autores afirmaram que a criança desenvolve um 

entendimento baseado na ideia de aparente "Plenitude" (mais cheia de matéria 

corpuscular) e concebe a matéria como granular em estrutura com diferentes embalagens 

(o esquema de compressão). 

Apesar de o trabalho inicial desses autores ter enfatizado o conteúdo do 

pensamento infantil, atualmente, apoiados em trabalhos subsequentes acerca da estrutura 

do pensamento de crianças, muitos pesquisadores atribuem a dificuldade na compreensão 

da densidade ao fato de que a maioria das crianças não consegue entender este conceito 

abstrato antes de chegar ao estágio operacional formal2 (FASSOULOPOULOS; 

KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003, HASHWEH, 2015). 

Outra dificuldade documentada na literatura é o fato de que, para a maioria dos 

alunos, a densidade representa uma relação entre peso e volume e não entre massa e 

volume (SMITH; CAREY; WISER, 1986). Fassoulopoulos, Kariotoglou e Koumaras 

(2003) explicam que essa confusão se deve ao fato de o peso de um corpo poder ser 

facilmente percebido -bastaria levantá-lo- e a massa ser principalmente um conceito 

formal. Além disso, a distinção entre massa e peso não é alcançada até pelo menos a idade 

de 14-15 anos (ROWELL; DAWSON, 1977 apud FASSOULOPOULOS; 

KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003). 

Para além das limitações de abstração, que podem ser associadas aos estágios do 

desenvolvimento cognitivo, é documentada a associação de densidade ao peso e ao 

 
2 Na teoria de Piaget (1975) o estágio operacional formal corresponde à última etapa da cognição e da 
equilibração das ações, é um estágio previsto para faixa etária de 11-12 anos. Entretanto as idades não são 
estáticas e podem variar segundo fatores hereditários, sociais e pelas vivências individuais. 
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tamanho do objeto, por estudantes de vários níveis de ensino, incluindo o superior 

(HASHWEH, 2015). Também há relatos de associação errônea de densidade com 

concentração (ROSSI et. al, 2008). 

Nesse cenário, Xu e Clarke (2012) afirmam que, dentre muitos conceitos 

científicos ensinados nas escolas secundárias, a densidade é um dos relatados como sendo 

mais difícil para os alunos. Com relação à complexidade do conceito, esses autores 

apontam como fator complicador de seu entendimento por parte dos estudantes: i) a 

impossibilidade de se perceber a propriedade da densidade de maneira direta, ii) o fato de 

seu entendimento demandar uma compreensão de razão ou proporção, exigindo assim um 

conhecimento matemático, iii) os equívocos, como a confusão entre densidade e peso e 

iv) a existência de um conceito alternativo de densidade utilizado por outros campos de 

conhecimento, como “densidade populacional”.  

Em consonância com os autores supracitados, Seah, Clarke e Hart (2015) citam 

Hewson, (1986) e Smith et. al., (1997) ao atribuírem a dificuldade de compreensão do 

conceito ao fato da densidade envolver um complexo relacionamento proporcional, uma 

simultânea relação entre variáveis e não poder ser diretamente percebida através dos 

sentidos. 

Ademais, qualquer propriedade intensiva3, como a densidade, “inclui alguns 

pressupostos sobre a natureza da matéria, especificamente os pressupostos sobre a 

continuidade e homogeneidade, e a suposição associada de que a propriedade intensiva é 

invariante sob múltiplas divisões do todo em partes” (HASHWEH, 2015, p. 03, tradução 

dos autores). 

Pode-se perceber pelos trabalhos supracitados que o aprendizado do conceito 

científico de densidade é complexo. Para além dos equívocos apontados, é importante 

salientar que após a instrução, muitos estudantes consideram que a densidade é somente 

o resultado da operação aritmética da massa pelo volume (HAWKES, 2004, ROSSI et. 

al., 2008). Esse fato é problemático porque impede que os alunos compreendam as teorias 

que explicam por que substâncias diferentes apresentam valores distintos de densidade. 

No que se refere ao ensino de densidade, no contexto brasileiro, Rossi et. al, 

(2008) salientam que o conteúdo tem sido abordado com uma supervalorização das 

equações matemáticas, fato que elas afirmam acarretar graves problemas para o 

 

3 Propriedade intensiva é qualquer propriedade que não dependa da quantidade da amostra, como 
temperatura, ponto de fusão, ebulição, densidade etc. 
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aprendizado dos alunos, inclusive no ensino superior. Ademais, as autoras apontam que 

os conceitos de densidade, interações moleculares e polaridade são tratados em momentos 

distintos no currículo, o que consideram ser um fator que dificulta a conexão desses 

conceitos por parte dos estudantes. 

No que se refere ao currículo brasileiro para o ensino médio, o conceito de 

densidade é citado no documento das orientações curriculares (BRASIL, 2006). O 

conceito aparece no quadro 1 (página 113, na seção de conhecimentos de Química) que 

versa sobre os conhecimentos químicos, habilidades e valores da base comum.  

O termo consta na parte de Propriedades das substâncias e dos materiais, o tópico 

cita a “compreensão do conceito de densidade e solubilidade e a sua dependência com a 

temperatura e com a natureza do material”. Ao longo de todo o documento, a palavra 

densidade surge apenas em dois momentos, no quadro 1 e na página 76, quando aparece 

ao lado da aceleração como sendo uma grandeza formada por relações entre outras.  

Cabe ressaltar que atualmente o documento que rege o currículo das escolas de 

nível médio é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018). Entretanto, esse 

currículo ainda está em fase de aplicação. Ademais, muitos pesquisadores da área de 

educação e ensino têm alertado para o esvaziamento em termos de conteúdo que esse 

documento apresenta (SANTOS; CERVI, 2018) o que evidencia seu caráter polêmico.  

Para além do currículo prescrito, muitos docentes tomam como parâmetro para 

o planejamento de suas aulas, o livro didático. Faria (2010) fez um levantamento acerca 

de como o conteúdo é tratado nesses materiais e identificou que o conceito aparece na 

parte que versa sobre caracterização das substâncias, com uma ênfase que difere de 

material para material, sendo utilizado para explicar relações de flutuação. Outro ponto 

levantando pelo autor é o fato de que na maioria dos livros analisados, o tópico 

apresentado logo após a densidade é o conteúdo de misturas. Esse apontamento vai ao 

encontro do que afirmam Rossi et. al., (2008), sobre o ensino fragmentado do conceito e 

seus conteúdos correlatos e uma não sistematização dos conhecimentos a posteriori. 

Consideramos que esses equívocos, assim como a dificuldade de aprendizado 

apontada por pesquisas, sejam decorrentes da banalização desse conceito. É um conceito 

que demanda um grau de abstração para ser compreendido na sua mais alta complexidade, 

e por isso é importante que todos os caminhos sejam percorridos da melhor forma 

possível. Nesse sentido, não apenas o cálculo de densidade deve ser enfatizado, mas 

também os fatores que determinam o valor encontrado por meio da fórmula. É nesse 
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momento que as teorias que versam sobre a distribuição das partículas no espaço, assim 

com as forças que atuam sobre elas, entram em cena.  

Diante do que foi exposto acima, procuramos evidenciar um problema na área 

quanto ao ensino e aprendizagem do conceito de densidade. Pesquisas apontam que após 

a instrução, os estudantes consideram que densidade é somente massa dividida pelo 

volume (HAWKES, 2004), sendo as outras nuances do conceito desconsideradas.  Ou 

seja, os estudantes aprendem algo sobre densidade, aprendem em algum nível, mas não 

conseguem relacionar teorias para explicar o valor calculado pela fórmula. Rossi et. al., 

(2008) defendem que esse fato ocorre devido ao ensino fragmentado do conceito. 

Diante dessa problemática, consideramos que existam níveis qualitativamente 

distintos do conceito de densidade, sendo a parte numérica um desses níveis e a parte que 

versa sobre as teorias que determinam a densidade, outro. Nessa via, julgamos ser 

frutífero utilizar uma lente teórica através da qual possamos segmentar o conceito nas 

diferentes nuances que ele pode assumir, e assim interpretar os entendimentos que o 

processo de escolarização possibilita que os estudantes construam. 

Consideramos que essa segmentação do conceito e posterior mapeamento dos 

entendimentos dos estudantes ofereça subsídios para informar melhores práticas 

pedagógicas e curriculares para o ensino do conceito de densidade, de modo a contribuir 

para solucionar o problema levantado. 

1.4 - Objetivo e questões de pesquisa 

Diante da importância do conceito de densidade dentro das ciências e em 

especial da Química, e da problemática levantada, consideramos ser necessária uma lente 

teórica que nos forneça uma base epistemológica e ontológica para analisar o 

entendimento desse conceito. Nesse sentido, estamos nos valendo da noção de perfil 

epistemológico proposta por Gaston Bachelard (1979) para investigar como o processo 

de escolarização fornece subsídios para que os estudantes construam elementos de suas 

zonas do perfil epistemológico de densidade. A noção de perfil epistemológico permite 

lidar com a pluralidade existente de modos de entendimento da realidade. Consideramos 

essa abordagem valiosa, visto que ela segmenta, a partir de uma perspectiva histórico-

filosófica, os diferentes modos pelos quais os conceitos podem ser compreendidos e 

utilizados.  Esperamos assim possibilitar um novo olhar sobre essa problemática. 
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Ademais, considerando que o processo de aprendizagem em geral e de 

construção de conceitos, especificamente, envolve variáveis que vão além do 

conhecimento acadêmico em si, julgamos frutífero relacionar uma variável psicológica 

para olhar para o nosso objeto de pesquisa – o autoconceito em química. Essa decisão se 

apoia em resultados de pesquisas que apontam uma relação entre o desempenho de 

estudantes e seus autoconceitos diante de um referido conteúdo escolar (WYLIE, 1974).   

O autoconceito acadêmico se refere à um constructo multidimensional que versa 

sobre a percepção do sujeito sobre si próprio, e suas capacidades de êxito diante de um 

referido conteúdo. É documentado na literatura que os indivíduos tendem a persistir em 

tarefas nas quais eles tenham expectativa de êxito (BAUER, 2005) e por isso, o 

autoconceito pode ser um fator preditor do entendimento do conceito de densidade.  

Nesse sentido, buscando incorporar elementos que possam nos fornecer 

subsídios para compreender como a escolarização atua no sentido de permitir aos 

estudantes a construção de conceitos científicos, mais especificamente do conceito de 

densidade, incorporamos em nosso trabalho a variável autoconceito em química. Temos 

a hipótese de que esta seja uma importante variável, ou seja, um forte preditor. 

Diante disso, nosso objetivo de pesquisa é investigar o entendimento sobre 

densidade à luz da noção de perfil epistemológico e do autoconceito em química, tendo-

se como parâmetro a abordagem desse conteúdo no ensino médio. 

Como questões de pesquisa temos: 

1- Como se configuram os elementos do perfil epistemológico de densidade, no 

ensino médio e superior?  

2- Como o autoconceito em química influencia a proficiência dos estudantes em 

testes sobre densidade baseados na noção de perfil epistemológico?  

 Para respondê-las nos valemos de uma pesquisa na modalidade quali-quanti, na 

qual a partir da noção do perfil epistemológico construímos nossas ferramentas de análise 

e de coleta. Adotamos essa modalidade de pesquisa pela possibilidade que ela oferece de 

detectar padrões e correlações entre variáveis. Nesse sentido, mapeamos a presença de 

elementos das zonas do perfil epistemológico de densidade para estabelecer o peso que o 

nível de escolarização tem sobre a presença dos elementos e estabelecemos correlações 

entre o autoconceito em química e a proficiência nos testes. 
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1.5 - A organização da tese  

Esta pesquisa de doutorado está organizada por uma coleção de artigos 

(BARBOSA, 2015), ou seja, está no formato multipaper.  Nesse formato de apresentação, 

os artigos são desdobramentos de uma única pesquisa, entretanto, cada um deles deve 

conter todas as características requeridas para possibilitar suas publicações individuais. 

Por isso, cada artigo deve ter seu próprio resumo, introdução, delineamento teórico e 

metodológico, discussão dos resultados, considerações finais e referências (DUKE; 

BECK, 1999). Ademais, é importante incluir um capítulo introdutório (como esse que ora 

apresentamos) e considerações finais, escritos para o leitor da tese, dando-lhe uma visão 

geral do projeto que originou os artigos e das implicações para área do conhecimento. 

O formato de coleção de artigos permite aumentar a acessibilidade dos relatos 

de pesquisa de conclusão de cursos de pós-graduação. Esperamos, por meio dessa opção, 

possibilitar a socialização dos resultados desta pesquisa de forma mais sistemática e 

ampliar a visibilidade e disponibilidade para outros pesquisadores. 

Relatórios de pesquisa apresentados nesse formato oferecem ao autor o desafio 

de construir um texto composto por artigos que sejam independentes entre si, mas que 

sejam integrados a ponto de conseguir relatar uma pesquisa maior, neste caso, minha tese. 

No mestrado tive a oportunidade de redigir um texto monográfico e, ao longo de minha 

formação, aprendi a escrever artigos independentes; contudo, a possibilidade de escrever 

uma tese em formato de coleção de artigos, me oferece, em termos de formação enquanto 

autora, uma oportunidade única. 

A fim de manter a independência de cada um dos artigos, é inerente a esse 

formato de relato de pesquisa a repetição de informações e referências, assim como a 

diminuição do espaço para detalhamento de algumas informações que acabam ficando 

implícitas. Por esse motivo, ficamos atentas a esses riscos, procurando diminuir sempre 

que possível as repetições e aprofundar o argumento quando necessário. No entanto, em 

alguns momentos a repetição foi inevitável.  

Cada um dos artigos apresenta um objetivo específico que nos ajuda a olhar para 

nossas questões de pesquisa e para o objetivo da tese. Nosso objetivo é investigar o 

entendimento sobre densidade à luz da noção de perfil epistemológico e do autoconceito 

em química, tendo-se como parâmetro a abordagem desse conteúdo no ensino médio. 

Para tanto, nosso passo inicial foi construir e validar um sistema categórico 

hierárquico para o conceito de densidade de acordo com as zonas do perfil 
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epistemológico, no sentido de distribuir o conhecimento acerca desse conceito abordado 

no ensino médio nas zonas do perfil. Esse sistema se constitui como nossa ferramenta de 

análise, no qual elencamos os elementos do perfil. A construção e validação desse sistema 

é o objetivo do artigo 1 da tese. Esse artigo foi publicado no periódico Ensino, Saúde e 

Ambiente (UFF) em abril de 2020 e contou com a colaboração do professor Rodrigo 

Drumond Vieira. Assim, como recomenda Barbosa (2015), neste relato apresentamos a 

versão publicada pelo periódico.  

Uma vez dispondo de nossa ferramenta de análise foi necessário construir um 

instrumento de coleta, que também fosse baseado na noção de perfil epistemológico. Para 

tanto, utilizamos nosso sistema categórico e construímos questões em camadas referentes 

à cada um dos elementos das zonas. Incorporamos também questões sobre a zona não 

escolarizada do conceito – realismo ingênuo - com o objetivo de captar concepções 

equivocadas dos estudantes. Ademais, criamos questões que permeiam mais de uma zona 

do perfil, com o intuito de averiguar se o estudante consegue utilizar teorias químicas 

para explicar fenômenos observáveis. A construção dessas questões em camadas a partir 

da noção de perfil epistemológico constitui o objetivo do artigo 2 da tese. A validação 

dos instrumentos construídos a partir dessas questões é o objetivo do artigo 4.  

A fim de relacionar a variável autoconceito em química, que consta em nosso 

objetivo de pesquisa, foi necessário construir e validar uma escala, visto que esse 

instrumento não estava disponível na literatura. Esse foi o objetivo do artigo 3 da tese, 

que se encontra submetido ao periódico Ensaio: pesquisa em educação em ciências. A 

versão apresentada nesse relato encontra-se no formato enviado à revista.  

O artigo 5 tem como objetivo investigar como se configuram os elementos do 

perfil epistemológico de densidade, no ensino médio e superior, para isso avaliamos a 

frequência de respostas aos diferentes tipos de itens. E por fim, estabelecemos correlações 

entre o autoconceito em química e a proficiência em testes sobre densidade, sendo esse o 

objetivo do artigo 6 da tese. 

 A Figura 1, apresentada a seguir, pode ajudar o leitor a compreender melhor o 

delineamento da pesquisa, a organização da tese e como os artigos se entrelaçam em torno 

da questão de investigação.  

 

 

 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delineamento do projeto da tese. 

Objetivo geral: investigar o entendimento sobre densidade à luz da noção 
de perfil epistemológico e do autoconceito em química. 

  

Objetivo específico – Construir e validar 
empiricamente um sistema categórico 
hierárquico para o conceito de densidade de 
acordo com as zonas do perfil epistemológico 

Objetivo específico – Construir questões 
capazes de mapear perfis epistemológicos de 
densidade por meio de teste em camadas 

Objetivo específico – Validar um 
questionário sobre densidade baseado nas 
zonas do perfil epistemológico 

Objetivo específico – Construir e validar um 
questionário sobre autoconceito em Química 

Objetivo específico – Investigar como se 
configuram os elementos do perfil 
epistemológico de densidade de estudantes 
do ensino médio e superior 

Objetivo específico – Investigar como o 
autoconceito em química influencia a 
proficiência dos estudantes em testes sobre 
densidade.  
 

ARTIGO 1 

ARTIGO 2 

ARTIGO 3 

ARTIGO 4 

ARTIGO 5 

ARTIGO 6 

Fonte: Autoras. 
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1.6 - Design da Pesquisa 

A primeira etapa da nossa pesquisa consistiu no levantamento do conteúdo de 

densidade abordado no ensino médio, realizada a partir do documento normativo vigente, 

consulta em livros didáticos e sites escolares. Uma vez dispondo de tais conteúdos, 

procuramos separá-los qualitativamente relacionando-os com as características das zonas 

do perfil epistemológico. Para tanto, estabelecemos um paralelo entre o conceito de massa 

utilizado como exemplo por Bachelard e o conceito de densidade. A partir dessa análise, 

identificamos que o conteúdo abordado no ensino médio pertence à zona do Empirismo 

e do Racionalismo tradicional. Dentro de cada uma dessas zonas elencamos quatro 

entendimentos de modo hierárquico. Essa hierarquia foi constatada empiricamente por 

meio de um estudo em que houve aplicação de questionário com itens discursivos para 

38 estudantes do ensino médio que já haviam estudado o conteúdo.  

A partir de nossa ferramenta de análise, partimos para a segunda etapa da 

pesquisa: a elaboração de um instrumento de coleta, nesse caso um questionário com itens 

dicotômicos em formato verdadeiro ou falso4. Esse tipo de ferramenta de coleta é mais 

indicado quando lidamos com amostras grandes, pois possibilita fazer um mapeamento 

amplo, utilizando muitos dados, além de fornecer parâmetros de correção mais objetivos.  

Esse instrumento foi aplicado para 125 estudantes de ensino médio que já haviam 

estudado o conteúdo de densidade. No momento das análises quantitativas percebemos 

que ele não era robusto o suficiente para mapear a presença de elementos do perfil 

epistemológico de densidade. Esse resultado nos levou à terceira etapa da pesquisa: a 

reformulação do instrumento de coleta a partir da metodologia do teste em três camadas.  

Nessa etapa da pesquisa aliamos o instrumento de coleta de dados dos testes em 

três camadas à noção do perfil epistemológico. Os testes em camadas oferecem ao 

pesquisador a possibilidade de ter acesso ao raciocínio utilizado pelo estudante para 

responder à questão, o que o torna o instrumento de coleta de dados mais robusto. Com o 

objetivo de mapear elementos do perfil epistemológico de densidade dos estudantes 

construímos três tipos distintos de questões em camadas: questões de iniciação do perfil, 

questões híbridas e questões legítimas. 

A quarta etapa da pesquisa consistiu na elaboração e validação de uma escala de 

autoconceito em Química. A inclusão desse constructo na pesquisa visa investigar 

 

4 Esse questionário se encontra nos anexos 
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variáveis que possam estar relacionadas com a construção de elementos dos perfis 

epistemológicos de densidade dos estudantes. Temos a hipótese de que esta seja uma 

importante variável que influencia o perfil epistemológico dos estudantes. 

Na quinta etapa de nossa pesquisa, validamos o questionário em camadas -nosso 

instrumento de coleta - e o realizamos o design do perfil da amostra. A validação do 

questionário foi realizada por meio de análises estatísticas nas quais foram avaliados: a 

dimensionalidade, a consistência interna do teste, o ajuste dos itens, o ajuste das pessoas 

e a adequação dos itens à modelagem. O design do perfil da amostra foi realizado por 

meio da análise do mapa de itens.  

Na sexta etapa realizamos o mapeamento do perfil da amostra. Essa análise foi 

feita a partir da frequência de respostas aos itens: estabelecemos comparações entre 

estudantes de nível médio e universitários para averiguar o impacto da escolarização em 

seus perfis epistemológicos de densidade. Na sétima etapa estabelecemos a correlação 

entre as medidas de proficiência nos testes sobre densidade e medidas de autoconceito de 

estudantes do terceiro ano do ensino médio. A tabela 1 sintetiza as etapas da pesquisa. 

 

Tabela 1. Etapas da pesquisa 

DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA  RESULTADOS 

1ª ETAPA Construção do instrumento de análise  

 

ARTIGO 1 

INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Questionário com itens discursos 

AMOSTRA 38 alunos de ensino médio de um colégio federal da 

região metropolitana de Salvador 

2ª ETAPA Validação do instrumento de coleta sobre o conceito 

de densidade 

 

 

REFORMULAÇÃO 

DO 

INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Questionário com itens dicotômicos com formato 

verdadeiro ou falso 

AMOSTRA 125 alunos de ensino médio de escolas estaduais de 

Salvador 

3ª ETAPA Reformulação do instrumento de coleta sobre o 

conceito de densidade 

 

 

ARTIGO 2  
DESIGN DE 

INSTRUMENTO 

Testes em três camadas baseados na teoria do perfil 

epistemológico 

4ª ETAPA Construção e validação do instrumento de coleta 

sobre autoconceito em química 
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INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Escala de autoconceito em química  

ARTIGO 3 

AMOSTRA 203 alunos de ensino médio de uma escola estadual 

de Salvador 

5ª ETAPA Validação do instrumento de coleta sobre o conceito 

de densidade reformulado 

 

 

ARTIGO 4 
INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Questionário com questões em camadas 

AMOSTRA 249 alunos de ensino médio de uma escola estadual 

de Salvador e 75 alunos de graduação da UFBA e UEFS. 

6ª ETAPA 

 

Mapeamento do perfil da amostra  

INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Itens da primeira e segunda camadas bem ajustados 

dos questionários em três camadas 

ARTIGO 5 

AMOSTRA 249 alunos de ensino médio de uma escola estadual 

de Salvador e 75 alunos de graduação da UFBA e UEFS. 

 

7ª ETAPA 

 

Correlação entre proficiência e autoconceito  

INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Questionário com questões em camadas 

Escala de autoconceito em química 

ARTIGO 6 

AMOSTRA 54 estudantes do terceiro ano do ensino médio  

 

Em nossa pesquisa utilizamos testes de conhecimento para acessar o 

entendimento dos estudantes sobre densidade, que estão associados às zonas do perfil e 

um questionário de base psicológica. É de extrema importância que esses instrumentos 

sejam bem construídos e previamente validados (AMANTES; OLIVEIRA, 2012; 

AMANTES; COELHO; MARINHO, 2015). É no processo de validação que se avalia a 

capacidade do teste de acessar o traço latente, em nosso caso o entendimento sobre 

densidade e o autoconceito em química. Traços ou variáveis latentes são atributos 

abstratos construídos a partir de uma teoria, mas que são relacionados a dados observáveis 

também por parâmetros teóricos. A ideia por trás dos modelos de variáveis latentes é que 

as diferenças nas variáveis latentes ocasionam diferenças nas variáveis observáveis 

(GOLINO; GOMES, 2015). 
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Consideramos que nossa pesquisa irá contribuir para a área de ensino de Ciências 

em geral e de Química em particular também no sentido metodológico. Uma vez que 

construímos instrumentos para acessar a variável latente entendimento sobre densidade, 

algo que até então havia sido feito de forma incipiente pelas pesquisas que abordaram 

esse tema; e o traço latente autoconceito em química, com a construção e validação de 

uma escala para estudantes do ensino médio brasileiro.  
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2 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

Em consonância com o objetivo geral deste trabalho de pesquisa, apresentado no 

item 1.4 deste relato, é possível categorizar esse estudo como empírico. Ademais trata-se 

de um estudo transversal (MOTA, 2010) que se fundamenta na abordagem metodológica 

mista. Por meio dessa abordagem procuramos combinar o uso de métodos qualitativos e 

quantitativos, tanto na fase de coleta quanto na análise dos dados que compõem essa 

investigação (CRESWELL, 2007), com o objetivo de detectar padrões e efeitos causais. 

De modo geral, esta seção cumpre o papel de discutir aspectos relativos às escolhas de 

natureza metodológica, com o intuito de traçar um delineamento da pesquisa de forma a 

elucidar: o público-alvo, o contexto da pesquisa, instrumentos de coleta de dados e 

procedimentos metodológicos de coleta de análise de dados. 

2.1 - Sujeitos e contexto  

Nossa pesquisa contou com a participação de um total de 636 estudantes. As 

coletas de dados aconteceram em quatro etapas da pesquisa: na primeira para validação 

da ferramenta de análise; na segunda para validação do instrumento de coleta; na quarta 

para validação do questionário sobre autoconceito em química e mapeamento do traço na 

amostra e; na quinta -  para a validação do instrumento de coleta em três camadas e design 

do perfil da amostra.  

Na primeira etapa, na qual validamos o sistema categórico, participaram 38 

estudantes do ensino médio de um colégio federal da região metropolitana de Salvador 

que já haviam estudado o conteúdo. A escolha dessa amostra se justifica na necessidade, 

para fins de validação de ferramentas, de uma amostra heterogênea, com indivíduos com 

baixa, média e alta habilidade diante do conteúdo. 

Na segunda etapa da pesquisa – validação do instrumento de coleta em formato 

verdadeiro ou falso, participaram 125 estudantes, de 5 escolas de Salvador e região 

metropolitana, todos já haviam estudado o conteúdo. A maioria dos participantes 

estudava em escolas públicas estaduais.  

A quarta etapa que consistiu na validação da escala de autoconceito em química, 

envolveu a participação de 203 estudantes do ensino médio de uma escola estadual de 

Salvador. Esses estudantes cursavam a segunda e a terceira série desse nível de ensino. 

Nossa opção em excluir possíveis respondentes do primeiro ano se baseou no pouco 
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tempo de contato desses estudantes com a disciplina de Química, que poderia não ser 

suficiente para que eles construíssem seus autoconceitos diante do conteúdo. 

Na quinta etapa participaram 324 estudantes – 249 da educação básica e 75 de 

nível superior. Os estudantes da educação básica eram alunos do terceiro ano de uma 

escola estadual de Salvador que já haviam estudado o conteúdo de densidade. Os 

estudantes de nível superior dividiam-se em graduandos matriculados na Universidade 

Federal da Bahia e na Universidade Estadual de Feira de Santana. 

A escolha dessa amostra se baseou na necessidade de os estudantes já terem 

estudado o conteúdo de densidade. Ademais, julgamos pertinente aplicar também para 

estudantes de nível superior, visto que os alunos do ensino médio poderiam não apresentar 

conhecimentos referentes à zona do racionalismo tradicional, dado os apontamentos de 

pesquisas que se debruçaram sobre o ensino do conceito (MORTIMER, MACHADO; 

ROMANELLI, 2000; ROSSI, et. al., 2008). 

Pesquisas na área de ensino e educação que envolvem seres humanos têm de se 

submeter ao Comitê de ética em Pesquisa. Na Universidade Federal da Bahia as pesquisas 

da área de ensino e educação são encaminhadas ao Comitê de ética da Escola de 

Enfermagem. Todavia, existem vários problemas em ter uma pesquisa de uma área 

avaliada e julgada por outra, visto que os parâmetros muitas vezes são divergentes. 

Ademais, prevalece a ideia de submissão de um campo de pesquisa a outro.  

Todavia, buscando atender a essa exigência, submetemos nossa pesquisa ao 

Comitê de ética em Pesquisa da escola de Enfermagem da UFBA no ano de 2017. 

Obtivemos a aprovação de nossa pesquisa apenas no final do ano de 20181. Ao longo do 

processo, tivemos nossa documentação questionada inúmeras vezes por razões diversas - 

exigiam documentações de todas as instituições onde a pesquisa seria aplicada, algo 

difícil de prever dada a necessidade do estabelecimento de parcerias entre professores e 

pesquisadores; termos de responsabilidade dos diretores sobre a segurança dos 

pesquisadores; número exato de participantes da pesquisa; instrumento e outros 

documentos, muitos dos quais atestam as dificuldades da referida submissão de um modo 

de desenvolver pesquisa em um campo a outro. 

Submetemos uma versão preliminar do instrumento de coleta de dados, pois na 

época ainda estávamos nos apropriando do referencial para a construção de testes em três 

camadas. Após dispormos de nossos instrumentos validados – questionário em três 

 

1 Parecer número 3.095.872 
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camadas sobre densidade e escala de autoconceito em Química – submetemos um 

relatório parcial da pesquisa ao comitê de ética informando as alterações e, obtivemos um 

novo parecer2. Todo esse processo dificultou a condução da pesquisa, atrasando a coleta 

de dados, haja vista que o processo inicial demorou mais de um ano.  

Cabe ressaltar que concordamos com a necessidade de submissão das pesquisas 

da área de ensino e educação a Comitês de ética, apenas questionamos o fato dessa 

avaliação ser conduzida por outro campo de pesquisa. Assim, deixamos documentada 

aqui nossa experiência, com o intuito de que ela possa contribuir para que essa situação 

seja transformada.  

2.2 – Instrumentos da Pesquisa 

Com o intuito de responder nossas questões de pesquisa, utilizamos neste 

trabalho os seguintes instrumentos: sistema categórico hierárquico para o conceito de 

densidade, questionário com itens discursivos sobre densidade, questionário com itens 

dicotômicos em formato verdadeiro ou falso, questionário em três camadas sobre 

densidade e, escala de autoconceito em Química. Todos foram construídos para esse 

estudo, de modo a atender a demanda da pesquisa.  

2.2.1 - Instrumento de análise 

A construção do sistema categórico foi feita tomando-se como referência o 

documento oficial vigente na época que versa sobre os conteúdos a serem abordados na 

disciplina de Química no ensino médio (BRASIL, 2006). O documento utilizado cita a 

densidade enquanto uma propriedade das substâncias e materiais, sua relação com a 

temperatura e a natureza do material e o fato de densidade ser uma grandeza relacional. 

De forma a auxiliar a interpretação desse documento foi realizada consulta sobre 

o conteúdo em livros didáticos aprovados pela Plano Nacional do Livro Didático (PNLD 

2015) referente aos três anos desse nível de escolaridade e busca em sites que 

disponibilizam bancos de questões utilizados por professores. Além do uso dessas fontes, 

minha experiência como professora de Química do ensino médio e de cursinhos 

preparatórios também serviu para elencar os conteúdos de densidade abordados no ensino 

médio.  

 

2 Parecer número 3.806.159 
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Definidos os conteúdos, recorremos à noção de perfil epistemológico de 

Bachelard visando segmentá-los de forma qualitativa. Para tanto, estabelecemos um 

paralelo entre o conceito de densidade e o conceito de massa apresentado pelo autor nas 

diferentes zonas.  Nesse processo contamos com o auxílio de um pesquisador da área de 

Física que domina esse referencial. Após a segmentação dos conteúdos nas zonas, eles 

foram hierarquizados dentro de cada uma delas, de acordo com o seu nível de 

complexidade, conforme apresentado na tabela 01. 

 

Tabela 01: Categorização dos níveis de entendimento em ordem hierárquica do conceito de densidade 
nas zonas do empirismo e do racionalismo tradicional 

Empirismo (E) Racionalismo tradicional (RT) 

 
1) Saber operar com a fórmula 

de densidade d=m/v  
 
2) Saber a relação entre 

densidade e flutuação 
 
3) Saber calcular a densidade de 

misturas/ soluções  
 

4) Identificar a variação no valor 
de densidade de misturas por 
meio da adição de solutos 
e/ou solventes 
 
 

 
1) Saber que a densidade é dependente da 

configuração molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que compõem a 
substância  
 

2) Saber calcular a densidade utilizando 
elementos abstratos/teóricos 
 

3) Saber relacionar o conceito com forças 
intermoleculares/ polaridade para 
substâncias puras 
 

4) Saber relacionar o conceito com forças 
intermoleculares/ polaridade para misturas 

  Fonte: Autores 

A primeira coluna da tabela elenca os entendimentos que consideramos 

corresponder à zona do empirismo do perfil epistemológico, Bachelard afirma que essa 

zona “corresponde a um emprego cautelosamente empírico, a uma determinação objetiva 

e precisa” (BACHELARD, 1979 p. 15). Nesse sentido, consideramos que nessa zona do 

perfil enquadram-se aquelas conclusões que são possíveis de se obter por meio de 

experiências simples, como as relações de flutuação entre sólidos e líquidos; e ordem de 

disposição entre líquidos de densidades diferentes e o próprio cálculo do valor numérico 

da densidade. Nesse caso o uso da equação (d=m/v) para o cálculo de densidade não exige 

muita abstração, pois a dependência do mundo empírico aos quais os elementos estão 

ligados é mantida, a equação se faz necessária porque densidade é uma medida derivada 

da massa e do volume. 
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Dentro da referida zona são apresentados quatro entendimentos distintos 

hierárquicos. Essa hierarquia foi estabelecida inicialmente por meio da análise dos 

conteúdos referentes aos entendimentos e da minha experiência enquanto docente da 

educação básica e, posteriormente validada empiricamente. Por exemplo, muitos 

estudantes sabem operar com a fórmula de densidade (d=m/v) primeiro nível de 

entendimento da tabela, mas saber estabelecer a relação entre densidade e flutuação (nível 

2) pressupõe saber regras relacionadas à densidade que determinam qual substância flutua 

ou não, se constituindo assim como um entendimento mais complexo. De modo análogo, 

saber calcular densidade de misturas e soluções pressupõe o cálculo de densidade de 

substância puras com a fórmula d=m/v, o que torna o entendimento mais complexo, se 

comparado com o do primeiro nível. Nesse ponto é importante esclarecer que nessa 

hierarquia o entendimento subsequente não necessariamente inclui os anteriores, isso 

pode ou não ocorrer. O entendimento referente ao nível 4 -identificar a variação no valor 

de densidade de misturas por meio da adição de solutos e/ou solventes, não envolve, 

necessariamente, saber relações de flutuação (nível 2), mas envolve relação entre mais 

variáveis, por isso julgamos que ele é mais complexo.  

No que se refere ao conceito de densidade na zona do racionalismo tradicional 

consideramos que nesse paradigma densidade é destrinchada em seus agentes causadores, 

seu valor é uma consequência da distribuição das partículas no espaço, além de depender 

da temperatura e da pressão (no caso de gases). De modo que o conceito é interpretado 

por teorias, as quais explicam a estrutura interna de um material, seja ela cristalina, 

atômica ou molecular. Assim, densidade passa a ser compreendida em um corpo de 

noções. 

Consideramos que o conteúdo que se refere à estereoquímica, que versa sobre a 

distribuição de partículas no espaço, não é totalmente abordado no ensino médio. Assim, 

salientamos que os entendimentos apresentados nessa coluna dizem respeito apenas aos 

conteúdos desse nível de ensino. Por exemplo, o conteúdo de forças intermoleculares 

pode explicar, em parte, a diferença de densidade entre substâncias no estado líquido, 

assim estamos admitindo que esse entendimento seja suficiente para lidar com essa 

situação, dado a etapa de escolarização. 

Assim como na coluna anterior, nesta, elencamos quatro entendimentos distintos 

hierárquicos sobre densidade, a hierarquia também foi validade empiricamente. Do 

mesmo modo, o entendimento subsequente, apresentado na coluna, não necessariamente 
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inclui o anterior, ele é hierárquico no sentido de ser mais complexo, relacionar mais 

variáveis, podendo ou não, demandar o conhecimento referente ao nível anterior.  

Por exemplo, o entendimento de nível 4 da zona do racionalismo tradicional - 

Saber relacionar o conceito com forças intermoleculares/ polaridade para misturas, 

pressupõe o entendimento do nível 3 -Saber relacionar o conceito com forças 

intermoleculares/ polaridade para substâncias puras. Entretanto não há uma relação de 

dependência entre eles e os entendimentos anteriores da coluna.  

A caracterização dos níveis de entendimento do conceito de densidade de acordo 

com as zonas do perfil epistemológico foi utilizada para a construção de nossos 

instrumentos de coleta e também como parâmetro de análise. Ademais, ela se apresenta 

como uma ferramenta em potencial para pesquisas cujos objetos de estudo são descritos 

em termos de construção de conceitos. 

2.2.2 - Instrumentos de coleta sobre o conceito de densidade 

Em nossa pesquisa construímos três instrumentos para acessar o entendimento 

de densidade dos estudantes, em momentos ou etapas distintas da pesquisa. Partimos de 

um instrumento em formato discursivo, com o objetivo de compreender as ideias dos 

estudantes sobre o conceito, para uma versão com itens dicotômicos, que possibilita a 

ampliação da amostra e parâmetros mais objetivos de correção. Entretanto, nossa primeira 

versão do instrumento dicotômico se mostrou inadequada e por isso ele foi reformulado.  

Nosso primeiro instrumento foi um questionário com itens discursivos 

construído a partir do sistema categórico hierárquico. Ele foi utilizado para validar o 

referido sistema e para identificar equívocos e modos de raciocínio dos estudantes sobre 

o conceito. O processo de construção desse instrumento incluiu busca em livros didáticos 

aprovados pelo PNLD, sites que disponibilizam bancos de questões utilizados por 

professores, sites nos quais os estudantes postam suas dúvidas acerca dos conteúdos, 

questões utilizadas no Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares em geral. 

Algumas dessas questões foram retiradas na íntegra, algumas foram adaptadas desses 

sites, uma foi adaptada do estudo de Rossi et. al., (2008) e outras foram elaboradas pelos 

autores.  

Foram escolhidas questões de diversos níveis de dificuldade, adaptamos 

questões contextualizadas no modelo do ENEM para se tornarem questões discursivas, 

também utilizamos questões mais simples e diretas, e questões que pudessem capturar 
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equívocos com relação ao conceito científico de densidade por associação do conceito a 

peso ou volume, por exemplo. Ademais, utilizamos questões básicas sobre relações entre 

massa e volume que não foram utilizadas para o estabelecimento das hierarquias, mas 

como contextualizadoras para os estudantes na ocasião da resolução e como um modo de 

acessar seus raciocínios sobre possíveis equívocos. O questionário continha 24 questões. 

Além dessas 24 questões, outras duas foram elaboradas visando medir o grau de 

avanço dos estudantes na construção das zonas de seus perfis epistemológicos. Uma 

delas, uma questão em cadeia, onde a resposta da alternativa anterior é usada na posterior; 

e uma situação problema. Devido à quantidade de questões e ao fato delas serem 

discursivas, optamos em dividir as 24 questões em dois questionários, modelo A e modelo 

B. Em ambos havia as questões em forma de cadeia e a situação problema, de modo que 

cada questionário era composto 14 questões. A divisão do questionário visou evitar que 

a quantidade de questões desestimulasse os estudantes no momento da resolução. 

Na tabela 02 abaixo apresentamos alguns exemplos de questões.  

 

Tabela 02: Exemplos de questões discursivas do instrumento 1 

Zona e Nível Questão 

Empirismo 

Nível 1  

Se um corpo tem a massa de 20 g e um volume de 5 cm3, quanto vale sua 

densidade? 

Empirismo 

Nível 2 

Para identificar três líquidos – de densidades 0,8,1,0 e 1,2 – o analista dispõe 

de uma pequena bola de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas 

apresentadas no desenho a seguir, o que podemos afirmar? 

 

Empirismo 

Nível 3 

Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido 

de sódio (NaOH) em 600 mL de água, originando um volume de 620 mL. Qual 

será a massa do soluto presente nessa solução? (Dados: densidade da solução 

= 1,19 g/mL; densidade da água = 1,0 g/mL)  

Empirismo 

Nível 4 

Um limão foi espremido num copo contendo água e as sementes ficaram no 

fundo do recipiente. A seguir foi adicionado ao sistema um pouco de açúcar, 

que se dissolveu completamente. Em consequência dessa dissolução as 

sementes subiram e passaram a flutuar. Explique por que a dissolução do 

açúcar afetou a posição das sementes. 
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Racionalismo 

Tradicional 

 

Nível 1 

Explique por que cubos de gelo são menos densos que água sendo que ambos 

são formados por moléculas de H2O.  

Racionalismo 

Tradicional 

 

Nível 2 

Calcule a densidade absoluta do gás carbônico (CO2) quando ele apresentar 

uma pressão de 1,5 atm e estiver submetido a uma temperatura de 47oC. 

Dados: Massa molar do CO2 = 44 g/mol.  

Racionalismo 

Tradicional 

 

Nível 3 

Considerando que a água é formada por moléculas de H2O e apresenta 

densidade igual a 1,0g/cm3. E o álcool etílico é formado por moléculas de 

C2H6O e apresenta densidade igual a 0,78g/cm3. Baseando-se nas moléculas 

que formam essas substâncias explique a diferença de densidade entre elas.  

Racionalismo 

Tradicional 

 

Nível 4 

Ao misturar 50 mL de água com 50 mL de álcool um estudante mediu o 

volume da solução formada e percebeu que ela tinha menos que 100 mL. 

Explique por que isso ocorre.  

 

 

Além de validar o sistema categórico, as respostas dos estudantes a esses 

questionários foram importantes para que tivéssemos acesso aos seus modos de pensar. 

Uma vez dispondo dessas informações, partimos para a construção de um instrumento 

semelhante, com itens dicotômicos no formato verdadeiro ou falso, nosso segundo 

instrumento. Assim como o anterior, essa ferramenta também se baseou no sistema 

hierárquico validado. 

Algumas questões do questionário discursivo foram adaptadas para o novo 

formato e as respostas equivocadas dos estudantes foram utilizadas como distratores dos 

itens. Assim como no primeiro instrumento, nesse também havia ao menos uma questão 

referente a cada um dos níveis categóricos hierárquicos. Apresentamos abaixo duas 

questões. A primeira referente ao nível 4 do empirismo - Identificar a variação no valor 

de densidade de misturas por meio da adição de solutos e/ou solventes e a segunda 

referente ao nível 2 do racionalismo tradicional - Saber calcular a densidade utilizando 

elementos abstratos/teóricos. 

 

 

 

 

Fonte: Questionário de itens discursivos 
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Entretanto, após a tabulação dos dados obtidos através dessa ferramenta, 

concluímos que ela não era robusta o suficiente para acessar o entendimento sobre 

densidade tendo como parâmetro as zonas do perfil epistemológico. Diante disso, 

optamos por reformular nosso instrumento, que deu origem a nossa terceira ferramenta 

para acessar o entendimento de densidade dos estudantes. 

No processo de reformulação utilizamos testes em camadas (TAN; TREAGUST 

1999; GRIFFARD; WANDERSEE, 2001; TAN et. al., 2002; LIN, 2004; ERYILMAZ, 

2010), pois consideramos que por meio desse formato de questionário teríamos um 

Figura 1: Questão em formato V ou F, Zona do Empirismo nível 4 

 

 
Fonte: Questionário em formato V ou F 

Figura 2: Questão em formato V ou F, Zona do Racionalismo tradicional nível 2 

 

Fonte: Questionário em formato V ou F 
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instrumento capaz de acessar o entendimento de densidade tendo como parâmetro as 

zonas do perfil epistemológico.  

Testes em três camadas são instrumentos formados por três níveis de aferição do 

conhecimento, chamados de camadas. A primeira delas apresenta um item por meio do 

qual o aluno deve explicitar, de forma dicotômica, se apresenta o conhecimento em 

questão. Na segunda, o estudante é indagado acerca da explicação sobre o conhecimento 

do item anterior, para cada concepção espontânea ou não científica, integrante das 

alternativas da primeira camada, há pelo menos uma explicação correspondente na 

segunda camada. O objetivo da segunda parte é explicitar as razões que levaram o 

estudante a marcar determinada alternativa. Na terceira camada o estudante deve 

explicitar o grau de confiança quem sente em relação às suas respostas às duas camadas 

anteriores.  

A elaboração desse tipo de ferramenta subtende a construção de um conjunto de 

alternativas plausíveis (científicas ou não) associadas a uma explicação também 

plausível, o que se constitui em laborioso procedimento que compreende estudo de 

distratores na literatura, concepção intuitiva, formulação de questões em formatos 

diferentes e associação de alternativas dessas questões. Esse procedimento metodológico 

de construção de instrumento é valioso para qualificar o dado obtido. 

Para a construção das questões em três camadas nos baseamos em nosso sistema 

categórico validado e nos dois instrumentos já construídos – questionário discursivo e 

verdadeiro ou falso. Os equívocos e modos de raciocínio dos estudantes captados pelo 

instrumento discursivo foram utilizados para a elaboração da segunda camada do teste. 

Construímos três tipos distintos de questões, a saber: questões de iniciação do perfil, 

questões legítimas e questões híbridas. Essa decisão demandou uma ampliação do nosso 

sistema categórico hierárquico, que passou a incluir a zona não escolarizada do conceito, 

que foi utilizada para as questões de iniciação do perfil e uma zona híbrida entre as duas 

zonas escolarizadas – que foi utilizada para as questões nas quais a resposta da primeira 

camada versa sobre o conceito em uma zona, mas a explicação correta – segunda camada- 

se refere à zona seguinte. Na tabela 03 abaixo apresentamos o sistema ampliado. 
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NÍVEL 1 

NÍVEL 2 

NÍVEL 3 

NÍVEL 4 

Tabela 03- Entendimento do conceito nas zonas do perfil  

Realismo 
Ingênuo (RI) 

Empirismo (E)  Empirismo/Racionalismo 
Tradicional 

Racionalismo 
Tradicional (RT)          

 
Associar o conceito 
à forma, tamanho ou 
peso 

 

 
Saber operar com a 
fórmula de densidade 
d=m/v  
 

 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  

  
 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  
  

 
Saber a relação entre 
densidade e flutuação 
 

 
Saber relacionar as variáveis que 
dizem respeito à densidade  

 
Saber calcular a densidade 
utilizando elementos 
abstratos/teóricos  

Saber calcular a 
densidade de misturas/ 
soluções  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras  

 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras 
 

 

Identificar a variação no 
valor de densidade de 
misturas por meio da 
adição de solutos e/ou 
solventes.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

 

Os entendimentos referentes à zona do realismo ingênuo não estão 

hierarquizados por não corresponderem a faceta escolarizada do conceito. Eles foram 

utilizados em questões com o objetivo de averiguar se os estudantes conseguem operar 

com o conceito para além do senso comum. A seguir apresentamos um exemplo de 

questão de iniciação do perfil que inclui elementos dessa zona.  
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Estamos considerando esse tipo de questão como sendo de iniciação do perfil 

pelo fato de nela haver respostas nas duas camadas condizentes tanto com a zona do 

realismo ingênuo, quanto com o parâmetro científico. Elas podem avaliar a capacidade 

do estudante de discernir contextos de aplicação do conhecimento científico.  

A terceira coluna da tabela apresenta entendimentos que, com exceção do nível 

2, são uma replicação da zona do racionalismo tradicional. O intuito dessa zona híbrida é 

representar a possibilidade de explicar um fenômeno tanto por leis teóricas quanto 

correlações empíricas. Apresentamos abaixo os outros dois tipos de questões: híbrida e 

legítima, que ajudarão o leitor a compreender a função dessa coluna.  

Figura 3: Questão em três camada zona do realismo ingênuo 

Fonte: Questionário em três camadas 
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Figura 4: Questão em três camadas, zona híbrida Figura 5: Questão em três camadas, zona Racionalismo Tradicional 

Fonte: Questionário em três camadas Fonte: Questionário em três camadas 
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Ambas as questões remetem ao mesmo fenômeno, a flutuação do gelo na água 

líquida, mas com abordagens e explicações diferentes. Na questão híbrida, apresentada à 

esquerda, as opções de resposta da primeira camada correspondem à zona empirista e a 

opção correta na segunda ao racionalismo tradicional. Nosso objetivo com este tipo de 

questão é averiguar se o estudante consegue utilizar teorias para explicar fenômenos, ou 

se ainda recorre apenas a relações empíricas, visto que também existem alternativas que 

representam essa zona.  

A questão da direita é do tipo legítima, todas as suas alternativas de respostas 

apresentam elementos de apenas uma zona, no caso o racionalismo tradicional. Nosso 

objetivo com esse tipo de questão é averiguar se o estudante apresenta o referido 

entendimento, assim como a explicação na zona em questão.  

Como o fenômeno apresentado para análise nas duas é o mesmo, optamos por 

manter a denominação do entendimento na tabela com a criação da zona híbrida – 

empirismo/racionalismo, que significa que a resposta correta na primeira camada se refere 

ao empirismo e a segunda ao racionalismo. Optamos por distinguir apenas o nível 2, pelo 

fato de a ênfase no cálculo apresentada na zona do racionalismo tradicional não ser 

replicada na zona híbrida. Esse nível se refere especificamente à densidade de gases, na 

zona híbrida ilustramos o fenômeno e solicitamos que o estudante relacione as variáveis, 

na zona do racionalismo tradicional, o estudante deve efetuar os cálculos e encontrar um 

valor numérico para a densidade.  

Essa diversidade das questões em relação às zonas do perfil faz com que o 

instrumento seja capaz de dimensionar, a princípio, como se encontra o conhecimento do 

respondente em uma escala qualitativa, como é feito nos inventários que dimensionam 

conhecimento intuitivo e científico (FCI, por exemplo). Contudo, para além dessa 

identificação, o formato em três camadas desse instrumento nos possibilita ainda avaliar 

a coerência do raciocínio, a partir da comparação entre as três camadas. Consideramos, 

assim, que o instrumento construído se constitui em uma ferramenta para realizar a 

avaliação do conhecimento sobre densidade de muitas formas e, por isso, de relevância 

para pesquisa acadêmica e para a prática docente. 

No total foram construídas 20 questões com três camadas cada: 2 questões de 

iniciação do perfil – uma referente à associação do conceito de densidade ao tamanho do 

objeto e outra ao peso; 4 questões híbridas, uma para cada nível da zona, e 14 questões 

legítimas. As questões legítimas referem-se tanto à zona do racionalismo tradicional 
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quanto ao empirismo, sendo que para essa última ainda há uma distinção entre questões 

básicas e questões complexas.  

A diferença entre esses dois tipos de questão é a demanda pela articulação lógica 

entre diferentes conceitos e conhecimentos. Questões que demandam uma aplicação 

direta de fórmulas (sem necessidade de transformação de unidades) ou relação de 

flutuação simples, correspondem aos itens denominados como básicos. Já aquelas que 

demandam transformações de unidades, cálculos com números decimais, aplicação não 

direta de fórmulas e/ou estabelecimento de relações entre variáveis, correspondem aos 

itens complexos. 

Abaixo na figura 06 apresentamos uma sistematização dos tipos de questões de 

nosso instrumento. 

 

 

 

Para aplicação, as 20 questões em três camadas foram divididas em dois 

questionários com dez questões cada. Após o processo de validação esses instrumentos 

mostraram-se adequados para acessar o entendimento de densidade dos estudantes nas 

zonas do perfil epistemológico.  

2.2.3 - Instrumento de coleta sobre autoconceito em Química 

Para a construção da escala de autoconceito em Química adaptamos itens de duas 

escalas de autoconceito já validadas para seus referidos contextos de aplicação: um 

inventário de autoconceito em química utilizado em escolas americanas e uma escala de 

autoconceito em estatística para estudantes brasileiros desse curso superior. Utilizamos 

nove dos dez itens referentes a parte da Química no inventário de autoconceito em 

Figura 6: Tipos de questões do instrumento em camadas 

Fonte: Autoras 
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Química (BAUER, 2005). Descartamos apenas um item que versava sobre o uso da 

química em outras disciplinas por julgar que ele pressupõe uma interdisciplinaridade que 

não é recorrente no contexto brasileiro. Da escala de autoconceito em estatística, 

adaptamos itens que julgamos pertinentes ao nosso objeto de estudo. Esses itens versavam 

sobre a percepção do indivíduo sobre seu desempenho, seus sentimentos em relação ao 

conteúdo – se considerava fácil, interessante etc. e sua persistência para o aprendizado. 

Utilizamos doze, dos 21 itens da escala. Foram descartadas afirmativas que estabeleciam 

comparações entre o desempenho do estudante na sala de aula e no curso em questão, 

comparação envolvendo gênero, faixa etária e desempenho profissional. Consideramos 

que essas afirmativas não se adequavam ao contexto do ensino médio, uma vez que no 

curso regular não há grandes variações na faixa etária dos estudantes, tampouco o 

conteúdo de química é abordado na perspectiva de desempenho de uma profissão. 

Em nosso instrumento optamos por utilizar opções de resposta Likert (1932), nas 

quais o respondente é convidado a indicar o grau de concordância com a afirmativa. 

Assim, para cada uma das 21 afirmativas o estudante era convidado a marcar sua 

concordância assinalando uma das opções: Discordo Fortemente, Discordo, Não sei 

avaliar, Concordo e Concordo Fortemente. 

A tabela 04 apresenta as afirmativas que compõem nossa escala de autoconceito 

em Química. 

Tabela 04. Afirmativas da escala de autoconceito em Química 
 AFIRMATIVAS 

1 Ser bom em Química é importante pra mim. 

2 Eu acho interessante resolver problemas de Química 

3 Em comparação com todos os estudantes da minha classe, eu sou bom em Química. 

4 Os trabalhos de Química são fáceis pra mim. 

5 Eu me sinto incapaz na aula de Química. 

6 Eu aprendo Química rapidamente. 

7 Eu usualmente me saio bem em Química. 

8 Eu acho a Química interessante. 

9 Quando um exercício de Química é difícil para eu resolver, me esforço mais para 
solucioná-lo. 

10 Eu nunca fiquei empolgado (estudando ou aprendendo) com Química. 

11 Eu gosto de estudar Química quando não estou em aula. 

12 A Química é “chata”. 
13 Eu sou bom em entender as ideias da Química. 

14 A matéria de Química me intimida (deixa com medo). 

15 Eu hesitaria (pensaria duas vezes) em me matricular em cursos que envolvessem 
Química. 
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16 Eu geralmente me saio melhor em assuntos ou tarefas que envolvem Química do que 
outros assuntos e tarefas que envolvem diferentes conteúdos. 

17 Eu tenho dificuldade em entender qualquer coisa relacionada à Química. 

18 Quando eu acho que os exercícios de Química estão difíceis, eu normalmente desisto de 
fazer. 

19 Eu acho os conceitos de Química interessantes e desafiadores. 

20 Eu geralmente tenho dificuldade em entender temas que exigem conhecimentos de 
Química. 

21 Eu participo com confiança em discussões com amigos da escola sobre assuntos 
relacionados à Química. 

 

 

A partir do processo de validação atestamos a adequação do instrumento para 

acessar o autoconceito em química de estudantes brasileiros do ensino médio, sendo esse 

atributo descrito por três facetas: desempenho, interesse e engajamento cognitivo.  

2.3 - Procedimentos metodológicos de análise de dados 

Para facilitar a compreensão do leitor, descreveremos os procedimentos 

metodológicos de análise dos dados seguindo a ordem na qual os instrumentos foram 

apresentados no tópico anterior. Assim, primeiramente discorremos acerca dos 

instrumentos para acessar o entendimento sobre o conceito científico de densidade que 

foram utilizados para validar nossa ferramenta de análise:  os questionários com itens 

discursivos. Esses instrumentos foram aplicados para 38 estudantes que já haviam 

estudado o conteúdo. 

Para a correção das respostas discursivas foi atribuído escore 2 para as questões 

corretas e zero para as erradas. Foi feita uma diferenciação na correção de algumas 

questões da zona do racionalismo tradicional, que quando respondidas de forma a remeter 

a zona do empirismo, mas sem relação aos entes teóricos envolvidos, foi considerada 

parcialmente correta, recebendo escore igual a 1. 

A análise das respostas dos estudantes aos itens dos instrumentos foi feita pela 

teoria clássica de testes, na qual se considera apenas o grau de acerto para determinar o 

índice de dificuldade dos itens. Como os itens referiam-se aos entendimentos do sistema 

categórico, foi possível associar a dificuldade por eles apresentada com os referidos 

entendimentos. Como o número de itens para cada entendimento variou, estabelecemos 

a hierarquia dos níveis dentro das zonas empirista e racionalista do perfil por meio da 

média de acertos de cada um dos itens referentes.  
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O resultado dessa etapa foi a validação da hierarquia de nosso sistema 

categórico, nossa ferramenta de análise. Uma vez dispondo desse sistema, o utilizamos 

para a construção de nossa ferramenta de coleta, inicialmente um instrumento dicotômico 

no formato verdadeiro ou falso.  

No processo de validação do instrumento de coleta no formato verdadeiro ou 

falso participaram 125 estudantes do ensino médio, divididos entre 5 escolas de Salvador 

e região metropolitana, todos já haviam estudado o conteúdo de densidade. As análises 

de validade do teste e sua adequação ao modelo Rasch foram realizadas por meio do 

software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010). Para averiguar a validade do teste analisamos 

sua a confiabilidade para acessar o traço latente “entendimento sobre densidade” e o 

quanto seus itens se adequavam ao modelo Rasch dicotômico para interpretação da 

medida de proficiência. Diferentemente da teoria clássica de testes, o modelo Rasch 

estabelece a dificuldade dos itens com base em dois parâmetros: a quantidade de acertos 

que ele recebe e a proficiência dos respondentes que acertam os itens. Assim, dois itens 

com a mesma quantidade de acertos não apresentam necessariamente o mesmo grau de 

dificuldade, se um deles estiver sendo acertado por respondentes com mais alta habilidade 

e o outro por pessoas com mais baixa habilidade, o primeiro será mais difícil. 

A confiabilidade foi avaliada através dos índices de separação, utilizados para 

estimar a quantidade de proficiência que os itens são capazes de separar na amostra e pelo 

valor de alfa de Cronbach, que é um índice clássico de confiabilidade que se baseia nos 

escores brutos da amostra, indicando a reprodutibilidade pessoa-escore-ordem.  

O índice de separação entre as pessoas se refere à medida de confiabilidade da 

escala (referindo-se à precisão com que a variabilidade dos sujeitos é capturada pelos 

itens) (AMANTES, et. al., no prelo). O valor obtido para esse índice foi de 0,20 com uma 

confiabilidade de 0,64. Consideram-se bons ajustes para as pessoas índices de separação 

superiores à 2,0 associados à confiabilidade maiores que 0,8, e para os itens, índice de 

separação maiores que 3,0 associados a confiabilidade maior que 0,9 (LINACRE, 2010). 

Os valores encontrados para os itens foram separação de 0.49 e confiabilidade de 0.87. 

No que se refere ao valor de alfa de Cronbach nossa análise indicou valor igual a 0.38, O 

valor mínimo aceitável para se considerar um instrumento confiável é 0,7, abaixo de 0,51 

o teste é considerável inaceitável. Diante dos resultados dessas análises concluímos que 

nosso instrumento não era confiável. 

Esse resultado nos levou a reformulação do instrumento de coleta, em que 

utilizamos o formato de testes em três camadas. Os testes em três camadas foram 
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validados por meio de aplicação para uma amostra de 324 estudantes – 75 do ensino 

superior e 249 do ensino médio.  

Para validação dos questionários com as questões em três camadas, foi repetido 

o procedimento realizado com o instrumento anterior, em formato verdadeiro ou falso. 

Por meio do software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010) averiguamos sua validade e 

confiabilidade para acessar o traço latente “entendimento sobre densidade” além da 

adequação ao modelo para interpretação da medida de proficiência. Dessa vez os índices 

mostraram-se adequados: o teste 1 apresentou alfa de Cronbach igual a 0,79 e o teste 2, 

0,78, indicando consistência interna substancial dos testes de acordo com a teoria clássica 

de testes. O processo completo de validação encontra-se descrito no artigo 4. 

Para a validação de nossa escala de autoconceito em Química foram avaliados:  

i) a composição da escala por meio da análise fatorial exploratória, ii) o ajuste do  melhor 

modelo relacionado à escala Likert, através do teste ANOVA (Generalized Partial Credit 

Model- GPCM,  ou o  Samejima logistic model -Graded), iii) o ajuste do melhor modelo 

relacionado ao número de parâmetros a serem avaliados para explicar o padrão de 

respostas (através dos índices TLI, CFI, RMSEA e do alfa de cronbath) e, iv) o ajuste dos 

itens (através do INFIT e OUTFIT). 

Os resultados indicaram que a escala é descrita por três facetas, as quais 

denominamos de desempenho, interesse e engajamento cognitivo; o modelo mais 

adequado para descrever os dados foi o Samejima logistic model; os índices de ajustes ao 

modelo foram bons (TLI=0,9937, CFI=0,9962 e RMSEA=0,0122) e alfa de Cronbach 

igual a 0,89 e, por fim, os itens se mostraram bem ajustados ao modelo. O processo 

completo de validação encontra-se descrito no artigo 3. 

Esses procedimentos descrevem todo o processo de construção e validação dos 

instrumentos, parte fundamental de pesquisas que buscam atender a coerência interna e 

atingir indicadores de validade e confiabilidade dos resultados. Também ressaltamos que 

é importante essa descrição para esclarecer que o caminho das pesquisas é demarcado por 

resultados não esperados e que interferem na própria condução da investigação. 
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3 - APORTES TEÓRICOS 

 

Nesta seção apresentamos um aprofundamento teórico em cada um dos aportes 

que sustentam esta pesquisa. Em nosso estudo, nos valemos de algumas perspectivas 

teóricas para delinear o nosso objeto: o entendimento acerca do conceito de densidade e 

sua relação com o autoconceito em química. Cada uma delas cumpre um papel no sentido 

de fornecer elementos para compreender esse objeto. 

A fim de segmentar qualitativamente os níveis de entendimento que o conceito 

pode assumir, estamos nos valendo da noção de perfil epistemológico de Bachelard, que 

considera uma pluralidade existente de modos de entendimento da realidade. Apoiados 

nessa concepção, consideramos que existe uma pluralidade de modos de entendimento 

do conceito de densidade qualitativamente distintas.  

Para ampliar nossa compreensão sobre o entendimento do conceito de 

densidade, para além de questões estritamente relacionadas ao conteúdo, incluímos uma 

variável psicológica – o autoconceito em química. Consideramos que o desempenho dos 

estudantes pode se relacionar com a visão que eles possuem acerca de suas capacidades 

em um campo de conhecimento. 

 Consideramos os entendimentos dos estudantes assim como seus autoconceitos 

em química enquanto variáveis latentes. A partir dessa consideração, é possível 

estabelecer uma relação entre as respostas dos estudantes aos testes e seus respectivos 

entendimentos e autoconceitos em química.  

Adotamos uma perspectiva mista para coleta e análise dos dados com o objetivo 

de estabelecer padrões relacionados às variáveis desse estudo: entendimento de densidade 

e autoconceito em química. A combinação adequada da perspectiva qualitativa e 

quantitativa de pesquisa possibilita a integração de pontos fortes de cada uma delas, de 

modo a subsidiar análises mais profundas e mais completas sobre o fenômeno estudado.  

Esperamos que a combinação dessas perspectivas nos possibilite olhar para 

nosso objeto de estudo de forma mais ampla, de modo a fornecer mais elementos para 

compreender uma situação empírica.  
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3.1 - A noção de Perfil Epistemológico 

Em nossa pesquisa utilizamos a lente do perfil epistemológico para compreender o 

entendimento dos estudantes sobre o conceito de densidade. Através dela, segmentamos 

as diferentes formas que o conceito pode assumir a depender do contexto em questão. 

Nesta seção: i) apresentaremos sucintamente a epistemologia de Bachelard com foco na 

noção do perfil epistemológico; ii) mostramos o uso que tem sido feito de sua estrutura 

para questões relativas ao ensino; iii) argumentamos acerca das distinções entre perfil 

epistemológico e perfil conceitual afim de elucidar ao leitor a nossa escolha teórica; e iv) 

apresentamos o nosso entendimento da manifestação do conceito de densidade nas 

doutrinas do Realismo Ingênuo, Empirismo e Racionalismo Tradicional.   

3.1.1 A epistemologia de Bachelard 

A base epistemológica que utilizamos nesse trabalho foi proposta pelo filósofo 

e epistemológo francês Gaston Bachelard. Esse autor viveu no século passado e pôde 

vivenciar os grandes avanços que a ciência (principalmente a Química e Física) 

experimentou nesse período histórico, tendo relatado em seus escritos análises e reflexões 

sobre o que considerou como progresso do conhecimento científico. Bachelard também 

trabalhou como professor de disciplinas de Química e Física no ensino secundário, e foi 

responsável por situar essas ciências dentro do debate filosófico (LOBO, 2008). 

Uma das grandes contribuições desse autor para o debate epistemológico refere-

se ao papel do erro na ciência. Em seu livro A formação do espírito científico (1996) 

Bachelard nos convida a analisar o problema do conhecimento científico a partir da noção 

de obstáculos. Ele introduz o termo ‘obstáculo epistemológico’, para designar os 

percalços inerentes ao ato de conhecer. Na visão do autor, “a noção de obstáculo 

epistemológico pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico 

e na prática da educação” (BACHELARD,1996, p. 21). 

De modo muito sucinto, podemos caracterizar os obstáculos epistemológicos 

como: i) a observação primeira, que se refere a um imediatismo, a um empirismo fácil 

que coloca os fatos antes das razões, que visa compreender o real a partir de um dado 

supostamente claro e nítido; ii) o conhecimento geral,  que diz respeito à tendência que o 

espírito pré-científico tem de tentar explicar tudo, por meio de um conceito geral ou lei, 

Bachelard cita como exemplo o conceito de fermentação, que é estendido à domínio 

diversos, como se o termo contivesse todo o princípio explicativo; iii) o obstáculo verbal, 
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muito semelhante ao obstáculo anterior, o autor cita o exemplo da esponja para explicar 

como ela tornou-se uma verdadeira categoria empírica, servindo como metáfora para 

diversos fenômenos, como se a própria palavra carregasse uma função; iv) conhecimentos 

unitários e pragmáticos, Bachelard explica que os conhecimentos unitários induzem à 

generalizações amplas, à formulação de princípios gerais da natureza que podem levar à 

valorizações abusivas. Já quanto aos conhecimentos pragmáticos ele explica que esses 

levam à convicção de que encontrar uma utilidade é encontrar uma razão; v) o obstáculo 

substancialista, que pode se apresentar de formas diversas, nas quais atribuem-se 

qualidades distintas e até contraditórias à mesma substância; vi) o obstáculo animista, que 

dá vida aos mais variados fenômenos, o autor cita como exemplo o mito da digestão que 

foi utilizado como analogia de forma equivocada e abusiva com o mundo inorgânico e; 

vii) o obstáculo ao conhecimento quantitativo, no que diz respeito a esse obstáculo, 

Bachelard salienta que o conhecimento puramente qualitativo já conteria um erro a ser 

corrigido, e que deve-se dar maior importância ao método de medida do que ao objeto de 

mensuração, assim as grandezas devem ser pensadas relativamente aos métodos de 

medida. 

Há muito de inovador nessa proposição de Bachelard, visto que ela inverte o 

ponto de partida a partir do qual se olha para o conhecimento científico. A ciência que até 

então, era vista apenas por seus acertos e avanços, na perspectiva dos obstáculos 

epistemológicos passa a ser analisada de forma contrária. Ao explicitar que o fazer 

científico pressupõe superar obstáculos epistemológicos, Bachelard oferece um novo 

papel para o erro dentro do conhecimento científico: de obstáculo a ser superado, ele 

passa a ser visto como condição necessária para a construção de conhecimentos mais 

elaborados. Segundo o autor é a “perspectiva de erros retificados que caracteriza, a nosso 

ver, o pensamento científico” (BACHELARD, 1996 p. 14). 

A partir da noção de obstáculos epistemológicos, Bachelard aborda a questão da 

construção do novo espírito científico, afirmando que esse novo só pode-se construir em 

negação ao velho. Em seu livro A filosofia do Não (1979) ele recorre a elementos 

filosóficos para pensar o desenvolvimento científico, a partir de seu processo de 

construção histórica. Desse modo, considerando que existam certos períodos que se 

sucedem no decorrer da evolução filosófica de um determinado conhecimento científico, 

Bachelard busca construir uma estrutura para o progresso epistemológico da ciência 

(MARTINS, 2004). 
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A partir da abordagem filosófica, considerando que a superação dos obstáculos 

leva ao avanço do conhecimento, mas nunca é definitiva, Bachelard propõe a noção de 

perfil epistemológico. Para tanto, o autor toma de empréstimo os sistemas filosóficos, se 

desculpando pelos riscos que o uso deles deslocados de seus sistemas de origem podem 

acarretar, com o objetivo de “esclarecer os problemas da ciência através da reflexão 

metafísica” (BACHELARD, 1979, p. 3). 

O perfil epistemológico se baseia no conceito de pluralismo filosófico que 

permite a coexistência de diferentes fases da evolução filosófica, que caminham no 

sentido de um aumento de coerência racional. A proposta considera que uma única 

doutrina filosófica não é suficiente para descrever todas as faces de um conceito científico 

em seu processo de desenvolvimento histórico-filosófico, de modo que se faz necessário 

utilizar uma multiplicidade de doutrinas. As doutrinas filosóficas se referem a como o 

indivíduo agente mobiliza e compreende um determinado conceito em contextos distintos 

de produção, comunicação e interpretação de significados. De modo que, um mesmo 

sujeito pode apresentar fases de evolução diferentes a depender do conceito e do contexto 

discursivo que aciona as distintas fases de evolução do conceito.  

As diferentes doutrinas filosóficas, também chamadas de zonas ou níveis por 

Bachelard, variam desde a mais rotineira que é utilizada na cultura diária, que ele chama 

de realismo ingênuo, seguido pelo empirismo, que lida com métodos de medidas com 

instrumentos, chegando aos racionalismos (racionalismo clássico ou tradicional, 

completo ou complexo e discursivo ou dialético), os quais se estabelecem através de 

conceitos abstratos e modelos que possibilitam a compreensão da realidade por meio de 

uma ordem de causalidade teórica. Essa ordem parte da história da construção dos 

conceitos científicos, de modo que qualquer conceito vai se tornando mais racional à 

medida que avança no perfil. Todavia, Bachelard salienta que nem todos os conceitos 

apresentam essas cinco zonas.  

Para ilustrar como um conceito pode ser compreendido dentro dessa filosofia 

dispersa, Bachelard recorre ao conceito de massa. No que se refere à doutrina do realismo 

ingênuo, o autor afirma que a massa corresponde: 

 
“a uma apreciação quantitativa grosseira e como que ávida da realidade. 
Aprecia-se uma massa nela vista. Para uma criança ávida, o fruto maior 
é o melhor, aquele que fala mais claramente ao seu desejo, aquele que 
é o objeto substancial do desejo. A noção de massa concretiza o próprio 
desejo de comer.” (BACHELARD, 1979, p.13).  
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Nessa concepção, massa seria uma característica apenas de coisas grandes e 

haveria uma relação proporcional entre tamanho e massa dos objetos, massa seria algo 

que se torna quantidade se é suficientemente grande. Consideramos que essa doutrina 

filosófica se baseia fortemente na percepção que o indivíduo tem da realidade, esta que 

está ligada intimamente a seus desejos e necessidades momentâneas. Essa maneira de 

lidar com o mundo, na qual o sujeito é basicamente o próprio “instrumento” de medida, 

resulta em um imediatismo na construção de afirmações, que derivam da apreciação 

sensível. Na citação acima, o autor faz referência ao sentido da visão utilizado para 

“aferir” a massa do objeto  

A expressão “Realismo ingênuo” é utilizada para caracterizar as crenças 

filosóficas das pessoas comuns, que acreditam na realidade das coisas (ABBAGNANO, 

2007, p.577). Nessa zona, inexiste uma tentativa de sistematização, afinal as coisas são 

reais e acessíveis aos sentidos. Assim, hipóteses são tomadas como “teorias” com as quais 

o sujeito lida de forma localizada com as situações.   

A ruptura entre a primeira e a segunda doutrina filosófica se dá por meio da 

objetivação do conceito. Uma vez considerada a doutrina do empirismo é possível 

calcular a massa de forma objetiva, unívoca. Bachelard afirma que essa zona “corresponde 

a um emprego cautelosamente empírico, a uma determinação objetiva e precisa” 

(BACHELARD, 1979 p. 15). Salienta que, no caso de seu exemplo, o conceito de massa, 

está ligado à utilização da balança, beneficiando-se imediatamente da objetividade 

instrumental. Assim, podemos pensar no empirismo como uma prática técnica 

instrumental dirigida e realizada a partir de experiências concretas, com objetos que 

podem ser medidos, pesados e comparados, na busca por regularidades e padrões por 

meio dos quais leis e princípios possam ser formulados. 

A doutrina seguinte – racionalismo tradicional supera e engloba o empirismo ao 

considerar o conceito a partir das relações que ele estabelece com outros, assim massa 

não é mais definida de uma vez por todas. Bachelard afirma que esse paradigma se 

constituiu com o nascimento da mecânica racional de Newton, no final do século XVII. 

Enfatizando que à utilização simples e absoluta de uma “noção segue-se a utilização 

correlativa das noções. A noção de massa define-se então num corpo de noções e já não 

apenas como um elemento primitivo de uma experiência imediata e direta” 

(BACHELARD, 1979, p. 16). Bachelard (1979) explica que antes de Newton, a massa 

era estudada no seu ser, como quantidade de matéria e depois de Newton ela passou a ser 

estudada num devir dos fenômenos, como um coeficiente de devir.  
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O racionalismo completo surge a partir da teoria da relatividade, pela 

multiplicação, segmentação e pluralização do racionalismo tradicional, quando um 

conceito deixa de ser relacionado a outros e torna-se complexo em si (MARTINS, 2004). 

No que se refere ao conceito de massa, Bachelard explica que ela não é mais heterogênea 

à energia, visto que é agora é dada em função da velocidade. Ou seja, nesse paradigma 

massa e energia são intimamente relacionados, especificamente pela equação E=mc2. 

A superação do racionalismo completo se dá pela ruptura com o pensamento 

racionalista. Bachelard explica que nessa zona o objeto é construído discursivamente e 

dialeticamente, não sendo mais determinado de uma vez por todas, como nas zonas anteriores. 

O autor se vale da Mecânica de Dirac, na qual a propagação determina o que é propagado, 

para exemplificar como na organização matemática do saber, é necessário preparar o domínio 

de definição antes de definir. Bachelard esclarece que nessa doutrina filosófica, o pensamento 

científico contemporâneo começa a colocar a realidade entre parênteses. 

O autor explica que cada uma das zonas é distinta das demais, de modo que uma 

nova zona não pode ser atingida por incorporação de conhecimento em uma zona anterior, 

e sim por meio de rupturas com esta. Bachelard afirma que um conhecimento mais 

profundo é sempre acompanhado de uma abundância de razões coordenadas e que, quanto 

mais próximo se está do realismo, menor será a presença de fatores racionais. Assim 

sendo, quanto mais se avança no pensamento científico, maior será o papel das teorias.  

 A base da noção de perfil epistemológico reside em um pluralismo filosófico 

hierarquizado, composto pelas doutrinas com as quais o indivíduo consegue operar. A 

importância de cada uma delas no perfil é determinada pela frequência de uso na vida do 

sujeito. Bachelard (1979) apresenta o seu perfil epistemológico para o conceito de massa, 

através de um desenho no qual representa, por meio de colunas, a importância de cada 

uma das zonas em seu perfil de massa.  
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O autor explica que o perfil é determinado de acordo com um conceito em 

particular de um indivíduo, numa dupla particularização. Quanto ao seu próprio perfil, 

Bachelard explica que a altura das colunas representa (em termos de frequência) como 

ele próprio lida com a noção de massa em situações cotidianas. Assim, o autor reconhece 

que para ele é penoso utilizar tal noção em termos da mecânica relativista (racionalismo 

completo) ou no sentido da mecânica de Dirac (racionalismo discursivo ou dialético).  

Bachelard reconhece a importância da zona racionalista de massa em seu perfil 

e a justifica por sua formação em uma matemática clássica, que foi desenvolvida por meio 

de uma longa prática de ensino de Física elementar. Ademais, devido ao que Bachelard 

chama de conduta da balança, por vezes em seu perfil é concedida uma grande 

importância à zona empírica desse conceito. E finalmente, o autor admite que apesar de 

sua formação e estudo, há situações nas quais ele lida com o conceito de massa na 

perspectiva do realismo ingênuo. 

Os perfis variam entre indivíduos, para um mesmo conceito, e conforme o 

conceito em questão, para um mesmo sujeito, havendo ainda uma alteração desses perfis 

em função do tempo (história individual) (MARTINS, 2004). Cada sujeito apresentará 

um perfil próprio para cada conceito, sendo esse perfil dependente tanto de sua cultura, 

quanto de sua relação com o referido conceito.  

Pode-se caracterizar a epistemologia de Bachelard como histórica, hierárquica, 

descontinuísta e racionalista (MARTINS, 2004). Histórica porque se desenvolve tomando 

como referência a história de construção da ciência, hierárquica por considerar que cada 

zona do perfil engloba e alarga o conhecimento da anterior, descontinuísta por 

Figura 06 - Perfil Epistemológico da noção de massa de Bachelard 

  
Fonte: Retirada de Bachelard (1979, p. 25) 
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compreender o avanço do conhecimento em termos de superação de obstáculos, negando 

a visão de acúmulo de conhecimento e, racionalista, por considerar que a evolução 

filosófica do conhecimento dá-se no sentido de uma maior coerência racional(MARTINS, 

2004). 

Mas o que uma epistemologia com essas bases tem a oferecer em termos de 

ensino? Na seção seguinte procuramos responder essa pergunta ilustrando os usos que se 

tem feito do trabalho de Bachelard no ensino de ciências.  

3.1.2 Bachelard e o Ensino de Ciências 

A epistemologia de Bachelard tem sido utilizada em pesquisas que buscam 

compreender o processo de aprendizagem a partir de parâmetros apresentados para 

interpretação de conteúdos formais, dentre os quais o conhecimento científico. De acordo 

com Lopes (1993), a noção de ruptura no conhecimento científico apontada por Bachelard 

pressupõe:  

“uma nova forma de compreender toda a história do conhecimento 
científico. A partir da recorrência histórica, o desenvolvimento do 
conhecimento científico passa a ser compreendido por constantes 
rupturas: tanto na sucessividade quanto na simultaneidade temporal” 
(LOPES, 1993 p. 267). 
 

Especificamente quanto à noção de perfil epistemológico, ela começou a ser 

utilizada no ensino de ciências em contraposição às teorias que versavam sobre a mudança 

conceitual, dada a constatação da permanência de concepções não científicas nos 

estudantes, mesmo após instrução. Assim, por meio do perfil, começou-se a explicar a 

pluralidade de usos, a depender do contexto, que os estudantes faziam dos conceitos 

científicos.  

Todavia, para que o sujeito possa transitar entre as zonas do perfil, faz-se 

necessário que ele disponha de mais de um modo de compreender e lidar com a realidade, 

cabendo ao ensino de ciências fomentar essa construção. Nesse sentido, as doutrinas 

filosóficas do perfil epistemológico têm sido utilizadas como instrumento para análise de 

livros didáticos como um modo de averiguar como os conceitos científicos são 

apresentados. Dentre esses trabalhos podemos citar: i) Dorigon et., al. (2019) que 

investigaram o perfil epistemológico1 para o conceito de “transformação” presente nos 

 

1 A noção de perfil epistemológica de Bachelard foi proposta para caracterizar o modo como os sujeitos 
lidam com os conceitos. Todavia, ao caracterizar o ‘perfil epistemológico’ de livros didáticos, o que os 
autores se propõem a fazer é analisar qual perfil o conteúdo da obra possibilita que o estudante construa.  
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livros didáticos de química, com o recorte para os livros da primeira série do ensino médio 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2018; ii) Da Silva 

Trintin e Gomes (2018) que analisaram os perfis epistemológicos de alguns livros 

didáticos de Física, aprovados no PNLD 2018, para o conceito de forca e, iii) Da Costa 

Cedran e Santin Filho (2019) que propuseram as zonas do perfil epistemológico para o 

conceito de Estrutura dos Compostos Orgânicos e investigaram em qual delas podem ser 

enquadradas a abordagem dos livros didáticos. 

Essas pesquisas são relevantes dada a importância dos livros didáticos no 

processo de ensino e aprendizagem. Esses materiais são responsáveis, muitas vezes, por 

guiar o processo de ensino em sala de aula, e assim podem influenciar diretamente na 

construção dos perfis epistemológicos dos estudantes. 

Articulações entre a epistemologia de Bachelard e o processo de ensino e 

aprendizagem também foram encontradas em revisão bibliográfica realizada por 

Halmenschlager e Gehlen (2009). As autoras analisaram onze estudos referentes à área 

ensino de ciências publicados entre janeiro de 2000 e setembro de 2008. Como resultado, 

a pesquisa evidenciou que alguns autores têm utilizado o referencial teórico de Bachelard 

para analisar as concepções dos estudantes acerca de determinados conceitos.  

As autoras citam como exemplo, os seguintes estudos: i) Amaral e Mortimer 

(2001) que trabalharam com as concepções de estudantes sobre o conceito de calor, 

valendo-se da noção de obstáculo epistemológico; ii) Da Silva Júnior, Tenório e Bastos 

(2007) que abordaram a perspectiva de perfil epistemológico do conceito de tempo 

enquanto representação social de licenciandos de alguns cursos da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. Os autores valeram-se do referencial teórico de Bachelard para 

identificar o perfil epistemológico dos estudantes em relação ao conceito de tempo, e 

concluíram que a representação social deles sobre esse conceito está vinculada ao senso 

comum, não havendo sistematização científica e, iii) Martins e Paca (2005) que se 

apropriaram das noções de obstáculo epistemológico e de perfil epistemológico para 

analisar as concepções de tempo de estudantes de ensino fundamental e médio. Os autores 

salientam que tais noções foram extremamente significativas, pois permitiram não apenas 

o elencar das concepções alternativas dos estudantes, mas também o estabelecimento de 

uma estrutura para elas.  

Para além do levantamento realizado por Halmenschlager e Gehlen (2009), 

podemos citar: i) o trabalho de Buscatti Junior (2014) no qual o autor traçou o perfil 

epistemológico do conceito de espaço de licenciandos em Física; ii) o estudo de  
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Muchenski e Miquelin (2015) com estudantes do sétimo ano do ensino fundamental no 

qual a partir de uma sequência didática experimental os autores buscaram potencializar 

os perfis epistemológicos dos alunos; e iii) o trabalho de Trevisan e De Andrade Neto 

(2016), em que os autores construíram os perfis epistemológicos de licenciandos em 

Física visando compreender suas visões acerca da dualidade onda-partícula em Mecânica 

Quântica.  

Já no âmbito internacional, Roger (2015) utilizou o trabalho de Bachelard para 

desenvolver uma ferramenta metodológica baseada no perfil epistemológico, visando 

permitir o desenvolvimento da aprendizagem profissional numa perspectiva além do 

aprendizado técnico de uma profissão. Blanquet e Picholle (2016) se valeram da noção 

de perfil epistemológico para investigar as concepções de ciências de professores 

primários franceses.  

O uso de fundamentos epistemológicos para se pensar questões referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem não é recente, remonta a epistemologia genética de 

Piaget. Quando teve início o estabelecimento de relações entre a produção e natureza do 

conhecimento científico com a aprendizagem de ciências. Apesar de não ser trivial, 

autores que se valem da epistemologia para pensar o processo de ensino e aprendizagem 

o fazem a partir de paralelos existentes entre o desenvolvimento cognitivo dos estudantes 

e a evolução das ideias científicas. No que se refere à epistemologia bachelardiana pode-

se pensar a evolução das ideias e concepções dos estudantes, a partir da evolução das 

ideias em um campo de conhecimento por meio da noção de perfil epistemológico aliada 

aos obstáculos epistemológicos de Bachelard (MARTINS, 2004).  

A partir de uma revisão de trabalhos do movimento de mudança conceitual, 

Santos (1998, apud MARTINS, 2004) partindo da discussão sobre conteúdo e forma 

estabelece o que chamou de ‘tendências do pensar’ para representar similaridades entre 

características das concepções alternativas para diferentes conteúdos.  

Martins (2004, p.36) sintetiza esses esquemas de pensamentos explicitando que: 

i) são dominados por aspectos óbvios de percepção; ii) há uma tendência para 

substancializar certas noções abstratas ou percepções sensoriais; iii) há uma 

desconsideração de possíveis interações entre elementos de um sistema, o que ocasiona a 

interpretação de fenômenos em termos de propriedades absolutas ou qualidades 

intrínsecas do objeto; iv) tendência de uso de representações distintas em ocasiões que 

exigem o uso da mesma representação e vice-versa; v) tendência de uso de esquemas de 

raciocínio lineares causais, em sequência temporal em uma direção privilegiada. vi) 
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tendência a considerar relações causais determinando papéis assimétricos entre os 

participantes; vii) busca por explicações causais para situações de mudança em 

detrimento de situações estáticas; viii) tendência para o uso de explicações baseadas na 

perspectiva humana, finalistas e artificialistas, egocêntricas e; ix) tendência a atribuição 

de intenções e sentimentos a objetos inertes, com uso de explicações animistas e 

antropomórficas.  

A partir dessa e de outras reflexões, Martins (2004) conclui que as concepções 

alternativas são expressões da existência dos obstáculos epistemológicos de Bachelard. 

Visto que as ‘tendências do pensar’ que sintetizam elementos comuns a várias 

concepções, podem ser facilmente relacionadas a diferentes tipos de obstáculos 

epistemológicos. Sobre essa relação o autor enfatiza:  

 

“Não há uma correspondência biunívoca entre “tendências do pensar” 
e “obstáculos epistemológicos”, pois são noções criadas a partir de 
contextos diferenciados. Parece-nos claro, no entanto, que a existência 
dos últimos ajuda a interpretar não apenas a gênese das concepções 
alternativas, mas os elementos comuns que as unificam” (MARTINS, 
2004, p. 39). 

 

A partir dessa interpretação, os obstáculos epistemológicos se constituem 

enquanto lentes teóricas por meio das quais é possível classificar as “tendências do 

pensar”. Do ponto de vista didático, essa possibilidade é muito frutífera, haja vista que 

conhecer os obstáculos epistemológicos aos quais os estudantes estão sujeitos, auxilia a 

planejar ações didáticas. 

Ainda segundo o autor, a interpretação das concepções alternativas à luz da 

epistemologia bachelardiana, as coloca enquanto condições necessárias ao 

desenvolvimento cognitivo do sujeito. Nessa mesma via, Buscatti Júnior (2014) salienta 

que tanto a noção de concepções alternativas, assim como o movimento de mudança 

conceitual, já havia sido preconizadas por Bachelard através da noção de perfil 

epistemológico.  

Pautando-se novamente em resultados do movimento de concepções 

alternativas, nesse caso a constatação da impossibilidade de uma mudança conceitual 

estrita, o que acarreta a convivência de mais de uma concepção na estrutura cognitiva dos 

estudantes, Martins (2004) destaca que ela vai ao encontro da noção bachelardiana de 

perfil epistemológico.  
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A noção de perfil epistemológico se baseia na evolução do espírito pela 

superação dos obstáculos epistemológicos visando uma maior coerência racional. Tanto 

no nível do indivíduo, quanto do coletivo da ciência, essa superação nunca é total, daí a 

necessidade de uma filosofia dispersa para lidar com esse processo evolutivo. A partir 

dessa filosofia dispersa Bachelard constitui a hierarquia de doutrinas filosóficas, que se 

realiza no indivíduo através da ideia de perfil, no qual cada sujeito apresenta um peso 

relativo para cada doutrina a depender do conceito em questão. 

 A partir dessas considerações, Martins explica que: 

 

“A noção de perfil mental encontra-se desse modo sintonizada com uma 
visão do processo de mudança conceitual como algo complexo e 
demorado, e que não leva a uma superação definitiva das ideias prévias, 
que passam a conviver com outras concepções. Mais do que isso, a 
“alteração do status” das concepções alternativas e científicas, a 
“apreciação conceitual” ao contexto, os “estratos conceituais”, assim 
como as “concepções múltiplas”, convergiriam para a ideia de perfil 
epistemológico” (MARTINS, 2004, p. 44). 

 

Todavia, a noção bachelardiana não seria apenas mais um termo a ser adicionado 

à essa sequência, visto que ela propicia, através da hierarquia das escolas filosóficas, uma 

estrutura por meio da qual pode-se pensar as concepções. Através dessa estrutura robusta, 

compromissos epistemológicos do indivíduo são relacionados com as diferentes regiões 

do perfil num sentido de progresso; assim a noção de perfil epistemológico aliada a ideia 

de obstáculo epistemológico “faz um raio-X das concepções e disseca os “contextos”, 

recontextualizando-os sob a ótica das escolas filosóficas e dos compromissos de natureza 

epistemológica dos sujeitos” (MARTINS, 2004, p. 44).  

Nessa perspectiva, o uso da epistemologia de Bachelard para o ensino não 

consiste em transpor zonas históricas para a dimensão da cultura escolar e dos estudantes. 

Mas interpretar as concepções não científicas dos sujeitos a partir de obstáculos inerentes 

ao conhecimento e considerar a coexistência de concepções contraditórias e seu uso 

contextual através da noção de perfil epistemológico.  

Concordamos com Martins (2004, 2012) quando o autor salienta o potencial da 

obra de Bachelard para o ensino de Ciências, assim como a desvalorização do caráter 

pedagógico de seu trabalho pela área. Esse autor chega a falar em uma Pedagogia do Não 

(MARTINS, 2004) derivada da Filosofia do Não (BACHELARD, 1979). Nesse sentido, 

consideramos que a obra de Martins (2004, 2012) ao apontar tais aspectos e trazer essas 

discussões para o campo, contribuiu muito para a área de ensino de ciências no Brasil. 
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Possibilitando que outros pesquisadores utilizassem a obra bachelardiana para abarcar 

questões referentes ao processo de ensino e aprendizagem.   

As pesquisas que se valem da noção de perfil epistemológico de Bachelard seja 

para pensar o ensino de ciências, avaliar materiais didáticos ou investigar concepções, se 

apropriam da estrutura hierárquica das doutrinas filosóficas como um parâmetro 

científico. A utilização desse instrumento pré-formatado, com suas categorias 

determinadas para avaliar contextos, é característica do paradigma de pesquisa pós-

positivista, no qual há uma estrutura mais rígida no que se refere à metodologia utilizada 

na pesquisa. Assim, para esses trabalhos, a estrutura do perfil é tomada como parâmetro 

acadêmico por meio do qual se “mede” a realidade.   

3.1.3 Perfil Epistemológico e Perfil Conceitual 

A noção de perfil conceitual foi proposta por Mortimer (1996) com o intuito de 

construir um modelo que descrevesse a evolução das ideias, tanto no quesito social da 

sala de aula quanto nos sujeitos, como resultado do processo de ensino. Ao propor seu 

modelo, o autor explica que ele deriva da noção de perfil epistemológico, mas justifica a 

nova nomenclatura devido à inserção de alguns elementos que, em sua visão, não estariam 

presentes na noção bachelardiana, a saber: 

i) a diferenciação entre características ontológicas e epistemológicas de cada 

zona do perfil. “Como mostrarei em relação ao perfil do conceito de átomo, este, enquanto 

objeto quântico, não pertence à mesma categoria ontológica do átomo clássico, um tipo 

de bloco básico a partir do qual a matéria é construída” (MORTIMER, 1996, p.33). 

ii) a não determinação dos níveis pré-científicos pelas escolas filosóficas de 

pensamento e sim pelos compromissos epistemológicos e ontológicos dos indivíduos, 

fortemente influenciados pela cultura. Assim o perfil conceitual seria “um sistema supra-

individual de formas de pensamento que pode ser atribuído a qualquer indivíduo dentro 

de uma mesma cultura” (MORTIMER, 1996, p.34). 

Consideramos que o primeiro dos elementos alegados como acréscimo à obra de 

Bachelard (1979) por Mortimer (1996), já se encontra presente na noção de perfil 

epistemológico. Apesar de não dizer explicitamente que as doutrinas filosóficas são 

categorizadas tanto epistemologicamente quanto ontologicamente, uma análise da obra A 

filosofia do Não fornece argumentos para sustentar a consideração da dimensão 

ontológica pela proposta bachelardiana. 
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Tomando o termo ontologia enquanto parte da filosofia que considera o ser em 

si mesmo, na sua essência, independentemente do modo em que se manifesta 

(HOUASSIS, 2001), concordamos com Martins (2004, 2012) quando ele afirma que não 

há dúvidas quanto as diferenças ontológicas entre as várias regiões do perfil.  

 

Se considerarmos a análise bachelardiana para a massa, ficam evidentes 
as diferenças de natureza ontológica. No realismo ingênuo, a massa 
(associada às coisas grandes) tem forte identificação com a própria ex-
tensão, o que não faz sentido do ponto de vista empirista ou racionalista 
clássico, por exemplo. Ela é a matéria em si, e não uma propriedade da 
matéria. Ao analisar a noção racionalista de massa, o próprio Bachelard 
deixa claro diferenças (a nosso ver, que envolvem aspectos ontológicos) 
em relação a noções anteriores: “Antes de Newton, estudava-se a massa 
no seu ser, como quantidade de matéria. Depois de Newton ela é 
estudada num devir dos fenômenos, como coeficiente de devir 
(BACHELARD, 1991, p. 27)” (MARTINS, 2012 p. 276, grifos do 
autor). 

 

Ademais, o primeiro capítulo da obra na qual a noção de perfil epistemológico é 

apresentada intitula-se “As diversas explicações metafísicas de um conceito científico”. 

Esse é o capítulo no qual Bachelard destrincha o conceito de massa nas diferentes 

doutrinas filosóficas. Recorrendo novamente à definição dicionarizada, metafísica é 

definida como teoria filosófica que busca entender a realidade de modo ontológico 

(natureza do ser), teológico (essência de Deus e da religião) ou suprassensível (além dos 

sentidos) (HOUASSIS, 2001). Nessa perspectiva concordamos novamente com Martins 

(2004) que talvez a nomeação do perfil apenas enquanto epistemológico (ao invés de 

ontoepistemológico), deva-se justamente ao destaque que Bachelard procurou fornecer a 

ideia de progresso nessa seara. 

A segunda adição defendida por Mortimer em relação ao perfil epistemológico 

é a de não determinação dos níveis pré-científicos pelas escolas filosóficas de pensamento 

e sim pelos compromissos epistemológicos e ontológicos dos indivíduos, fortemente 

influenciados pela cultura, o que tornaria o perfil conceitual seria um sistema supra-

individual de formas de pensamento. Em concordância com Martins (2004, 2012), 

avaliamos que a própria  noção de perfil epistemológico já engloba a consideração do 

perfil como um sistema supra-individual de formas de pensamento, em que as categorias 

são independentes do contexto, sendo essa  “uma das características básicas da noção de 

perfil epistemológico” (MARTINS, 2004, p. 46).  
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No que se refere a ideia de que os níveis pré-científicos do perfil não seriam 

determinados por escolas filosóficas de pensamento, mas sim por compromissos 

epistemológicos e ontológicos dos sujeitos, esse sim é um ponto, que ao nosso ver, separa 

a abordagem de perfil epistemológico de perfil conceitual. Entretanto, consideramos que 

exista uma vinculação dos compromissos de natureza ontológica e epistemológica dos 

sujeitos com as escolas filosóficas de pensamento, que seriam inclusive uma 

generalização desses compromissos (MARTINS, 2004). Martins (2004, p. 47) inclusive 

salienta: 

 

Dada a multiplicidade de obstáculos epistemológicos com os quais os 
indivíduos deparam-se ao longo do processo de conceitualização, 
poderíamos até pensar em “subdividir” certas regiões do perfil, admitir 
uma espécie de “estrutura fina” para as zonas mais elementares. Talvez 
isso nem seja necessário, mas, mesmo assim, não estaria em desacordo 
com a visão de Bachelard, que se refere – na Filosofia do Não – à 
primeira região do perfil tanto com a denominação de animismo como 
de realismo ingênuo. Entendemos que, para ele, essa região é 
multifacetada justamente devido ao polimorfismo dos obstáculos. 

 

A noção de perfil conceitual se modificou consideravelmente nos últimos anos, 

o que acarretou, ao nosso ver, uma desvinculação em relação ao perfil epistemológico, 

principalmente no que diz respeito a aspectos metodológicos.  

Sepúlveda (2010) explica que a caracterização das zonas do perfil 

epistemológico de Bachelard teve uma participação importante no processo de construção 

dos perfis conceituais de calor (AMARAL; MORTIMER, 2001); de átomo e estados 

físicos da matéria (MORTIMER, 1994), de espontaneidade e entropia (AMARAL, 2004) 

e de molécula (MORTIMER, 1997), mas que isso não ocorreu na construção de perfis 

sobre conceitos referentes a outras áreas do conhecimento, por exemplo às ciências 

biológicas.  

Como exemplo podemos citar as zonas propostas para o perfil conceitual de Vida 

(COUTINHO; MORTIMER; EL-HANI, 2007) para o qual foram propostas inicialmente 

sete zonas, chamadas de ‘categorias expandidas’ que em uma análise posterior deram 

origem às zonas chamadas de internalismo, externalismo e relacional; além do trabalho 

de Sepúlveda (2010) que propôs um perfil conceitual de adaptação composto por quatro 

zonas: funcionalismo intra-orgânico, ajuste providencial, perspectiva transformacional e 

perspectiva variacional.  
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A perspectiva do perfil conceitual possibilita ao pesquisador algum grau de 

liberdade para estabelecer as categorias de análise que são utilizadas na caracterização 

das diferentes zonas do perfil (MARTINS, 2012). Essas categorias de análise são dadas 

pelos contextos de uso dos conceitos, e essa é uma diferença metodológica importante 

entre as noções de perfil conceitual e perfil epistemológico. Para construir um perfil 

conceitual, o pesquisador vai à campo e a partir, também, das análises desses dados, 

propõe as categorias, ou seja, as categorias “emergem” dos dados.  
 
Embora a determinação dessas categorias e zonas, para cada conceito, 
seja cotejada com a literatura relativa às concepções alternativas e com 
a História da Ciência, ela tem forte relação com o discurso dos sujeitos 
e com o meio sociocultural, surgindo a partir da análise dos dados de 
pesquisa, numa perspectiva mais empirista (MARTINS, 2012, p. 279). 

 

Já na noção de perfil epistemológico, as categorias são tomadas a priori, a partir 

da estrutura hierárquica das doutrinas filosóficas. 

Essa diferença transborda a questão metodológica, visto que ela reflete a 

consideração de dois paradigmas de pesquisa distintos. Considerar um instrumento 

baseado nas categorias do perfil epistemológico, proposto através das doutrinas 

filosóficas pautado no progresso da ciência, para avaliar o entendimento que um indivíduo 

manifesta acerca de um conceito, é característica do paradigma de pesquisa pós-

positivista, no qual a realidade é tomada como existindo para além do sujeito (CROTTY, 

1998).  

O pensamento pós-positivista é caracterizado pela tendência de o pesquisador 

pautar sua investigação em informações mensuráveis, buscando a máxima objetividade. 

Assim segmenta-se, classifica-se e hierarquiza-se fenômenos educacionais a partir de 

uma referência padrão, considerada ideal (CROTTY, 1998). Ademais, dadas essas 

características há uma tendência de abordagens metodológicas quantitativas.  

Já considerar um instrumento pautado a partir do uso que se faz do conceito no 

contexto social, inclusive atribuindo destaque ao papel da linguagem e construção de 

significados pelos sujeitos se aproxima do paradigma de pesquisa do Interacionismo 

Simbólico, no qual considera-se a realidade enquanto socialmente construída, através de 

relações simbólicas (CROTTY, 1998). 

As diferenças teórico-metodológicas entre os dois perfis foi apontada por 

Martins (2012), assim como o que seriam as vantagens e desvantagens da adoção de uma 

ou outra perspectiva. Segundo o autor, por meio da noção de perfil conceitual é possível 
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explorar as concepções dos estudantes na dependência dos contextos que mobilizam 

certos compromissos ontológicos e epistemológicos, o que prolongaria e aprofundaria o 

movimento de concepções alternativas. Já na noção de perfil epistemológico há uma 

estrutura mais rígida, mais racionalista que oferece como vantagem a possibilidade de 

atribuição de significados de um conjunto (contextual) de concepções, a partir de uma 

estrutura comum, de um determinado conceito (MARTINS, 2012). 

 

A novidade do perfil – epistemológico – é buscar a forma subjacente ao 
conteúdo, os compromissos ontológicos e epistemológicos dos sujeitos 
que, generalizados, possam levar a uma compreensão de certas 
estruturas de pensamento que se repetem para diversos conceitos, 
contextos e – por que não? – culturas (MARTINS, 2012, p.280). 

 

Tais características centrais seriam também as vantagens e desvantagens de cada 

uma das abordagens. O autor explica que no perfil conceitual, a vantagem conquistada 

pela liberdade quanto à hierarquia de Bachelard confere a desvantagem de não se ter uma 

estrutura subjacente ao perfil, que seja sempre generalizável e válida. Já o uso dessa 

estrutura pelo perfil epistemológico demanda que o pesquisador fique atento ao que dizem 

os sujeitos e a sala de aula, para evitar que dados sejam precocemente acomodados no 

modelo.  

Concordamos com as afirmações de Martins e finalizamos esse tópico 

salientando que nenhuma abordagem é capaz de responder todas as perguntas. No 

contexto atual a noção de perfil epistemológico e perfil conceitual apresentam diferenças 

e a opção por uma dessas vertentes deve ser feita em termos de coerência interna de 

pesquisa, visto que cada uma das perspectivas carrega consigo concepções teórico-

metodológicas distintas.  

3.1.4 A proposta de hierarquia para o conceito de densidade 

A partir de um paralelo entre o conceito de massa caracterizado em cada uma das 

doutrinas filosóficas por Bachelard em A Filosofia do Não (1979), segmentamos o 

conceito de densidade nas seguintes doutrinas: Realismo Ingênuo; Empirismo e 

Racionalismo Tradicional. Apresentaremos a seguir como entendemos cada uma das 

doutrinas, assim como o conceito de densidade se manifesta em cada uma delas.  
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Realismo Ingênuo 

 

A primeira das doutrinas filosóficas de Bachelard é denominada de Realismo 

Ingênuo, embora o autor também se refira a ela com o termo animismo. Para ele, os 

conceitos manifestados nessa zona são conceitos-obstáculo, que bloqueiam o 

conhecimento, muitas vezes na tentativa de resumi-lo (BACHELARD, 1979). Se 

manifestam com forte apelo à subjetividade, uma vez que o indivíduo é o próprio 

“instrumento” de medida. 

O uso cotidiano que se faz dos conceitos no senso comum foi categorizado por 

diversas pesquisas que levantaram e sistematizaram o que seriam concepções ou 

conceitos alternativos ou espontâneos, que apesar de serem pessoais, apresentam padrões 

comuns em diferentes grupos de indivíduos (DRIVER; EASLEY, 1978).  

A partir do termo ‘tendências do pensar’, categorizado por Martins (2004), 

consideramos frutífero olhar para as concepções alternativas através da noção de 

obstáculos epistemológicos. O que as coloca enquanto condições necessárias para o 

desenvolvimento do conhecimento científico (MARTINS, 2004). Dentro da noção de 

perfil epistemológico, consideramos as concepções alternativas enquanto pertencentes à 

zona do realismo ingênuo. 

No que se refere ao conceito científico de densidade, consideramos que para o 

realismo ingênuo densidade é muitas vezes entendida como sensação de peso. O senso 

comum nos brinda com essa relação, tanto que estudantes no início da aprendizagem 

sobre densidade utilizam expressões como "é muito pesado por seu tamanho" para dizer 

que um objeto é denso (FASSOULOPOULOS; KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003). 

Analogamente ao conceito de massa, denso seria algo pesado o suficiente, mais 

especificamente para sólidos e no caso de líquidos, denso equivaleria a um líquido 

viscoso. Nessa zona do perfil caberiam afirmações cotidianas que associam erroneamente 

densidade a volume ou massa. 

No que diz respeito ao caso da flutuação de um sólido em um líquido, amparados 

por essa zona do perfil, os indivíduos explicam que o material flutua por ser mais leve 

que o outro. Essa afirmação evidencia a confusão ou desconhecimento do termo 

densidade e sua substituição pela palavra leve.  

O uso da terminologia denso por outras disciplinas - como a literatura ao falar 

sobre a densidade poética de um texto, afirmando que ele é denso - é outro fator 

complicador que pode acarretar confusão quando se trata do conceito científico de 
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densidade. Porque no sentido metafórico, comumente não se diz pouco denso ou muito 

denso. Usa-se apenas a palavra denso, que por si só significa muito denso. Esse uso, que 

inclusive é a definição de denso no dicionário, acarreta a falsa ideia de que a densidade é 

uma característica relevante apenas para aqueles corpos ou materiais que apresentam 

valores elevados de densidade.  

 

Empirismo 

 

O estabelecimento do empirismo pressupõe a superação das associações 

errôneas e imediatas da zona anterior no sentido de uma objetivação do conceito. Nesse 

paradigma essa objetivação é dada por meio de experiências, evidenciando uma mudança 

de postura em relação aos fatos e fenômenos que se submetem a uma busca por 

regularidades que sejam passíveis de originarem leis e princípios. 

No caso do conceito científico de densidade, constatamos que sua definição 

precede sua teoria explicativa. Não é fácil encontrar registros do uso da densidade 

anteriores ao famoso experimento de Arquimedes na determinação da densidade da coroa 

do rei. No entanto, o matemático grego Arquimedes de Siracusa viveu entre 287 e 212 

antes de Cristo, muito antes de existirem instrumentos capazes de estudar as estruturas 

dos materiais e as ligações moleculares dos líquidos, ou seja, de haver uma teoria capaz 

de explicar por que diferentes materiais e substâncias apresentam valores distintos de 

densidade.  

Nesse sentido, consideramos que nessa zona do perfil enquadram-se aquelas 

conclusões que são possíveis de se obter por meio de experiências simples, como as 

relações de flutuação entre sólidos e líquidos; e ordem de disposição entre líquidos de 

densidades diferentes. Para que o estudante consiga entender relações dessa natureza é 

necessário o conhecimento de que objetos/substâncias menos densos flutuam em outras 

mais densas e conhecer ou poder consultar, como geralmente ocorre em provas, os valores 

das densidades das substâncias envolvidas. 

Também por meio do uso de alguns instrumentos como a balança e um recipiente 

medidor de líquidos (para medir o volume de sólidos por imersão, como supostamente 

fez Arquimedes) e o uso da razão da massa pelo volume, é possível determinar o valor da 

densidade de um corpo estando ele no estado sólido ou líquido. 

Nesse caso o uso da equação (d=m/v) para o cálculo de densidade não exige 

muita abstração, pois a dependência do mundo empírico aos quais os elementos estão 
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ligados é mantida, a equação se faz necessária porque densidade é uma medida 

relacionada à massa e volume. 

No empirismo a faceta do conceito científico de densidade que surge é a de sua 

definição. Densidade é vista como uma propriedade intrínseca da substância que pode ser 

facilmente determinada por meio de experimentos simples. No entanto, ainda não há 

explicação para o porquê de determinada substância apresentar tal valor de densidade. 

 

Racionalismo Tradicional 

 
Ao propor essa zona, Bachelard explica que ela nasce junto com a mecânica de 

Newton no século XVII.  Na Química podemos atribuir o início dessa doutrina filosófica 

como tendo ocorrido dois séculos depois quando se iniciou a sistematização de teorias 

que tentavam unificar e sistematizar um conjunto de dados e leis empíricas. A 

constituição racional da Química se deu ao longo de todo o século XIX, tendo início com 

a hipótese atômica de Dalton que foi se desenvolvendo e sendo transformada pela 

descoberta de novos conceitos como a noção de molécula, valências e organização 

espacial das partículas, o que culminou em uma teoria atômico-molecular clássica 

(MORTIMER, 1992). 

A partir das considerações da estereoquímica, a química passa a poder ser 

compreendida na dimensão submicroscópica, na qual são utilizados modelos para inferir 

acerca de organizações de nível atômico e molecular, que podem contribuir para explicar 

comportamentos e propriedades macroscópicas. 

Nessa perspectiva, a densidade pode ser estudada a partir de um corpo de noções 

que determinam o valor numérico encontrado pela fórmula. Se no empirismo a densidade 

era estabelecida por procedimentos técnicos de medida associados ao uso da razão da 

massa pelo volume, neste novo paradigma (racionalismo tradicional), ela é interpretada 

por teorias que explicam a estrutura interna do material.  

Por exemplo, para se explicar a densidade de uma substância química, pode-se 

tomar como base a sua massa molar, a qual corresponde a 6,02x1023 entidades básicas 

(moléculas etc.). O volume pode ser explicado em termos dos volumes atômicos e dos 

arranjos das entidades no estado de agregação considerado e, desse modo, obter-se a razão 

massa/volume da substância. Ademais, o volume varia de acordo com a pressão e com a 

temperatura e consequentemente com o estado de agregação no qual a substância se 

apresenta. Assim, para fins de homogeneização costuma-se indicar a densidade das 
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substâncias nos estados sólido e líquido a 1 bar (100 kPa) de pressão e 298 K de 

temperatura. 

Substâncias que se apresentam no estado sólido à temperatura ambiente têm suas 

densidades relacionadas a partir de suas estruturas cristalinas. Os sólidos cristalinos são 

classificados como sólidos iônicos, que são construídos pela atração mútua de cátions e 

ânions; sólidos metálicos ou simplesmente metais, formados por cátions unidos por 

elétrons livres; sólidos reticulares, formados por átomos ligados a seus vizinhos por 

ligações covalentes em todo o sólido e, sólidos moleculares que são formados por um 

conjunto de moléculas discretas mantidas em suas posições por forças intermoleculares 

(MUNIZ, 2012). 

Nesses sólidos a densidade será dependente da estrutura cristalina, que 

corresponde ao arranjo no qual os átomos estão dispostos em uma rede em três dimensões; 

as ligações químicas através dos orbitais dos elétrons de valência (que participam das 

ligações), da interação eletrostática e do spin dos elétrons, determinam a forma 

geométrica desses arranjos (MUNIZ, 2012). 

No que diz respeito a substâncias líquidas à temperatura ambiente, nas que são 

formadas por moléculas, a densidade depende da quantidade e da intensidade das forças 

que se estabelecem entre elas. Já no estado gasoso, a densidade se relaciona com a massa 

molecular do gás.  

Assim sendo, podemos perceber que nesse paradigma densidade é destrinchada 

em seus agentes causadores, seu valor é uma consequência de arranjos espaciais 

microscópicos, além de depender da temperatura e da pressão. Assim como afirmou 

Bachelard, as doutrinas filosóficas mais evoluídas englobam o conhecimento das 

anteriores. Assim, a densidade que era apenas calculada no empirismo encontra uma 

teoria capaz de explicar seu valor numérico. 
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3.2 – O constructo Autoconceito 

O objetivo desta seção, é apresentar ao leitor um panorama sobre a literatura psicológica 

acerca do autoconceito, de modo a elucidar sua construção teórica e importância para a 

compreensão do comportamento humano.  

3.2.1 Autoconceito: origem, relação com outros conceitos da psicologia e com o 
desempenho escolar 

O conceito de autoconceito teve origem nos trabalhos de Mead (1934), Cooley 

(1902) e James (1890) e passou por um renascimento dentro do campo da psicologia 

social na década de 1980, sendo debatido tanto por sociólogos quanto por psicólogos 

(GECAS, 1982). Em seu trabalho, Gecas (1982) explica que os dois campos apresentam 

vieses complementares: a psicologia propõe uma visão excessivamente interna das causas 

do comportamento humano e a sociologia tende a procurar as causas do comportamento 

fora do indivíduo, ou seja, na estrutura ou situação social, na cultura etc. 

O autoconceito é considerado o conceito central em toda a psicologia, pois 

fornece a única perspectiva a partir da qual o comportamento de um indivíduo pode ser 

entendido (EPSTEIN, 1973). Ele surge a partir da interação social como consequência da 

preocupação do sujeito sobre como os demais reagem a ele (MEAD, 1934, apud 

EPSTEIN 1973). Assim, de modo a antecipar as reações de outras pessoas, visando 

atender suas expectativas, o indivíduo aprenderia a perceber o mundo como eles, o que 

resultaria em uma fonte de regulação interna que serve para orientar e estabilizar seu 

comportamento na ausência de pressões externas (EPSTEIN, 1973).  

Com relação à natureza do autoconceito, Gecas (1982) esclarece que ela 

permanece praticamente inalterada desde sua formulação; o conceito se relaciona 

intimamente com o self que é um fenômeno reflexivo que se desenvolve na interação 

social e se baseia no caráter social da linguagem humana. O conceito de self fornece a 

base filosófica para os questionamentos sociopsicológicos no autoconceito, mas como ele 

próprio não é acessível à investigação empírica; e o autoconceito, por outro lado, é um 

produto dessa atividade reflexiva, este pode ser entendido como o conceito que o 

indivíduo tem de si mesmo como um ser físico, social e espiritual ou moral (GECAS, 

1982). De modo simplificado, o autoconceito pode ser definido como o conceito que o 

indivíduo constrói acerca de si próprio baseado na percepção que tem de si (SERRA, 

1988). 
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De acordo com Gecas (1982) o autoconceito é definido como uma organização 

de várias identidades e atributos, e suas avaliações, desenvolvidas a partir das atividades 

reflexivas, sociais e simbólicas do indivíduo; sendo um fenômeno experiencial, 

principalmente cognitivo, acessível à investigação científica. 

Aceita-se que há quatro tipos de influências que ajudam a construir o 

autoconceito:  o modo como as outras pessoas observam um indivíduo; a noção que o 

indivíduo guarda do seu desempenho em situações específicas; o confronto da conduta 

da pessoa com a dos pares sociais com os quais se identifica e; a avaliação de um 

comportamento específico em função de valores veiculados por grupos normativos 

(SERRA, 1988). 

Enquanto constructo multifacetado, o autoconceito se relaciona com outros 

conceitos da psicologia e é composto por várias dimensões. No que se refere a psicologia 

social, várias dimensões do autoconceito foram consideradas. Gecas (1982) explica que 

uma distinção útil se faz entre o conteúdo de autoconcepções (identidades e 

autoavaliações) e autoestima, por exemplo. Nesse sentido, esclarece o autor, a identidade 

se concentra nos significados que compreendem o self como objeto, fornecendo estrutura 

e conteúdo ao autoconceito e ancorando o self aos sistemas sociais, já a autoestima lida 

com as dimensões avaliativas e emocionais do autoconceito se relacionando com 

expectativas de motivação. 

Na literatura sociológica sobre o autoconceito, é consenso a ideia de que o 

conteúdo e a organização dos autoconceitos refletem o conteúdo e a organização da 

sociedade (GECAS, 1982). Nesse sentido, o conceito de identidade, que é estabelecido e 

mantido através de processos de negociação em sociedade, ganha proeminência. A 

estrutura do autoconceito é vista como uma organização hierárquica das identidades de 

papéis de um indivíduo, de modo que um indivíduo está comprometido com uma 

identidade na medida em que está envolvido em relações sociais dependentes dessa 

identidade (STRYKER 1979, apud GECAS, 1982). 

Gecas (1982) explica que o autoconceito, enquanto fonte de motivação, pode ser 

analisado por três motivos a ele associados: o motivo de autoeficácia; o motivo da 

autoestima ou autoaperfeiçoamento; e o motivo da auto consistência. Um autor que se 

dedicou a estudar sobre autoeficácia foi Bandura (1977), que desenvolveu uma versão 

altamente cognitiva da teoria da aprendizagem social centrada nos processos de 

autoavaliação, e adicionou vários refinamentos à literatura de autoeficácia, fazendo uma 
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distinção importante entre expectativas de eficácia e expectativas de resultados (GECAS, 

1982). 

Uma expectativa de resultado é uma estimativa de que um certo comportamento 

resultará em um determinado resultado; uma expectativa de eficácia é a crença de que se 

pode realizar com sucesso o comportamento necessário para produzir o resultado; o 

primeiro é uma crença sobre o meio ambiente, o segundo é uma crença sobre a 

competência (BANDURA 1977, apud GECAS, 1982). 

No que diz respeito ao motivo da autoestima, Gecas (1982) enfatiza que a 

motivação para manter e melhorar a concepção de si mesmo é bastante difundida. O autor 

explica que, como aspectos do motivo da autoestima, é importante relacionar o 

autoaperfeiçoamento, que enfatiza o crescimento, a expansão e o aumento da autoestima 

e a automanutenção, que se concentra em não perder o que se tem, uma vez que os dois 

engendram estratégias comportamentais diferentes.  

A fim de exemplificar as distintas estratégias comportamentais, Gecas (1982) 

cita o trabalho de Covington e Beery (1976) que examinaram a autoestima em uma sala 

de aula. Esses autores descrevem duas orientações motivacionais: uma como busca do 

sucesso e outra como temor do fracasso e, afirmam que, em geral, pessoas com baixa 

autoestima são mais motivadas pela automanutenção do que pelo autoaperfeiçoamento. 

A autoconsistência refere-se ao sentido ou a percepção de consistência; há uma 

tendência de criar um senso de autoconsistência, mesmo que não exista consistência e 

continuidade. No autoconceito, desempenha um papel mais fraco, se comparado com a 

autoestima. Ademais, tem sido objeto de debate da literatura psicológica sobre o 

autoconceito como organização cognitiva de conhecimentos e crenças; e pela literatura 

sociológica sobre identidades como fontes de motivação (GECAS, 1982).  

Gecas (1982) argumenta que pensar o autoconceito como organização de 

identidades também fornece uma base motivacional para a consistência. Citando Foote 

(1951) o autor defende que os indivíduos são motivados a agir de acordo com os valores 

e normas implícitos nas identidades com as quais se comprometem. Ademais, quanto 

maior a importância de uma identidade dentro do autoconceito, maior é seu significado 

motivacional (STRYKER, 1980 apud GECAS, 1982). 

Segundo Epstein (1973) o autoconceito desempenha um papel fundamental na 

determinação de quais conceitos serão considerados aceitáveis para assimilação na 

organização da personalidade. Além disso, salienta o autor, a organização da 

personalidade é considerada dinâmica, pois envolve a assimilação, rejeição ou 
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modificação contínua de novas ideias. Supõe-se que todos os conceitos estejam 

organizados dentro de um sistema unificado, cuja preservação é essencial. Epstein (1973) 

explica que existe uma razão muito forte, a luta pela unidade; uma ameaça para a 

organização da personalidade produz sentimentos de angústia.  

De acordo com esse autor as características atribuídas pelo campo da psicologia 

ao autoconceito podem ser resumidas em sete tópicos: i) é um subsistema de consistência 

interna, formado por conceitos hierarquicamente organizados contidos em um arcabouço 

conceitual mais amplo; ii) contém diferentes seres empíricos: um eu corporal, um eu 

espiritual que inclui as emoções e um eu social que se refere aos pontos de vista que os 

outros têm do indivíduo; iii) é uma organização dinâmica que muda com experiência; iv) 

desenvolve-se a partir da experiência, particularmente na interação social com outras 

pessoas significativas; v) é essencial para o funcionamento do indivíduo que a 

organização do autoconceito seja mantida; quando a organização do autoconceito é 

ameaçada, surge ansiedade com o intuito de defender o sistema da ameaça. Se a defesa 

não funcionar, o estresse aumenta e é seguido, em última análise, por uma desorganização 

total; vi) existe uma necessidade básica de autoestima que se refere a todos os aspectos 

do autosistema, a qual quase todas as outras necessidades são subordinadas e, vii) o 

autoconceito tem pelo menos duas funções básicas: primeiro, organizar os dados da 

experiência, particularmente experiência envolvendo interação social, em sequências 

previsíveis de ação e reação;  segundo, facilitar as tentativas de cumprir necessidades, 

evitando desaprovação e ansiedade. 

Epstein (1973) defende que o autoconceito deve ser encarado como uma 

autoteoria, uma teoria que o indivíduo tenha involuntariamente construído sobre si 

mesmo como fruto de suas experiências significativas. Nessa perspectiva, o objetivo mais 

fundamental da autoteoria seria otimizar o equilíbrio prazer / dor do indivíduo ao longo 

da vida; além de facilitar a manutenção da autoestima e organizar os dados da experiência 

de uma maneira eficaz. Ao pensar o autoconceito enquanto uma autoteoria, Epstein 

(1973) tem como propósito incorporar a esse constructo atributos tais como extensão, 

parcimônia, validade empírica, consistência interna, possibilidade de verificação e 

utilidade, que são comuns a todas as teorias.  

O autor afirma que incorporar visões fenomenológicas sobre o autoconceito 

dentro de uma estrutura objetiva, identificado mais adequadamente como uma autoteoria, 

resolve problemas que não puderam ser resolvidos por teorias do self, por exemplo: ao 

reconhecer que as pessoas possuem teorias implícitas sobre si mesmas enquanto 
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indivíduos funcionais, é possível assimilar as opiniões dos fenomenólogos sobre a 

natureza do autoconceito em uma estrutura mais ampla que deve ser aceitável para todos 

os psicólogos. Isso porque, quando o autoconceito é redefinido como uma autoteoria, não 

pode mais ser descartado como sendo não-científico. 

O reconhecimento de que a autoteoria é uma teoria, resolve o problema de como 

o self pode ser o sujeito e o objeto de conhecimento. Todas as teorias contêm 

conhecimento, mas influenciam a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, as teorias 

influenciam, bem como são influenciadas, pela aquisição de dados (EPSTEIN, 1973). 

Além disso, explica Epstein (1973) o conceito de um princípio de crescimento inerente, 

postulado de acordo com atos de fé e boa vontade por fenomenologistas e humanistas, 

torna-se compreensível uma vez que se reconhece que os indivíduos têm autoteorias, pois 

é uma característica das teorias aumentar o escopo com exposição a novos dados.  

Assim, o reconhecimento de que a autoteoria de um indivíduo, como qualquer 

outra teoria, é um sistema conceitual hierárquico organizado para resolver problemas, 

pode explicar sua desorganização total quando um postulado é invalidado, ou quando por 

alguma outra razão, a teoria é incapaz de cumprir suas funções (EPSTEIN, 1973). 

Por fim, a necessidade de as pessoas defenderem desesperadamente certos 

conceitos ou valores, não importando quão irrealistas possam ser, pode ser facilmente 

compreendido quando reconhecemos que é necessária uma autoteoria para operar no 

mundo, já que qualquer teoria é melhor do que teoria nenhuma. Epstein (1973) finaliza 

seu texto afirmando que tratar o autoconceito como um autoteoria traz amplas 

implicações para a compreensão de comportamento humano. E que mesmo que a 

autoteoria não contenha todos os atributos pelos quais todas as teorias podem ser 

avaliadas, pensá-lo dessa forma é frutífero. 

Um determinado autoconceito geral liga-se a diversos tipos de autoconceitos 

(SERRA, 1988). Shavelson; Hubner; Stanton (1976) afirmam que o autoconceito pode 

ser subdividido em quatro tipos diferentes: autoconceitos acadêmico, social, emocional e 

físico (figura 07).  
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Nesse modelo, o autoconceito é definido da seguinte maneira: 1. É multifacetado 

porque as pessoas categorizam grande quantidade de informações que elas têm sobre si 

mesmas e relacionam essas categorias umas com as outras; 2. É hierarquicamente 

organizado, com percepções de comportamento na base movendo-se para inferências 

sobre si nas subáreas; 3. É estável, mas à medida que desce na hierarquia, o autoconceito 

se torna cada vez mais dependente de uma situação específica e como consequência torna-

se menos estável; 4. Torna-se cada vez mais multifacetado à medida que o indivíduo 

cresce; 5. Possui uma dimensão descritiva e uma avaliativa; 6. Pode ser diferenciado de 

outras construções com as quais se relaciona teoricamente, como desempenho acadêmico. 

Pode-se perceber, pela estrutura proposta por Shavelson; Hubner e Stanton 

(1976) que o constructo do autoconceito permeia todas as esferas da vida do indivíduo, 

sendo, assim, importante em todas as áreas de funcionamento da pessoa, desempenhando 

um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico do indivíduo. 

Nessa via, o autoconceito é concebido como um construto multidimensional, que 

diz respeito à percepção do indivíduo sobre si próprio, no que se refere à quesitos tanto 

acadêmicos quanto não acadêmicos (BONG; CLARK, 1999, SILVA; VENDRAMINI, 

2006). Constitui-se enquanto mecanismo de agência pessoal que também influencia no 

desempenho da pessoa. Assim sendo, pode contribuir para uma compreensão mais ampla 

Figura 07 – Estrutura do Autoconceito  

Fonte: Retirada de Shavelson; Hubner e Stanton (1976, p. 413) 
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acerca de como os indivíduos desenvolvem atitudes em relação a eles mesmos e como 

essas atitudes afetam sua perspectiva em relação à vida (SILVA; VENDRAMINI, 2006). 

Em nosso trabalho estamos interessados no autoconceito acadêmico do 

indivíduo. Para definir esse constructo é interessante estabelecer uma relação entre ele e 

o constructo da autoeficácia, visto que existe uma relação estreita entre ambos. Da 

perspectiva conceitual, Bong e Clark (1999) explicam que a autoeficácia se refere 

principalmente a julgamentos cognitivos das capacidades de alguém com base em 

critérios de domínio, já o autoconceito acadêmico emerge como uma construção mais 

complexa que incorpora respostas cognitivas e afetivas em relação ao self e é fortemente 

influenciado pela comparação social. 

Em estudos acerca da motivação acadêmica, a distinção entre o autoconceito 

acadêmico e a autoeficácia tendem a não ser nítidas. Isto porque, embora as definições 

conceituais de estudos acadêmicos de autoconceito geralmente abarcarem componentes 

cognitivos e afetivos, suas medidas tendem a se concentrar na percepção acerca da 

competência sobre outras informações relevantes (BONG; CLARK, 1999). 

Nesse cenário, Bong e Clark (1999) afirmam que uma distinção útil entre esses 

dois constructos pode ser feita por meio de suas composições. Ao menos do ponto de 

vista teórico, o autoconceito é mais inclusivo por abarcar uma ampla gama de inferências 

descritivas e avaliativas; a autoeficácia, por outro lado, pode ser definida como uma 

construção relativamente unidimensional que em grande parte encarna as percepções 

cognitivas de competência de um certo domínio. 

Dito de um modo simplificado, a distinção principal entre autoconceito e 

autoeficácia pode ser estabelecida por meio da comparação entre sujeitos. Crenças de 

autoeficácia, em geral, são mais fortemente afetadas pelas experiências diretas de alguém 

(BANDURA, 1977, apud BONG; CLARK, 1999). Por exemplo, eu consigo executar tal 

tarefa? Esse julgamento é realizado buscando experiência em situações idênticas ou 

semelhantes vivenciadas pelo sujeito. 

 Já o autoconceito é construído tanto por meio de avaliações de pessoas que são 

importantes para o indivíduo (BANDURA, 1986), no quesito social, quanto por 

comparações realizadas pelo sujeito (PAJARES, 1996). Essas comparações podem ser 

tanto internas, com relação ao desempenho da pessoa em áreas relacionadas (“eu sou 

melhor em matemática do que em inglês”); quanto externas, quando o sujeito compara 

seu desempenho com os demais (“eu sou um estudante de matemática melhor que a 

maioria de meus amigos”) (SILVA; VENDRAMINI, 2006).  Por ser uma construção 
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mental mais robusta, psicólogos têm delineado ser pertinente a relação entre o 

autoconceito acadêmico e a aprendizagem dos alunos (BAUER, 2005). 

O autoconceito também foi identificado como um componente contribuinte em 

modelos de expectativa de motivação e mudança conceitual. Expectativas de motivação 

baseiam-se na noção de que os indivíduos escolherão e persistirão em realizar uma tarefa 

se eles tiverem uma expectativa razoável de êxito (BAUER, 2005). Nielsen e Yezierski 

(2015) salientam que uma das características mais importantes do autoconceito talvez seja 

sua relação com o domínio cognitivo. Ademais, especialistas indicam que há uma relação 

estreita entre o autoconceito e o desempenho acadêmico (WYLIE, 1974). Muito 

provavelmente devido a essas relações, a melhora do autoconceito dos estudantes tenha 

sido apontada como uma responsabilidade da escola na tentativa de servir grupos 

minoritários (SHAVELSON; HUBNER; STANTON, 1976). 

Em nossa pesquisa utilizamos a perspectiva acadêmica do autoconceito para 

formular uma escala e um modelo para acessar esse construto. Diante do que foi exposto, 

consideramos que o autoconceito pode trazer informações intimamente relacionadas com 

o desempenho e assim contribuir para ampliar a compreensão do objeto de estudo. 
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3.3 – Pressupostos teóricos para medidas em Educação 

Com esta seção objetivamos apresentar ao leitor um panorama acerca das bases que 

fundamentam as teorias que se propõem a realizar medidas em educação. 

3.3.1 - Variáveis Latentes  

De acordo com a literatura, o que caracteriza uma certa variável como sendo 

observável é o fato de ser possível realizar uma inferência a partir dos dados de forma 

segura, desde que o processo de coleta de dados tenha sido correto; nessa situação, a 

estrutura do dado reflete a estrutura do fenômeno, de modo que posições distintas na 

variável são representadas por posições distintas na estrutura do dado (GOLINO; 

GOMES, 2015). 

Golino e Gomes (2015) exemplificam os dados observáveis da seguinte forma: 

ao usar o número 1 para representar o sexo feminino e o 2 para representar o masculino, 

a representação do fenômeno na estrutura de dado ocorre sem resíduo final, ou seja, não 

há como realizar uma inferência equivocada sobre o fenômeno representado, no caso o 

sexo. Citando Borsboom, (2008), esses autores afirmam existir uma equivalência 

isomórfica entre a estrutura do fenômeno e a estrutura do dado.  

Já no que se refere às variáveis latentes, o processo inferencial não pode ser 

realizado com certeza a partir dos dados, pois a representação carrega consigo um resíduo 

final; a inferência que se pode fazer sobre o nível de inteligência de um respondente de 

um teste, isto é, sua posição na variável inteligência, possui um erro intrínseco (GOLINO; 

GOMES, 2015). Golino e Gomes (2015, p. 116, grifo dos autores) explicam que: 

 

Esse erro é oriundo da natureza do processo inferencial: não se pode ter 
certeza sobre a real localização da pessoa naquela dimensão 
(inteligência), o que existe é uma estimativa dessa localização. E essa 
estimativa envolve um erro. Por isso, mesmo que diferentes posições na 
variável sejam representadas por diferentes posições na estrutura do 
dado, essa representação envolve um erro residual final, um erro de 
representação. Em suma, de acordo com essa definição epistemológica, 
as variáveis não são inerentemente observáveis ou latentes. Elas se 
tornam uma ou outra em razão da natureza da inferência realizada sobre 
elas. 

 

Na literatura existem vários rótulos para designar as variáveis latentes: 

constructo, fator, traço, processo mental, habilidade, entre outros. Pasquali (1996) afirma 

que a própria natureza ontológica das variáveis latentes não esclarece se elas são 
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concebidas enquanto rótulos que representam uma síntese hipotética de um conjunto de 

comportamentos reais, ou como uma realidade mental. Para esse autor, o conceito faz 

mais sentido quando tomado enquanto realidade na concepção popperiana de que é real 

aquilo que age sobre coisas consideradas reais, como as coisas físicas materiais. 

Apoiados nesse referencial, em nossa pesquisa consideramos as respostas dos 

sujeitos aos questionários sobre densidade e à escala de autoconceito em química como 

variáveis observáveis e o entendimento sobre densidade e autoconceito em química - 

variáveis latentes. A relação entre essas variáveis ocorre pelo princípio de que diferenças 

nas variáveis latentes ocasionam diferenças nas variáveis observáveis (GOLINO; 

GOMES, 2015). 

No modelo de variáveis latentes a relação entre as respostas aos itens que 

compõem os testes -variáveis observáveis, ao atributo hipotético – variável latente é feita 

através de uma estrutura formal construída para cada estudo; ademais é necessário deduzir 

as implicações empíricas do modelo e avaliar a adequação dos dados empíricos ao 

respectivo modelo (BORSBOOM, 2005). 

A dificuldade de mensurar elementos de natureza latente em Educação é 

discutida por Amantes (2009). Segundo a autora, variáveis observáveis não podem ser 

consideradas enquanto evidências de processos cognitivos ou de fenômenos psicológicos, 

mas sim, manifestações de estados latentes, passíveis de interpretação a partir de uma 

teoria que relacione as variáveis manifestadas com as de natureza latente, que se quer 

investigar. Tal consideração pauta-se em uma visão realista, e um status ontológico que 

considera que tais variáveis existem independente de suas medição.  

O campo que trata esses construtos é a psicometria, que procura atribuir sentido 

às respostas dadas pelos sujeitos aos itens dos testes. Pasquali (2009) explica que, ao se 

trabalhar com variáveis latentes, é indispensável demonstrar a correspondência entre essa 

variável e sua representação, a legitimidade dessa relação é chamada de validade, uma 

posição central na teoria da medida. 

A correspondência entre variáveis observáveis e latentes é mais bem descrita por 

meio do modelo estrutural. A figura 08 representa o modelo estrutural para a escala de 

autoconceito em Química.  
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Pela análise do modelo estrutural, apresentado na figura 08, constata-se que se 

trata de um constructo geral – autoconceito em Química, que é descrito a partir de 3 

facetas – Desempenho, Interesse e Engajamento Cognitivo. As facetas se relacionam 

diretamente com os itens (variáveis observáveis), estabelecendo assim a mediação entre 

o constructo – autoconceito em Química e os itens.  

O tratamento de constructos de caráter latente e qualitativo, a partir de um 

sistema formal suficientemente robusto, pode ser realizado através da Teoria da Medida 

Aditiva Conjunta (TMAC) (GOLINO; GOMES, 2015). Essa teoria estabelece regras 

denominadas características fundamentais de mensuração (AMANTES; COELHO; 

MARINHO, 2015), através das quais se torna possível a relação entre as variáveis 

observáveis e as variáveis latentes.  

A estrutura dos dados, obtida através de instrumentos considerados válidos, deve 

refletir uma estrutura aditiva conjunta para que existam relações que satisfaçam os 

axiomas estabelecidos pela TMCA (GOLINO; GOMES, 2015). As propriedades: ordem, 

aditividade e identidade, consideradas características fundamentais de mensuração, 

devem estar incorporadas a um conjunto de axiomas que deve ser satisfeito (PASQUALI, 

1996).  

Figura 08 – Modelo estrutural do autoconceito em Química  

 

 

 

Fonte: Autoras 
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Para analisar esses dados estamos nos valendo da Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), por meio da qual é possível analisar até três parâmetros dos itens, a saber: 

dificuldade, grau de discriminação e acerto ao acaso. Os modelos da família Rasch e os 

que dela derivam (TRI) foram responsáveis por permitir que as ciências humanas e sociais 

pudessem contar com um sistema formal de medida. Por serem modelos probabilísticos 

da Teoria da Medida Aditiva Conjunta, através deles é possível obter medidas verdadeiras 

podendo-se desconsiderar a concatenação empírica dos objetos a serem medidos 

(BORSBOOM, 2003, BORSBOOM; SCHOLTEN, 2008; KRATEZ et. al., 1979 apud 

GOLINO; GOMES, 2015). O ajuste dos dados ao modelo garante que haja um processo 

de medida verdadeira, pois ele permite o mapeamento das relações qualitativas em um 

sistema representacional numérico (GOLINO; GOMES, 2015). 

3.3.2 - Teoria de Resposta ao Item  

O modelo mais simples da Teoria de resposta ao Item, modelo logístico de 1 

parâmetro, ou modelo dicotômico de Rasch, considera que a resposta fornecida pelo 

sujeito ao item é dependente de dois fatores: habilidade β (característica do sujeito) e a 

dificuldade δ (característica do item). Nesse sentido, para responder o item o indivíduo 

mobiliza certa habilidade, ou seja, um parâmetro próprio (AMANTES, 2009). 

A função mais simples (modelo dicotômico 1PL) pode ser expressa pela função 

matemática que associa a resposta do indivíduo para um item e a variável latente a ser 

mensurada pelo instrumento. Assim, a equação calcula a probabilidade (P) de uma pessoa 

(p) acertar um item (i), dadas a habilidade da pessoa (βp) e a dificuldade do item (δi) 

 

Em que  

P (Xpi = 1| βp, δi) = probabilidade de acerto do item i  

Xpi = resposta x fornecida pela pessoa p ao item i 

βp = parâmetro da pessoa p 

δi = parâmetro do item i 

 

A magnitude da variável latente (θ) é expressa pela diferença entre a habilidade 

da pessoa (βp) e a dificuldade do item (δi). Por meio da equação (1), nota-se que a 

(1) 
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probabilidade de acerto de um item se relaciona de forma proporcional com à variável 

latente θ, sendo θ = βp - δi.  

A habilidade β do indivíduo p, e a dificuldade δ do item i são estimadas a partir 

das seguintes equações:  

 

 

Pela análise das expressões (2) e (3) constata-se que a dificuldade do item assim 

como a habilidade do indivíduo são variáveis separadas, ou seja, independentes entre si 

(GOLINO; GOMES, 2015). Essa propriedade é um dos axiomas da Teoria das Medidas 

Aditivas Conjuntas (TMAC) – a objetividade específica. Ela garante que seja possível 

comparar itens entre si, de forma independente da amostra, e comparar habilidades das 

pessoas, sem se remeter aos itens.  

A representação gráfica das probabilidades de acerto de um item em função da 

variável latente que se deseja mensurar, resulta na curva característica do item (CCI).  

Essa curva descreve a relação entre a probabilidade de acerto e a habilidade de um 

indivíduo em um item em função de um conjunto de fatores ou variáveis latentes e, em 

uma equação monotônica crescente (PASQUALI, 1996). A CCI é considerada a base da 

Teoria de Resposta ao Item (EDELEN; REEVE, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reeve (2002) 
 

(2) 

 

(3) 

Figura 09 – Curva Característica do Item para dados dicotômicos 
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Por meio da CCI é possível observar que sujeitos com aptidão (habilidade) maior 

têm maior probabilidade de responder corretamente ao item e vice-versa, (β é a aptidão e 

P a probabilidade de resposta correta). A probabilidade de acerto se relaciona com a 

diferença entre a habilidade da pessoa e o parâmetro de dificuldade do item. Quando essa 

diferença é zero, a chance de acerto é igual à 50%. A CCI apresentada na figura 09 se 

refere à um item de dificuldade igual a -0,5 logit. 

Logits são as unidades de medida da escala intervalar gerada pelos modelos TRI. 

Podem ser consideradas basicamente como a diferença entre a habilidade e a dificuldade, 

resultando no logaritmo natural da chance de se acertar um item. Na escala logit, as 

unidades possuem a mesma magnitude (BOND; FOX, 2007), sendo cada item e pessoa 

ordenados na escala de acordo com o valor estimado para as medidas. 

Os modelos TRI requerem dois pressupostos, a objetividade específica e a 

dimensionalidade. Como já mencionado a objetividade específica, refere-se ao axioma da 

TMAC que permite comparar de forma independente itens e pessoas. Já a 

dimensionalidade, refere-se ao número de fatores responsáveis pela variável latente e 

pode ser verificada através de Análise Fatorial adequada aos dados (EDELEN; REEVE, 

2007).  

Planinic et. al., (2019) chamam a atenção para a necessidade de se distinguir 

entre o que seria uma dimensão psicométrica, expressa pelas respostas dos indivíduos, e 

dimensões psicológicas. Os autores explicam que os testes geralmente envolvem várias 

dimensões psicológicas, tais como a capacidade de leitura, o conhecimento do conteúdo 

do teste, conhecimento de cálculos matemáticos, mas mesmo sendo multidimensional no 

que se refere à dimensão psicológica, tais testes podem, em muitos casos práticos definir 

uma única dimensão psicométrica empírica.  

Ademais, existe muita discussão na literatura acerca de dimensionalidade, uma 

vez que um instrumento composto por um grupo de subescalas pode acessar um único 

traço latente, e assim ser unidimensional. A recomendação é que cada instrumento seja 

avaliado em relação à coerência entre o atributo que se quer mensurar, o modelo estrutural 

a ele associado e os resultados das análises sobre a dimensionalidade.  

Existem modelos de TRI tanto para itens com respostas dicotômicas, quanto 

politômicas, sendo possível também escolher o número de categorias a analisar.  Para 

itens dicotômicos, modelos logísticos de 1, 2 e 3 parâmetros são os mais comuns (1PLM, 

2PLM, 3PLM) sendo também possíveis modelos com mais um parâmetro (4PLM) se 
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incluída uma assíntota de parâmetro superior. Para itens politômicos, existem variações 

do Modelo de Crédito Parcial, Modelo em Escala de Classificação, Modelo de Crédito 

Parcial Generalizado e o Modelo de Resposta Graduada (EDELEN; REEVE, 2007). 

O modelo logístico de 1 parâmetro, para o qual apresentamos a equação e a CCI, 

considera apenas o parâmetro da dificuldade dos itens. O modelo logístico de 2 

parâmetros considera a dificuldade do item e seu grau de discriminação (o quanto o item 

contribuiu para estimar a variável latente e o quanto ele consegue discriminar altas 

habilidades de baixas habilidades) e, por fim, o modelo de 3 parâmetros logísticos 

acrescenta a consideração da possibilidade de acerto ao acaso.  

Em nossa pesquisa, utilizamos um instrumento composto por itens em formato 

dicotômico – teste sobre densidade, e um em formato politômico – escala de autoconceito 

em química. Para o primeiro utilizamos o modelo logístico simples de Rasch, para o 

segundo, foi utilizada uma escala de Resposta Graduada (SAMEJIMA, 1960) e um 

modelo de 2 parâmetros logísticos.  
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3.4 - Abordagem Mista de Pesquisa 

Nesta seção apresentamos uma breve discussão acerca dos métodos mistos em pesquisas 

em educação e ensino. Ademais, justificamos nossa escolha metodológica e explicitamos 

algumas etapas de nossa pesquisa em termos de abordagens e métodos qualitativos e 

quantitativos.  

3.4.1 Métodos de pesquisa quali-quanti: da disputa à colaboração 

Em sua gênese, na década de 1960, a pesquisa em educação e ensino apoiava-se 

quase que exclusivamente em abordagens quantitativas. Essa abordagem reflete 

suposições filosóficas pós-positivistas, com foco, por exemplo, em examinar relações 

entre variáveis (CRESWELL, 2007). Tal escolha se justificava pelos objetivos de estudo 

do campo, que focavam em analisar o contexto da escola e seu impacto sobre os 

resultados obtidos na educação (DAL-FARRA; LOPES, 2013). Além disso, nessa época, 

o corpo de pesquisadores da área, ainda incipiente, era predominantemente composto por 

pesquisadores das ciências ditas ‘duras’ como Química, Física e Biologia, por exemplo, 

que estavam habituados a trabalhar com a abordagem quantitativa em seus campos de 

origem.  

Por volta da década de 1980, a área passou por uma mudança de foco: dos fatores 

extraescolares e seus efeitos sobre o desempenho dos alunos, passou-se a investigar mais 

detalhadamente os denominados fatores intraescolares, tais como: aspectos referentes ao 

cotidiano escolar, as interações sociais, processos de ensino e aprendizagem (DAL-

FARRA; LOPES, 2013).  Essa mudança demandou uma nova abordagem metodológica, 

que foi contemplada pela aproximação com pesquisadores das ciências humanas e sociais.  

Dal-Farra e Lopes (2013) salientam que a partir dessa integração passou-se a 

olhar para as questões relevantes no âmbito educacional com enfoques multi/inter e 

tansdisciplinares sob uma ótica multidimensional. Os autores afirmam que tal fato foi um 

passo importante para a conclusão de que apenas uma área do saber não gera um 

conhecimento satisfatório acerca dos problemas educacionais. Assim, estudos que 

envolviam um conjunto variado de métodos, técnicas e perspectivas, na abordagem 

qualitativa, ganharam força na área.  

Percebe-se que, historicamente, a mudança de abordagem se deu de maneira 

coerente com os objetos de estudo. Uma vez que o interesse de pesquisa passou a 

demandar descrição de fenômenos educacionais e o delineamento de aspectos subjetivos 
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deles, por exemplo, houve a necessidade de mudança metodológica. Todavia, essa virada 

do quantitativo para o qualitativo experimentada pela área, originou uma certa disputa 

entre os dois métodos, o que acabou por ocasionar um cisma metodológico (GORAD, 

2002). 

Paranhos et. al., (2016) esclarecem que essa tensão entre os métodos remonta 

um debate ontológico e epistemológico no âmbito da Filosofia da Ciência. Os autores 

explicam que a perspectiva da abordagem quantitativa se apoia em uma visão positivista 

que tenta aproximar os métodos e técnicas utilizados nas ciências humanas e sociais aos 

usados nas ciências naturais. Já a perspectiva que se baseia no interpretativismo, defende 

que não há como extrapolar técnicas e métodos de uma ciência para outra, visto que existe 

uma diferença fundamental entre os mundos natural e social: o significado. O que 

justificaria a necessidade de que as ciências humanas e sociais tivessem seus próprios 

métodos e técnicas. 

Esses métodos e técnicas se referem àqueles que diferem dos já utilizados pelas 

ciências naturais. Posto em termos paradigmáticos, a disputa se acirra. Com o surgimento 

dos paradigmas de pesquisa interpretacionistas, a área experimentou uma migração para 

a abordagem qualitativa e um abandono, quase que completo, das abordagens 

quantitativas.  

Entretanto, nas últimas décadas esses conflitos e posicionamentos distintos vêm 

sendo amenizados, o que possibilitou o uso de abordagens que integram as duas 

perspectivas (CRESWELL, 2007, DAL-FARRA; LOPES, 2013, GRECA, 2002; 

GORAD, 2002). Autores têm teorizado que para além da questão paradigmática deve-se 

considerar que, qualquer técnica, seja quantitativa ou qualitativa, representa apenas um 

meio para atingir o objetivo ((DAL-FARRA; LOPES, 2013). 

Segundo Gorad (2002) é necessário que os pesquisadores em educação superem 

o falso dualismo entre as abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa. Esse autor 

defende que esse dualismo está mais relacionado a métodos tradicionais de análise do que 

à uma filosofia, paradigma ou método de coleta de dados, e que os termos ‘qualitativo’ e 

‘quantitativo’ não representam diferentes paradigmas de pesquisa. 

Desse modo, desde que os pesquisadores tenham clareza quanto as 

potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em questão, o uso de 

abordagens conjugadas (chamadas de métodos mistos ou pesquisas quali-quanti) pode ser 

muito frutífero para o campo de educação e ensino em geral. 
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O uso conjugado de múltiplas abordagens possibilita que haja uma compensação 

das limitações de uma, pelas potencialidades da outra. Greca (2002) defende que um 

delineamento metodológico que integre a metodologia quantitativa e quantitativa 

resultará em dados sólidos, oriundos da primeira e, profundos e reais, obtidos pela última. 

O que contribui para gerar respostas mais abrangentes aos problemas de pesquisa 

formulados. 

Gorad (2002) aponta que em pesquisas apenas qualitativas corre-se o risco de 

ser rejeitar evidências baseadas em números, e evidentemente toda a validação e 

generalização que poderia ser feita, e se obter apenas julgamentos de ordem subjetiva. No 

que se refere a pesquisas de abordagens puramente quantitativas, há o fenômeno cultural 

de aceitar acriticamente evidências baseadas em dados numéricos, e descartar evidências 

baseadas em dados de origem qualitativa, apesar de potencialmente relevantes. 

O autor afirma que a combinação das duas abordagens auxilia no momento de 

decidir entre conclusões concorrentes. Por isso, atualmente a combinação de métodos ou 

de dados derivados de vários métodos é um tópico central para muitas disciplinas, como 

a psicologia, sociologia e medicina. Em vários campos, a questão não é mais se deve-se 

combinar resultados de diferentes perspectivas, mas sim, como efetivamente fazer isso 

(GORAD, 2002). 

No âmbito da educação e ensino, pesquisadores lidam com objetos de pesquisa 

multifacetados e complexos, o que demanda a realização de pesquisas capazes de dar 

conta de uma multiplicidade de informações disponíveis para análise, tornando a 

integração de abordagens muito promissora. 

Uma vez acordado que a integração de abordagens metodológicas apresenta 

grande potencial para o campo de investigação, faz-se necessário criar e validar desenhos 

de pesquisas que integrem coerentemente etapas tanto qualitativas quanto quantitativas, 

os chamados métodos mistos ou quali-quanti. Creswell (2007) afirma que os métodos 

mistos têm ganhado popularidade, o que indica que a metodologia da pesquisa continua 

a evoluir e a se desenvolver.  

3.4.2 Modelos Mistos: desenhos metodológicos 

Modelos ou métodos mistos podem ser definidos como procedimento de coleta, 

análise e combinação de técnicas qualitativas e quantitativas em um mesmo desenho de 

pesquisa (CRESWELL, 2007). Nesse modelo, o pesquisador coleta diversos tipos de 
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dados de forma a garantir um melhor entendimento do problema abordado, a partir de 

melhores possibilidades analíticas (PARANHOS et. al., 2016).  

Para a seleção de uma estratégia investigativa com métodos mistos, Creswell 

(2007) recomenda quatro decisões importantes. A primeira diz respeito à sequência de 

coleta dos dados qualitativos e quantitativos, a segunda refere-se à prioridade dada à uma 

dessas abordagens, a terceira, o estágio de integração dos dados e por último, se haverá 

ou não uma lente teórica global guiando o estudo.  

Para ilustrar as principais combinações entre as abordagens, assim como os 

desenhos de pesquisa, o autor utiliza figuras. Nelas, as abordagens estão divididas em 

dois grandes grupos com relação à coleta e análise dos dados: concomitantes e 

sequenciais. A abordagem qualitativa é abreviada por ‘qual’ e a quantitativa por ‘quan’. 

O uso de caixa alta evidencia o peso ou prioridade que é dada à uma das abordagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Métodos com abordagens concomitantes 

 
Fonte: Creswell (2007) 
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Os dois grandes grupos apresentados por Creswell (2007) contém, cada um, três 

possibilidades de combinação dos métodos quali e quanti, assim como atribuição de pesos 

à cada uma das abordagens. Visando detalhar as possibilidades que cada uma oferece ao 

pesquisador, as resumirei abaixo. 

1 – Abordagem de triangulação concomitante: segundo o autor essa é 

provavelmente a abordagem mais conhecida dos métodos mistos. Nela, o pesquisador 

coleta simultaneamente tanto dados qualitativos quanto quantitativos e, posteriormente, 

compara suas duas bases de dados para verificar se elas convergem, é comum também 

analisar diferenças ou possíveis combinações entre os dados. A vantagem dessa técnica é 

a economia de tempo, uma vez que os dados são coletados simultaneamente e a obtenção 

de resultados bem validados e substanciados, visto que se busca compensar as limitações 

de uma abordagem com a outra. Idealmente, a atribuição de pesos às abordagens deve ser 

igualitária, entretanto, a depender do estudo isso pode ser flexibilizado. A combinação 

dos dados geralmente é apresentada na parte de interpretação ou discussão dos resultados. 

Nessa etapa os dados podem ser transformados de um tipo no outro para que possam ser 

facilmente comparados, ou, integrados e comparados os resultados das análises dos dois 

tipos. O autor alerta que a limitação dessa abordagem é que ela demanda um grande 

Figura 11: Métodos com abordagens sequenciais 

 
Fonte: Creswell (2007) 
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esforço e expertise para estudar um fenômeno a partir de dois métodos distintos, o que 

pode dificultar a comparação dos resultados, principalmente para pesquisadores 

iniciantes.  

2 – Abordagem incorporada concomitante: nessa abordagem, também há uma 

coleta simultânea de dados qualitativos e quantitativos. O que a difere da anterior é a 

existência de um método principal que orienta o projeto e um banco de dados secundário 

para apoiar os procedimentos. Assim, uma das abordagens, tem menos prioridade no 

projeto, sendo abrigada dentro da perspectiva principal. Isso pode significar inclusive que 

o método secundário lide com uma questão diferente da abordada pelo método principal. 

A combinação dos dados pode ocorrer pela via tradicional de integração das informações 

e estabelecimento de comparações entre as fontes, mas também é possível que eles não 

sejam comparados, permanecendo lado a lado de forma a proporcionar uma avaliação 

composta geral do problema. Como vantagens esse método possibilita a coleta dupla de 

dados (quali e quanti) em uma mesma etapa e oferece ao pesquisador perspectivas 

distintas a depender do tipo de dado. Há também limitações, que se referem à necessidade 

de transformação dos dados, a fim de possibilitar sua integração na fase de análise, e 

possíveis discrepâncias entre eles.  

3 – Abordagem transformativa concomitante: Essa abordagem compartilha 

características com as abordagens da triangulação e da incorporada, assim também 

compartilha suas vantagens e desvantagens. Nela, o pesquisador coleta 

concomitantemente dados quantitativos e qualitativos e depois os compara a fim de 

detectar convergências ou possíveis combinações. Todavia, esse modelo apresenta a 

vantagem adicional de oferecer à pesquisa de métodos mistos uma estrutura 

transformativa, o que pode torná-la especialmente promissora para os pesquisadores de 

ambas as abordagens que já utilizam uma estrutura dessa natureza para guiar sua 

investigação. Pode também ser baseada em ideologias, estrutura conceitual ou teórica.  

4- Estratégia explanatória sequencial: Creswell (2007) explica que essa é uma 

abordagem popular dentro do modelo de métodos mistos que tende a atrair pesquisadores 

com tendências quantitativas. A coleta e análise de dados ocorre em duas etapas: na 

primeira os dados são coletados e analisados de forma quantitativa e na segunda de forma 

qualitativa. A segunda fase é desenvolvida sobre os resultados encontrados na primeira. 

Geralmente há uma atribuição de maior peso aos dados quantitativos e a combinação dos 

dados ocorre quando esses resultados iniciais conduzem à uma coleta de dados 

qualitativos, de modo que, as duas formas de dados estão separadas, porém conectadas. 
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Em comparação com as abordagens concomitantes, as sequenciais, demandam maior 

tempo por dependerem de duas etapas distintas de coleta. Uma teoria explícita pode ou 

não guiar o procedimento geral.  

5- Estratégia exploratória sequencial: essa abordagem é similar à abordagem 

explanatória, com a distinção da ordem das fases. A estratégia exploratória sequencial 

consiste em uma primeira etapa de coleta e análise de dados qualitativos, seguida de uma 

segunda fase de coleta e análise de dados quantitativos que é desenvolvida a partir dos 

resultados da primeira. Geralmente o peso maior é atribuído à primeira etapa e os dados 

são combinados por sua conexão entre a análise dos dados qualitativos e a coleta dos 

quantitativos. Essa estratégia é frequentemente utilizada quando o pesquisador precisa 

desenvolver um instrumento para sua pesquisa. Usando uma abordagem de três fases, o 

pesquisador primeiro coleta e analisa os dados qualitativos (Fase 1), utiliza a análise para 

desenvolver um instrumento (Fase 2) que é subsequentemente administrado a uma 

amostra de uma população (Fase 3; CRESWELL, 2007). O autor explica que essa 

abordagem é muito utilizada para explorar um fenômeno, podendo ou não ser 

implementada a partir de uma perspectiva teórica explícita.  

6 – Estratégia transformativa sequencial: essa abordagem consiste em um projeto 

de duas fases, com uma lente teórica que se sobrepõem aos procedimentos sequenciais. 

É composta também de duas fases, uma qualitativa e outra quantitativa, ou vice e versa. 

Assim, o pesquisador pode utilizar um ou outro método na primeira etapa da pesquisa, e 

o maior peso pode ser atribuído a uma das duas ou distribuído igualmente entre ambas. A 

combinação está conectada como em todos os projetos sequenciais. Mas diferentemente 

das abordagens sequenciais exploratória e explanatória, o modelo transformativo 

sequencial tem uma perspectiva teórica para guiar o estudo.  

 
Pelas possibilidades de pesquisa supracitadas, percebe-se que há várias opções de 

métodos mistos disponíveis. O pesquisador deve atentar-se para qual contempla melhor 

seu objeto de estudo, assim como suas questões de pesquisa. Em nosso trabalho, estamos 

utilizando a Estratégia exploratória sequencial. Na próxima seção, explicitaremos como 

as etapas dessa abordagem se relacionam e contemplam nosso desenho de pesquisa.  
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3.4.3 Estratégia exploratória sequencial: construção de instrumento baseado em teoria  

Dentre as estratégias de métodos mistos apresentadas por Creswell (2007), 

consideramos que a que mais se assemelha ao desenho do nosso estudo seja a Estratégia 

Exploratória Sequencial. Essa estratégia pode ser utilizada para a construção de um 

instrumento de pesquisa, e se pautar em uma teoria de explícita de base. Análises 

qualitativas e quantitativas se alternam, a depender da necessidade.  

Quanto à nossa pesquisa, explicitaremos aqui o uso do referido método para a 

construção e validação dos instrumentos acerca do conceito de densidade. Utilizamos a 

abordagem de método misto para validar um instrumento – ferramenta de análise, e 

construir outro – ferramenta de coleta. Todos pautados na noção de perfil epistemológico.  

Inicialmente foi construída uma ferramenta de análise que consiste em uma 

taxonomia para o conceito de densidade, a partir do conteúdo abordado na disciplina de 

Química do ensino médio. Com base nessa ferramenta foram elaborados itens discursivos 

que foram aplicados para uma amostra de estudantes que já havia estudado o conteúdo. 

Com os resultados dessa aplicação, foram realizadas duas análises com objetivos 

distintos.  

Procedeu-se uma análise quantitativa das respostas para a validação da 

ferramenta de análise. Para tanto, convertemos os dados (respostas aos itens), que em 

primeira instância possuem natureza qualitativa em uma matriz de resposta, na qual 

atribuímos 0 para itens errados, 1 para itens parcialmente corretos e 2 para itens 

totalmente corretos. Assim, a partir da média de acertos que cada categoria da taxonomia 

apresentou, validamos sua hierarquia. 

Foi realizada também uma análise qualitativa das respostas para a construção do 

instrumento de coleta – o teste em três camadas.  Na construção desse tipo de teste, 

recomenda-se que sejam utilizadas respostas erradas dos estudantes para compor a 

segunda camada, que se refere à justificativa, justamente para que o teste tenha a lógica 

dos estudantes e não dos pesquisadores (TREAGUST, 1988).  

Posteriormente o teste em três camadas foi aplicado para uma amostra da 

população, sendo validado. O formato do teste dispensa a conversão para a uma análise 

quantitativa, visto que a correção é feita em formato numérico (0 para errado, 1 para 

correto). As análises de validação do teste em três camadas foram realizadas através da 

modelagem Rasch. Entretanto, análises qualitativas também foram realizadas a partir de 
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dados de saída da modelagem, um exemplo é a interpretação dos mapas de itens. A figura 

12 sintetiza essas etapas da pesquisa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, é importante ressaltar que para o nosso trabalho também foi construída 

uma segunda ferramenta de coleta – a escola de autoconceito em química. Essa 

ferramenta foi construída através da análise qualitativa de outras duas: uma escala de 

autoconceito em estatística e um inventário de autoconceito em química e, validada 

através de análises quantitativas e qualitativas. A figura 13, sintetiza esses passos da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, uma vez de posse das proficiências obtidas por meio da modelagem 

Rasch para o teste de densidade e os valores de autoconceito em química em cada uma 

das facetas, realizamos uma análise de correlação (quantitativa) entre essas variáveis.  

Em nosso trabalho nos preocupamos em construir um desenho de pesquisa 

coerente e robusto para compreender nosso objeto de estudo. Nesse sentido, as análises 

Figura 12: Algumas etapas da pesquisa referentes ao conceito de densidade  

 

Fonte: Autoras 

Figura 13: Algumas etapas da pesquisa referentes ao constructo do autoconceito  

 

Fonte: Autoras 
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tanto qualitativas quanto quantitativas foram utilizadas como meios para responder 

perguntas de pesquisa ao longo de um percurso investigativo.  

Consideramos que a integração de abordagens através do modelo misto permite 

que pesquisador obtenha um olhar mais holístico e assim possa fazer inferências mais 

seguras. Por exemplo, através de análises qualitativas descrevemos modos de raciocínios 

dos estudantes, o que nos permitiu construir um instrumento mais representativo para essa 

população. O mesmo ocorreu na seleção de itens para a construção de nossa escala de 

autoconceito em química.  

Uma vez dispondo desses instrumentos nos valemos de análises quantitativas 

que nos permitiram verificar a validade e confiabilidade desses constructos para nossa 

população, assim como estabelecer relações entre as várias variáveis existentes. Com a 

junção e alternância das abordagens procuramos evitar os julgamos de ordem subjetiva, 

assim como evidências baseadas em dados numéricos de forma acrítica.  

Com esses cuidados metodológicos esperamos contribuir para o campo de 

pesquisa não apenas com nossos resultados, mas também com a construção de um 

desenho de pesquisa pautado no método misto.  
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CAPÍTULO 1 - CONSTRUÇÃO DE UMA TAXONOMIA SOBRE O 
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CAPÍTULO 2: TESTE EM TRÊS CAMADAS COMO INSTRUMENTO PARA 

MAPEAR PERFIS EPISTEMOLÓGICOS DE DENSIDADE 

Three-tiers test as density epistemological profiles map instrument 

 

Viviane Florentino de Melo, Amanda Amantes 

Resumo 

Neste trabalho descrevemos como aliamos um instrumento de coleta de dados em três 
camadas à noção do perfil epistemológico. Testes em três camadas são instrumentos 
compostos por três níveis de aferição do conhecimento, chamados de camadas. O uso de 
testes em camadas possibilita obter as vantagens de testes de múltipla escolha aliada ao 
acesso ao raciocínio dos estudantes. Para mapear perfis epistemológicos por meio do teste 
em três camadas desenvolvemos três tipos de questões: i) questões de iniciação do perfil, 
ii) questões legítimas e iii) questões híbridas. Por meio dessas questões pretendemos 
mapear os perfis epistemológicos de densidade dos estudantes do ensino médio, de modo 
a evidenciar como a escolarização atua no processo de construção desses perfis. Ademais, 
itens como os aqui apresentados podem ser utilizados como instrumentos de avaliação 
diagnóstica para informar ao professor qual zona o estudante se encontra dentro da teoria. 
De posse dessas informações, professores podem orientar seus planejamentos de ensino 
de modo a auxiliar os estudantes na construção de seus perfis epistemológicos. 

Palavras-chave: Perfil Epistemológico, Teste em três camadas, instrumento de medida. 

 

Abstract 

In this report, we describe how we combine a three-tier data collection instrument with 
the epistemological profile theory. The use of tiered tests makes it possible to obtain the 
advantages of multiple-choice tests combined with access to the students' reasoning. To 
map epistemological profiles through the three-tier test, we develop three types of 
questions: i) profile initiation questions, ii) legitimate questions, and iii) hybrid questions. 
Through these questions, we intend to map the epistemological density profiles of high 
school students to show how schooling works in the process of building these profiles. 
Besides, items such as those presented here can be used as diagnostic assessment tools to 
inform the teacher in which zone the student is within the theory. With this information, 
teachers can guide their teaching plans to assist students in the construction of their 
epistemological profiles. 

Keywords: Epistemological profile; Three-tier test; Measurement instrument 

Introdução 

Um dos desafios da pesquisa na área de ensino diz respeito à construção de 

ferramentas metodológicas que traduzam os aportes teóricos que usualmente são 

empregados para interpretação dos resultados. Muitos debates têm sido realizados na área 
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sobre a coerência interna das pesquisas (AMANTES; OLIVEIRA, 2012; AMANTES; 

COELHO; MARINHO, 2015), e a questão da importância de instrumentos bem 

delineados para acessar e avaliar os objetos de estudo se mostram como um ponto 

fundamental nesse sentido. As teorias para interpretar resultados de pesquisa devem ser 

traduzidas em ferramentas que possam ser utilizadas para coletar e analisar os dados, 

conferindo maior coerência interna às investigações (GRECA, 2002). 

A noção do perfil epistemológico proposta por Bachelard (1979) tem sido 

reportada na área educacional como um recurso em potencial para analisar e interpretar 

fenômenos nesse contexto. A partir dela pode-se conceituar as maneiras por meio das 

quais os indivíduos compreendem e lidam com a realidade. Segundo o autor, o perfil 

epistemológico é composto por “níveis” distintos, também denominados de “doutrinas 

filosóficas” ou “zonas” (adotamos neste trabalho o termo zona), de modo que cada uma 

das diferentes zonas representa uma forma peculiar de compreender e lidar com o mundo. 

Esse parece um caminho promissor para interpretar aprendizagem de conceitos 

científicos. Contudo, os trabalhos que usam esse aporte teórico utilizam metodologias 

descritivas ou categorização geral de dados provenientes dos participantes (discurso, 

respostas a testes, narrativas etc.), não havendo uma sistematização de ferramentas de 

coleta e análise que se fundamentam nos princípios pontuados pelo referencial teórico.  

Nesse contexto, surge a questão prática de como mapear os perfis 

epistemológicos dos estudantes através de uma ferramenta apropriada. Trabalhos que se 

baseiam no referencial bachelardiano geralmente utilizam métodos de coleta de dados 

como questionários abertos e/ou entrevistas (MARTINS; PACCA, 2005; BUSCATTI 

JUNIOR, 2014; ROGER, 2015; TREVISAN; DE ANDRADE NETO, 2016). Entretanto, 

considerando como objeto de estudo o mapeamento do perfil epistemológico sobre um 

conteúdo específico, o estudo coerente demanda um grande número de dados, uma vez 

que se trata de abarcar muitas possíveis variações de repostas e níveis. Nesse caso, os 

instrumentos e métodos usualmente empregados na coleta e análise de dados tornam-se 

pouco viáveis, além de inadequados.  

Questionários compostos por itens de múltipla escolha são mais indicados 

quando lidamos com amostras muito grandes, pois possibilitam fazer um mapeamento 

amplo, utilizando muitos dados, além de fornecer parâmetros mais objetivos para 

traçarmos perfis gerais. Resultados desse tipo de mapeamento podem guiar e informar 

pesquisas mais específicas, com pequenas amostras, de forma que a triangulação forneça 

elementos a mais para interpretar os perfis à luz da teoria. Todavia, as informações obtidas 
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através de itens de múltipla escolha são limitadas, visto que por meio deles não é possível 

compreender o raciocínio que o estudante utilizou. Diante desse impasse um instrumento 

que tem se mostrado útil no sentido de aliar a praticidade da tabulação de itens de múltipla 

escolha ao acesso a informações acerca do raciocínio dos estudantes, são os chamados 

testes de múltipla escolha em camadas (TREAGUST, 1988, 2012; ERYILMAZ, 2010). 

 Nesses testes, cada questão é seguida de uma segunda camada na qual o 

estudante deve marcar a alternativa que representa a razão pela qual ele optou por 

determinada alternativa na primeira camada. Assim, uma justificativa deve ser fornecida 

para a escolha de cada opção, de modo a possibilitar acesso ao raciocínio utilizado para 

fornecer a resposta. Esses testes podem incluir também uma terceira camada na qual o 

estudante é convidado a indicar o grau de assertividade de suas respostas. Através dessa 

informação o pesquisador tem acesso a segurança que o estudante tem em relação ao 

conhecimento em questão.  

Neste trabalho apresentamos a elaboração de um teste composto por itens em 

três camadas para mapear perfis epistemológicos de densidade de estudantes do ensino 

médio.  

Perfil Epistemológico  

Fundamentos teóricos 

Em nosso trabalho nos valemos da noção de perfil epistemológico proposta por 

Bachelard (1979) para lidar com a pluralidade existente de modos de entendimento da 

realidade. Consideramos essa abordagem valiosa, visto que ela segmenta, a partir de uma 

perspectiva histórico-filosófica, os diferentes modos pelos quais os conceitos podem ser 

compreendidos e utilizados. De acordo com essa perspectiva, há uma hierarquia no 

pluralismo epistemológico, de modo que a zona posterior alarga e compreende os 

conhecimentos das anteriores; todas as zonas são válidas e servem para lidar com 

situações específicas.  O perfil epistemológico de um indivíduo é composto pelas 

diferentes zonas as quais ele é capaz de acionar, aliado à frequência de uso de cada uma 

delas, para lidar com casos singulares a depender da situação em questão. 

Bachelard (1979) explica que as zonas variam desde a mais rotineira que é 

utilizada na cultura diária, que ele chama de realismo ingênuo, seguido pelo empirismo, 

que lida com métodos de medidas com instrumentos, chegando aos racionalismos 

(racionalismo clássico ou tradicional, completo e discursivo), os quais se estabelecem 
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através de conceitos abstratos e modelos que possibilitam a compreensão da realidade por 

meio de uma ordem de causalidade teórica. O autor explica que cada uma das zonas é 

distinta das demais, de modo que uma nova zona não pode ser atingida por incorporação 

de conhecimento em uma zona anterior, e sim por meio de rupturas com esta.  

De acordo com essa perspectiva espera-se que os estudantes ingressem em seus 

cursos de ciências - química e física, especificamente (9o ano do ensino fundamental ou 

primeiro ano do ensino médio) com seus perfis epistemológicos constituídos basicamente 

pelo realismo ingênuo no que se refere a esses conteúdos científicos, visto que essa é a 

doutrina filosófica que se aprende na cultura diária. Nessa perspectiva, o objetivo do 

ensino de ciências seria possibilitar, por meio da escolarização, que os estudantes 

construam as demais zonas de seus perfis epistemológicos acerca dos conceitos 

científicos (VIEIRA, et. al., 2017). 

Ao propor a noção de perfil epistemológico, Bachelard (1979) explica que nem 

todos os conceitos científicos apresentam uma perspectiva filosófica completa, 

abrangendo todas as zonas, do realismo ingênuo ao racionalismo discursivo. De acordo 

com esse referencial, o realismo ingênuo se baseia fortemente na subjetividade, sendo o 

sujeito basicamente o “instrumento” de medida. Há um imediatismo na construção de 

afirmações, apreciação visual, o que acarreta o uso inconsistente de “teorias” 

fragmentadas - não sistemáticas e locais – não passíveis de generalização. 

Já o estabelecimento do empirismo pressupõe a superação das associações 

errôneas e imediatas da zona anterior no sentido de uma objetivação do conceito. Nesse 

paradigma essa objetivação é dada por meio de experiências, evidenciando uma mudança 

de postura em relação aos fatos e fenômenos, que se submetem a uma busca por 

regularidades que sejam passíveis de originarem leis e princípios. 

O primeiro dos racionalismos é o racionalismo tradicional, que é a zona por meio 

da qual se estabelecem relações entre noções antes utilizadas de forma absoluta e simples 

no empirismo. Assim, os conceitos são definidos a partir dos fenômenos nos quais eles 

se envolvem. Bachelard (1979) cita o exemplo do conceito de massa, que nessa doutrina 

filosófica é definida pelo quociente da força pela aceleração. O autor explica que, de uma 

perspectiva realista, as noções de massa, aceleração e força são diversas, mas que, no 

entanto, entre elas se estabelece uma relação racional, que é analisada pelas leis racionais 

da aritmética. Em uma análise histórica, Bachelard afirma que essa zona se constituiu no 

final do século XVII por meio do surgimento da mecânica racional de Newton.  
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O autor explica que essa relação entre noções fundamentais funcionou bem até 

o surgimento da relatividade, quando essas noções se tornaram complexas, originando 

então a doutrina filosófica do racionalismo completo. Diante da complexificação das 

noções tornou-se necessário lidar com suas estruturas internas, que anteriormente só se 

relacionavam com outras noções simples. Citando o exemplo do conceito de massa, 

Bachelard esclarece que não faz sentido mensurar a massa de um corpo em repouso 

absoluto, visto a noção de massa agora é dada em função da velocidade.  

Quanto à última zona do perfil epistemológico, o racionalismo discursivo ou 

dialético, Bachelard explica que nessa zona o objeto é construído discursivamente e 

dialeticamente, não sendo mais determinado de uma vez por todas, como nas zonas 

anteriores. O autor se vale da Mecânica de Dirac, na qual a propagação determina o que 

é propagado, para exemplificar como na organização matemática do saber é necessário 

preparar o domínio de definição antes de definir. Bachelard esclarece que nessa doutrina 

filosófica, o pensamento científico contemporâneo começa a colocar a realidade entre 

parênteses. 

Após discorrer brevemente acerca das cinco doutrinas filosóficas que compõem 

a noção de perfil epistemológico, Bachelard (1979) apresenta o seu perfil epistemológico 

para o conceito de massa, através de um desenho no qual representa, por meio de colunas, 

a importância de cada uma das zonas em seu próprio perfil de massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor explica que o perfil é determinado de acordo com um conceito em 

particular de um indivíduo, numa dupla particularização. Quanto ao seu próprio perfil, 

Figura 01 - Perfil Epistemológico da noção de massa de Bachelard 

 Figura 1 Retirada de Bachelard (1979, p. 25)  

Fonte: Retirada de Bachelard (1979, p. 25) 
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Bachelard explica que a altura das colunas representa (em termos de frequência) como 

ele próprio lida com a noção de massa em situações cotidianas. Assim, o autor admite que 

para ele é penoso utilizar tal noção em termos da mecânica relativista (racionalismo 

completo) ou no sentido da mecânica de Dirac (racionalismo dialético).  

Bachelard reconhece a importância da zona racionalista de massa em seu perfil 

e a justifica por sua formação em uma matemática clássica, que foi desenvolvida por meio 

de uma longa prática de ensino de Física elementar.  Ademais, devido ao que Bachelard 

chama de conduta da balança, por vezes em seu perfil é concedida uma grande 

importância à zona empírica desse conceito. E finalmente, o autor admite que apesar de 

sua formação e estudo, há situações nas quais ele lida com o conceito de massa na 

perspectiva do realismo ingênuo.  

A noção do perfil epistemológico de Bachelard tem sido utilizada em muitos 

trabalhos em ensino de ciências, (MARTINS; PACCA, 2005; BUSCATTI JUNIOR, 

2014; MUCHENSKI; MIQUELIN, 2015, ROGER, 2015; TREVISAN; DE ANDRADE 

NETO, 2016) principalmente no Brasil. Entretanto, os métodos utilizados para a coleta 

de dados para a realização do mapeamento dos perfis nesses trabalhos, geralmente não 

permitem que sejam estudados uma grande quantidade de sujeitos, visto que demandam 

um extenso e minucioso trabalho de análise qualitativa. 

 

 

Pesquisas sobre perfil epistemológico: métodos empregados na coleta de dados  

 

Um método comumente utilizado para coleta de dados em pesquisas que se 

valeram do referencial teórico de Bachelard são as entrevistas semi-estruturadas. Martins 

e Pacca (2005) utilizaram esse recurso com dezessete alunos do ensino fundamental e 

médio com o objetivo de compreender suas construções do conceito de tempo. Os autores 

afirmam que por meio da noção de perfil epistemológico foi possível compreender a 

existência de concepções distintas em um mesmo sujeito. Ademais, os autores salientam 

que a noção possibilitou o estabelecimento de uma base teórica para a conceitualização 

do conceito em termos de um progresso epistemológico que tem paralelos com visões 

históricas. 

Outra forma de mapear perfis, talvez um pouco mais prolongada que as 

entrevistas semiestruturadas, foi utilizada por Buscatti Junior (2014) para traçar o perfil 

epistemológico do conceito de espaço de licenciandos em Física. O autor se valeu de um 
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questionário com questões abertas e fechadas, uma simulação de aula e entrevistas com 

os licenciandos.  

Muito provavelmente devido ao investimento de tempo na coleta de dados, sua 

amostra consistiu em cinco sujeitos que foram acompanhados ao longo de um semestre. 

Quanto ao referencial teórico, o autor concluiu que as categorias de análise se mostraram 

eficientes, sendo que as categorias referentes ao realismo ingênuo e empirismo 

evidenciaram marcas da influência do senso comum na concepção dos futuros docentes. 

Segundo o autor as categorias do racionalismo foram construídas nas disciplinas de física 

“dura” que os estudantes cursaram ao longo da graduação. O autor ainda apontou o fato 

de anos antes dos movimentos de mudança conceitual e concepções alternativas dos 

estudantes surgirem em pesquisas no ensino de ciências, Bachelard já preconizara essas 

noções por meio da noção de perfil epistemológico.  

Os estudos que se valem da noção de perfil epistemológico recomendam essa 

lente teórica como um instrumento potencial para compreender como as pessoas lidam 

com conceitos (MARTINS; PACCA, 2005; BUSCATTI JUNIOR, 2014). Além disso, há 

trabalhos que expandiram o escopo de aplicação dessa perspectiva, como o de Roger 

(2015) no qual o autor desenvolveu uma ferramenta metodológica baseada no perfil 

epistemológico para acompanhar a aprendizagem profissional numa perspectiva que vai 

além do aprendizado técnico de uma profissão, incluindo também o pensamento 

profissional criativo e imaginativo.  

Contudo, podemos notar que, no geral, elas são realizadas com um número 

pequeno de indivíduos. Outro exemplo nesse sentido é o estudo de Trevisan e De Andrade 

Neto (2016), no qual os autores construíram os perfis epistemológicos de 12 estudantes 

cursando o sétimo período do curso de Licenciatura em Física, visando compreender suas 

visões acerca da dualidade onda-partícula em Mecânica Quântica.  

Já o estudo de Silva Júnior et. al., (2007) realizou o mapeamento de perfis de um 

número relativamente grande de indivíduos em comparação com os estudos supracitados. 

Para tanto os autores se valeram de testes de Evocação Hierarquizada (TEH) como 

método de coleta de dados e construíram o perfil epistemológico do conceito de tempo 

enquanto representação social de 51 licenciandos de alguns cursos da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Apesar de não refletirem especificamente sobre o uso do 

referencial bachelardiano, os autores concluíram que o grupo pesquisado ainda se 

encontrava na zona do realismo ingênuo, com alguns membros chegando no máximo até 

o empirismo. 
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Compartilhamos com a concepção desses estudos, que utilizaram a noção de 

perfil epistemológico enquanto lente teórica para investigar modos de compreender e 

lidar com a realidade, no sentido de essa ser uma ferramenta potencial. Entretanto, assim 

como Silva Júnior et. al., (2007) procuramos um método de coleta de dados que viabilize 

a ampliação da amostra. Isso porque questões sobre concepções gerais de grupos 

escolares distintos só podem ser estudadas em termos de evidências generalizadas se 

forem conduzidas com amostras grandes. Estudos dessa natureza são de grande relevância 

para produzir conhecimento em relação à estrutura das concepções alcançadas em cada 

etapa de escolaridade, contribuindo para discussões sobre currículo, por exemplo. No 

caso de nossa pesquisa, a necessidade de uma amostra grande de sujeitos reside no nosso 

intuito em utilizar análises quantitativas para tratamento dos dados a fim de obter 

parâmetros mais objetivos para traçarmos perfis generalizados. 

Nesse sentido, consideramos que os testes em três camadas se apresentam como 

instrumentos adequados. Ademais, há uma importante similaridade entre estudos que se 

valem do instrumento do teste em camadas e aqueles que utilizam o perfil epistemológico 

como lente teórica. Ambos consideram que os estudantes chegam às salas de aula com 

suas próprias explicações sobre fenômenos naturais e que essas informações são valiosas 

para fins de planejamento didático.  

Teste em três camadas 

Aplicação  

 

O desenvolvimento de testes de múltipla escolha em camadas teve início no 

movimento de estudo das concepções alternativas dos estudantes, na década de 1980. Na 

ocasião buscava-se uma maneira mais rápida de ter acesso a essas concepções, visto que 

as entrevistas, questões abertas e mapas conceituais até então utilizados demandavam 

muito tempo (CETIN-DINDAR; GEBAN, 2011). A intenção era de que, por meio dos 

testes, fosse possível diagnosticar e avaliar os equívocos dos estudantes acerca da ciência 

de uma maneira mais prática, sanando as limitações dos testes usuais de múltipla escolha. 

Esses instrumentos apresentam um design comparável ao formato do 'Teste de Raciocínio 

Lógico' (TOBIN; CAPIE, 1981). 

Desde então, vários desses testes têm sido desenvolvidos para abordar 

concepções acerca de conceitos científicos ao longo das últimas duas décadas. Eles têm 
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sido utilizados para diagnosticar concepções de estudantes em níveis diversos de 

escolaridade. No caso do estudo de Tan et. al., (2002), foi desenvolvido e aplicado um 

teste de duas camadas com o objetivo de diagnosticar a compreensão de 915 estudantes 

do ensino médio acerca das análises qualitativas de Química inorgânica. Já o trabalho de 

Kutluay (2005) investigou as concepções de 141 estudantes, desse mesmo nível de 

ensino, quanto ao conteúdo de ótica geométrica, entretanto, a versão utilizada foi o teste 

em três camadas. 

Outro trabalho que também se debruçou sobre compreensões de ciências de 

alunos do ensino médio foi o de Cetin-Dindar e Geban (2011). Em seu trabalho, eles 

construíram e validaram um teste em três camadas para detectar as concepções 

alternativas dos estudantes e identificar a compreensão conceitual sobre conceitos de 

ácidos e bases. Os autores enfatizam que como concepções espontâneas são muito 

resistentes a mudanças e podem ser problemáticas para outras compreensões 

significativas sobre os conceitos relacionados, é crucial identificá-las. Defendem que 

testes de três níveis são mais eficazes na avaliação da compreensão dos alunos, em vez 

de testes de múltipla escolha convencionais, uma vez que os testes de três níveis também 

diferenciam concepções da falta de conhecimento através da análise dos níveis. Em seu 

estudo, o teste em camadas foi aplicado para 156 estudantes. 

Os testes em três camadas também foram utilizados e defendidos por Arslan et. 

al., (2012) em sua pesquisa acerca dos equívocos de licenciandos referentes a problemas 

ambientais relacionados à atmosfera, aquecimento global, camada de ozônio e chuva 

ácida, o teste foi aplicado para 256 sujeitos. Os autores discutem as vantagens do uso da 

terceira camada, afirmando que a correlação entre a pontuação de dois níveis e pontuação 

de certeza estabelece evidência para validade de construto do instrumento. Além disso, 

Arslan et. al., (2012) salientam que, por meio das informações acerca do grau de certeza 

das respostas, é possível estimar porcentagens de falsos negativos (resposta errada com 

razão correta) e falsos positivos (resposta correta com razão errada) sem realizar 

entrevistas de acompanhamento, a fim de fornecer provas para validade de conteúdo. Os 

autores concluíram que o teste se mostrou uma ferramenta útil para a coleta de dados para 

a avaliação de equívocos dos licenciandos acerca do tema em questão. 

Testes em três camadas também foram os instrumentos de coleta utilizados por 

Eryılmaz (2010) em seu estudo, no qual foi desenvolvido e validado um teste dessa 

natureza para avaliar os conceitos errôneos sobre calor e temperatura de alunos de 
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bacharelado, mestrado e doutorado. A amostra do estudo consistiu em 1.619 estudantes 

de bacharelado, 219 de mestrado e 60 de doutorado ou doutores. 

 

Estrutura  

 

Os testes em camadas se baseiam no trabalho de Tamir (1989) que foi pioneiro 

ao utilizar justificativas nas respostas de itens de teste de múltipla escolha como uma 

maneira eficiente de dimensionar o aprendizado dos estudantes. Esse autor propôs a 

inclusão de alternativas que representassem as concepções alternativas dos estudantes nos 

testes de múltipla escolha, demandando que os alunos justificassem a escolha da opção 

apresentando um motivo (TAMIR, 1971). A partir de então, desenvolveram-se testes de 

múltipla escolha com itens em camadas com o objetivo de ampliar o escopo de 

informações proporcionadas por esses instrumentos.  

Treagust (1988, 2012) explica que a primeira parte de cada item em um teste 

dessa natureza é uma questão de conteúdo de múltipla escolha com geralmente duas, três 

ou quatro opções. A segunda parte de cada questão contém um conjunto de razões 

possíveis para a resposta dada à primeira parte, de modo que, para cada concepção 

espontânea ou não científica, integrante das alternativas da primeira camada, deve-se ter 

pelo menos uma explicação correspondente na segunda camada. O objetivo da segunda 

parte é explicitar as razões que levaram o estudante a marcar determinada alternativa. 

Esse tipo de teste, apesar de considerar os distratores correspondentes a concepções 

espontâneas conhecidos na literatura, difere dos inventários conceituais por possuírem as 

outras camadas explicativas e por permitir que, além do aspecto conceitual, também 

possam ser inseridos itens que demandam raciocínio lógico para resolução de problemas 

e aplicação da ferramenta matemática.  

As questões em camadas são construídas em três etapas principais. Na primeira 

há a definição do conteúdo com a delimitação dos limites do conceito e envolvem a 

identificação de declarações de conhecimento de conteúdo proposicional e o 

desenvolvimento de um mapa conceitual, além da validação do conteúdo por educadores 

de ciências, professores de ciências secundárias e especialistas em ciências com um 

conhecimento profundo do assunto (TREAGUST, 1988). Desse modo, se delimita os 

tópicos referentes ao conceito que serão abordados nas questões, assim como as relações 

que se estabelecem entre eles.  



132 

 

 

 

 

A segunda etapa refere-se à construção da segunda parte do teste, que apresenta 

as justificativas para a opção marcada. O autor explica que ela é feita por meio dos 

seguintes passos: 1) uma revisão de literatura na qual busca-se equívocos já 

diagnosticados recorrentes sobre o assunto, não necessariamente concepções 

espontâneas; 2) entrevistas com os estudantes acerca de suas ideias sobre o tópico em 

questão, e 3) respostas dos estudantes a questões abertas, nas quais eles têm liberdade de 

expor seu raciocínio. 

Treagust (1988) afirma que esses passos garantem que a lógica de raciocínio 

apresentada na segunda camada do teste reflita maneiras de pensar dos estudantes e não 

dos professores ou construtores dos testes. Nesse sentido, o autor cita o trabalho de Tamir 

(1971) sobre uma abordagem alternativa à construção de itens de teste de múltipla 

escolha, que foi inovador, sendo o pioneiro em considerar distratores para os itens de 

múltipla escolha baseados nas respostas dos alunos a questões abertas. 

A terceira etapa consiste na submissão dos testes a aprimoramentos contínuos à 

medida que vão sendo aplicados para diferentes classes. Ademais, Treagust (1988) 

salienta que o desenvolvimento desses testes mostrou que cada item pode ser refinado 

com sucesso para melhorar sua natureza diagnóstica para identificar equívocos. Esse 

autor (2012) afirma que, desde o seu surgimento, uma vasta gama de testes de múltipla 

escolha em duas camadas tem sido desenvolvida visando determinar a compreensão dos 

estudantes acerca de conceitos científicos (TAN; TREAGUST 1999; GRIFFARD; 

WANDERSEE, 2001; TAN et. al., 2002; LIN, 2004). Geralmente a resposta da primeira 

camada é relativamente fácil e a segunda investiga profundamente o entendimento por 

trás da primeira resposta (TREAGUST, 2012).  

Os itens de duas camadas foram desenvolvidos visando compensar a limitação 

de itens de múltipla escolha simples que não podem acessar o motivo da seleção das 

alternativas (ERYILMAZ, 2010). Entretanto, apesar do avanço para a compreensão do 

raciocínio, esse modelo de teste não acessa o grau de certeza do estudante em fornecer 

determinadas respostas. Através do grau de assertividade informado pelo estudante pode-

se mensurar, por exemplo, o grau de articulação de seu conhecimento e discernir 

equívocos de falta de conhecimento. Visando sanar essa lacuna, pesquisadores (ARSLAN 

et. al., 2012, CETIN-DINDAR; GEBAN, 2011, ERYILMAZ, 2010) introduziram uma 

terceira camada no teste, especificamente para que o aluno possa apontar o grau de 

segurança que ele teve ao responder as duas camadas anteriores. Assim, os itens de três 
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camadas compensam a limitação de itens de duas camadas que não podem acessar a 

assertividade das respostas (ERYILMAZ, 2010).  

A terceira camada baseia-se no índice de certeza de resposta proposto por Hasan 

et. al., (1999). Esses autores afirmam que, por meio desse índice, é possível distinguir 

entre o que seria a falta de conhecimento e o que seriam equívocos, de fato. Embora 

ambos sejam responsáveis por respostas erradas, os autores salientam que é importante 

diferenciá-los, visto que a instrução para eliminar equívocos e para remediar a falta de 

conhecimento pode diferir consideravelmente.  

Os autores se baseiam em Hammer (1996) para conceituar equívocos como 

correspondendo a estruturas cognitivas que se diferem da compreensão aceita em um 

campo e que interferem na aquisição de novo conhecimento. Hasan et. al. (1999) 

enfatizam ainda que, enquanto a falta de conhecimento pode ser remediada com instrução 

e aprendizado subsequente, equívocos são responsáveis por dificultar, inadvertidamente, 

a aceitação e integração de novas habilidades ou conhecimentos. 

Nesse sentido, integrar ao teste em camadas o índice de certeza de resposta 

fornece informações valiosas aos professores e pesquisadores. Hasan et. al., (1999) 

explicam que o índice é geralmente associado a uma escala de ordem crescente de 

assertividade, e que por meio dele pede-se que o respondente forneça sua própria 

avaliação da certeza que ele tem em sua seleção das leis e métodos utilizados para obter 

a resposta. 

Nos testes em camadas, a terceira camada geralmente consiste em cinco 

alternativas por meio das quais o estudante deve expressar quão seguro ele se sente com 

relação às repostas das camadas anteriores. Elas vão de muito seguro, seguro, neutro, 

inseguro até muito inseguro. Segundo Eryılmaz (2010) quando os respondentes do teste 

não têm certeza sobre suas respostas, todas as combinações das respostas corretas e 

erradas do primeiro e do segundo nível devem ser categorizadas como falta de 

conhecimento, mesmo se ambas estiverem corretas. Entretanto, em nosso trabalho, 

entendemos a aprendizagem como algo oscilatório e dinâmico (PARZIALE, 2002). Nesse 

sentido, o entendimento correto precisa se consolidar e se articular para que o estudante 

se sinta seguro em relação a ele. Por isso, discordamos do autor e consideramos que a 

falta de certeza para respostas corretas (tanto na primeira quanto na segunda camada do 

teste) caracteriza um conhecimento ainda em construção, não articulado com suas 

situações de aplicação fazendo com que o aluno não esteja certo acerca de sua validade. 
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Já em situações nas quais os estudantes têm certeza sobre suas respostas na 

primeira e segunda camada, Eryılmaz (2010) considera que o acerto na primeira e 

segunda camada evidencia um conhecimento correto do conceito; nós interpretamos que 

nesse caso o conhecimento esteja mais articulado e consolidado, a ponto do estudante o 

reconhecer como válido. O acerto na primeira camada e erro na segunda, de acordo com 

o autor, geralmente significa um falso positivo (resposta correta com razão errada) e 

raramente um equívoco, nós interpretamos como conhecimento em construção. Como 

consideramos que o estudante está em processo de construção de seu conhecimento, 

avaliamos que o erro nas duas camadas geralmente representa um equívoco sobre o 

conceito, e nesse ponto concordamos com o autor. Por fim, o erro na primeira e acerto na 

segunda camada se configura como um falso negativo (ERYILMAZ, 2010) (resposta 

errada com razão correta), o que, segundo a literatura, demonstra falta de clareza acerca 

do conhecimento. Em nossa pesquisa interpretaremos essa combinação também como 

conhecimento em construção. 

A partir dessa interpretação de respostas, uma diversa gama de possibilidades 

para tratamento de dados se apresenta, desde interpretação de coerência de raciocínio até 

aplicação de análises estatísticas mais robustas. Além disso, consideramos que os testes 

em camadas podem se constituir enquanto um instrumento que nos permita mapear perfis 

epistemológicos dos estudantes, aliando a possibilidade de acesso a seus modos de 

raciocínio à praticidade dos testes de múltipla escolha, o que o torna uma ferramenta 

potencialmente valiosa. 

Perfil Epistemológico em teste de três camadas 

Apoiando-nos na noção do perfil epistemológico para compreender as diversas 

formas pelas quais um determinado conceito pode ser compreendido, construímos um 

instrumento com o formato de teste em três camadas (TTC) para mapear como os 

estudantes constroem seus perfis epistemológicos do conceito científico de densidade ao 

longo do processo de escolarização. Para tanto, segmentamos o conteúdo abordado no 

ensino fundamental e médio nas zonas propostas por Bachelard. Definimos conteúdos 

referentes a cada uma das zonas e construímos um questionário composto por questões 

referentes a cada uma delas. Inicialmente estabelecemos hierarquias dentro de cada uma 

das zonas, que posteriormente foram corroboradas por meio da aplicação de questionário 

aberto (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020).  
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Após a aplicação do questionário a uma amostra de 38 estudantes, avaliamos a 

validade da hierarquia estabelecida para as zonas do perfil através da análise da média do 

escore de cada um dos itens1. Nessa análise, tomamos as respostas dos estudantes como 

dados e verificamos que empiricamente é possível atribuir características específicas a 

essas respostas que se configuram como zonas do realismo ingênuo, empirismo e 

racionalismo. Nesse percurso, a possibilidade de utilizar questões abertas mostrou-se 

muito promissora, visto que assim pudemos ter indícios do raciocínio utilizado pelos 

estudantes. A partir da validação da hierarquia das zonas do perfil epistemológico, 

elaboramos itens correspondentes a cada uma dessas zonas. Esses itens foram construídos 

no formato dicotômico, com 5 assertivas, dentre as quais uma cientificamente correta e 

outras com distratores apontados pela literatura, provenientes da experiência docente de 

uma das pesquisadoras ou estabelecidos a partir do padrão de respostas fornecido ao 

questionário aberto. As respostas, além de nos fornecerem indicativos de distratores, 

foram fundamentais para a construção da segunda camada do teste. 

Como aponta Tamir (1971) as questões abertas podem ser muito úteis para 

auxiliar na construção de testes de múltipla escolha que se preocupam em acessar a lógica 

de raciocínio dos estudantes.  Consideramos que o cuidado metodológico da triangulação 

de diferentes dados para mapear as concepções e transformá-las em itens correspondentes 

a zonas do perfil epistemológico permite que o teste de múltipla escolha se aproxime da 

lógica de raciocínio dos estudantes e nos forneça evidências melhor fundamentadas para 

interpretar não só o perfil, mas também a aprendizagem a partir da construção de zonas 

científicas nesse perfil. 

Em nossas questões, elaboramos para a segunda camada uma explicação 

referente a cada alternativa existente na primeira. Desse modo, tivemos alternativas de 

“a” a “e” tanto na primeira quanto na segunda camada, assim como uma ordem de 

assertividade para a terceira camada também com cinco alternativas que iam desde muito 

seguro (alternativa “a”) até muito inseguro (alternativa “e”).  

Na literatura acerca de testes de múltipla escolha em camadas não há 

obrigatoriedade de que a segunda camada apresente a mesma quantidade de alternativas 

que a primeira, tampouco que todas as questões tenham número igual de alternativas. 

Entretanto, para fins de análise e comparações estatísticas optamos por homogeneizar, 

com cinco alternativas, todas as nossas questões, nas três camadas. 

 

1 Para mais informações sobre essa validação ver De Melo, Amantes e Vieira (2020) 
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Na segmentação do conteúdo de densidade referente ao ensino básico detalhada 

em De Melo, Amantes e Vieira (2020) observamos que, para a escolaridade definida em 

nossa pesquisa, o conteúdo escolar referente ao conceito se dispersa pelas zonas do 

empirismo e do racionalismo tradicional do perfil epistemológico. Entretanto, para 

mapear os perfis dos estudantes, julgamos pertinente incluir questões com elementos 

referentes à zona do realismo ingênuo, a fim de averiguar se os estudantes apresentam 

equívocos decorrentes da interpretação do fenômeno nessa doutrina filosófica. Assim 

como o próprio Bachelard reconhece, não estamos isentos de, por vezes, nos valermos 

desse paradigma para lidar com determinadas situações (BACHELARD, 1979). Todavia, 

aliado ao processo de construção dos perfis epistemológicos de qualquer conceito, está a 

consciência para discernir situações nas quais se deve utilizar uma zona em detrimento 

de outra (VIEIRA, et. al., 2017).  

Nesse sentido, consideramos que essa parte do perfil é fundamental para trazer 

informações para o processo de ensino e aprendizagem, visto que se refere as concepções 

que os estudantes apresentam no nível do senso comum. Para um mapeamento que vise 

informar ações didáticas, é importante incluir elementos que os estudantes possam 

apresentar nesse nível. A decisão de inclusão da zona do realismo ingênuo demandou 

uma ampliação do sistema categórico hierárquico inicial, que passou a incluir a zona não 

escolarizada do conceito, para a qual não existe hierarquia interna. Ademais para auxiliar 

no mapeamento dos perfis, incluímos uma zona híbrida entre as duas zonas escolarizadas. 

Na tabela abaixo apresentamos o sistema ampliado. 
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NÍVEL 1 

NÍVEL 2 

NÍVEL 3 

NÍVEL 4 

 

Tabela 01-. Entendimento do conceito nas zonas do perfil  

Realismo 
Ingênuo (RI) 

Empirismo (E)  Empirismo/Racionalismo 
Tradicional 

Racionalismo 
Tradicional (RT)          

 
Associar o conceito 
à forma, tamanho ou 
peso 

 

 
Saber operar com a 
fórmula de densidade 
d=m/v  
 

 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  

  
 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  
  

 
Saber a relação entre 
densidade e flutuação 
 

 
Saber relacionar as variáveis que 
dizem respeito à densidade  

 
Saber calcular a densidade 
utilizando elementos 
abstratos/teóricos  

Saber calcular a 
densidade de misturas/ 
soluções  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras  

 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras  
 

 

Identificar a variação no 
valor de densidade de 
misturas por meio da 
adição de solutos e/ou 
solventes.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Fonte: Autoras 

 

 A partir desse sistema categórico construímos três tipos diferentes de questões: 

i) questões que apresentavam alternativas referentes tanto à zona do realismo ingênuo 

quanto a do empirismo, na primeira e segunda camada, nomeadas de questões de iniciação 

do perfil; ii) questões totalmente empiristas ou racionalistas, em que tanto a primeira 

quanto a segunda camadas são compostas por alternativas que representam a zona em 

questão, as quais denominamos de questões legítimas e; iii) questões em que a primeira 

camada equivale ao empirismo, mas a alternativa correta da segunda é referente ao 

racionalismo, denominadas de híbridas.  

A terceira coluna da tabela apresenta entendimentos que, com exceção do nível 

2, são idênticos ou bastante similares aos da zona do racionalismo tradicional. O intuito 

dessa zona híbrida é representar a possibilidade de explicar um fenômeno tanto por leis 

teóricas quanto por correlações empíricas. Para os níveis 1, 3 e 4 as questões remetem ao 

mesmo fenômeno, mas com abordagens e explicações diferentes. Optamos por distinguir 



138 

 

 

 

 

apenas o nível 2, pelo fato de a ênfase no cálculo apresentada na zona do racionalismo 

tradicional não ser replicada na zona híbrida.  

Apresentamos abaixo um exemplo de cada tipo de questão, assim como a 

interpretação das possíveis combinações de respostas dos estudantes para cada uma delas, 

de acordo com a discussão estabelecida na seção que versa sobre a estrutura dos testes 

em três camadas. 

 

Tipos de Questões e interpretação de respostas 
 
1) Exemplo de uma questão de iniciação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Questão 4) Considere as três chapas abaixo, cada uma com suas respectivas dimensões, todas 
formados pelo mesmo material, a mesma temperatura. 
 

 

1aCamada  2aCamada 

Com relação à densidade delas, podemos 
afirmar que: 

 Qual das seguintes explicações é o motivo de 
você ter marcado a resposta para a pergunta 
anterior? 

 
(A) A densidade da A é a menor. 
(B) A densidade da A é a maior. 
(C) A densidade das três é a mesma. 
(D) A densidade da B é a média da densidade 
da A e da C. 
(E) A densidade da C é o dobro da de B. 

 
 

 

  

(A) Como B tem volume e massa intermediária em 
relação a A e C, sua densidade é a média dos 
valores de A e C. 
(B) Como as três são formadas pelo mesmo 
material, a densidade delas é a mesma. 
(C) Como A é a menor, ela é a mais leve, logo a 
menos densa. 
(D) Como a C tem aproximadamente o dobro do 
tamanho da B, sua densidade também segue essa 
relação. 
(E) Como A é a menor, a massa dela é mais 
concentrada, por isso ela é a mais densa. 
 

3aCamada 

Quanto seguro(a) você se sente para dar as respostas das duas perguntas anteriores? 
“muito seguro (a)” [MS] / “seguro(a)” [S] / “neutro(a)” [N] / “inseguro(a)” [I] / “muito inseguro(a)” [MI] 

(A) MS                       (B) S                               (C) N                                   (D) I                       (E) MI 
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Nosso objetivo no uso de questões desse tipo é verificar se o estudante é capaz 

de superar a zona do realismo ingênuo amplamente divulgada no senso comum, que 

associa densidade à forma ou tamanho. Esse tipo de questão é importante porque marca 

o início da construção do perfil epistemológico dos estudantes, visto que o perfil 

pressupõe um pluralismo de doutrinas filosóficas. Nesse sentido, a questão exemplificada 

marca a transição do estudante das concepções do senso comum para aquelas aceitas 

cientificamente. 

Especificamente nesses dois itens procuramos representar as associações que se 

estabelecem no senso comum, que relacionam densidade ao tamanho do objeto, assim 

como oferecer justificativas de acordo com essa concepção.  A alternativa correta que 

afirma que as três chapas têm a mesma densidade, assim como a justificativa, elas são 

feitas do mesmo material, representam o conhecimento de que densidade é uma 

propriedade intrínseca da matéria. Este conhecimento vai de encontro ao uso que 

cotidianamente se faz do conceito, e por isso, marca o início da construção de outra zona 

do perfil epistemológico. Na tabela abaixo apresentamos as possíveis combinações de 

respostas para a primeira e segunda camada.   

 

Tabela 02: Combinações de repostas das duas primeiras camadas 
Combinação 1 2 3 4 

1ª Camada 
    

2ª Camada 
    

Fonte: Autoras 

 

A partir da relação entre a primeira e a segunda camada soma-se a terceira que 

versa sobre o grau de assertividade do estudante em suas respostas anteriores. Neste 

trabalho analisaremos duas possíveis combinações de respostas para essa camada – 

Seguro e Inseguro.  

A interpretação dessas combinações de respostas varia a depender do tipo de 

questão. A tabela 03 apresenta a interpretação para questões de iniciação do perfil. 
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Tabela 03 – Interpretação das respostas para questões de iniciação do perfil 

Combinação Assertividade Interpretação 

1 

Seguro 
O estudante ainda não iniciou a construção de seu perfil 

epistemológico, opera na zona do realismo ingênuo (RI2) 

Inseguro 

O estudante pode ter iniciado a construção de seu perfil 

epistemológico para o conceito científico de densidade, visto que 

reconhece incerteza sobre a adequação de sua resposta. (RI1) 

2 

Seguro 

Conhecimento em construção (E1). Apesar do estudante apresentar 

um entendimento que ultrapassa o realismo ingênuo, ele ainda não 

consegue justificar de forma adequada a sua resposta e não percebe 

isso. 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E2). Apesar do estudante apresentar 

um entendimento que ultrapassa o realismo ingênuo, ele ainda não 

consegue justificar de forma adequada a sua resposta, mas dispõe de 

algum nível de percepção quanto a isso. 

3 

Seguro 

Conhecimento em construção (E1). O estudante não apresenta 

entendimento sobre o fenômeno, consegue justificar de forma 

adequada e não percebe isso2. 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E2).  O estudante não apresenta 

entendimento sobre o fenômeno, consegue justificar de forma 

adequada e dispõe de algum nível de percepção quanto a isso. 

4 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E3). O estudante apresenta certo 

domínio do conceito, entretanto ainda não está seguro quanto a 

aplicação de seu conhecimento. 

Seguro 
O estudante iniciou a construção de seu perfil epistemológico para o 

conceito de densidade (E4). 

 

Para interpretação das combinações de respostas possíveis para essa questão 

adotamos a seguinte hierarquia: 

 

  

 

 

 

De acordo com a literatura sobre testes em três camadas (ERYILMAZ, 2010), 

devemos dar especial atenção àqueles alunos que errem as duas camadas e estejam 

 
2 Apesar de poder aparecer, essa combinação de respostas é pouco esperada, porque espera-se que um 
estudante que consiga oferecer uma justificativa adequada para um fenômeno demonstre conhecimento 
sobre ele. Portanto, pode ser também considerada como acerto ao acaso, dependendo das outras marcações 
do sujeito no teste.  

Consolidação do Conhecimento científico 

RI -2 RI - 1 E - 1 E- 2 E - 3 E -4 

 



141 

 

 

 

 

seguros de suas respostas (RI2), pois isso evidencia equívocos, que correspondem a 

estruturas cognitivas que interferem na construção de um novo conhecimento. De acordo 

com o nosso referencial, esses equívocos podem ser interpretados como o uso de 

estruturas pertencentes a uma zona do perfil que não seja adequada para lidar com a 

situação em questão. Ou seja, especificamente no caso dessa questão, haveria evidência 

de que o estudante ainda não iniciou a construção de seu perfil epistemológico para o 

conceito de densidade. 

 

2) Exemplo de uma questão legítima - zona do empirismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um limão foi espremido num copo contendo água e as sementes ficaram no fundo do 
recipiente. A seguir foi adicionado ao sistema um pouco de açúcar, que se dissolveu 
completamente. Em consequência dessa dissolução as sementes subiram e passaram a 
flutuar. 

1aCamada  2aCamada 

Marque a alternativa que explica esse 
fenômeno: 

 Qual das seguintes explicações é o motivo de 
você ter marcado a resposta para a pergunta 
anterior? 

(A ) A adição de açúcar diminuiu a 
densidade das sementes.  
(B) A adição de açúcar diminui a densidade 
da solução.   
(C) A adição de açúcar aumentou a 
densidade da solução.  
(D) A adição de açúcar aumentou o volume 
da solução. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 (A) Os dados do problema são insuficientes para 
explicar a flutuação das sementes. 
B) O açúcar reage com as sementes diminuindo 
sua densidade. 
(C) Quanto mais concentrada for a solução menor 
será sua densidade, tornando as sementes mais 
densas do que o líquido, o que faz com que elas 
flutuem. 
(D) O aumento na massa do soluto pela adição do 
açúcar tornou a solução mais densa que as 
sementes, fazendo com que elas flutuassem. 
(E) Quando adicionamos açúcar aumentamos a 
massa e o volume da solução diminuindo sua 
densidade, nesse caso essa diminuição foi 
suficiente para fazer com que as sementes 
flutuassem. 

3aCamada 

Quanto seguro(a) você se sente para dar as respostas das duas perguntas anteriores? 
“muito seguro (a)” [MS] / “seguro(a)” [S] / “neutro(a)” [N] / “inseguro(a)” [I] / “muito inseguro(a)” [MI] 

(A) MS                       (B) S                            (C) N                                   (D) I                          (E) MI 
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3) Exemplo de uma questão legítima - zona do racionalismo tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso objetivo com a utilização das questões legítimas, tanto empíricas quanto 

racionalistas, é acompanhar a construção do entendimento do conceito de densidade 

dentro de cada zona do perfil. O exemplo 2 refere-se a uma questão pertencente ao nível 

4 da zona do empirismo, que diz respeito ao entendimento da variação no valor da 

densidade de misturas por meio da adição de solutos e/ou solventes. Já no exemplo 3 

temos uma questão referente ao nível 3 do racionalismo tradicional.  

A tabela 04 apresenta a interpretação para as combinações de respostas para as 

questões legítimas. 

 

 

 Usando as substâncias dessa tabela como referência, responda. 

Líquido Densidade à 20 oC 

Hexano (C6H14) 0,66 g/cm3 

Água (H2O) 0,99g/cm3 

 

1a Camada  2a Camada 
Qual das alternativas abaixo você considera 
que melhor explica a diferença de densidade 
entre essas duas substâncias? 

 Qual das seguintes explicações é o motivo de 
você ter marcado a resposta para a pergunta 
anterior? 

 
(A) Forças intermoleculares 
(B) Arranjo tridimencional das moléculas na 
fase líquida 
(C) Geometria molecular 
(D) Número de ligantes ao átomo central 
(E) Movimento de rotação dos átomos nas 
respectivas moléculas  
 

 (A) A cadeia do hexano é linear, o que dificulta o 
movimento das moléculas na fase líquida, conferindo a 
elas um arranjo mais volumoso e, com isso, menos 
denso. 
(B) Os átomos de carbono que formam a molécula de 
hexano são mantidos juntos por ligações duplas, o que 
impossibilita seu movimento de rotação, fazendo com 
que exista mais espaço entre as moléculas, por isso, elas 
são menos densas. 
(C) As forças que agem entre as moléculas de água são 
mais fortes fazendo com que elas fiquem mais unidas, e 
consequentemente mais densas. 
(D) A geometria da molécula de água é angular e isso 
confere a ela um caráter mais compacto e, portanto, 
mais denso. 
(E) O átomo de oxigênio, como tem apenas dois 
ligantes, consegue atraí-los mais fortemente que o 
átomo de carbono, que tem quatro; em virtude disso, as 
moléculas de água são mais compactas e mais densas. 
 

3aCamada 

Quanto seguro(a) você se sente para dar as respostas das duas perguntas anteriores? 
“muito seguro (a)” [MS] / “seguro(a)” [S] / “neutro(a)” [N] / “inseguro(a)” [I] / “muito inseguro(a)” [MI] 

(A) MS                       (B) S                            (C) N                                   (D) I                          (E) MI 
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Tabela 04 - Interpretação das respostas das questões legítimas (Empirismo ou Racionalismo Tradicional) 

Combinação Assertividade Interpretação 

1 

1ªC – Erro 

2ªC - Erro 

Seguro 
O estudante não demonstra possuir o entendimento referente a esse 

nível da zona em questão e não percebe isso (E0/RT0). 

Inseguro 

O estudante não demonstra o conhecimento referente a esse nível da 

zona em questão, mas dispõe de algum nível de percepção quanto a 

isso (E1/RT1). 

2 

1ªC – Acerto 

2ªC - Erro 

Seguro 

Conhecimento em construção (E2/RT2). O estudante apresenta um 

entendimento incipiente acerca do fenômeno em questão, não 

consegue justificar de forma adequada a sua resposta e não percebe 

isso. 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E3/RT3). O estudante apresenta um 

entendimento incipiente acerca do fenômeno em questão, não 

consegue justificar de forma adequada a sua resposta, mas dispõe de 

algum nível de percepção quanto a isso. 

3 

1ªC – Erro 

2ªC - Acerto 

Seguro 

Conhecimento em construção (E2/RT2). O estudante não apresenta 

entendimento sobre o fenômeno, consegue justificar de forma 

adequada e não percebe isso3. 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E3/RT3). O estudante não apresenta 

entendimento sobre o fenômeno, consegue justificar de forma 

adequada e dispõe de algum nível de percepção quanto a isso.  

4 

1ªC – Acerto 

2ªC - Acerto 

Inseguro 

Conhecimento em construção (E4/RT4). O estudante apresenta certo 

domínio do conceito, entretanto ainda não está seguro quanto a 

aplicação de seu conhecimento. 

Seguro 
O estudante demonstra possuir o entendimento referente ao nível da 

zona em questão (E5/RT5). 

 

Em nossa pesquisa nos valeremos das questões legítimas para acompanhar a 

construção dos níveis de entendimento pertencentes tanto à zona do empirismo quanto à 

do racionalismo.  

Para interpretação das combinações de respostas possíveis para esses tipos de 

questão adotamos a seguinte hierarquia: 

 

 

 

 
3 Apesar de poder aparecer, essa combinação de resposta é pouco esperada, porque espera-se que um 
estudante que consiga oferecer uma justificativa adequada para um fenômeno demonstre conhecimento 
sobre ele. Portanto, pode ser também considerada como acerto ao acaso, dependendo das outras marcações 
do sujeito no teste.  
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4) Exemplo de uma questão híbrida 

 

 

 

 

 

 

E-0 E - 1 E - 2 E- 3 E - 4 E -5 

RT-0 RT -1 RT-2 RT-3 RT-4 RT-5 

1aCamada  2aCamada 

Qual das alternativas abaixo você 
considera que melhor explica a 
diferença de densidade entre essas duas 
substâncias? 

 Qual das seguintes explicações é o motivo de 
você ter marcado a resposta para a pergunta 
anterior? 

 
(A) Tamanho das moléculas.  
(B) Peso das moléculas.  
(C) Volume e massa das moléculas. 
(D) Polaridade das moléculas. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 (A) As moléculas de água são mais leves que as 
de hexano e como a densidade é inversamente 
proporcional ao peso, a água é mais densa que o 
hexano. 
(B) Entre as moléculas de água existem ligações 
de hidrogênio que são fortes e por isso as 
mantém mais unidas fazendo com que a 
densidade seja maior. 
(C) Não há explicação, porque a molécula de 
hexano é mais pesada e maior que a molécula de 
água, assim sendo, ela não pode ser menos densa 
que a molécula de água. 
(D) Como a densidade significa massa por 
unidade de volume, apenas a relação entre essas 
duas grandezas explica essa diferença. 
(E) As moléculas de hexano são maiores que as 
da água e como a densidade é inversamente 
proporcional ao volume, o hexano é menos 
denso que a água. 

 
3aCamada 

Quanto seguro(a) você se sente para dar as respostas das duas perguntas anteriores? 
“muito seguro (a)” [MS] / “seguro(a)” [S] / “neutro(a)” [N] / “inseguro(a)” [I] / “muito inseguro(a)” [MI] 

(A) MS                        (B) S                          (C) N                               (D) I                      (E) MI 

 

 Usando as substâncias dessa tabela como referência, responda. 

Líquido Densidade à 20 oC 

Hexano (C6H14) 0,66 g/cm3 

Água (H2O) 0,99g/cm3 

 

Consolidação do conhecimento científico 
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Em nosso questionário, as questões híbridas representam situações nas quais a 

explicação, ou seja, a segunda camada correta para a questão, pertence à zona do 

racionalismo, e a primeira camada ao empirismo. Essas são questões chaves dentro do 

nosso mapeamento, visto que por meio delas conseguimos evidenciar a construção do 

entendimento entre zonas. Um estudante que seguramente acerte tanto a primeira quanto 

a segunda camada evidencia que consegue discernir situações em que teorias se fazem 

necessárias para explicar fenômenos empíricos. Na tabela 05 sintetizamos as 

interpretações das combinações de respostas. 

 

Tabela 05 - Interpretação das respostas das questões híbridas 

Combinação Assertividade Interpretação 

1 

1ªC – Erro 

2ªC - Erro 

Seguro 

O estudante não demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo, tampouco de suas 

explicações teóricas, nível do racionalismo tradicional e não percebe 

isso. (E0.RT0) 

Inseguro 

O estudante não demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo, tampouco de suas 

explicações teóricas, nível do racionalismo tradicional, mas dispõe de 

algum nível de percepção quanto a isso. (E1.RT1) 

2 

1ªC – Acerto 

2ªC - Erro 

Seguro 

O estudante demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo, mas não de suas 

explicações teóricas, nível do racionalismo tradicional e não percebe 

isso. (E2) 

Inseguro 

O estudante demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo, mas não de suas 

explicações teóricas, nível do racionalismo tradicional, mas dispõe de 

algum nível de percepção quanto a isso. (E3) 

3 

1ªC – Erro 

2ªC - Acerto 

Seguro 

O estudante não demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo. Mas demonstra 

entendimento quanto às explicações teóricas, nível do racionalismo 

tradicional. O estudante não manifesta dúvida quanto ao seu 

conhecimento (RT2). 

Inseguro 

O estudante não demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo. Entretanto demonstra 

entendimento quanto às explicações teóricas, nível do racionalismo 

tradicional. O estudante percebe de que está em dúvida quanto ao 

conhecimento. (RT3) 

4 

1ªC – Acerto 

2ªC - Acerto 

Inseguro 

O estudante demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo e de suas explicações 

teóricas, nível do racionalismo tradicional. Entretanto apresenta 

dúvida quanto à adequação das zonas a depender do contexto. 

(E3.RT3) 
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Seguro 

O estudante demonstra possuir o entendimento referente ao 

fenômeno em questão no nível do empirismo e de suas explicações 

teóricas, nível do racionalismo tradicional e consegue transitar entre 

as duas zonas a depender do contexto. (E4.RT4) 

 

Para interpretação das combinações de respostas possíveis para esse tipo de 

questão adotamos a seguinte hierarquia: 

 

 

E-0.RT-0 E-1.RT-1 E-2/RT- 2 E-3/RT-3 E-3.RT-3 E-4.RT-4 

 

 

Um dos pontos chave de nosso questionário pode ser evidenciados pelas 

questões apresentadas nos exemplos 3 e 4. Ambas se referem a mesma situação, 

entretanto, na questão apresentada no exemplo 3, a resposta correta para explicar a 

situação apresentada refere-se à polaridade das moléculas, algo que consideramos 

empírico pelo fato de poder ser visualizado através de experimentos – como usar um balão 

eletricamente não neutro para desviar um filete de água. Já na questão racionalista, 

exemplo 4, a explicação aparece em termos de teorias que são usadas para explicar a 

situação - as forças que agem entre as moléculas das substâncias.  

Consideramos que, do ponto de vista didático, é muito frutífero utilizar a parte 

empírica para criar uma situação, na qual a explicação final seja feita em termos de 

teorias. A Química apresenta uma quantidade pequena de conceitos que pode ser 

categorizada exclusivamente na zona empírica; entretanto, sendo uma ciência 

experimental na qual os experimentos são teoricamente pensados e construídos de forma 

racional, pode-se utilizar experimentos nessa zona para apresentar aos estudantes os 

fenômenos de interesse dessa ciência.  

 Consideramos que esse questionário, assim como a metodologia aqui apresentada 

para a interpretação das marcações nas camadas, contribua para a avaliação dos 

estudantes em termos de construção de seus conhecimentos nas zonas do perfil 

epistemológico. Por meio das análises das combinações de respostas entre as camadas é 

possível tecer interpretações em termos de coerência do raciocínio dos estudantes, fato 

frutífero para indicar ações didáticas apropriadas. Além disso, a partir do sistema de 

Consolidação do conhecimento científico 
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classificação hierárquico é possível gerar pontuações suscetíveis a outros tipos de 

análises, inclusive estatísticas, para trabalhar a qualidade ou a coerência do raciocínio em 

termos de medidas.  

Considerações Finais 

Neste trabalho demonstramos como aliamos o instrumento de coleta de dados 

dos testes em três camadas com a noção de perfil epistemológico. Adequamos a 

interpretação proposta por Eryılmaz (2010) para resultados entre as camadas com os três 

tipos de questões que construímos para mapear a construção do perfil epistemológico de 

densidade, de modo que a interpretação é dependente do tipo de questão analisada.  

Consideramos que utilizar o teste em três camadas como instrumento em nossa 

pesquisa tem muito potencial para nos ajudar a acompanhar a construção dos perfis 

epistemológicos dos estudantes, visto que nos possibilita um maior entendimento do 

raciocínio aliada à praticidade dos testes de múltipla escolha. 

Itens como os aqui apresentados podem ser utilizados como instrumentos de 

avaliação diagnóstica para informar ao professor qual zona o estudante se encontra dentro 

do perfil. De posse dessas informações, professores podem orientar seus planejamentos 

de ensino de modo a auxiliar os estudantes na construção de perfis que atendam aos 

objetivos de ensino e à perspectiva curricular. 

O teste elaborado não só aponta um conhecimento em termos da dicotomia das 

respostas, mas que também nos permite avaliar o raciocínio e interpretar a articulação do 

conhecimento, a partir do desempenho na primeira e segunda camada e das relações 

estabelecidas entre as três camadas do teste. Entendemos que, ao elaborar um instrumento 

com esse nível de complexidade e com uma estrutura que permite aplicá-lo a uma grande 

amostra, temos o potencial para realizar o mapeamento do perfil epistemológico e 

generalizar, ainda que com as devidas limitações, um conhecimento acerca das 

características desse perfil para alunos de diferentes níveis de escolarização. 
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CAPÍTULO 3 - O AUTOCONCEITO EM QUÍMICA DE ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO INVESTIGADO PELA ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

UMA ESCALA 

Self-concept in chemistry of high school students investigated by the preparation 

and validation of a scale 

Viviane Florentino de Melo, Amanda Amantes 

 

Resumo 

Neste estudo apresentamos o processo de construção e validação de uma escala de 
autoconceito em Química para estudantes do ensino médio brasileiro e avaliação da 
configuração do autoconceito da amostra. Construímos um modelo psicométrico e um 
teste que foi aplicado a 203 estudantes. Análise foi feita através do emprego da teoria de 
resposta ao item e da teoria clássica de testes. Os resultados indicaram que a escala é 
válida e é composta por três fatores: desempenho, interesse e engajamento cognitivo. A 
análise do autoconceito demonstrou que não há diferença de endossamento em relação 
aos fatores. Também por essa análise identificamos que somente o sexo se mostrou como 
preditor, isso ocorrendo apenas para a faceta de desempenho. 
  
Palavras-chave: Escala de autoconceito em Química, Validação de instrumento, Teoria 
de Resposta ao Item. 

Abstract  

In this study, we present the process of building and validating a self-concept scale in 
Chemistry for Brazilian high school students and evaluating the sample's self-concept 
configuration. We built a psychometric model and a test that was applied to 203 students. 
The analysis was done using the item response theory and the classic test theory. The 
results indicated that the scale is valid and comprises three factors: performance, interest, 
and cognitive engagement. The analysis of the self-concept showed that there is no 
difference in endorsement concerning the factors. Also, through this analysis, we 
identified that only sex was shown to be a predictor; this occurred only for the 
performance facet. 
 
Keywords: Self-concept scale in Chemistry, Instrument validation, Item Response 
Theory. 

INTRODUÇÃO 

O autoconceito pode ser concebido como um construto multidimensional, que 

diz respeito à percepção do indivíduo sobre si próprio, no que se refere à quesitos tanto 

acadêmicos quanto não acadêmicos (BONG; CLARK, 1999, SILVA; VENDRAMINI, 

2006). Constitui-se enquanto mecanismo de agência pessoal que também influencia no 

desempenho das pessoas. Assim sendo, pode contribuir para uma compreensão mais 
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ampla acerca de como as pessoas desenvolvem atitudes em relação a elas mesmas e como 

essas atitudes afetam sua perspectiva em relação à vida (SILVA; VENDRAMINI, 2006). 

Basicamente, o autoconceito pode ser tomado como uma organização de atitudes 

que se constituem pela percepção do sujeito sobre suas habilidades e papéis no mundo; o 

seu eu social, que reflete como esse sujeito acredita que os demais o veem e como o 

avaliam, e o seu próprio eu, que salienta o tipo de pessoa que o sujeito gostaria de ser 

(WYLIE, 1974). Por ser uma construção mental robusta, psicólogos têm delineado ser 

claramente pertinente sua relação com a aprendizagem dos alunos (BAUER, 2005). 

O autoconceito é construído tanto por meio de avaliações de pessoas que são 

importantes para o indivíduo (BANDURA, 1986), no quesito social, quanto por 

comparações realizadas pelo sujeito (PAJARES, 1996). Essas comparações podem ser 

tanto internas, com relação ao desempenho da pessoa em áreas relacionadas (“eu sou 

melhor em matemática do que em inglês”), quanto externas, quando o sujeito compara 

seu desempenho com os demais (“eu sou um estudante de matemática melhor que a 

maioria de meus amigos”) (SILVA; VENDRAMINI, 2006).  

Podemos entender o autoconceito como uma crença específica de uma pessoa 

sobre suas habilidades, independente do domínio. No que se refere ao domínio 

acadêmico, o autoconceito diz respeito ao universo de representações que o aluno tem de 

suas capacidades, realizações, bem como das avaliações que ele faz dessas mesmas 

capacidades e realizações (SILVA; VENDRAMINI, 2006).  

O autoconceito também foi identificado como um componente contribuinte em 

modelos de expectativa de motivação e mudança conceitual. Expectativas de motivação 

baseiam-se na noção de que os indivíduos escolherão, e persistirão em fazer, uma tarefa 

se eles tiverem uma expectativa razoável de êxito (BAUER, 2005). Nielsen e Yezierski 

(2015) salientam que uma das características mais importantes do autoconceito talvez seja 

sua relação com o domínio cognitivo. 

Ademais, especialistas indicam que há uma relação estreita entre o autoconceito 

e o desempenho acadêmico (WYLIE, 1974). Esse fato aponta para a necessidade da 

consideração da variável autoconceito em pesquisas que visem avaliar o desempenho 

acadêmico em alguma área, visto que os estudantes constroem seus julgamentos acerca 

de suas habilidades em um determinado domínio, como a Química, por exemplo, 

baseando-se em seus desempenhos conquistados nessa área (NIELSEN; YEZIERSKI, 

2015). Nessa perspectiva, acessar o autoconceito em química dos estudantes pode ser um 

meio para compreender suas performances diante desse conteúdo escolar. Autores 
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apontam que o autoconceito em química se relaciona com o sucesso dos estudantes nessa 

disciplina, assim como suas capacidades de realização (BAUER, 2005; LEWIS et. al., 

2009). 

A partir das considerações das pesquisas supracitadas percebe-se a importância 

que o autoconceito pode ter para o sucesso ou fracasso dos estudantes diante de algum 

conteúdo escolar. A percepção dos sujeitos sobre si próprios, que no quesito acadêmico 

é construída durante o processo de escolarização, pode ser um divisor de águas quanto às 

possibilidades futuras, como escolha de carreiras, por exemplo. 

Todavia, apesar de existir uma ampla gama de estudos sobre o autoconceito de 

estudantes de todas as idades na literatura sobre psicologia educacional, o autoconceito 

em química de estudantes do ensino médio ainda carece de atenção (NIELSEN; 

YEZIERSKI, 2015). Há na literatura um inventário de autoconceito em Química 

(BAUER, 2005) que foi construído a partir de um questionário de autodescrição para 

avaliar o componente afetivo da aprendizagem de alunos universitários. Esse instrumento 

contém várias subescalas (de desempenho acadêmico, em matemática etc.) mas nenhuma 

sobre ciência. Para abordar o conteúdo de química, Bauer (2005) reformulou os dez itens 

de matemática. Assim, o inventário de autoconceito em química é composto por quatro 

escalas, retiradas do questionário de autodescrição, somadas aos dez itens sobre química. 

Nielsen e Yezierski (2015) aplicaram o inventário de autoconceito em química 

a 515 estudantes do ensino médio divididos em quatro tipos diferentes de salas de aula de 

química com níveis distintos de profundidade de estudo. Concluíram que o inventário 

ofereceu dados válidos sobre o autoconceito dessa amostra. Apesar de não deixarem 

explícito em sua pesquisa a nacionalidade desses estudantes, tudo indica que a pesquisa 

foi desenvolvida em escolas norte americanas.  

Em revisão bibliográfica Gasparotto et. al., (2018) não encontraram nenhum 

artigo, dentro de seus critérios de busca, que tratasse do autoconceito de estudantes do 

ensino médio brasileiro. Os autores revisaram sistematicamente as pesquisas que 

analisaram a relação do autoconceito com o rendimento acadêmico de adolescentes do 

ensino médio. 

Diante desta lacuna na literatura nacional e do potencial informativo que uma 

escala de autoconceito em química pode oferecer, tanto para pesquisadores quanto para 

professores, buscamos construir nosso próprio instrumento para acessar o autoconceito 

de química de estudantes do ensino médio. Na próxima seção descrevemos como 

construímos e validamos nossa escala. 
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MÉTODO 

I – Construção da Escala e Sujeitos 

 

Para a construção da escala de autoconceito em Química adaptamos itens de duas 

escalas de autoconceito já validadas para seus referidos contextos de aplicação: um 

inventário de autoconceito em química (BAUER, 2005) utilizado no contexto 

Estadunidense e, uma escala de autoconceito em estatística para estudantes brasileiros 

deste curso superior (SILVA; VENDRAMINI, 2006).  

O inventário de autoconceito em Química de Bauer (2005) é composto de 5 

subescalas: autoconceito em matemática, autoconceito em química (10 itens), 

autoconceito acadêmico, autoconceito de satisfação acadêmica e autoconceito sobre 

criatividade, totalizando 38 itens. Para a construção de nosso instrumento utilizamos nove 

dos dez itens referentes a parte da química. Descartamos apenas um item que versava 

sobre o uso da química em outras disciplinas por julgar que ela pressupõe uma 

interdisciplinaridade que não é recorrente no contexto brasileiro. Nossa opção em não 

utilizar o inventário de autoconceito em química completo baseou-se no fato de o 

inventário ser um instrumento muito extenso. No próprio texto recomenda-se que, para 

fins de redução do tempo de aplicação do instrumento, o pesquisador se utilize apenas 

dos itens referentes à química. O autor salienta, contudo, a necessidade de validação desse 

novo instrumento. 

A escala de autoconceito em estatística (SILVA; VENDRAMINI, 2006) 

validada para estudantes universitários é composta por 21 afirmativas. Dela, adaptamos 

itens que julgamos pertinentes ao nosso objeto de estudo. Esses itens versavam sobre a 

percepção do indivíduo sobre seu desempenho, seus sentimentos em relação ao conteúdo 

– se considerava fácil, interessante etc. e sua persistência para o aprendizado. Utilizamos 

doze de seus itens, descartamos afirmativas que estabeleciam comparações entre o 

desempenho do estudante na sala de aula e no curso em questão, comparação envolvendo 

gênero, faixa etária e desempenho profissional, por julgar que elas não se adequavam ao 

contexto do ensino médio, uma vez que no curso regular não há grandes variações na 

faixa etária dos estudantes, tampouco o conteúdo de química é abordado na perspectiva 

de desempenho de uma profissão. 
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Por meio das adaptações realizadas a partir desses dois instrumentos, 

construímos uma escala composta por 21 afirmativas, por meio da qual buscamos acessar 

o autoconceito em química de estudantes do ensino médio.  

Optamos por utilizar uma escala Likert (1932) para as respostas dos estudantes. 

Esse tipo de escala é adequado para instrumentos que acessam um determinado traço 

latente em uma escala que reflete a graduação desse traço. Autores explicam que o 

objetivo, nesse caso, é verificar o quanto do traço é reforçado ou está presente em ações, 

comportamentos, preferências ou atitudes das pessoas. Assim, as afirmativas que 

compõem a escala buscam cobrir uma gama de graus de endossamento do traço latente, 

no nosso caso o autoconceito em química. 

Variáveis ou traços latentes são atributos construídos a partir de uma teoria, mas 

que são relacionados a dados observáveis também por parâmetros teóricos. A lógica por 

trás dos modelos de variáveis latentes é que as diferenças nas variáveis latentes resultam 

em diferenças nas variáveis observáveis (GOLINO; GOMES, 2015). Desse modo, em 

nosso instrumento, as opções da escala assinaladas pelos respondentes correspondem aos 

dados observáveis e, o autoconceito em química é inferido a partir delas.  

Apresentamos, no quadro 01, as afirmativas que compõem nossa escala de 

autoconceito em química com as referidas fontes. 
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Quadro 01. Afirmativas da escala de autoconceito em Química 

 AFIRMATIVAS FONTE 

1 Ser bom em Química é importante pra mim. Adaptada – E.A.E  

2 Eu acho interessante resolver problemas de Química Adaptada – E.A.E 

3 Em comparação com todos os estudantes da minha classe, eu sou bom 
em Química. 

Adaptada – E.A.E 

4 Os trabalhos de Química são fáceis pra mim. Adaptada – E.A.E 

5 Eu me sinto incapaz na aula de Química. Adaptada – E.A.E 

6 Eu aprendo Química rapidamente. Adaptada – E.A.E 

7 Eu usualmente me saio bem em Química. Adaptada – E.A.E 

8 Eu acho a Química interessante. Adaptada – E.A.E 

9 Quando um exercício de Química é difícil para eu resolver, me 
esforço mais para solucioná-lo. 

Adaptada – E.A.E 

10 Eu nunca fiquei empolgado (estudando ou aprendendo) com Química. Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

11 Eu gosto de estudar Química quando não estou em aula. Adaptada – E.A.E 

12 A Química é “chata”. Adaptada – E.A.E 

13 Eu sou bom em entender as ideias da Química. Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

14 A matéria de Química me intimida (deixa com medo). Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

15 Eu hesitaria (pensaria duas vezes) em me matricular em cursos que 
envolvessem Química. 

Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

16 Eu geralmente me saio melhor em assuntos ou tarefas que envolvem 
Química do que outros assuntos e tarefas que envolvem diferentes 
conteúdos. 

Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

17 Eu tenho dificuldade em entender qualquer coisa relacionada à 
Química. 

Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

18 Quando eu acho que os exercícios de Química estão difíceis, eu 
normalmente desisto de fazer. 

Adaptada – E.A.E 

19 Eu acho os conceitos de Química interessantes e desafiadores. Traduzida – I.A.Q. 

20 Eu geralmente tenho dificuldade em entender temas que exigem 
conhecimentos de Química. 

Traduzida e adaptada – 
I.A.Q. 

21 Eu participo com confiança em discussões com amigos da escola 
sobre assuntos relacionados à Química. 

Traduzida – I.A.Q. 

 

COLETA DE DADOS 

Nosso instrumento de pesquisa foi aplicado a 203 estudantes do ensino médio 

de uma escola da rede pública estadual da cidade de Salvador, BA. Esses estudantes se 

dividiam em 14 turmas: seis do segundo ano e oito do terceiro. A faixa etária variou de 

15 a 20 anos de idade, sendo que 96 estudantes (47,3%), tinham 17 anos. A maioria da 

amostra (58%) consistia em estudantes do sexo feminino.  

 
 
 
 

Legenda: 
 E.A.E. = Escala de Autoconceito em Estatística 
 I.A.Q. = Inventário de Autoconceito em Química 
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Gráfico 01. Faixa etária dos estudantes 

 

 

Optamos por aplicar nosso instrumento a estudantes do segundo e terceiro anos 

do ensino médio em razão do maior tempo de contato com a referida disciplina que esses 

estudantes apresentam, em comparação com estudantes do primeiro ano. Os dados foram 

coletados nos meses de setembro e outubro de 2018 com ajuda de uma professora 

colaboradora que leciona na escola.  

II – Procedimentos de Análise 

 

Dos 203 participantes, utilizamos 202, uma vez que um estudante deixou o teste 

em branco. Conduzimos dois estudos: i) avaliação da validade da escala construída, ou 

seja, o quanto suas afirmativas são fidedignas e confiáveis para acessar o traço latente 

“autoconceito em Química” e, ii) análise da configuração do autoconceito em Química 

para a amostra investigada. 

A validação da escala foi conduzida no software R (R CORE TEAM, 2012), no 

qual avaliamos as propriedades psicométricas dos itens e o ajuste do modelo pela Teoria. 

Nesse procedimento foram avaliados:  i) a composição da escala através da análise fatorial 

exploratória, ii) o ajuste do  melhor modelo relacionado à escala Likert, através do teste 

ANOVA (Generalized Partial Credit Model- GPCM,  ou o  Samejima logistic model -

Graded), iii) o ajuste do melhor modelo relacionado ao número de parâmetros a serem 

avaliados para explicar o padrão de respostas (através dos índices TLI, CFI, RMSEA e 

do alfa de cronbath) e, iv) o ajuste dos itens (através do INFIT e OUTFIT). 
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 Os resultados das análises realizadas mediante os métodos descritos nos 

indicam a validade da escala e do modelo estatístico empregado para acessar o traço 

latente “autoconceito em Química”. Assim, prosseguimos com análises referentes à 

configuração do autoconceito em Química da amostra. Esse segundo estudo foi 

conduzido através da comparação das medidas relativas ao autoconceito obtidas pelo 

emprego da TRI, realizada por meio de testes clássicos de diferença de média (teste K-S, 

Teste T). Ademais, avaliamos também possíveis preditores de autoconceito: sexo, série e 

turma, essas análises foram realizadas por meio do teste ANOVA. 

 

ANÁLISE E RESULTADOS 

Estudo 1 – Validação da escala 

 

Para validar nossa escala de autoconceito em química, inicialmente tabulamos 

as respostas dos estudantes em uma tabela de dupla entrada. O questionário aplicado 

usava escala Likert (1932), na qual os estudantes indicam o grau de concordância com as 

afirmativas apresentadas. A escala Likert apresenta 5 opções de resposta: Discordo 

Fortemente, Discordo, Neutro, Concordo e Concordo Fortemente. Para fins de tratamento 

dos dados, atribuímos valores de 1 a 5, para cada uma das opções de resposta, sendo 1 

para Discordo Fortemente e assim sucessivamente. Em nossa escala, a exemplo da escala 

de autoconceito em estatística (SILVA; VENDRAMINI, 2006) havia afirmativas 

invertidas. Nesses itens a nossa atribuição de valores também se inverteu, sendo 5 para 

Discordo Fortemente. 

Utilizamos o Software R (R CORE TEAM, 2012), para realizar a análise fatorial 

exploratória. Esse tipo de análise é recomendado para situações nas quais não se parte de 

uma teoria para inferir agrupamentos de itens em fatores. Utilizamos o método da análise 

paralela que consiste em gerar uma amostra aleatória randômica e comparar os 

autovalores da amostra empírica com os autovalores dessa amostra aleatória randômica 

(HAYTON; ALLEN; SCARPELLO, 2004). A saída dessa análise apresenta uma 

indicação de componentes e fatores que devem ser levados em consideração para os dados 

empíricos de entrada, assim como um gráfico onde são plotados os autovalores dos 

componentes principais e da fatorial. O resultado indica que a escala elaborada é 

composta por três fatores e dois componentes. A interpretação de fatores e componentes 
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varia na literatura, mas em geral são usados para justificar a separação do instrumento em 

subescalas que acessam um traço latente geral, ou para estipular dimensões distintas 

relacionadas a diferentes traços que podem ou não compor um componente geral. A 

escolha pela interpretação depende de várias características do estudo, sendo o objetivo e 

perspectiva teórica os parâmetros mais usuais para interpretar esses resultados. No nosso 

estudo, consideramos os fatores como subescalas ou facetas do traço latente autoconceito, 

uma vez o que o entendemos como um atributo geral do sujeito dimensionado por 

características que dizem respeito ao desempenho, interesse e engajamento. Contudo, 

essa caracterização de fatores, os quais denominamos por facetas do autoconceito, só foi 

realizada a partir da Análise Fatorial. 

A partir da Análise Fatorial, identificamos o agrupamento dos itens nos 3 fatores 

indicados para análise paralela. Verificamos que a primeira faceta é composta de doze 

itens (afirmativas 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21), a segunda de sete (afirmativas 

1, 2, 8, 10, 11, 12 e 19) e a terceira por dois (afirmativas 9 e 18).  

Analisando qualitativamente as afirmativas que compõe cada faceta, 

classificamos a primeira como desempenho, a segunda como interesse e a terceira como 

engajamento cognitivo. Na faceta classificada como desempenho temos afirmativas que 

remetem à percepção pessoal do estudante acerca de quão bem ele executa tarefas ou 

vivencia situações relacionadas ao conteúdo de Química. Por exemplo, a afirmativa “Eu 

aprendo Química rapidamente” (item 6), a afirmativa “Eu tenho dificuldade em entender 

qualquer coisa relacionada à Química” (item 17) (no momento da tabulação dos dados as 

afirmativas invertidas como essa são tabuladas ao contrário, o que para fins de 

interpretação qualitativa, acarreta na inversão de seu significado).  

A faceta que corresponde ao interesse é composta por afirmativas que 

demonstram uma percepção pessoal relacionada à motivação intrínseca do sujeito 

(RYAN; DECI, 2000), como ele percebe a sua motivação para aprender Química, 

constituindo um interesse genuíno com o conteúdo que vai além da situação escolar. 

Como exemplo temos as afirmativas “Eu acho a Química interessante” (item 8) e a 

afirmativa “Eu acho os conceitos de Química interessantes e desafiadores” (item 19).  

Já a faceta classificada como engajamento cognitivo (FREDRICKS; 

BLUMENFELD; PARIS, 2004) diz respeito a afirmativas que remetem à percepção 

pessoal do sujeito acerca do esforço por ele dispendido para aprender o conteúdo. Por 

exemplo a afirmativa “Quando um exercício de Química é difícil para eu resolver, me 

esforço mais para solucioná-lo” (item 9). 
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Como resultado da avaliação da escala enquanto modelo teórico do traço latente 

investigado, obtivemos uma estrutura, representada pela figura 01, que determina o que 

cada item acessa em termos das três facetas do autoconceito:  1 – desempenho, 2 – 

interesse e 3 – engajamento cognitivo. A estrutura apresentada na figura 01 diz respeito 

a um modelo psicométrico (BORSBOOM, 2008). Ademais, há o valor de contribuição de 

cada item para dimensionar cada uma das facetas. Isso quer dizer que o item 17 

dimensiona melhor a faceta de desempenho do que o item 5, assim como o item 12 

contribui mais para dimensionar a faceta interesse do que o item 11 e o item 18 contribui 

mais para dimensionar a faceta do engajamento cognitivo que o item 9. 

 

 
Figura 01: Agrupamento dos itens nos fatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estipulado o modelo teórico para interpretação do traço autoconceito, 

prosseguimos com a validação através da comparação de modelos em relação à escala. 

Testamos dois modelos: 1) Generalized Partial Credit Model, (GPCM) e 2) Samejima 

logistic model (Graded). Na aplicação da TRI para escalas tipo Likert, esses modelos são 
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frequentemente utilizados, sendo sua escolha realizada de acordo com a adequação dos 

dados ao modelo. Por meio desses modelos é estabelecida a relação entre as respostas 

dadas à escala Likert com o theta, medida subjacente não observável associada ao 

autoconceito em química. Assume-se que cada valor crescente da escala indique um passo 

cumulativo em direção a valores mais altos na variável latente (NUNES, et. al., 2008).  

A diferença básica entre os modelos é que para escalas graduadas (Samejima 

logistic model) presume-se que os avanços nas pontuações Likert são constantes e iguais 

para todos os itens e no modelo de créditos parciais (Generalized Partial Credit Model) 

essa condição é relaxada, podendo-se configurar diferentes distâncias entre as pontuações 

Likert, dependendo do item a ser considerado (NUNES, et. al., 2008). 

Testamos o ajuste dos dois modelos através da ANOVA no programa R, 

avaliando os índices Akaike’s Information Criterion (AIC) e Bayesian Information 

Criterion (BIC) nas comparações pareadas. Na tabela 1 apresentamos o resultado de 

comparação entre o Generalized Partial Credit Model, e o Samejima logistic model, a 

partir do qual verificamos que o segundo modelo apresenta um melhor ajuste 

(AICGPCM=10753,53; AICGraded=10651,57, p< 0,05).  

 

 

Tabela 01. Comparação entre os modelos 
 

GPCM 
x 

Graded 

AIC AICc SABIC HQ BIC logLik X2 df p 

10753.53 11486.16 10773.70 10946.28 
 

11229.92 
 

-5232.765    

10651.57 
 

11384.20 
 

10671.74 
 

10844.32 
 

11127.96 
 

-5181.784 
 

101.962 
 

0 0 

 

Constatamos que, para o modelo indicado na ANOVA, os índices de ajuste 

demonstram sua ótima adequação (TLI=0,9937, CFI=0,9962 e RMSEA=0,0122.) Os 

índices TLI (Tucker Lewis Index) e CFI (Comparative Fit Index) calculam o ajuste do 

modelo, valores maiores que 0,95 indicam ótimo ajuste e os superiores a 0,90 indicam 

ajuste adequado (BENTLER, 1990; HU; BENTLER, 1999). Por sua vez, o RMSEA 

(Root-Mean-Square Error of Aproximation) é uma medida de discrepância, sendo 

esperados resultados menores que 0,05 (FINCH e FRENCH, 2015; GOLINO e GOMES, 

2015). Como constatamos, o modelo Samejima logistic model apresentou índices bem 

ajustados em relação a esses critérios. 
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Avaliamos também a confiabilidade desse modelo através do alfa de Cronbach. 

É documentado na literatura (KLINE, 1993; MARTINS, 2006; NUNNALLY, 1978) que 

há confiabilidade das medidas quando esse coeficiente está acima de 0,7. Nossa escala 

apresentou alfa de Cronbach igual a 0,89, indicando alta confiabilidade. 

Estipulado o modelo e verificada sua adequação, seguimos com o cálculo dos 

parâmetros dos itens. Na Teoria de Resposta ao Item (TRI) o parâmetro a1 se refere à 

capacidade de discriminação dos itens, o d à dificuldade de transição de uma classe para 

outra. Como nosso modelo é composto por três facetas, temos a capacidade de 

discriminação de cada uma delas (a1 capacidade de discriminação do item na faceta de 

desempenho, a2 capacidade de discriminação do item na faceta de interesse e a3 

capacidade de discriminação do item na faceta de engajamento cognitivo). Utilizamos 

essas medidas para averiguar alguma inconsistência dos itens (como não manutenção da 

hierarquia das categorias e itens com discriminação invertida). Também avaliando 

características dos itens, nos valemos do itemfit, índice de ajuste baseado em um teste de 

hipótese para averiguar a adequação do item ao modelo. A hipótese nula significa que o 

item é adequado, e nesse caso o valor de p.S_X2 deve se apresentar maior que 0,05.  

                          
 

Tabela 02. Parâmetros dos itens 
Item a1 a2 a3 d1 d2 d3 d4 p.S_X2 

1 -1.461 0.699 0.071 4.035 2.040 0.829 -2.335 0.369 

2 -1.635 0.587 -0.061 4.050 1.532 1.025 -3.237 0.360 

3 -1.531 -0.895 -0.175 2.602 0.472 -1.547 -4.344 0.225 

4 -1.459 -0.478 -0.363 3.537 0.730 -0.572 -4.902 0.634 

5 -0.949 -1.051 0.540 3.264 1.733 0.692 -1.604 0.586 

6 -1.917 -1.409 -0.466 2.839 0.324 -0.648 -5.027 0.168 

7 -1.228 -0.742 -0.390 3.270 1.162 0.042 -3.262 0.214 

8 -2.080 1.484 0.328 4.635 2.813 1.546 -2.332 0.457 

9 -0.643 -0.080 0.946 3.324 1.315 0.642 -2.366 0.054 

10 -1.135 0.380 0.161 2.572 0.903 0.345 -1.876 0.037 

11 -0.812 0.468 0.264 1.438 -0.694 -1.349 -3.112 0.686 

12 -1.592 0.837 0.301 4.192 1.952 0.599 -1.758 0.148 

13 -1.576 -0.328 -0.116 3.424 1.209 -0.097 -3.647 0.566 

14 -1.128 -0.594 -0.022 2.253 0.985 0.267 -1.699 0.021 

15 -1.380 0.025 -0.202 1.010 -0.419 -1.143 -2.838 0.328 

16 -1.354 -0.329 -0.209 0.966 -0.974 -2.313 -4.054 0.698 

17 -2.335 -1.051 0.568 4.713 2.122 0.760 -3.578 0.429 

18 -2.028 -1.751 4.004 8.265 2.577 1.285 -5.559 0.126 

19 -1.312 0.657 -0.161 3.939 2.355 1.179 -2.313 0.499 

20 -2.302 -1.019 0.000 3.820 0.914 -0.544 -4.395 0.240 

21 -1.271 0.000 0.000 1.184 -0.011 -1.208 -3.197 0.496 
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De todos os nossos itens, apenas os itens 10 e 14 apresentaram um valor de 

p.S_X2 menor que 0,05, ou seja, foram os únicos que tiveram mau ajuste. Esse resultado 

evidenciou problemas dos referidos itens. No que se refere ao item 10 consideramos que 

o valor do seu índice seja devido ao alto grau de comprometimento que a afirmativa 

apresentada impõe - “Eu nunca fiquei empolgado (estudando ou aprendendo) com 

Química”. Devido a esse fato, decidimos trocar a palavra “nunca” pela expressão “não 

fico”, que impõe um grau de comprometimento menor, para futuras versões do 

instrumento. 

Quanto ao item 14, a afirmativa contida nesse item é a seguinte - “A matéria de 

Química me intimida (deixa com medo)”. Consideramos que o mal ajuste possa ser devido 

ao fato de os estudantes não terem necessariamente medo da matéria, mas sim 

insegurança, ou que possa ter havido uma interpretação dúbia pela existência da expressão 

entre parênteses, o que tornou a afirmativa mais prolixa. Como não temos como 

identificar exatamente a causa do mau ajuste, visto que as duas suposições são igualmente 

plausíveis e difíceis de serem contornadas em uma reformulação, optamos por retirar o 

parêntese explicativo e manter o item, também para futuras versões. 

No que se refere à capacidade de discriminação nas facetas, com relação ao 

desempenho, os itens que mais discriminam os sujeitos são o de número 17 e 20, em 

relação ao interesse, o item com maior capacidade de discriminação é o 8, e no que se 

refere ao engajamento cognitivo o item que mais discrimina é o 18. A capacidade de 

discriminação de item diz respeito ao quão bem ele separa indivíduos com valor menor e 

maior do traço latente.  

Após a condução das análises supracitadas, análises fatorial, teste ANOVA, 

análise da confiabilidade e os parâmetros dos itens, tivemos como resultado a composição 

de uma escala válida para o autoconceito em Química com o agrupamento dos itens do 

teste em três facetas que dimensionam o traço (desempenho, interesse e engajamento 

cognitivo). Essas facetas servirão como parâmetro para identificarmos a configuração do 

traço latente da amostra, assim como o que pode influenciar o autoconceito em Química, 

esse estudo é apresentado a seguir. 
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ESTUDO 2 – Análise do Autoconceito em Química da amostra 

 

Para realizar o estudo sobre o autoconceito em Química da nossa amostra 

utilizamos o software SPSS (IBM_CORP, 2011). Inicialmente testamos se as facetas 

desempenho, interesse e engajamento cognitivo são igualmente endossadas pelos sujeitos 

ou se uma delas se sobressai em relação às outras quando avaliamos o autoconceito em 

Química. Iniciamos com alguns testes sobre a distribuição amostral para garantia do 

emprego adequado de testes de diferença de médias. Os dados a serem comparados aqui 

dizem respeito às medidas estimadas para a “proficiência” das pessoas, através da TRI. 

Essa proficiência é interpretada como a medida do autoconceito, que, no nosso caso, é 

composta por valores em 3 facetas. Dessa maneira, temos uma medida para o 

autoconceito na faceta do desempenho, outra medida do atributo na faceta do interesse e 

mais uma na faceta do engajamento cognitivo.  

Um dos testes de distribuição amostral é o de normalidade, que foi avaliado pelo 

Kolmogorov-Smirnov. Ele indica se a medida com a qual estamos trabalhando se 

apresenta ou não normalmente distribuída, o que pode ser um critério importante para 

comparar medidas a depender do método posterior. No nosso caso, as medidas das 

pessoas obtidas na análise pela TRI se referem a uma medida intervalar, sendo permitidos 

assim, testes de diferenças de média e testes de regressão (TRIOLA, 2005). O resultado 

indica que a distribuição é normal em todos os fatores (KSF1= 0,031 pF1 = 0,20; 

KSF2=0,054, pF2=0,20; KSF3=0,074, pF3= 0,09).  

Para verificar a existência ou não de diferença de endossamento, realizamos 

Teste-T de amostra emparelhada comparando as médias do autoconceito em cada faceta. 

Para o fator 1 (desempenho) a média foi de -0,066 (SD=1,413); para o fator 2 (interesse) 

a média foi de 0,053 (SD = 1,306); para o fator 3 (engajamento cognitivo) a média foi de 

0,013 (SD = 1,418). Como resultados temos que não há diferença de endossamento dos 

três fatores para a medida de autoconceito em Química. 
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Tabela: 03. Resultado do Teste – T  

Fatores Média    Desvio Padrão    t                     p 

Desempenho  

Interesse 

Eng. Cognitivo 

-0,066           1,413  

 0,673              0,502 

0,493              0,622 

Interesse  

Desempenho 

Eng. Cognitivo 

0,053           1,306  

 0,673              0,502 

0,434              0,665 

Eng. 

Cognitivo 

 

Desempenho 

Interesse 

0,013           1,418  

 0,493             0,622 

0,434             0,665 

 

 

Na sequência avaliamos se há algum preditor para o endossamento dos fatores 

do autoconceito em Química. Isso significa investigar se algo influencia na forma como 

os sujeitos endossam cada uma das três facetas do autoconceito. Para isso testamos se os 

três fatores são igualmente endossados independente da turma, do sexo e da série. 

Averiguar se essas variáveis influenciam nos fatores que compõem o 

autoconceito é importante para evidenciar aspectos que se relacionam com a performance 

dos estudantes em química, tais como o conteúdo estudado, o contexto da sala de aula, 

papéis de gênero etc. Não conseguimos avaliar outros possíveis preditores, tais como 

efeito escola, efeito professor, contexto social, contexto econômico etc. por não 

dispormos de dados referentes a essas variáveis. Reconhecemos que muitos podem ser os 

preditores desse construto. Informações dessa natureza podem revelar variáveis que 

influenciam, para além da sala de aula, e da própria escola, o desempenho acadêmico dos 

estudantes. 

Para análise dos preditores utilizamos o teste ANOVA, que compara a média 

populacional de dois grupos, através de um teste de hipótese. A hipótese nula (p > 0,05) 

é de que as médias são iguais, ou seja, não existem diferenças significativas entre os 

fatores que compõem o autoconceito em químico dos grupos testados.  Os resultados são 

apresentados na tabela 04. 
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Tabela 04. Resultados do teste ANOVA 

 

 

Pela tabela, verificamos que nenhum valor de p foi inferior a 0,05, a não ser para 

o preditor sexo na faceta do desempenho. Para esse preditor, o valor de p está abaixo de 

0,05, o que implica refutar a hipótese nula de igualdade das médias de meninos e meninas, 

no nível de significância de 95%. Isso significa que há diferença no endossamento do 

fator desempenho a depender do sexo do respondente.  

As médias do grupo de meninos e meninas, para o desempenho, podem ser 

visualizadas no gráfico 03. Nossa amostra, composta por 118 estudantes do sexo feminino 

e 84 do sexo masculino, apresentou média do autoconceito para os primeiros de 0,129 

(SD =1,437), e para os segundos média de -0,329 (SD = 1,350).  

   DESEMPENHO INTERESSE ENGAJAMENTO COGNITIVO  

  F p Média SD F p Média SD F p Média SD 

  Fem. 5,225 0,023 0,129 1,437 0,969 0,326 -0,022 1,334 0 0,998 0,019 1,180  

Sexo Mas.    -0,329 1,350    0,162 1,266    0,019 1,112  

                      

  2ºAno 0,955 0,330 -0,173 1,393 2,185 0,141 -0,095 1,341 1,876 0,172 0,135 1,107  

Série 3ºAno     0,022 1,431     0,177 1,269     -0,087 1,178  

               

  M2 1,089 0,371 -1,322 2,812 1,195 0,286 1,074 2,618 1,323 0,202 1,185 1,264  

  M3    -0,292 1,319    0,435 1,194     0,082 0,859  

Turma M4     0,905  -     0,885  -     1,056  -  

  M5     -0,022 1,950    0,327 1,800     -0,226 1,422  

  M6    0,429 1,075    0,196 0,972     0,014 1,165  

 M9    0,258 1,235   -0,245 1,217    -0,516 1,165  

 M11    0,014 1,689   -0,110 1,576    0,103 1,068  

 M13    0,203 1,270   -0,680 1,129    -0,340 1,523  

 M14    -0,105 0,982   -0,284 1,045    0,251 0,847  

 M15    -0,649 1,395   0,322 1,315    0,222 1,242  

 M16    -1,499 1,125   1,100 0,643    1,117 1,447  

 M17    0,534 1,510   0,039 2,377    -0,485 0,684  
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Gráfico 03. Relação do fator desempenho com a variável sexo 

 
 

 
Em relação aos demais preditores testados: série e turma, o teste de hipótese 

realizado pela ANOVA não evidenciou diferença significativa entre os grupos. Isso 

significa que o fato de o estudante estar no segundo ou terceiro ano não interfere em sua 

percepção em nenhuma das facetas do autoconceito. Uma das hipóteses é que 

autoconceito, assim como atitude para ciência (SILVA, 2015) se configura como um traço 

cuja mudança demanda longo tempo e a diferença de séries pode não capturar tal 

mudança. Em relação ao preditor turma, o fato de não haver nenhuma diferença de 

endossamento para as três facetas pode estar relacionado ao contexto de instrução. 

Todavia, para esse preditor em particular muitas variáveis devem ser avaliadas para 

interpretá-lo (como efeito professor, tipo de instrução, contexto da turma, história pessoal, 

perfil sociocultural etc.), é necessário um estudo mais aprofundado a fim de construir 

evidências mais contundentes. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como resultado do nosso primeiro estudo constatamos que a escala construída 

para acessar o traço latente autoconceito em Química é composta por três fatores ou 
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facetas: desempenho, interesse e engajamento cognitivo. Podemos interpretar as altas 

correlações encontradas entre as três facetas como indicativo de que o conjunto de itens 

dimensionam um único construto, no caso o autoconceito em Química. A maior 

correlação é entre o desempenho e o interesse (0,69), indicando que a percepção do 

estudante sobre seu desempenho está muito relacionada com a sua motivação intrínseca. 

Esse resultado é razoável quando consideramos que o sujeito intrinsecamente motivado 

investe esforço para alcançar um alto desempenho e isso influencia na sua própria 

percepção do seu desempenho na área. Pensamos, em termos de hipótese, que possa haver 

uma retroalimentação nesse sentido: a autopercepção sobre o desempenho pode 

influenciar a motivação intrínseca, positiva ou negativamente. Certamente isso interfere 

em diferentes domínios, desde escolha profissional até em comportamentos reativos sobre 

os conteúdos de determinadas disciplinas. Ou seja, o sujeito que se percebe com alta 

performance em determinado conteúdo tenderá a desenvolver maior interesse sobre esse 

conteúdo e conteúdos afins, determinando sua trajetória escolar e, muito provavelmente, 

sua trajetória profissional. 

A importância da motivação intrínseca para o autoconceito e como mediador na 

conquista da competência é documentada na literatura (WHITE, 1959). Esse tipo de 

motivação advém de um interesse genuíno pelo objeto, e é um importante mediador do 

engajamento nas conquistas escolares, fato que contribuiu para potencializar o processo 

de aprendizagem. De modo que esse é o tipo de interesse mais desejável para situações 

de ensino e aprendizagem, que os estudantes se interessem pelo conhecimento em si. 

Entretanto, a motivação extrínseca, como a aprovação em exames, obtenção de notas, 

também é um fator que contribui para a aprendizagem (AUTORES). 

A menor correlação é entre a faceta do interesse e engajamento cognitivo (0,44), 

ou seja, a percepção do sujeito sobre seu esforço para aprender Química se relaciona com 

a sua motivação intrínseca em menor escala. Esse resultado pode ser interpretado tendo-

se como parâmetro a motivação extrínseca. Uma hipótese é que o esforço cognitivo seja 

influenciado mais por fatores externos ao sujeito, como aquisição de nota, por exemplo, 

do que a fatores endógenos relacionados ao interesse pessoal. Como implicação, podemos 

ressaltar a importância de motivar extrinsecamente os alunos para que eles se envolvam 

(AUTORES) para além do engajamento comportamental, com um investimento para 

entendimento mais profundo, ainda que o conteúdo não os motive intrinsecamente. No 

contexto escolar é praticamente impossível, dada a heterogeneidade do ambiente, que 

todo o conjunto de alunos de uma mesma sala de aula compartilhem os mesmos interesses 
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intrínsecos. Mas certamente alguns objetivos de aprendizagem ou de performance eles 

têm em comum, e podemos nos valer disso para que, motivados intrinsecamente para o 

alcance desses objetivos, possamos incutir um ambiente de alto engajamento cognitivo. 

Pontuamos ainda que seria interessante que, durante o processo de ensino e 

aprendizagem, o estudante passasse de uma motivação extrínseca para intrínseca. Essa 

mudança tem um efeito duplo: ao aumentar sua motivação intrínseca, o estudante tende a 

melhorar sua percepção quanto ao seu desempenho, visto que as duas facetas são 

fortemente relacionadas, tendo uma percepção melhor quanto as suas capacidades, o 

estudante tenderá a persistir nas tarefas, visto que tem uma expectativa de sucesso 

(BAUER, 2005). A sua persistência melhora o seu desempenho, assim, cria-se um ciclo. 

A questão que se coloca é como promover a passagem de uma motivação para a outra e, 

a consequente melhoria do autoconceito dos estudantes. Nesse sentido, consideramos que 

a escala aqui validada se constitui enquanto instrumento potencial para avaliar a 

percepção dos estudantes. Uma vez de posse dessas informações é possível elaborar 

estratégias e acompanhar seus efeitos.  

Já no nosso segundo estudo no qual investigamos a configuração do 

autoconceito em Química de estudantes do ensino médio, primeiramente analisamos se 

havia diferença de endossamento a depender do fator. O teste-T indicou que o 

endossamento é o mesmo para todas as facetas, ou seja, nenhuma delas foi mais 

fortemente endossada do que as outras. Isso significa que percepção dos sujeitos acerca 

de seu desempenho não é mais positiva que a do interesse ou engajamento cognitivo.  

Nossa escala de medida de autoconceito varia de -5 a 5 logits, o resultado da 

média das facetas nos indica que o autoconceito dos estudantes de nossa amostra não é 

muito positivo nem negativo, (F1 - a média foi de -0,066 (SD = 1,413), F2 - a média foi 

de 0,053 (SD = 1,306) e F3- a média foi de 0,013 (SD = 1,418)). Entretanto para a faceta 

do desempenho parece haver uma tendência negativa, sendo esse um indicativo a ser 

estudado com mais detalhes em uma pesquisa com maior amostra. Nesse sentido, nossos 

resultados apontam para futuras questões pertinentes de pesquisa, cumprindo seu papel 

de estudo exploratório.  

Na sequência avaliamos o que poderia influenciar no endossamento de cada uma 

das facetas do autoconceito; nesse caso a questão norteadora foi: o fato de ser, por 

exemplo, do sexo masculino, muda a forma como o sujeito percebe seu desempenho? 

Para essa análise tivemos como resultado que somente para o desempenho um dos 

preditores teve influência (sexo), sendo que as meninas demonstraram maior 



169 

 

 

 

 

endossamento. Ou seja, as meninas apresentaram uma percepção sobre seu desempenho 

em química maior que os meninos (a média das meninas foi de 0,129 (SD = 1,437, e dos 

meninos foi igual a -0,329 (SD = 1,350)), embora elas não tenham apresentado diferença 

de percepção quanto ao interesse ou ao engajamento cognitivo.  

A relação do preditor sexo com atitude perante a ciência é documentada na 

literatura. Um dos resultados mais consolidados na pesquisa em educação científica, é o 

fato de que a Ciência escolar, nos moldes como rotineiramente é ensinada, provoca nos 

meninos atitudes mais positivas em comparação com as meninas (WEINBURGH, 1995). 

Cabe ressaltar que de acordo com a literatura, as diferenças entre homens e mulheres com 

respeito à Ciência e à educação científica não são herança do sexo, mas são produzidas e 

reproduzidas nas relações sociais (LIMA JÚNIOR, et. al., 2011). 

Consideramos que a atitude perante a Ciência, em alguma medida, se relaciona 

com a faceta de interesse de nossa escala de autoconceito em Química. Contudo, nossos 

resultados contrariam o que usualmente é apontado, uma vez que não houve diferença no 

endossamento do interesse pelo preditor sexo, sendo isso somente para o desempenho. 

Esse resultado traz duas questões pertinentes para serem discutidas e pesquisadas na área: 

i) em que medida interesse e desempenho se configuram como construtos distintos e como 

eles podem ser interpretados na atual conjunta para avaliar diferenças em relação ao sexo? 

Muito se tem discutido sobre as mudanças de acesso ao conhecimento científico, tanto do 

ponto de vista de abordagem escolar como da perspectiva da cultura científica, outrora 

bem direcionada para “interesses” ditos como masculinos (ROSA, 2018). Os movimentos 

de popularização da Ciência, Ciência e Cotidiano, CTSA, dentre outros, de certa forma 

rompem com essa cultura e trazem, consequentemente, outras discussões acerca do 

pertencimento a determinado grupo para aprendizagem de Ciências. Nesse sentido, uma 

outra questão que também se torna relevante é: ii) o que mudou, em relação às 

preferências científicas, nos meninos e meninas? Nossos resultados demonstram que são 

necessários mais estudos nesse sentido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho apresentamos o processo de validação de uma escala de 

autoconceito em química para estudantes do ensino médio de escolas brasileiras. O 

instrumento foi adaptado de um inventário de autoconceito em química e de uma escala 

de autoconceito em estatística. Como resultado do nosso trabalho temos uma escala de 
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autoconceito em química validada com a modificação dos itens 10 e 14. Obtivemos bons 

ajustes dos itens em relação ao índice itemfit. A consistência interna do teste foi analisada 

por meio do índice de alfa de Cronbach, a composição da escala pela análise paralela e 

os agrupamentos dos itens em cada uma das facetas pela análise fatorial. 

Em relação ao grau de discriminação, os itens que discriminam mais referem-se 

as afirmativas: “Eu tenho dificuldade em entender qualquer coisa relacionada à Química” 

e “Eu geralmente tenho dificuldade em entender temas que exigem conhecimentos de 

Química”(na faceta de desempenho), a afirmativa “Eu acho a Química interessante” (na 

faceta de interesse), e no que se refere ao engajamento cognitivo a afirmativa que mais 

discrimina é “Quando eu acho que os exercícios de Química estão difíceis, eu 

normalmente desisto de fazer”.  

Em relação às facetas do autoconceito da população estudada, identificamos que 

não há diferença em relação ao grau de endossamento entre elas. No que diz respeito aos 

preditores testados identificamos diferença de endossamento apenas no fator de 

desempenho para o preditor sexo, os demais preditores – série e turma, não apresentaram 

diferença de endossamento em nenhum fator. A partir desse resultado concluímos que 

nossa escala de autoconceito em química pode ser aplicada para diferentes séries do 

ensino médio sem a necessidade de distinções.   

Nossos resultados indicam que o sexo é um preditor da faceta de desempenho 

do autoconceito em química, o que deve ser avaliado em futuras pesquisas com amostras 

maiores. Consideramos que, devido aos apontamentos de pesquisa que se debruçam sobre 

questões de gênero e interesse pela ciência, a relação entre as facetas do autoconceito e 

gênero deva ser analisada mais detalhadamente e, nesse sentido, a escala aqui validada 

por ser amplamente utilizada.    

Consideramos que esse instrumento apresenta muito potencial para auxiliar 

pesquisadores e professores a compreender, além dos possíveis preditores de 

autoconceito em química, as relações existentes entre o autoconceito e a performance 

acadêmica no referido componente, por exemplo. Instrumentos como esse já vêm sendo 

utilizados em outros países (BAUER, 2005) e os resultados não são consensuais.  

Ademais a escala de autoconceito pode ser utilizada em diferentes perspectivas:  

i) do ponto de vista do professor: ter acesso ao autoconceito dos alunos pode 

auxiliar o docente a elaborar estratégias de ensino que motivem mais os alunos, que 

aumentem o engajamento e que contribuíam para mudar o autoconceito negativo; 
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 ii) do ponto de vista acadêmico: a escala de autoconceito pode auxiliar a 

investigar questões que estejam relacionadas as mais diversas searas do ensino e 

aprendizagem, como por exemplo, averiguar a relação entre autoconceito e 

aprendizagem, autoconceito e atitude, metodologias de ensino e autoconceito dos 

estudantes, se determinadas metodologias favorecem o autoconceito ou não, associação 

de metodologias de ensino para o aumento de autoconceito, etc.; 

iii) do ponto de vista de pesquisas: investigar hipóteses com potencial para 

abordar os pontos supracitados;  

iv) do ponto de vista do estudante: ter noção do seu autoconceito pode ajudá-lo 

a superar determinados obstáculos de aprendizagem e a ter consciência de sua percepção 

sobre si próprio e sobre como ele se enxerga nas aulas de química, auxiliando-o a criar 

estratégias para melhorar seu desempenho.  

Assim sendo, uma ferramenta como essa, construída para o contexto de 

estudantes do ensino médio brasileiro, nos permite realizar comparações e questionar 

modelos de ensino. Pesquisas de efetividade, que relacionem diferentes abordagens de 

ensino: tradicional, contextualizado, experimental etc., e o autoconceito em química dos 

estudantes, podem oferecer valiosas informações acerca do impacto das abordagens sobre 

as visões dos estudantes sobre si próprios e suas capacidades de aprender química. 

Além disso, é importante salientar que, com o autoconceito negativo, o estudante 

pode deixar de interagir com o conteúdo da disciplina, por se sentir incapaz e 

consequentemente desmotivado; e a falta de interação obstrui seu desenvolvimento.  

Por fim, fatores que transcendem os muros da escola podem ser considerados e 

investigados, como variáveis socioeconômicas e sua relação com o autoconceito em 

química dos estudantes. As variáveis que podem ser investigadas a partir de um 

instrumento como esse são diversas. Dessa forma, salientamos seu potencial para auxiliar 

pesquisadores e professores a compreender alguns dos fatores que se relacionam com o 

desempenho acadêmico em química dos estudantes do ensino médio brasileiro. 

REFERÊNCIAS 

AUTORES… 
 
BANDURA, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1986. 
 



172 

 

 

 

 

BAUER, C. F. Beyond" student attitudes": Chemistry self-concept inventory for assessment of 
the affective component of student learning. Journal of Chemical Education, v. 82, n. 12, p. 
1864, 2005. 
 
BENTLER, P. M. Comparative Fit Indexes in Structural Models. Psychological Bulletin, 
107(2), 238-46, 1990. 
 
BONG, M; CLARK, R. E. Comparison between self-concept and self-efficacy in academic 
motivation research. Educational psychologist, v. 34, n. 3, p. 139-153, 1999. 
 
BORSBOOM, D. Latent Variable Theory. Measurement: Interdisciplinary Research & 
Perspective, 6(1-2), 25-53, 2008. 
 
DRASGOW, F., LEVINE, M. V., & WILLIAMS, E. A. Appropriateness measurement with 
polychotomous item response models and standardized indices. British Journal of 
Mathematical and Statistical Psychology, 38 (1), 67–86, 1985. 
 
EDELEN, M. O; REEVE, B. B. Applying item response theory (IRT) modeling to 
questionnaire development, evaluation, and refinement. Quality of life research, v. 16, n. 1, p. 
5, 2007. 
 

EMBRETSON, S. E.; REISE, S. P. Item response theory for psychologists. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2000. 
 
FREDRICKS, J.A.; BLUMENFELD, P.C. e A.H. PARIS School Engagement: Potential of the 
Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74, 1, 59-109, 2004. 
 
FINCH, W. H.; FRENCH, B. F. Exploratory factor analysis. In: FINCH, W. H.; FRENCH, B. 
F. Latent Variable Modeling with R. 1ª. ed. New York: Routledge, 2015. 
 
GASPAROTTO, G. S., et al. O autoconceito de estudantes de ensino médio e sua relação com 
desempenho acadêmico: Uma revisão sistemática. Revista Portuguesa de Educação, v. 31, n. 
1, p. 21-37, 2018. 
 
GOLINO, H. F.; GOMES, C. M. A. O Modelo Logístico Simples de Rasch para dados 
dicotômicos. In: GOLINO, H. F., et al. Psicometria contemporânea: Compreendendo os 
Modelos Rasch. 1ª. ed. São Paulo: Casa do Psicológo, v. I, 2015. 
 
HU, L. T.; BENTLER, P. M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 
conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55, 1999. 
 
HAYTON, J. C., ALLEN, D. G.; SCARPELLO, V. Factor retention decisions in exploratory 
factor analysis: A tutorial on parallel analysis. Organizational research methods, 7 (2), 2004. 
 
IBM_CORP. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. IBM Corp. New York. 2011. 
 
KLINE, P. Personality: the psychometric view. London: Routledge, 1993 

LEWIS, S. E.; et. al., Attitude Counts: Self-Concept and Success in General Chemistry. 
Journal of Chemical Education 86 (6), 744−749, 2009. 

LIKERT, R. A technique for the measurement of atitudes. Archives of Psychology, 22(140), 
1-55, 1932. 
 



173 

 

 

 

 

LIMA JUNIOR, P; REZENDE, F; OSTERMANN, F. Diferenças de gênero nas preferências 
disciplinares e profissionais de estudantes de nível médio: relações com a educação em 
ciências. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 13, n. 2, p. 119-
134, 2011. 
 
LINACRE, J. M. WINSTEPS 3.70. Rasch measurement computer program, Chicago. 
Winsteps.com, 2014. Disponivel em: <Winsteps.com>.  
 

MARTINS, G. A. Sobre confiabilidade e validade. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 
São Paulo, v. VIII, n. 1, p. 1-12, Janeiro, 2006.  
 

NIELSEN, S. E.; YEZIERSKI, E. Exploring the structure and function of the chemistry self-
concept inventory with high school chemistry students. Journal of Chemical Education, v. 92, 
n. 11, p. 1782-1789, 2015. 
 
NUNES, C. H. S. S. et al. Teoria de Resposta ao Item para otimização de escalas tipo likert–um 
exemplo de aplicação. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação 
Psicológica, v. 1, n. 25, p. 51-79, 2008. 
 
NUNNALLY, J. C. Psycometric theory. 2ª. ed. New York: McGraw-Hill, 1978 

PAJARES, F. Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, v. 
66, pp. 543-578, 1996. 
 
ROSA, K. Science identity possibilities: a look into Blackness, masculinities, and economic 
power relations. Cultural Studies of Science Education, v. 13, n. 4, p. 1005-1013, 2018. 
 
RYAN, R.M.; DECI, E.L. Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new 
directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54-67, 2000. 
 
SILVA, M. C.  Atitudes para a ciência e percepção dos alunos Integrantes do programa ciência 
itinerante Do IF-baiano campus Catu-BA, 2015, 169f. Dissertação (Mestrado em Ensino, 
História e Filosofia das Ciências) Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2015. 
 
SILVA, M. C. R.; VENDRAMINI, C. M. M. Evidências de validade de uma escala de 
autoconceito acadêmico em estatística. Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, v. 8, n. 2, 2006. 
 
TEAM, R. Core et al. R: A language and environment for statistical computing. 2012. Vienna, 
Austria: R Foundation for Statistical Computing, v. 10, 2012. 
 
TRIOLA, M. F. et al. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: ltc, 2005. 

 
WEINBURGH, M. Gender differences in student attitudes toward science: a meta-analysis of 
the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, Maryland, v. 32, 
n. 4, p. 387-398, 1995. 
 
WHITE, R. W. Motivation reconsidered: the concept of competence. Psychological Review 
66(5), 297-33, 1959. 
 
WYLIE, R. O autoconceito: uma revisão de considerações metodológicas e instrumentos de 
medição. Lincoln: University of Nebraska Press, 1974. 
  



174 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: VALIDAÇÃO DE TESTE EM TRÊS CAMADAS PARA 

ACESSAR ELEMENTOS DO PERFIL EPISTEMOLÓGICO DE DENSIDADE 

Three tiers test validation to access density Epistemological Profile elements 

 

Viviane Florentino de Melo, Amanda Amantes 

Resumo 

Neste artigo apresentamos a validação de um teste em três camadas para acessar 
elementos do perfil epistemológico sobre o conceito de densidade. O processo de 
validação contou com a participação de 324 estudantes, do ensino médio e superior. Os 
resultados indicaram: i) um bom ajuste dos itens ao modelo Rasch para respostas 
dicotômicas; ii) boa consistência interna; iii) incerteza sobre a dimensionalidade; iv) bom 
ajuste dos itens e, v) mau ajuste das pessoas. Realizamos também o design do perfil da 
amostra através do mapa de itens. Nossos resultados evidenciaram que, no geral, nossa 
amostra apresenta domínios referentes à zona do empirismo para o conceito de densidade; 
entretanto, itens que marcam a iniciação do perfil indicam que esse conhecimento não 
está completamente articulado. A maioria dos estudantes não apresentou conhecimentos 
referentes ao racionalismo tradicional. Evidenciamos também que itens do empirismo, 
que demandam raciocínio lógico mais complexo, têm seu nível de dificuldade elevado ao 
patamar dos itens da zona do racionalismo tradicional. Esse resultado reforça a 
necessidade de uma discussão acerca dos instrumentos que são utilizados para acessar o 
conhecimento dos estudantes e quanto de conhecimento químico eles são capazes de 
acessar, além de dar indícios sobre o papel da abstração e do ferramental matemático para 
o alcance de entendimento mais formal sobre o conteúdo em questão. 

Palavras-chave: Perfil epistemológico de densidade, validação de instrumento de 
medida, Modelo Rasch. 

Abstract  

In this paper, we present the validation of a three tiers test to access elements of the 
epistemological profile on the concept of density. The validation process was attended by 
324 students from high school and higher education. The results indicated: i) good 
adjustment of the items to the Rasch model for dichotomous responses; ii) good internal 
consistency; iii) uncertainty about dimensionality; iv) good adjustment of items and v) 
poor adjustment of people. We also designed the sample profile using the item map. Our 
results showed that, in general, our sample shows knowledge referring to the empiricism 
zone for the concept of density; however, items that mark the initiation of the profile 
indicate that this knowledge is not fully articulated. Most of the students did not present 
knowledge related to traditional rationalism. We also show that empiricism items, which 
demand more complex logical reasoning, have a high level of difficulty in traditional 
rationalism. This result reinforces the need to discuss the instruments used to access 
students' knowledge and how much chemical knowledge they can access and give clues 
about the role of abstraction and the mathematical tools to reach more understanding 
about the content in question. 
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model. 

Introdução 

O conceito científico de densidade é um conceito abordado geralmente no início 

do primeiro ano do ensino médio nas escolas brasileiras. O ensino desse conceito se baseia 

fortemente em cálculos numéricos para o valor da densidade dos objetos e substâncias 

(MORTIMER, MACHADO; ROMANELLI, 2000) e no estabelecimento de relações de 

flutuação entre líquidos com diferentes valores de densidade. Esse fato faz com que 

muitos alunos acreditem que a densidade é simplesmente o resultado razão da massa pelo 

volume (HAWKES, 2004). 

Essa perspectiva de ensino desconsidera os determinantes do valor numérico da 

densidade, fato que contribui para que estudantes, mesmo após terem estudado o conceito, 

não consigam, por exemplo, explicar o funcionamento de um densímetro (instrumento 

utilizado em postos de combustível para averiguar o percentual de álcool presente na 

gasolina), ou compreender por que a água e o álcool têm densidades distintas. Ademais, 

como salientam Rossi et. al. (2008), o ensino de densidade é feito de forma fragmentada, 

o que dificulta o estabelecimento de relações entre os valores obtidos pela fórmula e os 

determinantes teóricos da densidade por parte dos estudantes.  

Autores têm alertado que nesse tipo de ensino a parte qualitativa da química fica 

negligenciada (HAWKES, 2004; MORTIMER, MACHADO; ROMANELLI, 2000; 

ROSSI, et. al., 2008). Isso contribui para que os alunos não consigam relacionar os 

conhecimentos aprendidos na escola com seu uso na sociedade, dificultando a atribuição 

de significado aos conhecimentos escolares.  

Com o intuito de organizar todas as perspectivas de entendimento possíveis para 

o referido conceito, tanto a parte do cálculo numérico, quanto as teorias que explicam os 

valores encontrados por meio dos cálculos, utilizamos a noção do perfil epistemológico 

(BACHELARD, 1979). Por meio dela, elencamos todas as facetas do conceito científico 

de densidade abordadas na educação básica (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020). 

Ademais, construímos e validamos uma ferramenta que se configura como um sistema 

categórico que delimita níveis de complexidade em cada zona do perfil. Com esse sistema 

categórico, adaptamos e elaboramos questões sobre densidade, a fim de contemplar cada 

uma das zonas do perfil, assim como os níveis de entendimento de cada uma delas.  
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O entendimento dos estudantes acerca do conceito científico de densidade pode 

ser considerado uma variável latente. Variáveis latentes não podem ser diretamente 

acessadas, mas mudanças em variáveis observáveis evidenciam mudanças nas variáveis 

latentes (GOLINO; GOMES, 2015). Nessa perspectiva, ao considerarmos que em um 

teste de conhecimento, o traço latente a ser acessado pode ser definido como o 

entendimento de determinado estudante sobre um conceito, as variáveis observáveis são 

as respostas aos itens do questionário. Todavia, essa conexão não é estabelecida de forma 

trivial, ela é estabelecida teoricamente. Somente a partir desse passo, instrumentos podem 

ser construídos. A dificuldade de acessar traços latentes demanda a construção de 

instrumentos de medidas mais fidedignos e confiáveis (AMANTES; OLIVEIRA, 2012; 

AMANTES; COELHO; MARINHO, 2015), o que implica na necessidade de 

procedimentos metodológicos mais robustos para atender a esse propósito (GRECA, 

2002; SILVA, 2015; CASTRO, 2017; XAVIER, 2018). 

Neste trabalho apresentamos a validação de um teste cujo traço latente 

“entendimento” é concebido em termos das zonas do perfil epistemológico de Bachelard, 

e por isso definido teoricamente. Tal instrumento, uma vez validado, possibilita diversas 

análises, inclusive a de mapear elementos dos perfis epistemológicos de densidade dos 

estudantes submetidos ao teste. 

Referencial teórico 

Perfil Epistemológico 

A noção do perfil epistemológico foi proposta por Bachelard (1979) a fim de 

conceituar as maneiras diferentes por meio das quais as pessoas entendem e lidam com o 

mundo. Nessa perspectiva, cada uma dessas maneiras o autor chama de ‘doutrinas 

filosóficas’, ‘níveis’ ou ‘zonas’, (neste trabalho adotaremos a designação ‘zona’). O perfil 

epistemológico pode ser composto por até 5 zonas distintas, a saber: realismo ingênuo, 

empirismo, racionalismo tradicional, racionalismo completo e racionalismo discursivo. 

O perfil epistemológico de uma pessoa para um determinado conceito é 

composto pela frequência com a qual ela se vale de cada uma das zonas para lidar com o 

mundo físico. Um fato relevante dessa noção é que cada uma das zonas é específica; 

assim, só é possível atingir uma nova zona por meio de ruptura com o conhecimento da 

zona anterior, não por acúmulo de conhecimento. Em nosso trabalho estamos interessados 



177 

 

 

 

 

em validar um instrumento que nos permita identificar a presença de elementos das zonas 

do perfil epistemológico dos estudantes. 

Em estudo prévio, apresentamos a segmentação do conteúdo de densidade 

abordado na educação básica (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020), identificamos 

que o referido conteúdo se apresenta nas zonas do empirismo e do racionalismo 

tradicional para esse nível de escolarização. Todavia, visando mapear elementos do perfil 

epistemológico de densidade dos estudantes, julgamos pertinente incorporar ao nosso 

instrumento itens referentes à zona do realismo ingênuo. Apesar dessa zona não pertencer 

ao domínio do conhecimento científico, e por isso não ser ensinada na escola, é com ela 

que a maioria das pessoas lida com o conceito. Assim, os itens dessa zona servem como 

um indicativo de que o estudante já começou a construir seu perfil epistemológico para o 

conceito de densidade, pois o acerto nesses itens indica que ele possui mais de uma forma 

de lidar com o conceito. A pluralidade de modos de operar com os conceitos, a partir de 

demandas contextuais distintas, é justamente o que constitui o perfil epistemológico dos 

sujeitos (BACHELARD, 1979). 

Nessa perspectiva, a zona do realismo ingênuo apoia-se principalmente na 

subjetividade, sendo o indivíduo basicamente o próprio “instrumento” de medida; o que 

é evidenciado por um imediatismo na construção de afirmações, apreciação visual, 

ocasionando a utilização de “teorias” fragmentadas locais e não passíveis de 

sistematização ou generalização. O empirismo se caracteriza pela objetivação, por meio 

da qual supera-se as associações equivocadas e imediatas da zona anterior. Essa 

objetivação é realizada através de experiências, que evidenciam uma mudança de postura 

em relação aos fatos e fenômenos, que se submetem a busca por padrões por meio dos 

quais seja possível elaborar leis e princípios (MANUSCRITO 2). 

No racionalismo tradicional os conceitos são definidos a partir dos fenômenos 

nos quais eles se envolvem. Nessa doutrina filosófica se estabelecem relações entre 

noções antes utilizadas de forma absoluta e simples no empirismo. Bachelard (1979) usa 

como exemplo o conceito de massa, que nessa zona é definida pelo quociente da força 

pela aceleração. O autor esclarece que, de um ponto de vista realista, as noções de massa, 

aceleração e força são diversas, mas que, nessa zona, entre elas se estabelece uma relação 

racional, analisada pelas leis racionais da aritmética.  

Em nosso trabalho consideramos que a parte dos cálculos efetuados por meio da 

razão entre massa e volume, assim como relações de flutuações entre líquidos, referem-
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se à zona empirista. Já as explicações teóricas para os valores de densidade dizem respeito 

à zona do racionalismo tradicional1. 

Os testes foram construídos em camadas (MANUSCRITO 2).  Isso significa que 

todos os itens (primeira camada) são seguidos de um segundo (segunda camada) na qual 

é solicitado ao estudante que marque a alternativa que explica a razão de sua resposta ao 

item da primeira camada (TREAGUST, 1988, 2012). Assim, esperara-se acessar não só 

a presença ou não do traço (entendimento) mas também o raciocínio utilizado pelo 

estudante quando elabora sua resposta ao item (TAMIR, 1989).  

Com a intenção de acompanhar a construção de elementos das zonas do perfil 

epistemológico de densidade dos estudantes, incorporamos ao nosso teste questões 

híbridas, nas quais a primeira camada versa sobre o empirismo, mas a explicação é 

apresentada pela zona do racionalismo. Por meio desses itens objetivamos saber se os 

estudantes conseguem articular explicações teóricas para os fenômenos empíricos. 

Finalmente, para abarcar toda a atenção dada pelos professores e livros didáticos 

para a parte empírica da densidade, optamos por incrementar a zona do empirismo 

colocando dois tipos de itens para cada nível do entendimento: item básico e item 

complexo.  A diferença entre esses dois tipos é a demanda pela articulação lógica entre 

diferentes conceitos e conhecimentos para responder o item. Desse modo, itens que 

demandam uma aplicação direta de fórmulas (sem necessidade de transformação de 

unidades) ou relação de flutuação simples, correspondem aos itens denominados como 

básicos. Já aqueles que demandam transformações de unidades, cálculos com números 

decimais, aplicação não direta de fórmulas e/ou estabelecimento de relações entre 

variáveis, correspondem aos itens complexos. 

O quadro abaixo apresenta os entendimentos acerca do conceito científico de 

densidade em cada uma das zonas. Para validação, as questões foram divididas em dois 

questionários (modelo A e modelo B). Esse procedimento é importante para evitar que a 

quantidade de questões interfira no desempenho dos estudantes. 

 

  

 

1 Para maiores detalhes, veja De Melo; Amantes e Vieira (2020). 
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NÍVEL 1 

NÍVEL 2 

NÍVEL 3 

NÍVEL 4 

Quadro 01. Entendimento do conceito nas zonas do perfil  

Realismo 
Ingênuo (RI) 

Empirismo (E)  Empirismo/Racionalismo 
Tradicional 

Racionalismo 
Tradicional (RT)          

 
Associar o conceito à 
forma, tamanho ou 
peso 

 

 
Saber operar com a fórmula 
de densidade d=m/v  
 

 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  

  
 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  
  

 
Saber a relação entre 
densidade e flutuação 
 

 
Saber relacionar as variáveis que 
dizem respeito à densidade  

 
Saber calcular a densidade 
utilizando elementos 
abstratos/teóricos  

Saber calcular a densidade 
de misturas/ soluções  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras  

 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras 
 

 

Identificar a variação no 
valor de densidade de 
misturas por meio da adição 
de solutos e/ou solventes.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Fonte: Manuscrito 2 

 

O quadro 1 apresenta uma dupla hierarquia: teórica e empírica. A hierarquia 

empírica refere-se aos níveis de entendimento dentro de cada zona (DE MELO; 

AMANTES; VIEIRA, 2020). Por exemplo, o cálculo de densidade de soluções, 

pressupõe o cálculo para substâncias simples, assim como entender a relação entre o 

conceito com forças intermoleculares/polaridade para misturas compreende essa mesma 

relação para substâncias puras. 

A hierarquia entre as zonas é pressuposta pela noção de perfil epistemológico, 

visto que o pluralismo filosófico que permite a coexistência de diferentes fases da 

evolução filosófica caminha no sentido de um aumento de coerência racional. As zonas 

subsequentes ampliam e englobam o conhecimento das anteriores.  

Os entendimentos referentes à junção de zonas (para questões híbridas) estão 

listados na terceira coluna do quadro, os quais, com exceção do nível 2, são uma 

replicação da zona do racionalismo tradicional. As questões construídas para os níveis 1, 

3 e 4 referem-se ao mesmo fenômeno, mas com explicações distintas. Optamos por 
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distinguir apenas o nível 2, pelo fato de a ênfase no cálculo apresentada na zona do 

racionalismo tradicional não ser replicada na zona híbrida. 

Método 

I – Sujeitos e instrumentos de coleta 

Este estudo contou com a participação de estudantes tanto do ensino médio 

quanto do ensino superior, totalizando 324 sujeitos. Os questionários foram aplicados 

para 75 estudantes de graduação: 25 do curso de licenciatura em Física e 50 de 

licenciatura em Química, de duas Universidades públicas da Bahia. Também foi 

respondido por 249 alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de 

Salvador.  

A escolha dessa amostra se baseou na necessidade de os estudantes já terem 

estudado o conteúdo de densidade. Ademais, julgamos pertinente aplicar também para 

estudantes de nível superior, visto que os alunos do ensino médio poderiam não apresentar 

conhecimentos referentes à zona do racionalismo tradicional, dado os apontamentos de 

pesquisas que se debruçaram sobre o ensino do conceito (MORTIMER, et. al., 2000; 

ROSSI, et. al., 2008). 

A validação do instrumento foi realizada por meio da aplicação das duas versões, 

modelo A (teste 1) e modelo B (teste 2). Para fins de análise, as questões em camadas 

foram desmembradas em seus itens, de modo que cada questão originou dois itens, um 

referente à primeira camada e outro à segunda. Devido a um erro de digitação, os dois 

itens da questão 9 do questionário modelo A tiveram que ser descartados da amostra, 

assim com o item da segunda camada da questão 10 do modelo B. 

A tabela abaixo relaciona os itens com suas questões de origem e as zonas do 

perfil epistemológico. 
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Tabela 01. Relação entre itens, questões e zonas nos testes 1 e 2 

 

Legenda: I – Primeira Camada, II – Segunda Camada 
                RI – Realismo Ingênuo, EM- Empirismo, RA – Racionalismo 
 
 

II – Procedimento de Análise 

As respostas dos 324 estudantes fornecidas aos Testes 1 e 2 foram analisadas em 

dois estudos com objetivos distintos:  

1) Para constatar a validade dos testes: i) o quanto eles são fidedignos e confiáveis 

para acessar o traço latente “entendimento sobre densidade” e, ii) o quanto eles se 

adequam ao modelo Rasch dicotômico para interpretação da medida de proficiência. 

2) Para analisar elementos do perfil epistemológico de densidade dos estudantes, a 

partir da análise dos mapas de itens. 

As análises de validade dos testes e adequação ao modelo Rasch foram 

realizadas por meio do software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010) no qual avaliamos suas 

propriedades psicométricas através da aplicação do Modelo Rasch (1960/1980) 

verificando: 

a) A dimensionalidade. A hipótese inicial é a de que podemos diferenciar pelo 

menos duas zonas do conceito: empirismo e racionalismo tradicional, a partir de uma 

dimensão, a do entendimento sobre densidade. 

b) O ajuste dos itens. A expectativa é de que os testes apresentem bons ajustes 

para discriminar duas zonas do perfil epistemológico. 

c) A confiabilidade. O objetivo é averiguar a possibilidade de reprodutibilidade 

do padrão de respostas e a consistência interna dos testes. 

d) A adequação do Modelo Rasch. Faz-se necessário que haja um bom ajuste do 

modelo aos dados empíricos, para que se possa considerar a escala das medidas geradas 

pelo modelo Rasch como uma sendo escala intervalar adequada para avaliação do traço 

latente. 
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Para abarcar cada um dos propósitos acima listados foram avaliados: i) a 

variância residual padronizada; 2) os valores MnSq (mean square infit/outfit) e, 3) a 

confiabilidade das pessoas e dos itens. Amantes et. al., (no prelo) explicam que a 

variância residual padronizada diz respeito à variância explicada pelas medidas, tanto a 

modulada quanto a empírica, e a variância explicada pelo primeiro contraste, sendo esses 

alguns dos parâmetros que comumente se utiliza para avaliar a dimensionalidade do 

instrumento (LINACRE, 2014). 

Quanto aos valores MnSq (Mean Square INFIT/OUTFIT), os autores esclarecem 

que esses dizem respeito à relação entre o escore esperado pelo modelo e o escore obtido 

empiricamente, indicando também a dimensionalidade do teste. Além disso, Amantes et. 

al., (no prelo) salientam a potencialidade desses índices para apontar a existência de itens 

que apresentem um padrão de respostas inesperado, os quais eles chamam de itens 

erráticos. Um exemplo desse padrão acontece quando indivíduos acertam itens com 

dificuldade superior à sua proficiência e erram itens com dificuldade inferior (WRIGHT; 

STONE, 2004). 

A confiabilidade será avaliada através dos índices de separação, utilizados para 

estimar a quantidade de proficiência que os itens são capazes de separar na amostra e pelo 

valor de alfa de Cronbach, que é um índice clássico de confiabilidade que se baseia nos 

escores brutos da amostra, indicando a reprodutibilidade pessoa-escore-ordem. 

Os procedimentos acima descritos nos indicam a validade dos testes e do modelo 

estatístico empregado para acessar o traço latente “entendimento sobre densidade”. Após 

a validação, apresentamos as análises referentes ao perfil epistemológico dos estudantes. 

Uma vez que os itens de nossos questionários foram construídos de acordo com as zonas 

do perfil epistemológico, podemos avaliar o perfil dos estudantes para o conceito de 

densidade das seguintes maneiras:  i) pela frequência de respostas ao teste; ii) através da 

proficiência apresentada em cada zona e posterior comparação das proficiências e, iii) por 

meio do mapa de itens. Neste estudo utilizaremos o mapa de itens para avaliar a presença 

de elementos do perfil epistemológico dos estudantes da amostra.  

Análise e resultados 

Estudo I – Validação do instrumento 

i) Dimensionalidade. 
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Quanto à dimensionalidade, nossa hipótese inicial é que o instrumento acessa 

uma única dimensão (o entendimento sobre densidade) delimitada por duas facetas: uma 

referente à zona do empirismo e outra à zona do racionalismo tradicional. Para testar essa 

hipótese investigamos a dimensionalidade por meio da análise dos resíduos. Essa análise 

objetiva encontrar o menor número de contrastes que expliquem o máximo de variância 

possível. A partir desses valores podem ser construídas evidências a favor ou contra a 

unidimensionalidade do instrumento. Amantes et., al. (no prelo) explicam que “deve-se 

avaliar qualitativamente os itens, a fim de identificar se as diferenças dos traços que 

pretendem mensurar são suficientemente distintas para que mais de uma dimensão seja 

considerada”. Como nossos itens foram construídos a partir de uma base teórica que 

segmenta o conhecimento, a noção do perfil epistemológico, nossa análise qualitativa se 

baseou nas zonas do perfil. 

De acordo com Linacre (2009) um dos parâmetros para avaliar se os dados são 

unidimensionais é a porcentagem explicada pelo componente principal da dimensão, que 

deve ser superior a 20%. Outro índice que também pode indicar a existência de mais de 

uma dimensão é a variância explicada pelo primeiro contraste (unidade de variância 

residual) que não deve exceder o valor de 2,0. A tabela 2 apresenta os valores dessa 

análise. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme Tabela 02, temos para as variâncias explicadas pelas medidas os 

valores 26,6% e 25,9%, respectivamente, para os testes 1 e 2. A variância não explicada 

pelo primeiro contraste para os testes 1 e 2 foi de 2,4 e 2,6, respectivamente. Esses índices 
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não preenchem por completo os critérios da unidimensionalidade acima mencionados. Os 

valores acima de 2,0 indicam que nossos testes podem estar acessando mais de uma 

dimensão. Nesse caso utilizaremos a porcentagem de variância não explicada pelo 

primeiro contraste, que de acordo com Fisher (2007), deve ser menor que 10% para que 

um teste seja considerado unidimensional. Para o teste 1 esse índice ficou em 9,9% e  para 

o teste 2 em 10,2%. Esse resultado não é assertivo em relação à dimensionalidade, ou 

seja, nos dá margem para considerar o teste tanto unidimensional quanto 

multidimensional, uma vez que os índices se apresentarem muito próximos dos critérios 

de demarcação na literatura. Diante desse resultado e tendo em vista que os testes 

compreendem duas facetas do entendimento, é recomendável a realização de uma análise 

fatorial a fim de verificar a indicação de multidimensionalidade dos nossos resultados. 

Ainda de acordo com a Tabela 02, podemos verificar o quão bem os dados se ajustam ao 

Modelo Rasch, uma vez que os valores das variâncias empíricas e modeladas 

apresentaram valores próximos (LINACRE, 2009). 

 

ii) Ajuste dos Itens 

Utilizamos os índices infit e outfit da estatística MnSq para verificar os ajustes 

dos itens que constituem os testes. De acordo com os critérios de Linacre (2009/2010) o 

ajuste é ótimo quando os índices de infit e outfit oscilam entre 0,50 e 1,50. Valores 

maiores que 1,50 indicam que existe um padrão de respostas inesperado para a matriz de 

respostas, pois um indivíduo pode acertar itens muito mais difíceis do que sua proficiência 

estimada ou errar aqueles cuja probabilidade de acerto seja alta (WRIGHT; STONE, 

2004). Ademais, um valor elevado de Infit pode indicar que o item está sendo acertado 

por indivíduos não esperados, o que desafia sua validade (WRIGHT; LINACRE, 1991).  

A tabela 03 mostra os valores de infit e outfit para cada um dos itens dos dois 

testes. Tivemos apenas dois itens para os quais os valores não se mostraram ideais: o item 

7 do teste 1 e o item 10 do teste 2. Entretanto, em ambos os casos o valor não ajustado se 

refere ao outfit que é mais sensível à variedade amostral do que o infit. 
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A Tabela 04 apresenta as médias dos índices infit e outfit que são iguais ou muito 

próximas do valor ideal, implicando que as medidas são produtivas/discriminatórias. 

Linacre (2009/2010) e Dawson (2006) afirmam que o valor 1,00 (ideal) é indicativo de 

ajuste perfeito, sendo os valores de 1,0 e 1,01 encontrados para a média dos valores infit 

para o teste 1 e 2, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

iii) Confiabilidade das pessoas e dos itens 

Um dos procedimentos utilizados para avaliar a confiabilidade de nossas 

medidas foi utilizar o teste de consistência interna alfa de Cronbach. Na modelagem 

Rasch o alfa de Cronbach é gerado quando avaliamos índices relacionados à 

confiabilidade das pessoas e, de modo geral, ele superestima a confiabilidade, enquanto 

Tabela 04. Média de desvio padrão – Estatística MnSq 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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a confiabilidade Rasch a subestima. O teste 1 apresentou alfa de Cronbach igual a 0,79 e 

o teste 2, 0,78, indicando consistência interna substancial do teste de acordo com a teoria 

clássica de testes. 

Visando analisar o quanto o padrão de acerto dos itens ou das respostas dos 

estudantes se adequam à estrutura da medida, verificamos os valores da confiabilidade de 

separação das pessoas e dos itens (HIBBARD, et. al., 2010). O coeficiente de separação 

entre as pessoas corresponde à medida de fidedignidade da escala (referindo-se à precisão 

com que a variabilidade dos sujeitos é capturada pelos itens) (AMANTES, et. al., no 

prelo). São considerados bons ajustes para as pessoas, índices de separação maiores que 

2,0 associados à confiabilidade maiores que 0,8, e para os itens, índice de separação 

maiores que 3,0 associados à confiabilidade maior que 0,9 (LINACRE, 2010). A 

confiabilidade dos itens não possui equivalente na teoria clássica do teste (LINACRE, 

2014).  É documentado na literatura (NUNNALLY, 1978; KLINE, 1993; MARTINS, 

2006) que há confiabilidade das medidas quando esse coeficiente está acima de 0,7. A 

tabela abaixo apresenta os valores dos referidos índices para nossos testes. 

 

 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 05, verificamos que nenhum dos 

dois testes atingiram os valores de referência para a separação e confiabilidade das 

pessoas. Esse fato indica que os testes podem não estar adequados o suficiente para 

diferenciar pessoas de baixa e alta habilidade, sendo necessário revisá-lo; ou pode ser que 

a amostra à qual os testes foram submetidos não apresente uma variabilidade “suficiente”, 

Tabela 05. Confiabilidade das pessoas e dos itens 
ÍNDICES TESTE 1 TESTE 2 

 
 
PESSOAS 

 

Separação 

Real 1,55 1,69 

Modelado 1,63 1,76 

 

Confiabilidade 

   

Real 0,71 0,74 

Modelado 0,73 0,76 

 
 
ITENS 

 

Separação 

   

Real 2,83 3,85 

Modelado 2,94 4,01 

 

Confiabilidade 

   

Real 0,89 0,94 

Modelado 0,90 0,94 

Fonte: dados da pesquisa 
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ou seja, que não exista grande diferença entre indivíduos de mais alta e baixa habilidade. 

Todavia, os índices de separação e confiabilidade dos itens no teste 2 apresentaram 

índices superiores aos considerados como bons ajustes e os do teste 1 apresentaram 

valores no limiar do critério, significando que a amostra foi suficiente para confirmar a 

hierarquia de dificuldade dos itens.   

A análise pela modelagem Rasch mostrou que, quanto à dimensionalidade, não 

há uma indicação clara se o teste apresenta uma ou mais dimensões. Em termos de 

confiabilidade, consideramos que o teste foi adequado, pois ainda que as medidas das 

pessoas não tenham apresentado índices ideais, a dos itens (tanto MNSq quanto 

confiabilidade e separação) indicaram bom ajuste. Esse resultado em especial nos diz que 

o teste é valido para acessar o traço e apresenta uma boa hierarquia para avaliá-lo, embora 

não saibamos ao certo se ele discrimina adequadamente pessoas de diferentes tipos de 

habilidade.   

Estudo II – Análise do Perfil Epistemológico 

Como já descrito na tabela 01, os itens de nossos testes foram criteriosamente 

construídos de forma a contemplar conhecimentos referentes as três primeiras zonas do 

perfil para o conceito de densidade. Cada teste contém aproximadamente o mesmo 

número de itens de cada zona do perfil e a mesma quantidade de itens básicos e complexos 

para a zona do empirismo.  

Com o objetivo de mapear elementos das zonas do perfil epistemológico da 

amostra estudada, neste trabalho utilizaremos os mapas de itens, gerados pela modelagem 

Rasch conduzida no software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010). Commons e Miller 

(2015) afirmam que na construção de um instrumento, por exemplo, um teste de 

conhecimento, não será claro o quão difícil um item pode ser em relação aos demais, sem 

que se utilize um escalonamento proporcionado pelos Modelos Rasch. O mapa de itens 

ordena pessoas e itens em uma mesma régua medida em logits2. As pessoas são 

organizadas a partir da sua habilidade/proficiência em relação ao traço latente medido, e 

os itens de acordo com sua dificuldade. Uma das principais vantagens da utilização dos 

Modelos Rasch é justamente a sua capacidade de transformar itens em uma única métrica 

 

2 Escala intervalar de medida de proficiência, cujos intervalos são os mesmos ao longo da régua e o 
objetivo é comparar a dificuldade do item em relação à dificuldade dos sujeitos. 
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do desenvolvimento (DEMETRIOU; KYRIAKIDES, 2006) reunindo em um mesmo 

traço latente a dificuldade dos itens e habilidades das pessoas (BOND; FOX, 2001). 

A seguir apresentamos as figuras 1 e 2, referentes aos mapas de itens dos testes 

1 e 2, respectivamente. O teste 1 foi respondido por 141 estudantes e o teste 2 por 183. 
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Nos mapas de itens, o lado esquerdo refere-se à distribuição da medida da 

habilidade/proficiência dos respondentes. O lado direito apresenta os itens do teste e sua 

localização de acordo com sua dificuldade. A hierarquia de maior habilidade das pessoas 

e maior dificuldade dos itens é crescente da parte inferior para a parte superior do mapa 

(LINACRE, 2006), de modo que itens difíceis e pessoas de alta habilidade estão mais 

próximos ao topo.  

A distribuição das pessoas nos mapas não está muito adequada segundo os 

critérios da literatura, que recomenda uma distribuição que se assemelhe à curva normal. 

Entretanto esse fato pode decorrer do ajuste das pessoas descrito anteriormente no 

processo de validação. Verificamos pelos mapas referentes ao teste 1 e ao teste 2 que, em 

ambos, a média da dificuldade dos itens é superior à média de proficiência dos 

respondentes. Esse fato nos permite afirmar que os testes foram difíceis para os 

respondentes, sendo que o teste 1 foi o mais difícil. 

Utilizamos o mapa de itens para verificar o posicionamento dos itens de acordo 

com as zonas e assim identificar elementos do perfil da amostra. Nos mapas, as cores azul 

e verde referem-se respectivamente aos itens da zona do racionalismo tradicional e do 

empirismo, itens em verde seguidos de asterisco (*) correspondem aos itens complexos 

dessa zona, itens grafados de vermelho correspondem à zona do realismo ingênuo.  

Utilizamos o acerto em itens referentes à zona do realismo ingênuo como 

indicador de que os estudantes são capazes de operar com o conceito para além de seu 

uso cotidiano. Os distratores desses itens correspondem a concepções do realismo 

ingênuo, assim o erro é um indicador de que o estudante ainda opera nessa zona. No teste 

1, os dois itens referentes à essa zona apresentam um nível de dificuldade acima da média 

de proficiência da amostra, o que indica que na média os estudantes ainda não superaram 

o uso do realismo ingênuo no contexto escolar.  

Já no teste 2, constata-se outra situação, o item 4 (item da primeira camada da 

questão do realismo ingênuo) apresentou um nível de dificuldade bem abaixo da média 

de proficiência dos estudantes e o item 14 (item da segunda camada da questão do 

realismo ingênuo) teve nível de dificuldade pouco acima da média de proficiência da 

amostra. A diferença de posição desses itens no mapa, é um indicativo de que muitos dos 

estudantes que iniciaram a construção de seus perfil – evidenciado pelo acerto no item 4, 

não conseguem fornecer uma explicação correta do ponto de vista científico para o 

fenômeno em questão – fato evidenciado pelo erro na segunda camada, item 14. Ou seja, 



192 

 

 

 

 

o conhecimento ainda não se encontra articulado a ponto de o estudante conseguir se 

justificar a partir da perspectiva científica.  

A seguir apresentamos as duas questões. 
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                   Figura 03. Teste 1, questão 4 (itens 4 e 13)  
 
 

 

 
 

Figura 04. Teste 2, questão 4 (itens 4 e 14)  
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Ambas as questões têm por objetivo avaliar se o estudante consegue operar com 

o conceito de densidade para além da zona do realismo ingênuo. Entretanto, existe uma 

distinção entre os itens dessa zona em cada uma das questões que pode ser responsável 

pela diferença de dificuldade apresentada entre elas. Na zona do realismo ingênuo situam-

se associações errôneas feitas no senso comum que relacionam densidade à 

forma/tamanho ou peso do objeto. Os itens do teste 1 (figura 3) abarcam a questão da 

associação da densidade com o volume, mais especificamente com o tamanho de chapas 

de metal e os itens do teste 2 (figura 4) abordam a associação com a massa (ou peso). Na 

questão 4 do teste 2, essa associação é apresentada por meio de uma questão que envolve 

flutuação de sólidos em líquidos. Como essa abordagem é recorrente em livros didáticos 

de química do ensino médio, acreditamos que a familiaridade com o tipo de item pode tê-

lo tornado mais fácil para os estudantes. Mas a diferença de dificuldade entre os dois itens 

da questão (item 4 e item 14) evidencia uma falta de clareza dos estudantes quanto às 

razões que justificam o fenômeno, ou seja, eles sabem o que (ou como) ocorre, mas não 

sabem explicar por quê.  

Interpretamos o acerto de item na primeira camada e o erro na segunda como 

evidência de conhecimento em construção. Isso significa que o estudante ainda não 

apresenta o conhecimento de forma articulada. Como essa questão corresponde à zona do 

realismo ingênuo, esse padrão evidencia que os estudantes ainda fazem uso de 

explicações do senso comum em contextos escolares.  

De modo geral, as análises dos itens referentes à zona do realismo ingênuo (nos 

dois testes) nos permitem afirmar que, para a maioria dos estudantes de nossa amostra, 

ainda não estão claras as distinções e as razões de uso do conceito, em termos científicos 

e cotidianos. Ou seja, não há uma articulação em termos formais do conteúdo. A maior 

parte desses estudantes passou pelo processo de escolarização, visto que cursavam o final 

do terceiro ano do ensino médio, ou curso superior, mas não aprenderam a transitar entre 

as zonas do perfil, a depender do contexto. 

No teste 2 o item mais difícil foi o item 10, pertencente à zona do empirismo 

nível 4. Esse item faz parte de uma questão híbrida, na qual o item da primeira camada 

refere-se a um fenômeno que pode ser observado empiricamente, e o item da segunda 

camada contém a explicação do fenômeno, em termos das leis teóricas utilizadas para tal, 

ou seja, na zona do racionalismo tradicional. Entretanto, o item da segunda camada 

correspondente a ele foi impresso com um erro de digitação, o que possivelmente deixou 
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os estudantes confusos quanto ao primeiro item não encontraram uma razão plausível 

para sua opção. Por isso, para analisar o perfil dos estudantes dessa amostra iremos 

desconsiderar esse item e, para fins de validação, o item da segunda camada será 

corrigido. Esse fato evidencia a importância do processo de validação de instrumentos de 

medida. 

No geral, pode-se observar que os itens mais fáceis se referem aos itens do 

empirismo e os mais difíceis ao racionalismo tradicional. Embora a maioria dos itens do 

empirismo apresentem menor grau de dificuldade, percebe-se tanto no teste 1 quanto no 

2, mas de forma mais evidente no último, um grupo de itens dessa zona no mesmo 

patamar de dificuldade de alguns itens do racionalismo. Esse grupo se refere a itens 

complexos do empirismo, que demandam conhecimentos de transformação de unidades, 

operações com números decimais, estabelecimento de relação entre variáveis etc. 

Percebe-se que nesse caso, a dificuldade não está no conteúdo em si, mas nas ferramentas 

necessárias para a resolução da questão. 

Com base nos mapas de itens avaliamos que nossa amostra apresenta domínios 

referentes à zona do empirismo para o conceito de densidade, visto que o nível de 

dificuldade desses itens está abaixo da média das pessoas. A figura 03 apresenta o mapa 

de itens do teste 2 com marcações dos itens em cada uma das zonas. Podemos perceber 

que são formados dois agrupamentos de itens, um abaixo e um acima da média de 

proficiência dos respondentes. O fato de itens do realismo ingênuo terem apresentado 

índices de dificuldade semelhantes aos itens do empirismo básico indica que, apesar de 

terem iniciado a construção da zona do empirismo, a maioria dos estudantes ainda não 

possui o conhecimento completamente articulado.  
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A razão dos itens do empirismo básicos terem sido os mais acertados nos testes 

pode ser devido à ênfase dada pelos professores a parte empírica do conceito: ao 

estabelecimento de relações de flutuação e à fórmula d=m/v, em detrimento de discussões 

de cunho fenomenológico quando no ensino do conteúdo.  Esse resultado afirma a 

perspectiva de Rossi et. al., (2008) quando apontam a relação direta que os estudantes 

estabelecem entre o conceito de densidade e sua expressão matemática. 

Um de nossos resultados é que os itens da zona do racionalismo tradicional se 

apresentaram mais difíceis do que itens referentes à zona do empirismo. Esse resultado 

corrobora a perspectiva teórica de que, além de qualitativamente diferente, essa zona 

demanda um raciocínio lógico mais abstrato, mais complexo. 
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Considerações Finais 

Neste trabalho nos propusemos a: i) validar um instrumento para acessar o 

conhecimento científico de densidade dos estudantes e, ii) identificar a presença de 

elementos do perfil epistemológico dos sujeitos que participaram da pesquisa. Através 

das análises realizadas, constatamos a validade da escala de medida do entendimento 

sobre densidade gerada para os testes, cujo objetivo foi acessar o traço latente nas zonas 

três primeiras zonas do perfil.  

Pela validação constatamos que as facetas teóricas a serem acessadas pelos testes 

(empirismo e realismo) podem estar funcionando como duas dimensões específicas, 

levando a questionamentos sobre a dimensionalidade dos testes. Contudo, os índices e 

indicações referentes a esse aspecto não foram conclusivos, indicando que outras análises 

são necessárias para investigar a dimensionalidade, tais como Fatorial Exploratória e/ou 

Confirmatória.   

Quanto ao perfil da amostra, os mapas de itens corroboraram os apontamentos 

de pesquisas prévias sobre o ensino do conceito (HAWKES, 2004; ROSSI et. al., 2008), 

cujas discussões apontam que o conhecimento referente à zona do racionalismo 

tradicional estaria sendo negligenciado no processo de ensino. Essa omissão impede que 

os estudantes construam todas das zonas do perfil epistemológico para o conceito de 

densidade referentes a esse nível de escolaridade, no caso o empirismo e o racionalismo 

tradicional. É papel da escola, enquanto lugar de acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado, promover essa construção. Assim sendo, faz-se necessário repensar as 

abordagens por meio das quais o conceito vem sendo trabalhado e a própria estrutura 

curricular, que propõe objetivos de aprendizagem incompatíveis com a organização do 

ensino no nível de escola básica. Há mais de uma década, Rossi et. al., (2008) já 

apontavam os prejuízos causados pelo ensino fragmentado desse conceito e, desde então, 

essa situação não mudou.  

O design do perfil dos estudantes da amostra evidenciou que a maioria possui o 

conhecimento químico referente à zona do empirismo. Entretanto, quando submetidos a 

itens do empirismo complexo, a maioria dos estudantes não demonstrou conhecimentos 

necessários para operar com o conceito, fato que se assemelha à dificuldade apresentada 

diante de itens da zona do racionalismo tradicional. Ou seja, os conhecimentos 

matemáticos e o estabelecimento de relações necessários elevam o grau de dificuldade 
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dos itens ao patamar de outra zona de conhecimento, com a diferença de que essa zona é  

mais complexa, visto que engloba e amplia os conhecimentos das zonas anteriores e 

historicamente negligenciada no processo de escolarização, apresentando, por isso,  maior 

nível de dificuldade. 

Outro resultado interessante é o fato de itens complexos do empirismo 

apresentarem o mesmo nível de dificuldade de itens do racionalismo. Essa constatação 

sugere uma discussão acerca dos instrumentos que são utilizados para acessar o 

conhecimento dos estudantes e quanto de conhecimento químico eles são capazes de 

acessar. Itens dessa natureza, no nosso teste, demandam mais de uma área de 

conhecimento (químico e matemático, principalmente). O professor, ao ensinar um 

conhecimento dessa natureza, precisa atentar para o fato de que, para ocorrer a 

aprendizagem efetiva do conteúdo, há necessidade de mobilização de habilidades e 

entendimentos diversificados, além da capacidade de estabelecer relações e 

generalizações para além do domínio químico.  A química é uma ciência que se vale da 

matemática enquanto uma ferramenta, logo, o conhecimento matemático é necessário 

para aprender muitos conteúdos nesse domínio. Todavia, esse fato nem sempre é levado 

em consideração nos planejamentos de ensino e nas avaliações, seja pela falta de clareza, 

desconhecimento ou pouca reflexão por parte dos docentes, uma vez que apontamentos 

dessa natureza são escassos na literatura e pouco discutidos na formação de professores. 

Assim, mesmo que muitas vezes, de forma não intencional, professores utilizam 

abordagens e materiais que pouco contribuem para que os estudantes consigam 

estabelecer relações entre domínios de conteúdos distintos, implicando os da matemática, 

essenciais para lidar com algumas situações problema em química.  

Por fim, salientamos as contribuições de nossa pesquisa: i) da perspectiva 

metodológica, ao propor e explicitar as etapas do processo de validação de testes de 

conhecimento, ii) da perspectiva de avaliação, com a produção de instrumentos capazes 

de acessar tanto a zona do empirismo quanto a do racionalismo tradicional do conceito 

científico de densidade e, iii) da perspectiva do ensino, fomentando reflexões acerca da 

abordagem curricular e docente do conteúdo, por meio do perfil da amostra analisada.  
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CAPÍTULO 5: MAPEANDO ELEMENTOS DO PERFIL EPISTEMOLÓGICO 

DE DENSIDADE  

Mapping elements of the density Epistemological Profile 

 

Viviane Florentino de Melo, Amanda Amantes 

 
Resumo: 
 
Neste artigo apresentamos o mapeamento de elementos do perfil epistemológico de 
densidade de estudantes do ensino médio e superior. Aplicamos testes a uma amostra de 
324 estudantes desses dois níveis com o intuito de identificar a presença de elementos do 
perfil a partir da segmentação do conceito nas três primeiras zonas: realismo ingênuo, 
empirismo e racionalismo tradicional. Os testes foram construídos tendo como parâmetro 
o conteúdo de nível médio. Nossos resultados evidenciam que a consolidação dos 
conhecimentos referentes ao conceito de densidade que permite a diferenciação de 
contextos de uso: científico e cotidiano, assim como a apropriação de elementos teóricos 
para lidar com o conceito, só são constatadas, de modo significativo, em estudantes de 
nível superior. A partir desses resultados questionamos a formação em nível médio em 
termos do que tem promovido enquanto desenvolvimento de concepções, uma vez que há 
evidências de não superação do senso comum. Além disso, parece não haver a instrução 
necessária para prover elementos teóricos necessários à compreensão de situações 
empíricas. Por fim, apontamos a necessidade de mais pesquisas, a fim de evidenciar como 
o processo de escolarização fornece subsídios para que alunos superem o senso comum e 
consigam operar com teorias científicas.  
 

Palavras-chave: conceito científico de densidade, perfil epistemológico, mapeamento. 
 

Abstract 
In this paper, we present the mapping of elements of the high school and university 
students' density epistemological profile. We have applied tests to a sample of 324 
students from these two levels to identify profile elements from the segmentation of the 
concept in the first three zones: naive realism, empiricism, and traditional rationalism. 
The tests were built using high school level content as the parameter. Our results show 
that knowledge consolidation related to the concept of density, which allows the 
differentiation of contexts of use: scientific and every day, as well as the appropriation of 
theoretical elements to deal with the concept, are only found, significantly, in students of 
higher level. Based on these results, we question the training at the high school level 
regarding what has been promoted while developing concepts since there is evidence of 
not succeeding common sense. Also, there seems to be no sufficient teaching to provide 
the necessary theoretical elements to understand empirical situations. Finally, we point 
out the need for more research to show how the schooling process provides subsidies for 
students to overcome common sense and operate with scientific theories. 
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Introdução  

O conceito de densidade é utilizado para a compreensão de vários fenômenos no 

âmbito das ciências da natureza. O fato de a densidade ser tomada como um parâmetro 

para caracterizar substâncias possibilita que ela seja utilizada em diversos campos 

científicos. Por exemplo, no que se refere ao escopo da Biologia, a densidade pode 

aparecer para apontar diferenças entre os tipos de colesterol. O colesterol considerado 

bom (HDL) apresenta densidade igual à 1,13g/cm3 o que facilita o fluxo sanguíneo; já o 

colesterol ruim (LDL) possui densidade de 1,04g/cm3 e dificulta a passagem sanguínea 

(MERÇON, 2010). 

Na Física, o conceito se relaciona à pressão e ao empuxo para explicar a 

flutuação dos corpos (AGUIAR, 2018) e nesse sentido, se relaciona diretamente com o 

princípio de Arquimedes (PEREIRA, 2009), sendo utilizado também para explicar o 

comportamento dos gases. Nessa disciplina é comum a utilização do termo massa 

específica para se referir à densidade de substâncias e o termo densidade é visto de uma 

forma mais geral, podendo se referir tanto a substâncias como a objetos compostos por 

mais de uma substância. 

No domínio da Química, a densidade é um conceito fundamental, dada sua 

importância para a caracterização de substâncias e materiais, para o preparo de soluções 

e mesmo como parâmetro para a compreensão de fenômenos físico-químicos (SOUZA 

et. al., 2015). O conceito, derivado da relação entre massa e volume, possibilita remeter 

tanto a esses entes de forma mensurável como a massa de uma substância no estado sólido 

através do uso de uma balança, quanto à massa atômica – teoricamente definida. O mesmo 

se aplica para o caso do volume.  

Densidade é um conceito que pode ser constatado pelo uso da fórmula com entes 

facilmente mensuráveis, mas que é explicado em última instância por teorias que versam 

sobre a disposição das partículas no espaço. Nesse sentido, pode ser utilizado 

didaticamente em uma relação teórico-prática para evidenciar aos estudantes como as 

teorias químicas explicam fenômenos observáveis.  

Sendo densidade uma propriedade das substâncias, para compreendê-la alguns 

conhecimentos químicos são fundamentais, tais como aqueles que envolvem os vários 
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modelos que constituem o mundo atômico-molecular, assim como as propostas para 

conceber a organização e as interações entre átomos, íons e moléculas (MORTIMER, 

MACHADO; ROMANELLI, 2000). 

Apesar disso, principalmente no ensino médio, esse conceito é tratado de forma 

superficial, com ênfase apenas na fórmula que permite calcular o valor número da 

densidade (ROSSI, et. al., 2008) Isso, por vezes, traz um tratamento reducionista ao 

conceito e ocasiona sua aplicação limitada ou equivocada na explicação dos fenômenos. 

Um exemplo é apontado por Faria (2010), quando discute o uso da densidade para 

explicar a imiscibilidade de substâncias. Segundo o autor, a maneira como o termo 

densidade geralmente é apresentado nas implicações cotidianas, pode acarretar 

dificuldades de entendimento na parte científica do termo. O que contribuiu para torná-lo 

um obstáculo epistemológico do tipo verbalista1 que impossibilita a compreensão dos 

conceitos científicos no sistema água e óleo. 

Outra dificuldade documentada na literatura é o fato de que, para a maioria dos 

alunos, a densidade representa uma relação entre peso e volume e não entre massa e 

volume (SMITH; CAREY; WISER, 1986). Fassoulopoulos, Kariotoglou e Koumaras. 

(2003) explicam que essa confusão se deve ao fato de o peso de um corpo poder ser 

facilmente percebido -bastaria levantá-lo- e a massa ser principalmente um conceito 

formal. Além disso, a distinção entre massa e peso não é alcançada até pelo menos a idade 

de 14-15 anos (ROWELL; DAWSON, 1977 apud FASSOULOPOULOS; 

KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003). 

Para além das limitações de abstração, que podem ser associadas aos estágios do 

desenvolvimento cognitivo, é documentada à associação de densidade com o peso e o 

tamanho do objeto, por estudantes de vários níveis de ensino, incluindo o superior 

(HASHWEH, 2015). Também há relatos de associação errônea de densidade com 

concentração (ROSSI et. al, 2008). 

Xu e Clarke (2012) apontam que dentre os conceitos ensinados nas escolas 

secundárias, um dos mais difíceis é a densidade. Esses autores enumeram quatro fatores 

que, em sua perspectiva, são fatores complicadores para a compreensão do conceito; são 

eles: i) a impossibilidade de se perceber a densidade de uma forma direta; ii) a necessidade 

 
1 Bachelard (1996) chama de obstáculos verbalistas palavras que são utilizadas para explicar fenômenos 
das mais diversas searas como se carregassem consigo uma verdadeira categoria empírica, servindo como 
metáfora para diversos fenômenos, como se a própria palavra carregasse uma função. 
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de conhecimento de proporção ou razão para o possibilitar seu entendimento; iii) as 

associações errôneas entre densidade e peso e, v) o uso do termo densidade por outros 

campos de conhecimento. 

Diante da importância do conceito de densidade dentro das ciências e em 

especial da Química, e da problemática levantada, consideramos ser necessária uma lente 

teórica que nos forneça uma base epistemológica e ontológica para analisar o 

entendimento desse conceito. Nesse sentido, estamos nos valendo da noção de perfil 

epistemológico proposta por Gaston Bachelard (1979) para investigar como o processo 

de escolarização fornece subsídios para que os estudantes construam elementos de suas 

zonas do perfil epistemológico de densidade. A noção de perfil epistemológico permite 

lidar com a pluralidade existente de modos de entendimento da realidade. Consideramos 

essa abordagem valiosa, visto que ela segmenta, a partir de uma perspectiva histórico-

filosófica, os diferentes modos pelos quais os conceitos podem ser compreendidos e 

utilizados.   

Diante disso, nosso objetivo com esse estudo é investigar como se configuram 

os elementos do perfil epistemológico de densidade de estudantes do ensino médio e 

superior. Para tanto, utilizamos como instrumentos testes compostos por itens construídos 

a partir desse referencial teórico. 

Referencial teórico 

 
Em nosso trabalho utilizamos como lente teórica o referencial bachelardiano, 

mais especificamente a noção de perfil epistemológico. Essa noção deriva dos obstáculos 

epistemológicos, termo cunhado por Bachelard (1996) para se referir aos obstáculos 

inerentes ao ato de conhecer. O autor explica que a noção de obstáculo epistemológico 

pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico, assim como 

na prática da educação.  

A partir de uma abordagem histórico-filosófica, considerando que a superação 

dos obstáculos leva ao avanço do conhecimento, mas nunca é definitiva, Bachelard (1979) 

propõe a noção de perfil epistemológico. Para tanto, o autor toma de empréstimo os 

sistemas filosóficos, com as devidas ressalvas de toda a problemática de se recortar e 

retirar um conceito de seu contexto, com o objetivo de “esclarecer os problemas da ciência 

através da reflexão metafísica” (BACHELARD, 1979, p. 3). 
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A noção se baseia em um pluralismo filosófico que permite a coexistência de 

diferentes fases da evolução filosófica, que caminham no sentido de um aumento de 

coerência racional. A proposta considera que apenas uma doutrina filosófica não é capaz 

de descrever todas as faces de um conceito científico, considerando seu processo de 

desenvolvimento histórico-filosófico; assim, torna-se necessário utilizar várias doutrinas.  

Nessa perspectiva, a maneira pela qual uma pessoa compreende, e 

consequentemente mobiliza um certo conceito em situações distintas de produção, 

comunicação e interpretação de significados, diz respeito às doutrinas filosóficas. Um 

mesmo indivíduo pode apresentar estágios de evolução distintos a depender do conceito 

em questão e do contexto discursivo responsável por acioná-lo.  

O perfil epistemológico de um determinado conceito refere-se à frequência de 

uso que se faz dele em determinada zona. Assim, o perfil é uma autodeclaração do sujeito 

sobre como ele percebe o uso que faz do conceito nas mais diversas situações de seu 

cotidiano. Todavia, para que a pessoa possa transitar entre as zonas do perfil e dispor de 

mais de um modo de compreensão do conceito, faz-se necessário que as zonas científicas 

sejam construídas ao longo de processo de escolarização.  

De acordo com essa perspectiva, existem cinco doutrinas filosóficas distintas, as 

quais Bachelard também chama de níveis ou zonas (adotaremos o termo zona), são elas: 

realismo ingênuo, empirismo, racionalismo clássico ou tradicional, racionalismo 

completo e racionalismo discursivo ou dialético. Essa ordem parte da história da 

construção dos conceitos científicos, de modo que qualquer conceito vai se tornando mais 

racional à medida que se avança nas zonas do perfil. Todavia, Bachelard salienta que nem 

todos os conceitos apresentam essas cinco zonas.  

Em trabalho anterior, (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020) utilizamos essa 

perspectiva teórica para segmentar o conteúdo de densidade abordado no ensino médio e 

constatamos que ele se divide nas duas primeiras zonas escolarizadas do perfil: empirismo 

e racionalismo tradicional. Entretanto, para fins didáticos, consideramos frutífero analisar 

também a zona não escolarizada – realismo ingênuo – uma vez que se espera que os 

estudantes iniciem seus estudos sobre o conceito dispondo dessa zona e que ao longo do 

processo de ensino, abandonem seu uso em situações e contextos científicos.  

A zona do realismo ingênuo é a que a maioria das pessoas utiliza em seu 

cotidiano para lidar com os conceitos, ela se caracteriza por ter um grande apelo à 

subjetividade. Bachelard (1979) usa o exemplo de massa e explica que no realismo 
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ingênuo, massa é algo grave e volumoso, algo que o sujeito constata pela visão. Essa 

apreciação visual, acarreta a construção de afirmações imediatas, sem uma necessidade 

de objetivação, o que resulta em “teorias” fragmentadas e locais, não passíveis de 

generalização. 

No que se refere ao conceito científico de densidade, consideramos que nessa 

zona ela é muitas vezes entendida como sensação de peso. Essa percepção pode ser 

constatada por expressões utilizadas por estudantes no início do estudo do conceito, tais 

como - "é muito pesado por seu tamanho" para se dizer que um objeto é denso 

(FASSOULOPOULOS; KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003). Paralelamente ao 

conceito de massa, denso seria algo pesado o suficiente, mais especificamente para 

sólidos e no caso de líquidos, denso equivaleria a um líquido viscoso. Nessa zona do perfil 

caberiam afirmações cotidianas que associam erroneamente densidade a volume ou massa 

(DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020). 

A zona do empirismo rompe com o realismo ingênuo através da necessidade de 

objetificação do conceito. O sujeito não pode mais ser o instrumento de medida. A 

objetivação é conseguida por meio de experiências concretas, com objetos que podem ser 

medidos, pesados e comparados através de uma técnica instrumental dirigida. No que diz 

respeito ao conceito de massa, Bachelard (1979) explica que nessa zona é possível 

calcular a massa de forma objetiva, unívoca. 

Para o conceito de densidade, nessa zona se enquadram conclusões obtidas 

através de experiências simples, tais como flutuação de sólidos em líquidos, a disposição 

de líquidos imiscíveis com densidades distintas e o cálculo do valor numérico através da 

razão da massa pelo volume (que podem ser facilmente constatados através de uma 

balança e um recipiente medidor de líquidos) (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020). 

A doutrina seguinte – racionalismo tradicional supera e engloba o empirismo ao 

considerar o conceito a partir das relações que estabelece com outros. Tal consideração 

impossibilita que o conceito seja definido de uma vez por todas, como na zona anterior. 

Bachelard explica que essa zona se constituiu com o surgimento da mecânica racional de 

Newton, no final do século XVII. Assim, a utilização simples e absoluta de uma noção 

cede espaço para utilização correlativas das noções. No que se refere à massa, essa “... 

define-se então num corpo de noções e já não apenas como um elemento primitivo de 

uma experiência imediata e direta” (BACHELARD, 1979, p. 16).  
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NÍVEL 1 

NÍVEL 2 

NÍVEL 3 

NÍVEL 4 

A constituição racional da Química, que inaugura a zona do racionalismo 

tradicional nesse campo se deu ao longo de todo o século XIX. Teve início com a hipótese 

atômica de Dalton que foi sendo desenvolvida e transformada pela descoberta de novos 

conceitos como a noção de molécula, valências e organização espacial das partículas, o 

que culminou em uma teoria atômico-molecular clássica (MORTIMER, 1992). Assim, 

no racionalismo tradicional a faceta do conceito de densidade que surge diz respeito as 

teorias que explicam a estrutura interna de um material, seja ela cristalina, atômica ou 

molecular, ou seja, os fatores que, em última instância, determinam o valor numérico 

encontrado na zona anterior (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020). 

Na tabela abaixo, apresentamos a segmentação do conceito nas três primeiras 

zonas do perfil.  

 

Tabela 01. Entendimento do conceito nas zonas do perfil 

Fonte: Autoras 

 

       
 

Realismo 
Ingênuo (RI) 

Empirismo (E)  Racionalismo 
Tradicional (RT)          

 
Associar o conceito à 
forma, tamanho ou 
peso 

 

 
Saber operar com a fórmula 
de densidade d=m/v  
 

 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  
  

 
Saber a relação entre 
densidade e flutuação 
 

 
Saber calcular a densidade 
utilizando elementos 
abstratos/teóricos  

Saber calcular a densidade 
de misturas/ soluções  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras 
 

 

Identificar a variação no 
valor de densidade de 
misturas por meio da adição 
de solutos e/ou solventes.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
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A partir da segmentação dos entendimentos do conceito de densidade em cada 

uma das zonas do perfil, foram construídos itens para acessar o entendimento dos 

estudantes. Nossos instrumentos são compostos por itens representativos de cada uma das 

zonas. Discorremos a seguir acerca dos sujeitos que participaram de nossa pesquisa assim 

como dos instrumentos de coleta. 

Método 

I - Sujeitos e instrumentos de coleta 

 

A fim de investigar como se configuram os elementos do perfil epistemológico 

de densidade de estudantes de dois níveis de ensino, aplicamos dois questionários 

devidamente validados (MANUSCRITO 4) para uma amostra de 324 sujeitos. Os 

instrumentos foram respondidos por 249 alunos do terceiro ano do ensino médio de uma 

escola pública de Salvador e 75 alunos de graduação: 25 do curso de licenciatura em 

Física e 50 de licenciatura em Química, de duas Universidades públicas da Bahia. Destes, 

responderam ao teste 1, 141 estudantes (113 do ensino médio e 28 do superior), o teste 2 

foi respondido por 183 estudantes (136 do ensino médio e 47 do ensino superior). 

Nossos instrumentos foram construídos a partir da segmentação do conceito nas 

três primeiras zonas do perfil. Para a zona do empirismo, foram construídos dois tipos de 

itens: básicos e complexos.  Esses itens se diferem pela articulação lógica entre conceitos 

e conhecimentos necessários para respondê-los. Assim sendo, itens que podem ser 

resolvidos com aplicação direta de uma fórmula (sem a necessidade de mudança de 

unidades, por exemplo) ou com simples relações de flutuação entre líquidos, referem-se 

aos denominados básicos. Os itens em que se faz necessário realizar transformações de 

unidades, efetuar cálculos com números decimais, aplicação não direta de fórmulas e/ou 

estabelecimento de relações entre variáveis, dizem respeito aos complexos. 

Essa diferenciação para os itens do empirismo foi realizada para verificar se 

conhecimentos matemáticos e relações entre outros conceitos teriam influência na 

construção dessa zona do perfil. Assim, construímos itens mais diretos, com o objetivo 

de identificar se o estudantes possuem o entendimento e itens nos quais o entendimento 

também é necessário, mas há um peso maior no raciocínio lógico ou no ferramental 

matemático. 
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Ambos os testes foram construídos utilizando questões em camadas 

(MANUSCRITO 2). Esse tipo de questão é composto por pares de itens, de modo que 

cada item é acompanhado de outro no qual o estudante é indagado acerca das razões que 

o fizeram optar pela alternativa no item anterior. Assim, além de ter acesso ao 

conhecimento do estudante, pode-se também inferir sobre o raciocínio utilizado para 

responder ao item. Para fins de análise, as questões em camadas foram desmembradas em 

seus itens, de modo que cada questão originou dois itens, um referente à primeira camada 

e outro à segunda.  

Como foram construídos dois tipos de itens para a zona do empirismo, 

passaremos a diferenciar as categorias dos itens daqui em diante em termos de natureza. 

Assim, temos itens que marcam a iniciação do perfil que pertencem a zona do realismo 

ingênuo que são de natureza 1, itens do empirismo básico de natureza 2, empirismo 

complexo, natureza 3 e finalmente itens do racionalismo tradicional, natureza 4. A tabela 

abaixo relaciona os itens de cada teste com suas respectivas naturezas. 

 

Tabela 02. Relação entre itens e suas naturezas nos testes 1 e 2 
T - 1 Item 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Natureza 2 3 4 1 2 2 3 3 4 

Item 11 12 13 14 15 16 17 18  

Natureza 3 4 1 2 4 4 3 3  

T-2 Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Natureza 2 4 2 1 3 4 2 4 3 

Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Natureza 2 4 4 1 3 4 2 4 3 

 

A seguir, nas figuras 1, 2, 3 e 4 apresentamos exemplos de questões de cada uma 

das naturezas categorizadas nos testes. A figura 1 refere-se a itens de marcação de 

iniciação do perfil, de natureza 1.  
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Nas figuras 2 e 3 apresentamos questões referentes ao segundo nível da zona do 

empirismo – Saber a relação entre densidade e flutuação. Para o teste 2, a questão era 

mais direta, sendo considerada mais básica, de natureza 2 (ver figura 2), para o teste 1, 

essa questão envolvia mais elementos a serem considerados, o que a torna mais complexa, 

natureza 3 (ver figura 1), Na construção dos instrumentos procuramos igualar o nível de 

dificuldade, assim as questões mais e menos complexas foram igualmente distribuídas 

entre os dois testes, assim como as questões das outras duas zonas do perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de questão composta por itens de natureza 1 
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Figura 2 – Exemplo de questão composta por itens de natureza 2 
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A figura 4 refere-se a itens da zona do racionalismo tradicional, natureza 4, 

primeiro nível de entendimento - Saber que a densidade é dependente da configuração 

molecular ou cristalina dos átomos ou moléculas que compõem a substância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de questão composta por itens de natureza 3 
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II- Procedimento de Análise 

Em estudo prévio validamos nosso instrumento, através de análises no software 

Winsteps (LINACRE, 2010) (MANUSCRITO 4). Na modelagem os testes 1 e 2 

apresentaram os respectivos ajustes: confiabilidade dos itens de 0,89 e 0,94; 

confiabilidade das pessoas 0,71 e 0,74; variâncias explicadas pelas medidas de 26,6% e 

25,9%, ficando bem próximos dos valores modelados (26% para o teste 1 e 25,4% para o 

2), alfa de Cronbach igual a 0,79 e 0,78 (o que indica boa consistência interna). 

No que se refere ao ajuste dos itens foi utilizado os índices infit e outfit da 

estatística MNSQ. Dois itens não apresentaram valores ideais e foram descartados na 

análise aqui relatada (item 7 do teste 1 e o item 10 do teste 2). Pelas análises concluímos 

que o instrumento acessa duas facetas do conhecimento sobre densidade, uma referente à 

zona do empirismo e outra do racionalismo. 

As análises relatadas nesse estudo foram realizadas com os seguintes objetivos: 

1) Identificar as zonas do perfil dimensionadas pelos testes e, 

2) Investigar como se configuram os elementos do perfil epistemológico de 

densidade dos estudantes.  

 

Figura 4 – Exemplo de questão composta por itens de natureza 4 
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Para identificar as zonas do perfil dimensionadas pelos testes utilizamos como 

dados os índices de dificuldade dos itens obtidos através da modelagem Rasch. 

Analisamos se havia diferença estatística entre as dificuldades dos itens a depender de 

sua natureza (categoria que engloba as zonas do perfil), para tanto utilizamos o software 

SPSS (IBM_CORP, 2011); uma vez confirmada a diferença, procedemos as análises 

referentes ao perfil.  

Para investigar a configuração dos elementos do perfil, utilizamos como dados 

a porcentagem da frequência normalizada das respostas obtidas pelos itens a depender de 

suas naturezas. Utilizamos esse tipo de frequência devido ao número de itens de cada 

categoria não ser o mesmo. Essas análises foram realizadas no software Excel.  

 

Análise e resultados 

I- Identificação das zonas do perfil 

O objetivo desse estudo foi verificar se os testes correspondiam ao modelo 

teórico do perfil epistemológico para o conceito de densidade. Os testes foram 

construídos tendo por base a segmentação do conceito nas três primeiras zonas do perfil, 

por meio dessas análises iremos constatar se os testes refletem a hierarquia das zonas. De 

acordo com esse referencial teórico, cada uma das zonas subsequentes engloba e amplia 

os conhecimentos da anterior. Assim, espera-se que haja diferença de dificuldade nos 

itens a depender da zona a qual eles correspondem. 

Iniciamos nossa análise verificando a possibilidade de considerar os dois testes 

em conjunto. Como foram aplicados a amostras diferentes, para que fossem analisados 

em conjunto foi preciso certificar-se de que a dificuldade de um deles não fosse 

significativamente diferente da dificuldade do outro. Ou seja, foi preciso avaliar se as 

amostras poderiam ser consideradas como homogêneas, apresentando o mesmo padrão 

de acertos e erros. Para isso, foi realizado um teste ANOVA entre as dificuldades dos 

itens do teste 1 e do teste 2, cujo resultado indicou não haver diferença entre elas (F= 

0,197, p=0,660).  

Prosseguindo com a análise, o objetivo foi identificar se havia hierarquia entre 

itens de naturezas distintas natureza - realismo ingênuo (n=1), empirismo básico (n=2), 

empirismo complexo (n=3) racionalismo tradicional (n=4). De acordo com a nossa 

perspectiva teórica espera-se que itens do racionalismo tradicional apresentem um nível 
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de dificuldade maior que itens do empirismo e que estes sejam mais difíceis que os do 

realismo ingênuo.  

Para identificar essa hierarquia, utilizamos como dados as médias de 

dificuldades dos itens estimadas em uma escala intervalar a partir da modelagem Rasch. 

As médias de dificuldades dos itens de cada natureza foram plotadas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Médias das dificuldades do itens a depender de sua natureza 

 

O gráfico 1 apresenta no eixo x cada uma das categorias de itens que dispomos 

(n=1 Realismo Ingênuo, n=2 Empirismo básico, n=3 Empirismo complexo, n=4 

Racionalismo Tradicional). No eixo y é apresentada a média de dificuldade dos itens de 

cada categoria, representada pela marcação da barra mediana de erro.  Os itens da 

natureza do racionalismo tradicional foram os mais difíceis com média igual a 0,37 logits2 

(SD = 0,62), seguido dos itens do empirismo complexo com média igual a 0,16 

(SD=0,60), itens do realismo ingênuo -0,28 (SD=0,29) e por fim, os itens do empirismo 

básico, com média de dificuldade igual a -0,56 (SD=0,53). 

A categoria que apresentou menor dificuldade foi a do empirismo básico. De 

acordo com nossa perspectiva teórica era esperado que os itens com menor dificuldade 

 

2 Escala intervalar de medida de proficiência, cujos intervalos são os mesmos ao longo da régua e o 
objetivo é comparar a dificuldade do item em relação à dificuldade dos sujeitos. 
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fossem os correspondentes a zona do realismo ingênuo. De acordo com a noção de perfil 

epistemológico essa zona reflete o uso cotidiano que se faz do conceito. Em nossos testes, 

o erro em itens dessa natureza indica que o sujeito ainda não se apropriou da visão 

científica do conceito, como os estudantes de nossa amostra já haviam estudado o 

conceito de densidade era esperado que esses itens fossem os mais fáceis dos testes.  

Itens do empirismo complexo apresentaram médias de dificuldades distintas de 

itens referentes ao empirismo básico, apesar dos itens remeterem aos mesmos 

entendimentos. As médias de dificuldade desses itens ficaram mais próximas a itens de 

natureza racionalista do que do empirismo básico. Todavia, é necessário verificar se essas 

médias se diferenciam do ponto de vista estatístico.  

Quanto a hierarquia das zonas, podemos perceber uma tendência crescente no 

nível de dificuldade em direção aos itens do racionalismo tradicional. Esse resultado 

valida a hierarquia teórica que subsidiou a elaboração dos testes, o que nos permite fazer 

uma análise do perfil da amostra mais robusta, uma vez que temos uma evidência 

empírica de que existe diferenças entre as zonas.  

Contudo para nos certificar de que essas diferenças representam realmente uma 

hierarquia, testamos se essas médias são distintas do ponto de vista estatístico. Assim, 

nosso próximo passo foi identificar se havia diferença estatística nas dificuldades dos 

itens a depender de suas naturezas. Através dessa análise, podemos afirmar se itens de 

uma dada natureza foram estatisticamente mais fáceis ou mais difíceis que outra para 

nossa amostra.  

 Pelo teste ANOVA identificamos que há diferença de dificuldade dos itens a 

depender de sua natureza (F= 5,221, p= 0,005). Para efetuar a comparação entre cada uma 

das categorias realizamos um teste pos-hoc para avaliar o resultado da ANOVA. Como 

os grupos de natureza distinta apresentaram variância homogênea (L= 0,781, p= 0,513) 

essa comparação foi realizada pelo pos-hoc Bonferroni. A tabela 3, apresenta os 

resultados. 
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Tabela 3 – Resultado do teste de Bonferroni 

Dependent Variable 

 (I) Natureza (J) Natureza Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Bonferroni 1 2,00 ,27528 ,34167 1,000 -,6877 1,2382 

3,00 -,44950 ,33637 1,000 -1,3975 ,4985 

4,00 -,65500 ,32827 ,329 -1,5802 ,2702 

2 1,00 -,27528 ,34167 1,000 -1,2382 ,6877 

3,00 -,72478 ,26124 ,056 -1,4610 ,0115 

4,00 -,93028* ,25072 ,005 -1,6369 -,2237 

3 1,00 ,44950 ,33637 1,000 -,4985 1,3975 

2,00 ,72478 ,26124 ,056 -,0115 1,4610 

4,00 -,20550 ,24345 1,000 -,8916 ,4806 

4 1,00 ,65500 ,32827 ,329 -,2702 1,5802 

2,00 ,93028* ,25072 ,005 ,2237 1,6369 

3,00 ,20550 ,24345 1,000 -,4806 ,8916 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste de Bonferroni indicou que há diferença significativa somente entre as 

médias dos itens do empirismo básico e do racionalismo tradicional (p=0,005). Contudo, 

a diferença estatística encontrada entre as médias dos itens do empirismo básico e 

empirismo complexo foi de p = 0,056, que no nível de significância de 95% não pode ser 

considerado como sendo significativa, mas que indica que pode haver diferenciação 

dessas duas categorias, caso flexibilizemos esse nível. Essa indicação demanda um estudo 

com amostra maior.  

Consideramos que esse seja um resultado importante principalmente em 

decorrência da amostra desse estudo, visto que se trata de um estudo exploratório com 

uma amostra pequena. Esse resultado é um indicativo de que a articulação de 

conhecimentos necessária para responder um item no empirismo complexo acarreta uma 

diferenciação de suas dificuldades em comparação com itens do empirismo básico. Ou 

seja, apesar de o entendimento solicitado no item ser o mesmo, o fato dele demandar um 
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raciocínio lógico mais complexo ou um maior domínio matemático, o diferencia em 

termos do grau de dificuldade de sua versão básica.  

Essa constatação evidencia a dependência que a disciplina de química tem de 

outras áreas do conhecimento, como a matemática. Isso é muito importante para informar 

ações didáticas tanto de planejamento de ensino quanto de avaliações. O erro de um item 

do empirismo complexo, por exemplo, não informa de modo preciso se o estudante dispõe 

do entendimento químico solicitado, uma vez que pode ser devido à falta de capacidade 

de articulação desse entendimento com outros.  

Assim, julgamos que a diferença entre os itens de natureza empírica básica e 

complexa deve ser investigada com mais cautela em trabalhos posteriores, com amostras 

maiores, a fim de fornecer resultados mais robustos. 

 

II- Configuração dos elementos do perfil epistemológico de densidade dos estudantes.  

 

Para avaliar como se configuram os elementos do perfil na amostra, ou seja, em 

que termos a amostra se comporta em relação as zonas do perfil que os testes 

dimensionam, analisamos a frequência de acertos dos itens que são delimitados por cada 

uma dessas zonas. Os itens foram agrupados de acordo com suas naturezas - realismo 

ingênuo (n=1), empirismo básico (n=2), empirismo complexo (n=3) racionalismo 

tradicional (n=4), realizamos uma frequência normalizada de acertos para cada grupo de 

itens.  

Como havia dois questionários com itens distintos, essa etapa foi realizada 

separadamente para cada um dos grupos. Foi necessário realizar a análise em separado, 

distinguindo as amostras, uma vez que os itens de cada um dos testes eram diferentes, 

apesar de ambos remeterem aos entendimentos elencados na tabela 1. O gráfico 2, mostra 

a frequência de respostas dos respondentes do teste 1 e do teste 2. 
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Gráfico 2 -Percentual de frequência de respostas aos itens nos testes 1 e 2 

 

 

 

O gráfico 2 apresenta barras que discriminam as porcentagens das frequências 

normalizadas de acertos dos itens de cada natureza em cada um dos testes, as barras azuis 

se referem ao teste 1 e as vermelhas ao teste 2. Dessa maneira, temos, para cada categoria, 

uma frequência de acerto que nos dá margem para interpretar como se configuram os 

elementos do perfil das duas amostras em relação a cada zona dimensionada pelo teste. 

A depender do teste houve uma mudança no número de acertos em relação às 

categorias do empirismo complexo e racionalismo. Todavia, essa mudança não é 

preocupante visto que a análise de identificação das zonas o perfil evidenciou que não há 

diferença significativa de dificuldade entre os itens dessas categorias. O teste 2 apresentou 

maior frequência de acerto em todas as categorias com exceção do empirismo complexo. 

Isso significa que provavelmente esse teste teve um índice de dificuldade menor, ou a 

amostra que o respondeu tinha uma habilidade maior. Essa hipótese só pode ser 

averiguada a partir de outras análises das médias de proficiências dos sujeitos. 

Pela análise do gráfico é possível perceber que a maior frequência de acertos se 

refere aos itens do empirismo básico e do realismo ingênuo para ambos os testes. Como 

os itens do realismo ingênuo correspondem a itens de iniciação do perfil, o acerto indica 

que o estudante superou a visão do conceito no senso comum visto que ele não a usa 

mais no contexto escolar, sendo essa a primeira etapa na construção dos perfis 

epistemológicos dos estudantes. Em relação a identificação dos elementos do perfil da 
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Fonte: Dados da pesquisa 
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amostra, esse resultado nos diz que a maioria dos estudantes apresenta mais elementos do 

empirismo básico em relação ao perfil epistemológico.  

Ainda com relação aos itens do realismo ingênuo, era esperado que eles fossem 

os mais acertados dos testes, dada a hierarquia do perfil. Na análise desses itens, o acerto 

significa não estar na zona do realismo ingênuo, ou seja, dispor de mais um de modo, 

além do cotidiano, de operar com o conceito. Além disso, esses itens possibilitam outra 

interpretação, referente ao erro, que significa que o sujeito opera na zona do realismo 

ingênuo. Nesse sentido é frutífero avaliar o percentual de erro desses itens, que para o 

teste 1 foi de 63,48% e para o teste 2 de 48,37%. Isso significa que uma parte considerável 

dos respondentes dos testes ainda não superou a visão de senso comum para o conceito 

de densidade, visto que operam ainda com elementos do realismo ingênuo no contexto 

escolar. 

O fato de a concentração de acertos não ter sido homogeneamente distribuída 

entre as três zonas evidencia que, apesar dos testes terem sido construídos para o nível 

médio, esses estudantes podem não ter tido acesso a conhecimentos que os permitissem 

construir conhecimentos referentes as zonas do perfil, de acordo com a perspectiva 

curricular (DE MELO; AMANTES; VIEIRA, 2020). Como nossa amostra é heterogênea, 

formada por estudantes de nível médio e superior, é interessante analisarmos se há 

diferenciação da presença de elementos do perfil dessas pessoas a depender de seus níveis 

de escolaridade.  

Essa análise do perfil em geral, pode ser diferente a depender do nível de 

escolaridade, por isso é frutífero avaliar se ela se mantém para estudantes de nível médio 

e superior, porque a expectativa é que quanto maior o grau de escolaridade, mais 

elementos da zona do racionalismo surjam. Assim esperamos que os estudantes de nível 

superior tenham superado completamente a zona do realismo ingênuo e que apresentem 

mais elementos das zonas escolarizadas. 

Para essa análise utilizamos novamente o percentual da frequência normalizada 

de acertos aos itens. Segmentamos os respondentes dos testes em dois subgrupos, um 

composto por estudantes de nível médio e outro de nível superior. As análises foram 

realizadas em duas etapas, uma para os respondentes do teste 1 e outra para o teste 2. Os 

gráficos 2 e 3 apresentam o percentual das frequências de respostas.  
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Para avaliar a diferença da presença de elementos das zonas dos perfis a 

depender do nível de escolaridade, plotamos a frequência normalizada das respostas ao 

teste 1 no gráfico 2 e ao teste 2, no gráfico 3. No gráfico 2, as barras azuis claras referem-

se à frequência de acertos de alunos do ensino médio e as em tom escuro, aos acertos dos 

estudantes de nível superior. No gráfico 3, as barras em vermelho claro dizem respeito as 

marcações de alunos de nível médio, as em tom escuro, as de nível superior. 

Podemos perceber que para ambos os testes há uma diferença considerável de 

frequência de acertos para todas as categorias de itens, a depender do nível de 

escolaridade dos respondentes. Isso significa que realmente os estudantes de nível 

superior apresentam um entendimento maior sobre o conceito de densidade, independente 

da zona do perfil. Do ponto de vista curricular não era esperada tamanha discrepância 

entre a frequência de acertos a depender do nível do respondente, uma vez que os testes 

foram construídos tendo como parâmetro conteúdos de nível médio. 

Em relação aos elementos das zonas do perfil reportados, tanto no teste 1 quanto 

no teste 2, independentemente do nível dos respondentes, observamos uma maior 

frequência de acerto nas duas primeiras categorias: itens que marcam a iniciação do perfil 

e empirismo básico. Esse padrão é esperado, uma vez que esses itens, de acordo com a 

noção de perfil epistemológico, referem-se a entendimentos de posição inferior na escala 

hierárquica.   

  

Gráfico 2 -Percentual de frequência de respostas por 
nível de escolaridade aos itens no teste 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 3 -Percentual de frequência de respostas por 
nível de escolaridade aos itens no teste 2 
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Com relação ao acerto aos itens do realismo ingênuo que marcam a iniciação do 

perfil, em ambos os testes eles tiveram uma baixa frequência de acertos pelos estudantes 

de nível médio (teste 1 = 23,5% e teste 2 = 39,34%). Isso significa que parte considerável 

dos respondentes dos testes ainda não superou a visão de senso comum para o conceito 

de densidade. Ou seja, apesar de estarem concluindo o nível médio de escolaridade, para 

este conceito em particular, a escolarização pouco teve impacto, haja vista que eles 

parecem não conseguir diferenciar contextos de uso.  

No teste 1 os itens com menor frequência de acerto foram os do racionalismo 

tradicional, o que corrobora a noção do perfil. Para o teste 2, os itens menos acertados 

foram os de natureza empírica complexa. Entretanto, como não há diferença estatística 

entre essas duas categorias, esse não é um fato relevante.    

A não corroboração da hierarquia do perfil epistemológico para a amostra de 

nível médio é um indicativo de que em termos conceituais não há consolidação do 

conhecimento. Aparentemente os estudantes dominam mais as operações matemáticas 

simples de uso de fórmulas (itens de natureza do empirismo básico), do que explicações 

conceituais. Todavia, como não investigamos a fundo essa questão, esse é um ponto a ser 

analisado mais detalhadamente em pesquisas futuras com amostras maiores. 

 

Considerações Finais 

 

Nesse trabalho realizamos a identificação das zonas do perfil dimensionadas 

pelos testes, a partir das médias de dificuldades dos itens, e o mapeamento da presença 

de elementos do perfil epistemológico de densidade de estudantes de dois níveis distintos 

de escolaridade – nível médio e superior, por meio do percentual das frequências 

normalizada das respostas. 

Foi constatada a capacidade dos testes de dimensionar as zonas do perfil, e uma 

diferença significativa, se flexibilizarmos o nível de significância, entre as dificuldades 

de itens do empirismo básico e complexo. Consideramos que essa diferença seja um 

indicativo de que se deva dar mais atenção as relações de dependência que a disciplina de 

química tem com outras, como a matemática, por exemplo. Essa dependência deve ser 

considerada tanto no planejamento de ações didáticas, quanto de ensino e avaliações. No 

que se refere ao ensino, o professor, deve estar atento para a necessidade de articulação 
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de outros entendimentos para além dos estritamente químicos para a aprendizagem 

efetiva do conteúdo; já nas atividades avaliativas, é necessário discutir os instrumentos 

que são utilizados para acessar o entendimento dos estudantes e quanto de conhecimento 

químico eles acessam (MANUSCRITO 4).  

No que se refere ao perfil da amostra, concluímos que, a grande maioria dos 

estudantes de nossa amostra de nível médio, estava em vias de terminar essa etapa de 

escolarização sem consolidar seus conhecimentos referentes ao conceito de densidade de 

modo a os permitir diferenciar contextos de uso: científico e cotidiano. Ademais, o baixo 

índice de acertos dessa amostra a itens da zona do racionalismo tradicional é um 

indicativo de que esses estudantes não se apropriaram de elementos teóricos para lidar 

com o conceito de densidade ao longo de sua formação. 

Esses resultados levantam questões sobre as oportunidades de acesso aos 

conhecimentos historicamente acumulados que estão sendo oferecidas aos estudantes de 

nível médio de escolas públicas estaduais da Bahia. Haja vista que, mesmo que 

incipientes, nossos resultados alertam para uma formação em nível médio que não 

promove no sujeito a superação do senso comum. Tampouco o instrumentaliza com 

elementos teóricos para compreender situações empíricas. 

Consideramos necessário o investimento em mais pesquisas, que envolvam 

estudantes de diferentes escolas a fim de evidenciar o impacto da formação a qual eles 

estão sendo submetidos. Nesse sentido, um instrumento baseado na noção de perfil 

epistemológico tem muito a contribuir para evidenciar o quanto o processo de 

escolarização fornece, ou não, condições para que os estudantes superem as visões de 

senso comum e consigam operar com teorias científicas para interpretar fenômenos 

empíricos. 
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CAPÍTULO 06 –INTERFACE ENTRE AUTOCONCEITO EM QUÍMICA E O 

ENTENDIMENTO SOBRE DENSIDADE DIMENSIONADO PELA NOÇÃO DE 

PERFIL EPISTEMOLÓGICO  

 

Interface between self-concept in chemistry and the density understanding 

dimensioned by the Epistemological Profile notion 

 

 

Viviane Florentino de Melo, Amanda Amantes 

 

Resumo: 

Neste trabalho apresentamos um estudo exploratório acerca da correlação entre as 
medidas de proficiência em testes sobre densidade e medidas de autoconceito em química 
de estudantes do terceiro ano do ensino médio. O autoconceito é um constructo que diz 
respeito à percepção da pessoa sobre si própria, tanto no que se refere a questões 
acadêmicas quanto não acadêmicas. As medidas de autoconceito em química são 
descritas por três facetas distintas: desempenho, interesse e engajamento cognitivo. 
Foram utilizados dois testes sobre densidade, ambos construídos tendo como base a noção 
de perfil epistemológico de Bachelard para o conteúdo abordado no ensino médio. As 
análises foram divididas em dois blocos a depender do teste de densidade respondido pelo 
estudante. Nossos resultados indicam que não houve correlação entre as medidas de 
proficiência e as facetas do autoconceito para um dos blocos e uma correlação negativa 
moderada (0,6) entre a faceta de desempenho e as medidas de proficiência no teste para 
o outro. Argumentamos que a percepção equivocada desse grupo de estudantes possa ser 
explicada devido ao grupo de referência, que diz respeito aos pares com os quais os 
estudantes se comparam em seu contexto. A partir desse resultado, questionamos o 
impacto da atual abordagem dos conteúdos da disciplina de química, em geral e, de 
densidade especificamente, em termos do nível de complexidade do entendimento 
alcançado pelos estudantes da amostra. 
 
Palavras- chave: entendimento sobre densidade, autoconceito em química, correlação 
 

 
Abstract:  
In this work, we present an exploratory study about the correlation between proficiency 
measures in tests on density and chemistry self-concept measures of students of the third 
high school year. Self-concept is a construct that relates to the person's perception of 
themselves, both concerning academic and non-academic issues. Three distinct facets 
describe self-concept measures in chemistry: performance, interest, and cognitive 
engagement. Two density tests were used, both built on Bachelard's notion of 
epistemological profile for the content covered in high school. The analyzes were divided 
into two blocks depending on the test answered by the student. Our results indicate no 
correlation between the proficiency measures and the self-concept facets for one of the 
blocks and a moderate negative correlation (0.6) between the performance facet and the 
test proficiency measures for the other. We argue that this group of students' mistaken 
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perception can be explained due to the reference group, which concerns the peers with 
which the students compare in their context. Based on this result, we question the impact 
of the current approach to the chemistry discipline contents, in general, and, specifically, 
in terms of the level of complexity of the understanding reached by the sample students. 
 
Keyword: understanding about density, chemistry self-concept, correlation. 
 

Introdução 

Com o avanço da dependência tecnológica em nossa sociedade, o domínio do 

conhecimento químico tem se tornado cada vez mais importante. Haja vista que muitas 

dessas tecnologias se baseiam nessa ciência. Nesse sentido, compreender os conceitos e 

a linguagem da química pode auxiliar na construção de uma visão crítica de mundo, que 

permita ao sujeito analisar, compreender e se valer desses conhecimentos para resolução 

de problemas sociais relevantes. 

Apesar disso, no ensino médio, quando os estudantes geralmente têm sua 

primeira aproximação com essa disciplina, o interesse tende a ser baixo, sendo 

manifestado geralmente apenas por estudantes interessados em alguma profissão que 

dependa dessa ciência (SANTOS, et. al., 2013). A falta de interesse contribui para que os 

alunos apresentem dificuldades para compreender os conceitos científicos, sendo 

inclusive documentada na literatura a visão complexa que eles têm da Química 

(MORTIMER; MACHADO, 2007). O desinteresse também tem sido associado ao 

processo de ensino dessa disciplina, que geralmente apresenta forte apelo à memorização 

de fórmulas e conceitos (SANTOS, et. al., 2013). Tal método de ensino não contribui 

para que o estudante relacione a química com o mundo em que vive, o que poderia 

contribuir para o aprendizado e a sua desmistificação enquanto disciplina cujo conteúdo 

é visto como excessivamente complexo pelos estudantes. 

Diante de um conteúdo que julgam complexo, muitos alunos constroem uma 

visão negativa quanto a sua capacidade para o aprendizado, o que geralmente acarreta 

desmotivação. Pesquisas que se debruçam sobre perspectivas de motivação apontam que 

os estudantes tendem a persistir em atividades nas quais tenham expectativas razoáveis 

de êxito (BAUER, 2005). Assim, aqueles que consideram os conhecimentos referentes a 

disciplina de química inacessível para si próprios, tenderão a não se esforçar para 

aprendê-la.  
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A visão que os estudantes constroem acerca de suas capacidades é estudada pela 

psicologia social com a denominação de autoconceito. O autoconceito diz respeito à 

percepção da pessoa sobre si própria, tanto no que se refere a questões acadêmicas quanto 

não acadêmicas (BONG; CLARK, 1999, SILVA; VENDRAMINI, 2006), sendo um 

constructo multidimensional de agência pessoal que influencia no desempenho.  O 

autoconceito pode ser definido como uma organização de várias identidades, atributos, e 

as avaliações, desenvolvidas a partir das atividades reflexivas, sociais e simbólicas do 

indivíduo (GECAS, 1982). 

É consenso considerar quatro tipos de influências na construção do autoconceito 

pelo sujeito:  o modo como as outras pessoas observam o indivíduo; a noção que ele 

guarda do seu desempenho em situações específicas; o confronto da conduta da pessoa 

com a dos pares sociais com os quais se identifica e a avaliação de um comportamento 

específico em função de valores veiculados por grupos normativos (SERRA, 1988). 

Diante desse fato, percebe-se o potencial da consideração da variável 

autoconceito para ampliar a compreensão acerca do desempenho acadêmico dos 

estudantes. No que se refere ao autoconceito em química, é apontado na literatura uma 

relação desse constructo com o sucesso dos estudantes nessa disciplina (BAUER, 2005; 

LEWIS et. al., 2009). 

Dentro da disciplina de Química um conceito que tem sido debatido por 

pesquisadores como sendo de difícil aprendizado para o estudantes, é o conceito de 

densidade (FASSOULOPOULOS; KARIOTOGLOU; KOUMARAS, 2003, 

HASHWEH, 2015, ROSSI et. al, 2008, SMITH; CAREY; WISER, 1986; XU; CLARKE, 

2012). Xu e Clarke (2012) atribuem essa dificuldade a:  i) o fato de a densidade ser uma 

propriedade não diretamente perceptível, ii) o fato de seu entendimento exigir que os 

estudantes tenham uma compreensão de razão ou proporção, exigindo assim um 

conhecimento matemático, iii) os equívocos, como a confusão entre densidade e peso e 

iv) a existência de um conceito alternativo de densidade utilizado por outros campos de 

conhecimento, como “densidade populacional”, por exemplo 

Em consonância com os autores supracitados, Seah, Clarke e Hart (2015) citam 

Hewson, (1986) e Smith et al., (1997) ao atribuir a dificuldade de compreensão do 

conceito ao fato da densidade envolver um complexo relacionamento proporcional, uma 

simultânea relação entre variáveis e não poder ser diretamente percebida através dos 

sentidos. Para além dos equívocos apontados, é importante salientar que após a instrução, 
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muitos estudantes consideram que a densidade é somente o resultado da operação 

aritmética da massa pelo volume (HAWKES, 2004, ROSSI et. al., 2008). Esse fato é 

problemático porque impede que os alunos compreendam as teorias que explicam porque 

substâncias diferentes apresentam valores distintos de densidade. 

Diante dos apontamentos sobre as dificuldades de aprendizagem do conceito de 

densidade, investigar aspectos que interferem nesse processo torna-se relevante e 

necessário. Nesse cenário, tendo em vista o potencial do autoconceito para compreender 

o desempenho acadêmico a partir de uma percepção pessoal, objetivamos neste trabalho, 

responder a seguinte questão:  

Como o autoconceito em química influencia a proficiência dos estudantes em 

testes sobre densidade? 

Autoconceito e Desempenho  

Teóricos que estudam o autoconceito e sua relação com desempenho acadêmico 

afirmam que existe uma maior correlação entre o desempenho acadêmico em uma 

determinada área – como a química, por exemplo, e o autoconceito do estudante na 

referida disciplina. Correlações entre autoconceito em ciências e desempenho em química 

ou outra disciplina dessa área têm se mostrado mais fracas (MARSH; PARKER, 1984). 

Nesse sentido, para fins de correlação têm-se utilizado o autoconceito em uma área 

específica do conhecimento e o desempenho na mesma, este que pode ser aferido através 

de exames externos ou notas obtidas durante o ano letivo. 

De um modo geral, pesquisas que analisaram a correlação entre desempenho e 

autoconceito dos estudantes, independente do domínio, relatam uma associação positiva 

entre essas duas variáveis (AKOMOLAFE; OGUNMAKIN; FASOOTO, 2013, HOUSE, 

1996, JANSEN; SCHROEDERS; LÜDTKE, 2014; LEWIS et. al., 2009). Nesse sentido, 

muitos trabalhos têm apontado para a relevância de se trabalhar questões que auxiliem os 

estudantes a construir uma visão positiva acerca de suas capacidades, dada a relevância 

da associação entre autoconceito e desempenho.   

Uma relação clara entre um autoconceito elevado em química e notas mais altas 

nesse conteúdo foi documentada por Lewis et. al., (2009).  Esses autores realizaram um 

estudo sobre o autoconceito de 630 estudantes do primeiro semestre de uma disciplina de 

química geral no contexto estadunidense. Os autores explicam que depois de controlar as 

pontuações do exame ACS realizado no final do ensino médio como uma medida do 
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domínio cognitivo, o autoconceito continuou a desempenhar um papel no desempenho 

do aluno, indicando que o domínio afetivo tem um papel separado das medidas cognitivas 

convencionais. 

No contexto alemão, Jansen, Schroeders e Lüdtke (2014) analisaram a relação 

entre o autoconceito acadêmico em ciências naturais de 6.036 alunos do décimo ano com 

as notas obtidas em química, física e biologia. Os autores verificaram que ao usar notas 

como uma medida de desempenho, a relação com o autoconceito acadêmico foi 

substancial e altamente vinculada ao conteúdo em questão.  

Outro exemplo de associação positiva entre autoconceito e desempenho foi 

documentada por Akomolafe, Ogunmakin e Fasooto (2013). Esses autores trabalharam 

com 398 alunos do Ensino Médio selecionados aleatoriamente em 10 escolas secundárias 

no estado de Ondo, Nigéria. Os pesquisadores encontraram uma relação significativa 

entre o autoconceito e vários resultados de aprendizagem, como esforço acadêmico, 

seleção de trabalhos de curso, aspirações educacionais e desempenho acadêmico. 

De encontro aos resultados das pesquisas supracitadas temos o trabalho 

desenvolvido por Afuwape (2011) que investigou a relação entre o autoconceito e o 

desempenho em ciências de 300 estudantes de nível secundário em 15 escolas públicas 

da Nigéria. O estudo mostrou que não há relação significativa entre autoconceito dos 

alunos da escola e seu desempenho acadêmico em conteúdos de ciências. O autor 

argumenta que uma das razões desse resultado pode ser devido aos estudantes 

construírem uma ideia errônea sobre si mesmos e seu desempenho acadêmico por terem 

sido incentivados de forma “errada”. Apesar de o autor do estudo não explicitar o que 

considera ser exatamente esse incentivo de forma “errada”, esse resultado de pesquisa 

aponta que devemos ter atenção para os processos através dos quais os estudantes 

constroem seus autoconceitos.  

Nesse sentido, um trabalho que oferece subsídios é o de Nielsen e Yezierski 

(2015). Esses autores compararam os autoconceitos de 515 estudantes de turmas 

diferenciadas de química. Apesar de não terem se debruçado na relação entre desempenho 

e autoconceito, a diversidade das turmas nos permite refletir sobre o papel do contexto na 

constituição do autoconceito. O estudo envolveu quatro turmas de química: uma de nível 

avançado, uma classe de honra, uma turma de preparação e uma de química na 

comunidade. Os autores explicam que os alunos da classe avançada estavam fazendo o 

curso pela segunda vez, enquanto as outras três turmas consistiam em estudantes fazendo 
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um curso de química para o ano inteiro pela primeira vez. A classe química na 

comunidade era constituída por um currículo especializado projetado para alunos menos 

interessados em uma carreira de ciências. 

Em seu estudo, Nielsen e Yezierski (2015) verificaram que alunos em grupos 

percebidos como tendo status (referente ao domínio de conhecimento) mais baixo, tinham 

escores de autoconceito mais altos do que o previsto, enquanto os alunos em grupos 

percebidos como tendo um status mais alto, tinham escores de autoconceito mais baixos.  

Esse efeito é documentado na literatura por Marsh e Parker (1984) como algo 

que podemos traduzir como ‘peixe grande em uma lagoa pequena’. Através dessa 

denominação, os autores apontaram uma tendência em alunos de escolas de baixo nível 

socioeconômico e com baixa habilidade a terem autoconceitos mais elevados em 

comparação com alunos de escolas de alto nível socioeconômico e alta habilidade.  

Em seu trabalho, os autores relacionam esse fenômeno ao quadro de referência 

que é a hipótese de que os estudantes construam uma impressão razoavelmente precisa 

de suas próprias habilidades em áreas específicas, ao comparar seus níveis de habilidades 

com as observadas em um grupo de referência – a sala de aula, por exemplo. Assim, o 

autoconceito é formado também tendo como base essas impressões relativas.  

Apesar de essa não ser a única forma de construção do autoconceito em uma área 

específica, o quadro de referência pode contribuir para explicar discrepâncias. Sabe-se 

que a pesquisa envolvendo autoconceito é dificultada pela subjetividade inerente desse 

constructo, visto que ele é uma percepção do sujeito.  Nesse sentido, investigar o contexto 

pode ajudar a compreender melhor o que subsidia o processo de construção do 

autoconceito. 

Instrumentos 

Escala de autoconceito em química 

A medida de autoconceito em química utilizada nesse estudo foi obtida por meio 

de um instrumento construído e validado para acessar esse traço ao ser aplicado a 

estudantes do ensino médio brasileiro. A escala é composta por 21 afirmativas para as 

quais o estudante deve indicar o grau de concordância de acordo com uma escala Likert 

(1932). 

O instrumento é formado por três facetas distintas: desempenho, interesse e 

engajamento cognitivo. As afirmativas referentes ao desempenho dizem respeito à 
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percepção do estudantes sobre quão bem ele é capaz de executar atividades e experienciar 

situações relacionadas ao conteúdo químico (MANUSCRITO 3). Por exemplo, “Eu 

participo com confiança em discussões com amigos da escola sobre assuntos relacionados 

à Química”. 

As afirmativas que compõem a faceta do interesse referem-se a uma percepção 

pessoal ligada à motivação intrínseca do estudante (RYAN; DECI, 2000). Por exemplo a 

afirmativa “Eu acho os conceitos de Química interessantes e desafiadores”. Já a faceta 

denominada de engajamento cognitivo (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004) 

diz respeito a sentenças que remetem à percepção pessoal do indivíduo sobre o esforço 

por ele realizado para aprender o conteúdo. Por exemplo, a afirmativa “Quando um 

exercício de Química é difícil para eu resolver, me esforço mais para solucioná-lo”. 

Por meio da escala podemos obter uma medida de autoconceito em química 

referente a cada uma dessas facetas, quando as respostas são submetidas a uma 

modelagem da Teoria de Resposta ao Item. A figura 1, apresenta o instrumento.  

 

Figura 1 – Escala de autoconceito em química 

 

 

Para fins de tratamento dos dados, foram atribuídos valores de 1 a 5, para cada 

uma das opções de resposta, sendo 1 para Discordo Fortemente, 2 para Discordo, 3 para 

Não sei avaliar, 4 para Concordo e 5 para Concordo Fortemente. O instrumento é 

composto tanto por afirmativas em que a marcação na categoria Concordo Fortemente 

remete à um alto autoconceito como “Eu acho os conceito de Química interessantes e 

Fonte: Retirada de Manuscrito 3 
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desafiadores” quanto o inverso, por exemplo, “Eu geralmente tenho dificuldade em 

entender temas que exigem conhecimentos de Química”. Essa última é um exemplo de 

afirmativa invertida, para esse tipo de afirmativa a atribuição de valores acima descrita 

foi realizada de forma inversa, sendo 1 para Concordo Fortemente e assim 

sucessivamente.  

Questionário sobre densidade 

Neste estudo foram utilizados dois testes sobre o conteúdo de densidade 

abordado no ensino médio. Ambos foram construídos com base na noção de perfil 

epistemológico de Bachelard (1979).  Essa noção considera que existe uma variedade de 

formas de compreender e lidar com a realidade as quais denomina de doutrinas filosóficas 

ou zonas (nomenclatura que adotamos). Elas variam desde a utilizada na cultura diária, 

que ele nomeia de realismo ingênuo, seguido pelo empirismo, que lida com métodos de 

medidas com instrumentos, chegando aos racionalismos (racionalismo clássico ou 

tradicional, completo e discursivo), os quais se estabelecem por meio de conceitos 

abstratos e modelos que possibilitam a compreensão da realidade através de uma ordem 

de causalidade teórica (MANUSCRITO 2).  Essa ordem parte da história da construção 

dos conceitos científicos, de modo que qualquer conceito vai se tornando mais racional à 

medida que se avança nas zonas do perfil. Todavia, Bachelard salienta que nem todos os 

conceitos apresentam essas cinco zonas.  

Para o nível médio de ensino, consideramos que o conceito de densidade se 

divide nas duas primeiras doutrinas escolarizadas: empirismo e racionalismo tradicional 

(DE MELO, AMANTES, VIEIRA, 2020). Entretanto, foi incluído nos dois testes itens 

referentes à doutrina não escolarizada: o realismo ingênuo. Isso porque é esperado que, 

através da escolarização, os estudantes sejam capazes de discernir contextos de uso do 

conceito e assim, não mais se valer dessa doutrina em situações acadêmicas.  

O conceito de densidade na zona do realismo ingênuo refere-se, por exemplo, à 

equivalência equivocada com peso, que é expressa no senso comum. Assim, a explicação 

para a flutuação de um objeto reside no fato de ele ser mais leve que o líquido. Já na 

doutrina do empirismo, enquadram-se explicações obtidas por meio de experiências 

simples, tais como as relações de flutuação de sólidos em líquidos, ordem de disposição 

de líquidos imiscíveis com valores distintos de densidade e o uso da equação que 
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NÍVEL 1 

NÍVEL 2 

NÍVEL 3 

NÍVEL 4 

relaciona a massa e volume para o cálculo número da densidade (DE MELO, AMANTES, 

VIEIRA, 2020). 

A zona do racionalismo tradicional refere-se à explicação teórica para os 

determinantes numéricos da densidade. Assim, a densidade não é mais um número a ser 

calculado, e sim uma propriedade que deve ser interpretada à luz de teorias que explicam 

a estrutura interna dos materiais. Ambos os testes utilizados para acessar a proficiência 

em densidade dos estudantes continham itens referentes a cada uma das três zonas 

supracitadas. O quadro 1 apresenta os entendimentos sobre o conceito de densidade aos 

quais os itens se referiam. 

 

 

 

 

Além disso, os testes foram construídos em questões no formato de camadas 

(MANUSCRITO 2). Para análise da proficiência em densidade foram considerados os 

itens referentes à primeira camada, na qual o aluno deve explicitar, de forma dicotômica, 

se apresenta o conhecimento em questão e, o da segunda, em que o estudante é indagado 

acerca da explicação sobre o conhecimento do item anterior. Essa proficiência diz 

Realismo 
Ingênuo (RI) 

Empirismo (E)  Racionalismo 
Tradicional (RT)          

 
Associar o conceito à 
forma, tamanho ou 
peso 

 

 
Saber operar com a fórmula 
de densidade d=m/v  
 

 

 
Saber que a densidade é 
dependente da configuração 
molecular ou cristalina dos 
átomos ou moléculas que 
compõem a substância  
  

 
Saber a relação entre 
densidade e flutuação 
 

 
Saber calcular a densidade 
utilizando elementos 
abstratos/teóricos  

Saber calcular a densidade 
de misturas/ soluções  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares 
/polaridade para substâncias 
puras 
 

 

Identificar a variação no 
valor de densidade de 
misturas por meio da adição 
de solutos e/ou solventes.  
 

Saber relacionar o conceito com 
forças intermoleculares/ 
polaridade para misturas.  
 

Quadro 1 – Entendimento do conceito nas zonas do perfil 

Fonte: Adaptado de Manuscrito 2 
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respeito, dessa forma, à concepção do estudante em relação à densidade, dimensionada 

por cada uma das zonas do perfil epistemológico, a depender de quais itens ele acerta e 

quais ele erra. Como os itens do racionalismo apresentam parâmetro de dificuldade mais 

alto do que os demais (MANUSCRITO 5), uma alta proficiência está associada a uma 

concepção mais próxima a essa zona do perfil.  

Ambos os testes eram compostos por itens de diferentes níveis de complexidade. 

Nas figuras 2 e 3 apresentamos questões referentes ao último nível de complexidade da 

zona do empirismo - Identificar a variação no valor de densidade de misturas por meio 

da adição de solutos e/ou solventes. Para o teste 1, essa questão envolvia mais elementos 

a serem considerados (como relações entre variáveis), o que a torna mais complexa (ver 

figura 2). Para o teste 2, a questão era mais direta, ou seja, dependia da articulação apenas 

do entendimento solicitado, sendo assim considerada mais básica (ver figura 3). Na 

construção dos testes buscou-se equiparar o nível de dificuldade, então as questões mais 

e menos complexas foram igualmente distribuídas entre os dois instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de questão utilizada no teste 1 
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Sujeitos e Contexto 

A análise apresentada nesse trabalho refere-se à relação entre as medidas de 

autoconceito em química e a proficiência em um teste de densidade de um total de 54 

estudantes divididos em dois grupos. O primeiro grupo, composto por 28 alunos, foi 

submetido à versão 1 do teste de densidade e, os outros 26, à versão 2. As medidas de 

autoconceito em química e as proficiências nos testes sobre densidade foram obtidas em 

estudos anteriores com amostras maiores. O recorte aqui apresentado justifica-se pela 

necessidade de os sujeitos terem sido submetidos a ambos os instrumentos. 

Esses estudantes cursavam o terceiro ano do ensino médio em uma escola 

pública estadual da cidade de Salvador. A escola fica localizada em uma região cujo metro 

quadrado é valorizado, cercada de condomínio fechados em que residem pessoas de alto 

poder aquisitivo. Entretanto, o público que frequenta a escola não é formado pelas pessoas 

que vivem em seu entorno, cujos filhos, em sua quase totalidade, frequentam colégios 

particulares. A grande maioria dos estudantes que frequentam a escola reside em 

comunidades próximas.  

 

Figura 3 – Exemplo de questão utilizada no teste 2 
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Não foi possível ter acesso ao IDEB da escola uma vez que no site do INEP 

consta que ela apresentou um número de participantes no SAEB insuficiente para que os 

resultados fossem divulgados (BRASIL, 2017). No ano em que foram aplicados os 

instrumentos, a escola teve uma média de 472,8 pontos na área de Ciências da natureza 

no ENEM, 4,25% menor do que a média brasileira (BRASIL, 2018). 

Em nossa amostra, 29 estudantes eram do sexo feminino e 25 do masculino, 

destes responderam ao teste 1, 12 meninas e 16 meninos e ao teste 2, 17 meninas e 9 

meninos. Os testes foram aplicados nas aulas de física pela professora da turma. A 

participação dos estudantes foi voluntária e todos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido.  

Análises e Resultados 

 Ajuste dos modelos 

 

A medida de proficiência nos testes de densidade foi obtida por meio da 

modelagem Rasch realizada no software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010). Os testes 1 e 

2 respectivamente apresentaram os seguintes ajustes: confiabilidade dos itens de 0,89 e 

0,94; confiabilidade das pessoas 0,71 e 0,74; variâncias explicadas pelas medidas de 

26,6% e 25,9%, respectivamente, para os testes 1 e 2, ficando bem próximos dos valores 

modelados (26% para o teste 1 e 25,4% para o 2), alfa de Cronbach igual a 0,79 e 0,78 (o 

que indica boa consistência interna) e bom ajuste dos itens (média do infit e outfit em 

torno de 1) (MANUSCRITO 4). 

Esses resultados nos indicam que o modelo Rasch adotado para obter as medidas 

da proficiência das pessoas é adequado, assim como seus itens apresentam validade para 

fazer as estimativas dessas medidas.  Pelo resultado da análise do ajuste consideramos 

que os testes acessam duas facetas do conhecimento sobre densidade, uma referente à 

zona do empirismo e outra do racionalismo.  

As medidas do autoconceito foram obtidas por meio de uma análise da Teoria 

de Resposta ao Item (TRI) realizada no Software R) (R CORE TEAM, 2012), 

(MANUSCRITO 3). A escala apresentou índices de ajuste com ótima adequação em 

relação ao Samejima logistic model (TLI=0,9937, CFI=0,9962 e RMSEA=0,0122.), alta 

confiabilidade (alfa de Cronbach igual a 0,89). A análise fatorial exploratória indicou que 

o construto é descrito por três facetas, as quais caracterizamos como referentes à 
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percepção do estudante quanto ao seu: desempenho, interesse e engajamento cognitivo. 

Assim, para cada aluno foi atribuída uma medida em cada uma dessas facetas.  

É importante salientar que nosso estudo apresenta um diferencial em relação aos 

trabalhos documentados na literatura: não utilizamos a proficiência ou notas dos 

estudantes na disciplina de Química e sim, em um teste que remete a um conceito 

específico dessa disciplina - densidade. Trabalhamos com a medida de proficiência 

acessada através de instrumentos projetados para acessar o traço latente entendimento 

sobre densidade a partir de uma teoria que avalia esse entendimento dentro de uma 

perspectiva hierárquica do conhecimento científico. Assim, temos uma medida numérica 

que carrega uma qualificação dimensionada pela teoria de base e pelo entendimento que 

está sendo acessado, bem delineada do ponto de vista teórico.  

Ademais, nossas medidas foram obtidas por meio da modelagem Rasch. Essas 

medidas decorrem não apenas da quantidade de acertos obtidos nos testes, mas também 

dos parâmetros de dificuldade dos itens que são acertados. Ou seja, não é apenas uma 

questão quantitativa, mas também qualitativa. Assim, dois estudantes que acertem a 

mesma quantidade de itens não têm necessariamente a mesma proficiência. Além disso, 

o resultado da modelagem é expresso em uma escala de medida intervalar, na qual 

diferenças iguais entre números, representam diferenças iguais no montante do atributo 

medido (GOLINO; GOMES, 2015), no nosso caso o entendimento sobre densidade. 

Essas características tornam as medidas mais robustas se comparadas as medidas 

de notas, por exemplo. Uma vez que as notas em uma dada disciplina estão relacionadas 

a várias outras variáveis que não se relacionam diretamente com o conhecimento químico, 

tais como: engajamento cognitivo, engajamento comportamental, motivação, interesse, 

participação, assiduidade etc. 

Tendo em vista todo o procedimento de validação, a teoria de suporte para 

qualificar as medidas obtidas no teste bem como a escala intervalar (ao invés da ordinal) 

para avaliar o entendimento dos estudantes, consideramos que nosso estudo fornece 

parâmetros mais objetivos de análise do que os usualmente empregados, sendo essa uma 

contribuição metodológica (para além dos resultados sobre o entendimento).  

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

A relação entre o entendimento sobre densidade e o autoconceito 

 

Utilizamos as medidas de proficiência e autoconceito dos estudantes para 

responder a seguinte questão: Como o autoconceito em química influencia a proficiência 

dos estudantes em um teste sobre densidade? Para respondê-la foi realizado um teste de 

correlação entre as medidas de proficiência e autoconceito nas facetas de desempenho, 

interesse e engajamento cognitivo. 

Testes de correlação são utilizados para averiguar as associações entre variáveis 

numéricas.  O teste de correlação de Pearson mede o grau de associação linear entre duas 

variáveis medidas em uma escala de razão ou intervalar (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JÚNIOR, 2009). O coeficiente de correlação pode variar de -1 a +1. Quanto maior for o 

valor absoluto do coeficiente, mais forte é a relação entre as variáveis. Para a correlação 

de Pearson, um valor absoluto de 1 indica uma relação linear perfeita. A correlação 

próxima a 0 indica que não há relação linear entre as variáveis. Uma correlação positiva 

indica que as duas variáveis se movem na mesma direção, se uma aumenta a outra 

também aumenta. Uma correlação negativa indica que as duas variáveis se movem em 

direções opostas, se um aumenta a outra diminui.   

A análise da correlação de Pearson foi realizada no software SPSS versão 20 

(IBM_CORP, 2011). Nosso estudo deriva de duas pesquisas maiores- uma referente ao 

autoconceito e outra ao entendimento sobre densidade. Como na última foram utilizados 

dois testes sobre densidade, dividimos as análises em dois blocos, um para as medidas do 

autoconceito e a proficiência no teste 1 para os 28 estudantes que responderam os dois 

instrumentos e outro entre os 26 alunos que responderam o teste 2 e suas respectivas 

medidas de autoconceito em cada uma das facetas. 

A média de proficiência no teste de densidade para os estudantes do bloco 1 foi 

de -1,09 (SD = 0,79) e para os alunos do bloco 2 de -0,88 (SD=0,81) em uma escala de 

logits3 com intervalo de 4,21 a -4,23 e 4,26 a -3,01, respectivamente. Ou seja, esse foi um 

teste difícil para essas amostras, o desempenho desses grupos de estudantes ficou aquém 

do esperado, haja vista que o teste foi projetado para acessar o conteúdo de densidade 

referente ao nível do ensino médio de acordo com a grade curricular aceita (DE MELO, 

AMANTES, VIEIRA, 2020). 

 

3 Escala intervalar de medida de proficiência, cujos intervalos são os mesmos ao longo da régua e o 
objetivo é comparar a dificuldade do item em relação à dificuldade dos sujeitos. 
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No que se refere ao autoconceito em química, a tabela 1 apresenta as médias em 

logits nas facetas do autoconceito em química dos dois grupos. 

 

Tabela 1 – Médias nas faceta do autoconceito em química 
Bloco Desempenho Interesse Engajamento Cognitivo 

1 0,17 (SD=1,47) 0,31 (SD = 1,19) -0,06 (SD= 1,21) 

2 -0,22(SD= 1,32) 0,37 (SD= 1,25) 0,15 (SD = 1,00) 

 

Pela tabela 1 podemos perceber que o autoconceito dos estudantes de ambos os 

blocos é maior no que se refere à faceta de interesse (0,31 logits para sujeitos do bloco 1 

e 0,37 para o 2). Já os estudantes do bloco 1 apresentam menor autoconceito na faceta de 

engajamento cognitivo (-0,06 logits) e os do bloco 2 na faceta de desempenho (-,022 

logits). A medida da faceta de interesse se refere à motivação intrínseca (RYAN; DECI, 

2000) do estudante para com o conteúdo de química, ela tem um peso maior no 

autoconceito dos estudantes de nossa amostra. Ou seja, esses estudantes têm suas 

percepções acerca de suas capacidades nesse domínio mais vinculada à um interesse 

genuíno pelo conteúdo do que aos seus desempenhos ou engajamento cognitivo. Para os 

estudantes do bloco 1 a faceta com menor relevância no autoconceito em química é o 

engajamento cognitivo, ou seja, a percepção do esforço dispendido para aprender o 

conteúdo; para os estudantes do bloco 2, a faceta de menor peso refere-se ao desempenho 

no conteúdo. 

Considerando que os intervalos das escalas que compõem o autoconceito em 

química são: de 3,73  a -4,16 logits para a faceta do desempenho; 3.54 a -3,90 logits para 

interesse e 2,59 a -3,02 logits para engajamento cognitivo, percebemos pelas médias dos 

grupos submetidos à ambos os testes de densidade, que esses estudantes apresentam 

valores intermediários de autoconceito em química. Isso significa que eles têm uma 

percepção sobre suas capacidades que não é muito positiva nem muito negativa.  

Seguindo as análises testamos se as medidas a serem correlacionadas apresentam 

distribuição normal, que é condição para realização do teste de correlação de Pearson. 

Utilizamos o teste Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade das medidas de 

proficiências dos estudantes que responderam ao teste 1 e ao teste 2, assim como suas 

medidas de autoconceito em cada uma das facetas: desempenho, interesse e engajamento 

cognitivo. O resultado é apresentado na tabela 2. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 2 – Resultado do teste Kolmogorov-Smirnov 
Bloco 1 Ks p Bloco 2 Ks p 

Proficiência 0,118 0,200 Proficiência 0,215 0,003 

Desempenho 0,088 0,200 Desempenho 0,105 0,200 

Interesse 0,146 0,134 Interesse 0,100 0,200 

Engajamento Cognitivo 0,146 0,129 Engajamento Cognitivo 0,168 0,056 

 

 

O teste Kolmogorov-Smirnov avalia a normalidade através de um teste de 

hipótese. A hipótese nula (p > 0,05) é que a distribuição das medidas é normal. Pela 

tabela, verificamos que o único valor de p que foi inferior a 0,05, corresponde a medida 

de proficiência dos estudantes do bloco 2. Nessa situação pode-se utilizar o teste de 

Skewness, para o qual valores entre -2 e 2, indicam que a distribuição pode ser considera 

próxima à normal (GEORGE; MALLERY, 2010), realizamos o teste e obtivemos valor 

igual a 0,99. 

Atestada da distribuição normal de nossas medidas, procedemos a análise de 

correlação de Pearson. Realizamos o teste de correlação entre a medida de proficiência 

obtida no teste, que diz respeito ao entendimento sobre densidade e as medidas em cada 

uma das facetas do autoconceito que representa a percepção descrita em termos de 

desempenho, interesse e engajamento cognitivo. Ou seja, estamos avaliando se ter alta ou 

baixa proficiência no teste que acessa o entendimento sobre densidade está relacionado à 

alguma percepção específica que o sujeito tem de si próprio em termos do autoconceito 

em química. 

Em análises de correlação realiza-se um teste acerca da validade de uma hipótese 

nula, que no SPSS é indicada pelo índice sig, quando este apresenta valor maior que 0,05 

aceita-se a hipótese nula. A hipótese nula é de que a correlação entre as medidas é zero. 

A tabela 3 refere-se aos resultados da análise do bloco 1. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Proficiência Desempenho Interesse Eng. Cog. 

Proficiência Pearson Correlation 1 -0,600 0,339 0,176 

Sig.  0,001 0,078 0,369 

Sum of Squares and Cross-products 16,850 -18,839 8,622 4,570 

Covariance 0,624 -0,698 0,319 0,169 

N 28 28 28 28 

 

 

Pelo índice se significância (Sig.) apresentado na tabela 3 verificamos que a 

hipótese nula é rejeitada apenas entre as medidas de proficiência e desempenho 

(p=0,001), ou seja, a correlação entre essas duas medidas não é nula. Para as demais 

facetas do autoconceito – interesse e engajamento cognitivo, não houve correlação. A 

correlação entre a percepção de desempenho e a proficiência foi negativa em 0.60, o que 

significa uma magnitude moderada de correlação de acordo com Devore (2006). Ou seja, 

estudantes com uma percepção alta sobre seu desempenho, tenderam a ter uma medida 

de proficiência menor no teste de densidade. Isso significa que esses estudantes têm uma 

percepção distorcida acerca de seus desempenhos, pelo menos no que se refere ao 

entendimento sobre densidade.  

A análise entre as medidas do autoconceito e o teste 2 não foi resultou em 

correlação significativa entre a proficiência no teste e nenhuma das facetas do 

autoconceito. A tabela 4 apresenta os resultados. 

 
Tabela 4 – Resultados de correlação para o grupo 2 

 Proficiência Desempenho Interesse Eng. Cog. 

Proficiência Pearson Correlation 1 -0,234 0,140 0,169 

Sig.  0,210 0,494 0,409 

Sum of Squares and Cross-products 16,277 -6,233 3,550 3,428 

Covariance 0,651 -0,249 0,142 0,137 

N 26 26 26 26 

 

Como apresentado na tabela 4, o nível de significância foi maior que 0,05 para 

a correlação entre a medida de proficiência e todas as facetas do autoconceito, o que 

significa que devemos aceitar a hipótese nula de que a correlação entre essas medidas é 

zero. 

Tabela 3 – Resultados de correlação para o grupo 1 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em outro trabalho (MANUSCRITO 3) identificamos que as facetas do 

autoconceito são moderadamente correlacionadas. As facetas de desempenho e interesse 

apresentam correlação igual a 0,69; desempenho e engajamento cognitivo igual a 0,53 e 

interesse e engajamento cognitivo igual a 0,44. Diante disso, mesmo que não tenhamos 

encontrado uma correlação entre essas facetas e a medida de proficiência, elas podem 

surgir devido a suas correlações para estudos envolvendo uma amostra maior.  

 

Discussão 

Os dois resultados encontrados nas análises de correlação destoam do padrão 

documentado na literatura. A não existência de correlação entre o autoconceito e 

proficiência no conteúdo já havia sido reportada no estudo de Afuwape (2011). Entretanto 

a correlação negativa encontrada entre a percepção de desempenho dos estudantes do 

bloco 1 e suas proficiências do teste de densidade não havia sido documentada. 

Para essas situações temos duas hipóteses. A primeira delas é que talvez seja 

específico demais testar a correlação entre um único conceito de uma disciplina e o 

autoconceito dos estudantes. Em nossa revisão de literatura não encontramos estudos 

dessa natureza. Também temos de considerar o fato de nosso estudo ter sido desenvolvido 

com uma amostra pequena e de forma exploratória. 

A segunda hipótese diz respeito ao grupo de referência desses estudantes. A 

escola em que eles estudam atende, de forma geral, alunos com baixo nível 

socioeconômico, os estudantes de nossas amostras apresentaram baixa proficiência no 

teste que foi utilizado e a escola como um todo também, se considerarmos a média em 

ciências da natureza obtida no ENEM daquele ano.  

Segundo Marsh e Parker (1984) espera-se que estudantes com esse perfil tenham 

autoconceitos mais elevados, o que não foi o caso. Todavia, as amostras apresentam 

valores medianos de autoconceito. Como o autoconceito refere-se à uma percepção do 

estudante, ela é situada, o que nos leva a pensar no grupo de referência, que no caso é 

composto por estudantes com baixa proficiência. Nesses termos, provavelmente os 

estudantes tenham construído uma percepção equivocada a respeito de seus desempenhos 

ao se compararem com estudantes de desempenho inferior.  

Uma explicação para o autoconceito alto de estudantes baixo nível 

socioeconômico (ou mediano, como é o nosso caso) e baixa proficiência, apontada pelos 

autores pode ser encontrada em estudos sobre a escola pública brasileira. Libâneo (2012) 
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afirma que, a partir de argumentos economicistas, os países periféricos adotaram uma 

versão encolhida da Declaração Mundial para Educação para Todos de 1990. A partir 

desse encolhimento, as necessidades básicas de aprendizado deram lugar para 

necessidades mínimas. Segundo o autor, a Declaração colocou em primeiro plano a 

função social da escola como espaço de socialização e convivência social, relegando a 

aprendizagem dos conteúdos para um segundo plano. 

Nesse novo papel da escola, tendências educacionais neoliberais, como o direito 

a progressão independente do aproveitamento, foram incluídas nas políticas educacionais 

brasileiras. Entretanto, em países que implantaram esses sistemas, como a Inglaterra, por 

exemplo, há registros de que a reforma ocasionou que aos estudantes com dificuldades 

escolares, majoritariamente de origem popular, fossem oferecidas tarefas menos 

desafiadoras, restringindo sua possibilidade de se apropriar dos conteúdos escolares 

(BARRETTO; MITRULIS, 2001, apud LIBÂNEO, 2012). 

Consideramos que essa seja uma possível explicação para a percepção distorcida 

dos estudantes quanto aos seus desempenhos apresentada pelo grupo 1. Talvez, durante 

seus processos de formação, tenham sido oferecidos conteúdos de química superficiais 

(ou mínimos de acordo com a versão encolhida da Declaração). Ao terem acesso apenas 

a esses conteúdos, os estudantes construíram uma percepção acerca de seus desempenhos 

nesse conteúdo que não condiz com seus desempenhos reais (proficiência no teste) 

quando confrontados com um instrumento que abarca um conteúdo químico específico 

em toda a sua complexidade para o referido nível escolar, como exemplificado no quadro 

1. 

Segundo Libâneo (2012) essa escola, que sobrou para os pobres, serve como um 

mecanismo de reprodução das desigualdades sociais; com um novo padrão de qualidade 

que camufla mecanismos internos de exclusão que perduram ao longo da trajetória escolar 

dos estudantes, antecipando a futura exclusão na vida social.  

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho estabelecemos a correlação entre as proficiências em um teste de 

densidade de dois grupos de estudantes e suas medidas de autoconceito em química em 

três facetas: desempenho, interesse e engajamento cognitivo. Nossos resultados 
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indicaram uma correlação negativa moderada entre a proficiência dos estudantes do grupo 

1 e sua percepção de desempenho e uma ausência de correlação entre proficiência e 

facetas do autoconceito em química para os estudantes do grupo 2. 

Nossos resultados apontam para a necessidade de se investigar melhor o 

currículo ao qual os estudantes têm acesso em seus processos formativos, a fim de 

evidenciar as influências que eles têm para construir seus autoconceitos. A percepção 

equivocada encontrada no grupo 1, pode ser um alerta em termos do impacto que políticas 

educacionais têm na construção de identidades. 

Consideramos que o constructo do autoconceito deva ser investigado com 

amostras maiores em pesquisas futuras. Visto que a correlação entre ele e a proficiência 

pode informar aos professores e educadores acerca da visão que os estudantes estão 

construindo sobre suas capacidades durante seus processos de formação. Essa visão é 

fundamental para compreender escolhas de carreiras, por exemplo.  

Temos consciência de que o estudo aqui apresentado é exploratório e por isso, 

incipiente em termos de resultados. Entretanto, julgamos importante dar o passo inicial 

para divulgar esse tipo de pesquisa no contexto brasileiro. Haja vista o potencial que o 

constructo do autoconceito tem mostrado, em outros contextos, para ampliar a 

compreensão acerca do processo de ensino e aprendizagem, assim como refletir acerca 

dos currículos e da função da escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta seção aborda resumidamente os resultados obtidos a partir da validação dos 

instrumentos e análise dos dados, procurando refletir acerca do processo de construção 

desta pesquisa. Além disso, apontamos também as limitações as quais estivemos 

submetidas, assim como perspectivas de estudos futuros. Em seguida, apresento a lista de 

referências e anexos que compõem a tese. 

 

Síntese dos Resultados 

Consideramos que a maior contribuição desta tese para a área de pesquisa em 

ensino de química em particular e de ciências, no geral, é metodológica. Neste trabalho 

construímos e validados instrumentos inéditos no contexto brasileiro: i) uma taxonomia 

para o conceito científico de densidade abordado no ensino médio; ii) um questionário 

sobre densidade pautado na noção de perfil epistemológico e organizado através de 

questões em camadas, que permite acesso ao raciocínio dos respondentes e, iii) uma 

escala de autoconceito em química para estudantes do ensino médio.  

No que se refere à taxonomia, consideramos que a noção do perfil 

epistemológico oferece uma ordem crescente de generalização e abstração que ocorreu 

durante o processo de construção do conceito em questão. Desse modo, o seu uso na 

construção da taxonomia para o conceito científico de densidade construída, pode 

contribuir para esclarecer para professores e estudantes as características das diferentes 

facetas do conceito. Esse resultado pode guiar ações didáticas em processos de ensino e 

aprendizagem. 

O questionário pautado nas zonas do perfil epistemológico e nas questões 

construídas em camadas não só aponta um conhecimento em termos da dicotomia das 

respostas, mas permite avaliar o raciocínio e interpretar a articulação do conhecimento, a 

partir do desempenho na primeira e segunda camada e das relações estabelecidas entre as 

três camadas do teste. Os itens construídos podem ser utilizados como instrumentos de 

avaliação diagnóstica para informar ao professor de qual zona a resposta do estudante 

emerge. De posse dessas informações, docentes podem orientar seus planejamentos de 

ensino de modo a auxiliar os estudantes na construção de perfis que atendam aos objetivos 

de ensino e à perspectiva curricular. 
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O processo de validação do instrumento, apresentado no artigo 4, indicou: i) um 

bom ajuste dos itens ao modelo Rasch para respostas dicotômicas; ii) boa consistência 

interna; iii) que o teste possui facetas distintas para interpretar o entendimento; iv) bom 

ajuste dos itens e, v) mau ajuste das pessoas. Realizamos também o design do perfil da 

amostra através do mapa de itens. Nossos resultados evidenciaram que, no geral, nossa 

amostra apresenta domínios referentes à zona do empirismo para o conceito de densidade; 

entretanto, itens que marcam a iniciação do perfil indicam que esse conhecimento não 

está completamente articulado. A maioria dos estudantes não apresentou conhecimentos 

referentes ao racionalismo tradicional. Evidenciamos também que itens do empirismo que 

demandam raciocínio lógico mais complexo têm seu nível de dificuldade elevado ao 

patamar dos itens da zona do racionalismo tradicional. 

No que diz respeito à escala de autoconceito em química, consideramos que esse 

é um constructo muito importante para ampliar a compreensão acerca de processos de 

ensino e aprendizagem. No processo de validação foi constatado que a escala é descrita 

pelas faceta de desempenho, interesse e engajamento cognitivo, ambas correlacionadas 

entre si. Assim, consideramos que a escala é unidimensional, e acessa o constructo 

autoconceito em química. No que se refere ao autoconceito da amostra, nossos resultados 

indicam que o sexo é um preditor da faceta de desempenho. 

Para além dos instrumentos supracitados, realizamos o mapeamento de 

elementos do perfil epistemológico de densidade de estudantes do ensino médio e 

superior.  Nossos resultados indicam: i) uma diferença de frequência de acerto muito 

grande a depender do nível de escolaridade dos respondentes; ii) itens que marcam a 

iniciação do perfil tiveram frequência de acerto inferior a 40% para estudantes de nível 

médio; iii)  itens do empirismo complexo apresentaram médias de dificuldades maiores, 

em comparação com itens do empirismo básico e, iv) itens do racionalismo tiveram baixa 

frequência de acerto. A partir desses resultados evidenciamos que a grande maioria dos 

estudantes de nossa amostra, que estava em vias de terminar o ensino médio, o faria sem 

consolidar os conhecimentos referentes ao conceito de densidade de modo a os permitir 

diferenciar contextos de uso: científico e cotidiano. Tampouco conseguem operar com 

elementos teóricos para compreender situações empíricas. 

Por fim, realizamos a correlação entre as medidas de proficiência nos testes sobre 

densidade e medidas de autoconceito de estudantes do terceiro ano do ensino médio. 

Tínhamos como hipótese que o autoconceito em química fosse um forte preditor da 
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proficiência, dados os apontamentos da literatura. Entretanto, em nossas análises não 

identificamos relação entre as medidas de proficiência e as facetas do autoconceito de 

interesse e engajamento cognitivo. Foi identificada uma correlação negativa moderada 

(0,6) entre a faceta de desempenho e as medidas de proficiência no teste para um dos 

grupos testados. Argumentamos que essa percepção equivocada desse grupo de 

estudantes possa ser explicada devido ao grupo de referência. A partir desse resultado, 

questionamos o impacto da atual abordagem dos conteúdos da disciplina de química, em 

geral e, de densidade especificamente, em termos do nível de complexidade do 

entendimento alcançado pelos estudantes da amostra sobre esses conteúdos. 

A partir desses resultados consideramos preocupante a formação a qual os 

estudantes de nossa amostra foram submetidos. O fato deles, no que se refere ao conceito 

de densidade, não superarem o senso comum, tampouco conseguirem operar com 

elementos teóricos ao final do ensino médio, nos faz questionar suas perspectivas futuras 

tanto no que se refere à uma possível continuação de seus estudos em nível superior, 

quanto ao acesso ao mercado de trabalho. Além disso, a visão, aparentemente distorcida, 

que eles construíram acerca de seus desempenhos em química é outro fator que levanta 

questionamentos acerca de quais conteúdos foram abordados em seus cursos e com que 

nível de complexidade. 

Acreditamos que pesquisas como essa, que buscam correlacionar elementos de 

cunho psicológico como o autoconceito e o desempenho obtido por meio de uma 

modelagem, podem evidenciar nuances do processo formativo dos estudantes. Os 

resultados podem ser muito úteis para lutar por uma formação de qualidade para os nossos 

estudantes de escola pública, visto que estamos vivenciando uma precarização do ensino 

público. 

Nesse sentido, utilizar a proficiência obtida por meio da modelagem Rasch a 

testes teoricamente embasados ao invés de notas em um exame, ou na disciplina de 

química, por exemplo, traz informações mais robustas. Em nosso estudo trabalhamos com 

a medida de proficiência acessada através de instrumentos que foram construídos para 

acessar um traço latente específico. Soma-se a isso a teoria utilizada na construção dos 

testes, que se baseia em uma perspectiva hierárquica, o que faz com esses instrumentos 

forneçam uma medida numérica qualificada pela teoria de base e pelo entendimento que 

está sendo acessado, o que a torna muito bem definida do ponto de vista teórico. 
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Em termos metodológicos, consideramos que a integração de abordagens 

oferecida pelo método misto foi fundamental para a construção de nossos instrumentos, 

principalmente o teste em camadas de densidade. Ao longo das análises de validação, 

houve uma alternância entre análises qualitativas e quantitativas por meio das quais 

procuramos evitar os julgamentos de ordem subjetiva, assim como evidências baseadas 

em dados numéricos de forma acrítica.  

Ademais, é importante salientar o potencial que as análises mistas oferecem para 

que o pesquisador possa encontrar padrões e relações não esperadas, como foi o caso da 

correlação negativa entre percepção de desempenho e proficiência no teste de densidade 

encontrada no artigo 6. Essas informações podem levantar hipóteses para serem 

posteriormente investigadas e contribuir para desvendar situações problemáticas 

referentes ao processo de ensino e aprendizagem.  

Por fim, para além dos resultados e produtos apresentados nessa tese, gostaria 

de apontar o quanto o processo de doutoramento me formou enquanto pesquisadora da 

área de ensino de ciências e química. A possibilidade de através de análises mistas obter 

parâmetros objetivos pode contribuir para informar a área acerca do impacto de políticas 

públicas de currículo e formação. No contexto em que vivemos, é de extrema importância 

a realização de pesquisas que tragam elementos que nos ajudem a denunciar o 

esvaziamento da formação em nível médio.  Nesse sentido, enquanto pesquisadora, 

pretendo utilizar os conhecimentos construídos ao longo do doutorado para me dedicar a 

desenvolver pesquisas que nos sirvam enquanto referência para denúncias acerca da 

manutenção e ampliação da desigualdade social por meio do processo de escolarização. 

 

Limitações da Pesquisa  

 

O contexto pandêmico do ano de 2020 e o consequente isolamento social que 

ocasionou a suspensão dos calendários acadêmicos, mudou os rumos deste trabalho de 

pesquisa. De acordo com nosso cronograma, a coleta de dados ocorreria nos meses de 

abril e maio do referido ano. Devido à impossibilidade de acesso ao campo, nos valemos 

dos dados coletados para validação dos instrumentos para responder nossas questões de 

pesquisa.  



252 

 

 

 

 

Essa decisão impactou diretamente as análises, que foram conduzidas com 

mudança do foco das questões de pesquisa. No que se refere ao entendimento sobre 

densidade, inicialmente, pretendíamos trabalhar com estudantes das três séries do ensino 

médio, de modo a evidenciar como o processo de escolarização, em cada série, fornecia 

possibilidades para que eles construíssem elementos do perfil epistemológico de 

densidade. Para conseguir acesso a esse processo, construímos um instrumento 

multifacetado: um questionário em três camadas, com três tipos de questões e com 

hierarquias dentro de cada zona e entre elas. Assim, poderíamos analisar várias searas: a 

iniciação da construção do perfil, o entendimento geral em cada zona, o grau de certeza 

sobre as respostas, a capacidade de apontar justificativas coerentes para as respostas, a 

possibilidade de transitar entre as zonas, o nível de entendimento dentro de cada uma 

delas, o domínio do ferramental matemático, a capacidade de relacionar variáveis para 

responder a questão etc. 

Todavia, na impossibilidade de acessar o campo, para coletar os dados referentes 

as três séries do ensino médio, utilizamos os dados coletados para a validação dos 

instrumentos. O processo de validação do questionário de densidade envolveu estudantes 

que estavam finalizando o terceiro ano do ensino médio e universitários dos cursos de 

química e física. Assim, adaptamos nossas questões de pesquisa. No que se refere 

especificamente ao entendimento sobre densidade, analisamos como se configuram os 

elementos do perfil epistemológico de densidade de estudantes do terceiro ano do ensino 

médio e estudantes do nível superior dos cursos de física e química.  

Entretanto, a análise não pôde ser conduzida abordando toda a complexidade do 

instrumento construído, uma vez que para questões mais gerais que demandam análise de 

padrões (como questões sobre o domínio de habilidades específicas ou transição entre as 

zonas a depender do nível de escolaridade) o número de sujeitos é um fator limitador. 

Pretendíamos coletar dados de mil estudantes de cada uma das séries do ensino médio, o 

que nos garantiria análises robustas. Participaram da validação dos instrumentos sobre 

densidade um total de 324 sujeitos, divididos em dois grupos – 141 responderam ao teste 

1 e 183 ao teste 2. As questões foram segmentadas em dois testes, pois a intenção era 

escolher as questões com melhores ajustes para comporem a versão final. Essa 

segmentação impossibilitou analisá-los conjuntamente no programa R em um modelo de 

mais de uma dimensão, não tendo ainda o número de respondentes suficientes para avaliá-

los separadamente. 
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Diante desse impasse, realizamos as análises de mapeamento do perfil através 

da frequência de respostas a cada tipo de item. Não foi possível trabalhar com as questões 

em três camadas, assim utilizamos itens (da primeira e segunda camada) de iniciação do 

perfil e legítimo. As questões híbridas não puderam ser utilizadas, seus itens foram 

desmembrados e contabilizados a depender de sua zona.  

O mapeamento da presença de elementos do perfil através da Teoria Clássica de 

Testes, ou seja, a partir do escore do item, fornece um resultado que é dependente da 

amostra. Foi assim que conseguimos traçar o perfil dos estudantes. Nossos resultados, 

ainda que incipientes, corroboram a análise pelo mapa de itens que foi desenvolvida no 

artigo de validação por meio da modelagem Rasch.  

Para correlacionar o autoconceito dos estudantes com suas proficiências 

utilizamos a proficiência calculada por meio do software Wisnteps com a eliminação de 

itens problemáticos. A análise do autoconceito da amostra foi realizada no programa R, 

uma vez que tivemos 202 respondentes a um único teste, o que nos permitiu realizar as 

análises estatísticas adequadas. Para correlacionar o autoconceito dos estudantes com 

suas proficiências no teste, nos valemos de 54 sujeitos que haviam sido submetidos aos 

dois instrumentos. 

Diante de todas as limitações as quais a pesquisa ficou sujeita, optamos por 

tomar as decisões mais honestas possíveis, o que resultou em uma análise que 

infelizmente não pôde contemplar todas as nuances do instrumento de densidade que 

construímos. Temos consciência de que os resultados ora apresentados são preliminares. 

Todavia, ainda assim, eles nos indicam que estamos diante de uma seara frutífera de 

investigação.  

Para além das limitações decorridas pela pandemia de covid-19, este trabalho de 

pesquisa também sofreu limitações no que diz respeito as normas do comitê de ética em 

pesquisa da escola de Enfermagem da UFBA, principalmente no que se refere aos 

documentos solicitados para acesso ao campo de pesquisa. 

Perspectivas de estudos futuros 

 

Diante do potencial apresentado pelos nossos instrumentos nas análises aqui 

apresentadas, consideramos realizar, assim que possível, a coleta ampla que foi 

impossibilitada pela pandemia de covid-19. Ademais, a partir de minha inserção nas 
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escolas estaduais de Salvador, possibilitada pelo meu trabalho enquanto orientadora de 

estágios na licenciatura em química, pretendo incluir essas escolas na pesquisa futura. 

Esses estabelecimentos de ensino haviam sido excluídos da coleta principal, uma 

vez que o Comitê de ética em pesquisa da escola de Enfermagem exigia um documento 

assegurando a minha integridade física dentro do estabelecimento de ensino. Documento 

este que me foi negado pelo subsecretário de educação do Núcleo Territorial de Educação 

-26, responsável pelas escolas estaduais de Salvador e região metropolitana. Entretanto, 

a partir da proximidade e boas relações construídas com os professores de química que 

atuam nessas escolas, pretendo estabelecer parcerias para aplicação dos questionários, 

assim como propor ao comitê uma discussão sobre como resolver esse impasse. 

Com essa ampliação do escopo de coleta, para além dos Institutos Federais para 

os quais havíamos conseguidos todos os documentos solicitados pelo CEP, pretendemos 

coletar elementos a fim de estabelecer comparações entre contextos de escolarização tanto 

no que se refere a construção de elementos de perfil epistemológico de densidade, quanto 

às percepções dos estudantes acerca de suas capacidades e esforços diante do 

conhecimento químico, dimensionado pelo autoconceito.  
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ANEXOS 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

  

Vou acrescentar na versão em pdf 
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Parecer Comitê de Ética em Pesquisa – Relatório Parcial 

 

Vou inserir na versão em pdf 
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Questionários utilizados como instrumento de coleta no artigo 1 

 

Modelo A  

 

 

 

 

 

 
Prezado (a) estudante: 
Você está recebendo um questionário composto por 14 questões abertas sobre densidade, 
este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 
em Educação. Através dele buscamos saber seu conhecimento sobre o conceito e também 
compreender seu raciocínio, desse modo, pedimos, por gentileza, que durante a resolução 
deixe seus cálculos e anotações. Caso não esteja certo quanto à resposta de uma ou mais 
questões, não as deixe em branco, escreva o que você sabe sobre ela(s). Você pode utilizar 
uma calculadora, exceto a do celular, para auxiliar nos cálculos. Vale salientar que as 
informações fornecidas serão utilizadas apenas para fins de pesquisa, logo, o sigilo e o 
anonimato estão garantidos. Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

Viviane Florentino de Melo 
Doutoranda do Programa de pós-graduação em  

Ensino Filosofia e História das Ciências – UFBA 
Mestre em Educação – UFF 

Licenciada em Química – UIT 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________  

Idade: ______________________________  Sexo: ____________________________________ 

Curso: ___________________________________________Série: __________ Turma_______ 

Antes de iniciar a resolução do questionário responda a seguinte pergunta: 

Em uma escala de 0 a 4, onde 0 equivale a não saber nada e 4 a dominar todo o conteúdo, 
qual número você considera que corresponde ao seu conhecimento sobre conteúdo de 
densidade estudado durante o ensino médio? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

QUESTIONÁRIO SOBRE DENSIDADE – MODELO A 

 
 

Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Programa de Pós-graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências 
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Questão 1 – Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Considere três substâncias 1, 2 e 3, com as respectivas massas e volumes m1 igual a 70 
gramas, m 2 igual a 35 gramas e m3 igual a 33 gramas; V1 = 50mL, V2 = 50mL e V3 = 
30mL. Utilize o verso da folha para realizar os cálculos. 

a) Calcule o valor da densidade de cada uma das substâncias (E1) 

b) Suponha que as três substâncias sejam líquidas e imiscíveis entre si, qual seria a ordem 
em que elas ficariam quando colocadas em uma mesma proveta? (E2) 

c) Suponha agora que a substância que ficou no meio da proveta misteriosamente se 
misture com a que ficou na parte superior, qual seria a densidade dessa mistura? (E3) 

d) Se a esta mistura fosse adicionado 5 gramas de um soluto não volátil, ela continuaria 
com a mesma densidade? Se não, calcule a valor de sua nova densidade. (E4) 

e) Tomando como referência a mistura com as 5 gramas de soluto não volátil dissolvidas, 
o que você pode dizer sobre as distâncias entre as moléculas/íons que compõe a mistura? 
Estabeleça uma comparação entre as distâncias entre as moléculas da substância X que 
tem densidade 0,8g/mL. (RT1) 

f) Suponha que na substância X as forças intermoleculares existentes são do tipo dipolo-
dipolo, nesse caso, se tomarmos como referências apenas a distância entre as moléculas 
da mistura, como se ela fosse uma substância só, qual teria que ser a força intermolecular 
existente nela? (RT1) 

g) Qual será o volume de 50 mL de álcool quando misturado com 50 mL de uma 
substância com a força intermolecular que você respondeu na letra f ? (RT3) 

h) Considere que o volume que você calculou na letra g, equivale a dez vezes a massa 
molecular de um gás. Calcule a densidade absoluta desse gás quando submetido a 1,0 atm 
de pressão e 47o C.  (RT2) 

______________________________________________________________________ 

Questão 2– Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Imagine a seguinte situação: Foram esquecidas duas provetas contendo cada uma um 
líquido e um pequenino cubo em cima de uma bancada em um laboratório de Química. 
Uma estudante muito curiosa se deparou sozinha no laboratório com essa situação e 
começou a realizar os seguintes testes.  

- Colocou o cubo dentro de uma das provetas e observou que ele flutuou 

- Colocou o cubo dentro da outra proveta e viu que ele afundou 

- Na tentativa de retirar o cubo da segunda proveta ela despejou todo o líquido dessa na 
outra e observou que os dois líquidos se misturaram. No entanto a estudante ficou 
intrigada ao perceber que o volume dos dois líquidos juntos era menor do que a soma 
deles quando estavam separados. 

Com relação às experiências realizadas pela estudante, o que você pode dizer sobre: 
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a) densidade dos líquidos e do cubo (E2) 

b) As forças intermoleculares que agiam sobre os dois líquidos. (RT3, RT4) 

______________________________________________________________________ 

Questão 3– Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

 
Considere as três esferas abaixo, todas maciças e formadas pelo mesmo material. 
Responda:  
 

 

 

 

 

 

 

a) O que se pode dizer sobre as massas das três esferas? 

 

b) O que se pode dizer sobre as densidades das três esferas?  

 

______________________________________________________________________ 

Questão 4 Fonte:  http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade.htm disponível em 16/11/17 

Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, originando 
o seguinte aspecto: 

 

 

Esfera A Esfera B 

Esfera C 

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm
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Baseando-se nessas informações (ordem dos líquidos na proveta e tabela com valores de 
densidade) e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C 
com as mencionadas na tabela. Justifique sua resposta. (E2) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Questão 5– Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Considere os objetos abaixo, com suas respectivas massas e volumes e responda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual deles é o maior?  
b) Qual deles é o mais pesado?  
c) Qual deles é o mais denso? (E1) 

d) Quando colocados em água (densidade igual a 1g/mL) quais flutuam e quais 
afundam? (E2) 

_____________________________________________________________________ 

Questão 6- Fonte: http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-
sobre-definicao-fisica-densidade.htmdisponível em 16/11/17 

Se um corpo tem a massa de 20 g e um volume de 5 cm3, quanto vale sua densidade? 
(E1) 

______________________________________________________________________ 

Questão 7- Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/733215 disponível em 17/11/17 

Um cliente forneceu 40g de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja 
massa fosse de 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu 
volume e encontrou 3,5 cm3. O ourives foi honesto ou não? Justifique sua resposta por 
intermédio de cálculos. (Dados: densidade do ouro 20 g/cm3, densidade do cobre 10 
g/cm3). (E3) 

______________________________________________________________________ 

Objeto C 

Massa igual a 27g 

Volume igual a 10 mL 

Objeto B 

Massa igual a 70g 

Volume igual a 20 mL 

Objeto A 

Massa igual a 40g 

Volume igual a 100 mL 

Objeto E 

Massa igual a 136g 

Volume igual a 10 mL 

Objeto D 

Massa igual a 80 g 

Volume igual a 160 mL 

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-definicao-fisica-densidade.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-definicao-fisica-densidade.htm
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Questão 8- Fonte: ENEM 2001 disponível em 
http://www.aprendebrasil.com.br/alunos13/enem/comentada2001/21.asp em 17/11/17 

 
Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser 
constituído de 96 % de álcool e 4% de água (em volume). As densidades dessas 
substâncias são dadas na tabela 1.  
Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou cinco postos suspeitos 
de vender álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em casa 
posto, mediu a densidade de casa uma, obtendo a tabela 2. 
A partir dos dados quais postos estavam vendendo combustível fora das normas? (E3) 

 
                  Tabela 1 

Substância Densidade (g/L) 

Água 1000 

Álcool 800 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Questão 9- Fonte: Vestibular UFMG https://brainly.com.br/tarefa/4505798 disponível em 
16/11/17 

Um limão foi espremido num copo contendo água e as sementes ficaram no fundo do 
recipiente. A seguir foi adicionado ao sistema um pouco de açúcar, que se dissolveu 
completamente. Em consequência dessa dissolução as sementes subiram e passaram a 
flutuar. Explique por que a dissolução do açúcar afetou a posição das sementes. (E4) 

______________________________________________________________________ 

Questão 10- Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

O conhecimento acerca da densidade do ouro e do cobre foi utilizado por Arquimedes 
para resolver o enigma da coroa do rei, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Desde 
então densidade tem sido muito utilizada pelos Químicos para caracterizar os metais e 
isso é possível graças ao fato de metais diferentes terem densidades diferentes. Explique 
qual(is) é(são) o(s) fator(es) responsável(is) pela diferença de densidade entre metais. 
(RT1) 

______________________________________________________________________ 

Questão 11- Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Considerando que a água é formada por moléculas de H2O e apresenta densidade igual a 
1,0g/cm3. E o álcool etílico é formado por moléculas de C2H6O e apresenta densidade 
igual a 0,78g/cm3. Baseando-se nas moléculas que formam essas substâncias explique a 
diferença de densidade entre elas. (RT3) 

______________________________________________________________________ 

Tabela 2 Posto Densidade do combustível (g/L) 
I 822 
II 820 
III 815 
IV 808 
V 805 
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Questão 12- Fonte: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm disponível em 17/11/17 

O gás sulfídrico (H2S) é conhecido pelo seu odor de ovo podre e é utilizado no transporte 
ou na refinaria do petróleo, por exemplo. Tendo conhecimento de que esse gás está em 
um ambiente sob condições normais de temperatura e pressão, calcule o valor da sua 
densidade? Dado massa molar do H2S = 34 g/mol. (RT2) 

_____________________________________________________________________ 

Questão 13- Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Explique por que um balão cheio com ar quente sobe a grandes altitudes. 

 

______________________________________________________________________ 

Questão 14-Fonte: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm disponível em 17/11/17 

Sabe-se que um gás X apresenta uma densidade absoluta igual a 4 g/L sob pressão de 2 
atm e temperatura igual a 87 oC. Qual será a massa molar do referido gás? (RT2) 

 

 

 

 

 

  

http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm
http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm
http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm
http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm
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QUESTIONÁRIO MODELO B 

 

 

 

 

 

 
Prezado (a) estudante: 
Você está recebendo um questionário composto por 14 questões abertas sobre densidade, 
este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 
em Educação. Através dele buscamos saber seu conhecimento sobre o conceito e também 
compreender seu raciocínio, desse modo, pedimos, por gentileza, que durante a resolução 
deixe seus cálculos e anotações. Caso não esteja certo quanto à resposta de uma ou mais 
questões, não as deixe em branco, escreva o que você sabe sobre ela(s). Você pode utilizar 
uma calculadora, exceto a do celular, para auxiliar nos cálculos. Vale salientar que as 
informações fornecidas serão utilizadas apenas para fins de pesquisa, logo, o sigilo e o 
anonimato estão garantidos. Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

Viviane Florentino de Melo 
Doutoranda do Programa de pós-graduação em  

Ensino Filosofia e História das Ciências – UFBA 
Mestre em Educação – UFF 

Licenciada em Química – UIT 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________  

Idade: ______________________________  Sexo: ____________________________________ 

Curso: ___________________________________________Série: __________ Turma_______ 

Antes de iniciar a resolução do questionário responda a seguinte pergunta: 

Em uma escala de 0 a 4, onde 0 equivale a não saber nada e 4 a dominar todo o conteúdo, 
qual número você considera que corresponde ao seu conhecimento sobre conteúdo de 
densidade estudado durante o ensino médio? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE DENSIDADE – MODELO B 

 

 
 

Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Programa de Pós-graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências 
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Questão 1 – Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Considere três substâncias 1, 2 e 3, com as respectivas massas e volumes m1 igual a 70 
gramas, m 2 igual a 35 gramas e m3 igual a 33 gramas; V1 = 50mL, V2 = 50mL e V3 = 
30mL. Utilize o verso da folha para realizar os cálculos. 

a) Calcule o valor da densidade de cada uma das substâncias (E1) 

b) Suponha que as três substâncias sejam líquidas e imiscíveis entre si, qual seria a ordem 
em que elas ficariam quando colocadas em uma mesma proveta? (E2) 

c) Suponha agora que a substância que ficou no meio da proveta misteriosamente se 
misture com a que ficou na parte superior, qual seria a densidade dessa mistura? (E3) 

d) Se a esta mistura fosse adicionado 5 gramas de um soluto não volátil, ela continuaria 
com a mesma densidade? Se não, calcule a valor de sua nova densidade. (E4) 

e) Tomando como referência a mistura com as 5 gramas de soluto não volátil dissolvidas, 
o que você pode dizer sobre as distâncias entre as moléculas/íons que compõe a mistura? 
Estabeleça uma comparação entre as distâncias entre as moléculas da substância X que 
tem densidade 0,8g/mL. (RT1) 

f) Suponha que na substância X as forças intermoleculares existentes são do tipo dipolo-
dipolo, nesse caso, se tomarmos como referências apenas a distância entre as moléculas 
da mistura, como se ela fosse uma substância só, qual teria que ser a força intermolecular 
existente nela? (RT1) 

g) Qual será o volume de 50 mL de álcool quando misturado com 50 mL de uma 
substância com a força intermolecular que você respondeu na letra f ? (RT3) 

h) Considere que o volume que você calculou na letra g, equivale a dez vezes a massa 
molecular de um gás. Calcule a densidade absoluta desse gás quando submetido a 1,0 atm 
de pressão e 47o C.  (RT2) 

______________________________________________________________________ 

Questão 2– Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Imagine a seguinte situação: Foram esquecidas duas provetas contendo cada uma um 
líquido e um pequenino cubo em cima de uma bancada em um laboratório de Química. 
Uma estudante muito curiosa se deparou sozinha no laboratório com essa situação e 
começou a realizar os seguintes testes.  

- Colocou o cubo dentro de uma das provetas e observou que ele flutuou 

- Colocou o cubo dentro da outra proveta e viu que ele afundou 

- Na tentativa de retirar o cubo da segunda proveta ela despejou todo o líquido dessa na 
outra e observou que os dois líquidos se misturaram. No entanto a estudante ficou 
intrigada ao perceber que o volume dos dois líquidos juntos era menor do que a soma 
deles quando estavam separados. 

Com relação às experiências realizadas pela estudante, o que você pode dizer sobre: 
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a) densidade dos líquidos e do cubo (E2) 

b) As forças intermoleculares que agiam sobre os dois líquidos. (RT3, RT4) 

______________________________________________________________________ 

Questão 3- Fonte: Adaptada de Rossi et. al. (2008) 

Uma caixa para transporte de carga está totalmente lotada com 10kg de chumbo. Esta 
mesma caixa será usada para transportar 10Kg de isopor. O transporte poderá ser feito? 
Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

Questão 4- Fonte:  http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade.htm disponível em 16/11/17 

Para identificar três líquidos – de densidades 0,8,1,0 e 1,2 – o analista dispõe de uma 
pequena bola de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho 
a seguir, o que podemos afirmar? (E2) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Questão 5- Fonte: Adaptada de https://brainly.com.br/tarefa/1906478 disponível em 
17/11/17 
 

Três balões A, B e C foram enchidos, respectivamente, com os gases nitrogênio, oxigênio 
e hidrogênio. Os três balões foram soltos numa sala cheia de ar, a 25°C e 1atm. São dadas 
as densidades, a 25°C e 1atm:  
d N2 = 1,14 g/L, d O2 = 1,31 g/L, d H2 = 0,0820 g/L, d ar = 1,10 g/L. 
 
Desenhe no retângulo como seriam as posições dos balões dentro da sala, após terem sido 
soltos. 
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______________________________________________________________________ 

Questão 6- Fonte: adaptada de https://brainly.com.br/tarefa/130446 disponível em 

16/11/17 

 

Um vidro contém 200 cm3 de mercúrio de densidade 13,6 g/cm3. Determine a massa de 
mercúrio contido no vidro. (E1) 
 

______________________________________________________________________ 

Questão 7- Fonte: http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade.htm disponível em 17/11/17 

Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 g de água. 
Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mL, a densidade dessa solução 
em g/mL será de: (E3) 

______________________________________________________________________ 

Questão 8- Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/238496 disponível em 17/11/17 

Misturam-se dois líquidos, A e B. O líquido A tem volume de 120 mL e densidade 
absoluta de 0,78 g/cm3. O líquido B tem 200 mL e densidade absoluta 0,56 g/cm3. 
Determine em g/cm3a densidade dessa mistura. (E3) 

______________________________________________________________________ 

Questão 9-Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/1558546 disponível em 17/11/17 

Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio 
(NaOH) em 600 mL de água, originando um volume de 620 mL. Qual será a massa do 
soluto presente nessa solução? (Dados: densidade da solução = 1,19 g/mL; densidade da 
água = 1,0 g/mL) (E3) 

_____________________________________________________________________________ 

Questão 10- Fonte: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade.htm disponível em 17/11/17 

O leite é uma mistura de diferentes substâncias (proteínas, carboidratos, vitaminas, 
gordura, sais minerais e água) e, por meio da análise de sua composição e propriedades, 
é possível verificar a qualidade do leite. Uma análise simples é a medida da densidade, 
que deve estar entre os valores 1,028 e 1,034 g/mL. Com base nisso, julgue os itens como 
verdadeiros ou falsos e justifique. (E4) 

 
(   ) No caso de o leite ser adulterado com a adição de água (dágua = 1,0 g/cm3), sua 
densidade será maior que os valores-padrão. 

(    ) No caso de o leite ser adulterado por retirada de gordura (utilizada na produção de 
manteiga), sua densidade será menor que os valores-padrão. 

http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm
http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm
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(     ) A densidade do leite adulterado pode se situar entre os valores permitidos. 

(   ) A densidade da gordura do leite é aproximadamente 0,927 g/cm3, e a do leite 
desnatado é cerca de 1,035 g/cm3. Assim, um leite com 3,0% de gordura deverá ter uma 
densidade menor que o de um com 4,5% de gordura. 

(    ) A densidade da água oxigenada (solução de peróxido de hidrogênio) é de 1,45 g/cm3. 
Escândalos surgiram em torno de uma suposta adição de água oxigenada no leite. Nesse 
caso, a densidade do leite adulterado será menor que a dos valores-padrão. 

______________________________________________________________________ 

Questão 11- Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Explique por que cubos de gelo são menos densos que água sendo que ambos são 
formados por moléculas de H2O. (RT1) 

______________________________________________________________________ 

Questão 12- Fonte: elaborada pelo grupo de pesquisa 

Ao misturar 50 mL de água com 50 mL de álcool um estudante mediu o volume da 
solução formada e percebeu que ela tinha menos que 100 mL. Explique porque isso 
ocorre. (RT4) 

______________________________________________________________________ 

Questão 13- Fonte: http://quimicagabrielpelotas.webnode.com/conteudo-de-quimica/gases-
densidade-/disponível em 17/11/17 

Qual é a massa molecular de um gás cuja densidade absoluta nas CNTP é de 1,96 g/L? 
(RT2) 

_____________________________________________________________________ 

Questão 14- Fonte: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-
quimica/exercicios-sobre-densidade-absoluta-dos-gases.htm disponível em 17/11/17 

Calcule a densidade absoluta do gás carbônico (CO2) quando ele apresentar uma pressão 
de 1,5 atm e estiver submetido a uma temperatura de 47 oC. Dados: Massa molar do CO2 = 
44 g/mol. (RT2) 

 
 

 

 

 

http://quimicagabrielpelotas.webnode.com/conteudo-de-quimica/gases-densidade-/
http://quimicagabrielpelotas.webnode.com/conteudo-de-quimica/gases-densidade-/
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Questionário de questões dicotômicas em formato V ou F 

 

                                                                                                               

 

 

 
 
Prezado (a) estudante: 
Você está recebendo um questionário composto por 18 questões sobre densidade, este 
questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa em 
Educação. Através dele buscamos saber seu conhecimento sobre o conceito. As 
informações fornecidas serão utilizadas apenas para fins de pesquisa, logo, o sigilo e o 
anonimato estão garantidos. Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 
 

Viviane Florentino de Melo 

Doutoranda do Programa de pós-graduação em  

Ensino Filosofia e História das Ciências – UFBA 

Mestre em Educação – UFF 

Licenciada em Química – UIT 

 

 

Nome: _________________________________________________  

Escola: _________________________________________________ 

Idade: _______  Sexo: _______Série: __________ Turma_______ 

 

1) Sabe-se que um gás X apresenta uma densidade absoluta igual a 4 g/L sob pressão de 
2 atm e temperatura igual a 87 oC. Julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas. 

(    ) Mantendo as mesmas condições e diminuindo a pressão a densidade dos gás seria 
maior que 4g/L.   
(    ) A massa molar desse gás equivale a 59 g/mol.   
(    ) A temperatura de  87 oC equivale a 360 k . 
 

2) Considerando um corpo que apresente massa de 20 g e volume de 5 cm3 , julgue as 
alternativas como verdadeiras ou falsas: 

(   ) Esse corpo apresenta densidade igual a 100g/ cm3. 
(   ) Esse corpo apresenta a mesma densidade que um corpo de 10 g e 2,5 cm3  de 
volume.  
(   ) Esse corpo apresenta densidade igual a 4g/L. 
 

Universidade Federal da Bahia 
Universidade Estadual de Feira de 

Santana 

  Programa de Pós Graduação em Ensino, 
Filosofia e História das Ciências 
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3) O leite é uma mistura de diferentes substâncias (proteínas, carboidratos, vitaminas, 
gordura, sais minerais e água) e, por meio da análise de sua composição e propriedades, 
é possível verificar a qualidade do leite. Uma análise simples é a medida da densidade, 
que deve estar entre os valores 1,028 e 1,034 g/mL. Com base nisso, julgue os itens como 
verdadeiros ou falsos  

 
(   )No caso de o leite ser adulterado com a adição de água (dágua = 1,0 g/cm3), sua 
densidade será maior que os valores-padrão. 
(    ) No caso de o leite ser adulterado por retirada de gordura (utilizada na produção de 
manteiga), sua densidade será menor que os valores-padrão. 
(   ) A densidade da água oxigenada (solução de peróxido de hidrogênio) é de 1,45 g/cm3. 
Escândalos surgiram em torno de uma suposta adição de água oxigenada no leite. Nesse 
caso, a densidade do leite adulterado será menor que a dos valores-padrão. 
 
4) O conhecimento acerca da densidade do ouro e do cobre foi utilizado por Arquimedes 
para resolver o enigma da coroa do rei, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Desde 
então densidade tem sido muito utilizada pelos Químicos para caracterizar os metais e 
isso é possível graças ao fato de metais diferentes apresentarem densidades diferentes. 
Com base nessas informações e em seus conhecimentos, julgue as alternativas abaixo em 
verdadeiras ou falsas: 
(   ) Os metais têm densidades diferentes porque seus átomos têm tamanhos diferentes.  
(  ) A diferença de densidade entre os metais é devido ao arranjo cristalino que eles 
assumem.  
(   ) Os metais têm densidades diferentes devido a quantidade de elétrons de valência que 
eles possuem.  
 

5) Considere os objetos abaixo, com suas respectivas massas e volumes, e julgue as 
alternativas em verdadeiras ou falsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) O objeto A apresenta densidade maior que o objeto B.  
(   ) O objeto C apresenta densidade igual a 10g/mL.  
(   ) Os objetos D e E apresentam a mesma densidade.  
 

6) Ao misturar 50 mL de água com 50 mL de álcool um estudante mediu o volume da 
solução formada e percebeu que ela tinha menos que 100 mL. Com base nesse fato e seus 
conhecimentos em Química, julgue os itens como verdadeiros ou falsos: 

Objeto C 
Massa igual a 0,5 Kg 
Volume igual a 50 cm3 

 

Objeto B 
Massa igual a 70g 
Volume igual a 20 mL 
 

Objeto A 
Massa igual a 1,2 Kg 
Volume igual a 2 L 
 

Objeto E 
Massa igual a 8 Kg 
Volume igual a 16 L 
 

Objeto D 
Massa igual a 80 g 
Volume igual a 160 mL 
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(    ) O volume é menor porque as moléculas de água são mais polares que as de álcool e 
quando misturado a elas as moléculas de álcool sofrem atração, ocasionando a 
contração do volume. 
(    ) O volume da solução é menor porque o álcool misturado a água passa a sofrer uma 
força de atração maior entre suas moléculas, o que faz com que a densidade da solução 
aumente. 
(    ) O volume da solução é menor porque as moléculas de água possuem interações 
intermoleculares do tipo dipolo-dipolo que são mais fortes que as dipolo instantâneo do 
álcool, ao se misturar as moléculas do álcool sofrem atração das moléculas da água. 
 

7) O gás sulfídrico (H2S) é conhecido pelo seu odor de ovo podre e é utilizado no 
transporte ou na refinaria do petróleo, por exemplo. Tendo conhecimento de que esse gás 
está em um ambiente sob condições normais de temperatura e pressão, julgue as 
alternativas como verdadeiras ou falsas. (Dado massa molar do H2S = 34 g/mol) 

(    ) Esse gás apresenta densidade igual a 1,5g/L.  
(    ) Se esse gás estivesse em um ambiente com maior temperatura, e mantidas as outras 
condições iguais, sua densidade seria maior  
(    ) Esse gás apresenta densidade igual 34g/L. 
  

8) Para identificar três líquidos – de densidades 0,8; 1,0 e 1,2 – um analista dispõe de 
uma pequena bola de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas apresentadas no 
desenho a seguir, julgue as alternativas em verdadeiras ou falsas: 

 

(   ) Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2.  
(   ) Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0.  
(   ) Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2.   

9) Considere uma mistura composta de 3 líquidos solúveis entre si na qual se 
misturaram 10 mL de cada. Julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas: 

(    ) A densidade da mistura será dada pela média das densidades dos três líquidos.  
(    )A densidade da mistura vai depender da polaridade das ligações.  
(    ) A densidade da mistura vai depender das forças intermoleculares que agem nela. 
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10) Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 g de água. 
Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mL, a densidade dessa solução 
em g/mL será de:  

a)  0,1 g/mL       b) 1,1g/mL    c) 1,0 g/mL    d) 0,9 g/mL 

11) Considerando que cubos de gelo flutuam na água. Julgue os itens abaixo em 
verdadeiros ou falsos: 
(   ) O gelo é mais frio que a água, assim as moléculas ficam mais unidas fazendo com 
que ele flutue.   
(   ) Ao se congelar a água adquire uma nova configuração molecular na qual existe mais 
espaço entre as moléculas o que torna o gelo menos denso que a água líquida.  
(    ) Não existe uma explicação clara pra isso porque o gelo é água no estado sólido, assim 
a densidade dos dois é a mesma já que densidade é uma propriedade intrínseca das 
substâncias.  

12) Um cliente forneceu 40g de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga 
cuja massa fosse de 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu 
seu volume e encontrou 3,5 cm3. Julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas. 
(Dados: densidade do ouro 20 g/cm3, densidade do cobre 10 g/cm3).  
 
(     ) O ourives não seguiu as recomendações do cliente e lhe entregou uma pulseira 
com uma massa de cobre maior que 20%.  
(     ) Com a massa de ouro fornecida pelo cliente para não alterar a liga o ourives teria 
que ter produzido uma pulseira de 2,5 cm3 de volume.  
(     ) A massa de ouro presente na pulseira equivale a aproximadamente 57%   
 

13) Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, 
originando o seguinte aspecto: 

  

Baseando-se nas informações, ordem dos líquidos na proveta e tabela com valores de 
densidade, e em seus conhecimentos sobre densidade, julgue os itens como verdadeiros 
ou falsos: 

(   ) A substância A é a água.  
(   ) A substância C é o clorofórmio.  
(   ) A substância B é o benzeno.  
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14) Misturam-se dois líquidos, A e B. O líquido A tem volume de 120 mL e densidade 
absoluta de 0,78 g/cm3. O líquido B tem 200 mL e densidade absoluta 0,56 g/cm3. Qual 
será em g/cm3, a densidade dessa mistura:  

a) 0,64g/cm3    b) 0,65 g/cm3    c) 0,66 g/cm3     d) 0,67g/cm3 

 

15) Considerando que a água é formada por moléculas de H2O e apresenta densidade 
igual a 1,0g/cm3. E o álcool etílico é formado por moléculas de C2H6O e apresenta 
densidade igual a 0,78g/cm3. Julgue os itens como verdadeiros ou falsos 
(    ) A molécula de água é menor que a molécula de álcool por isso ela é mais densa  
(  ) O álcool é menos denso que a água porque as forças intermoleculares que agem entre 
suas moléculas são mais fracas que as da água.  
(   ) As moléculas de álcool são mais pesadas que as de água por isso o álcool é menos 
denso.  
16) Um limão foi espremido num copo contendo água e as sementes ficaram no fundo do 
recipiente. A seguir foi adicionado ao sistema um pouco de açúcar, que se dissolveu 
completamente. Em consequência dessa dissolução as sementes subiram e passaram a 
flutuar. Julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas. 
 
(   ) A adição de açúcar diminuiu a densidade das sementes.  
(   ) A adição de açúcar diminui a densidade da solução.   
(   ) A adição de açúcar aumentou a densidade da solução.  
 

17) Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio 
(NaOH) em 600 mL de água, originando um volume de 620 mL. Qual será a massa do 
soluto presente nessa solução? (Dados: densidade da solução = 1,19 g/mL; densidade da 
água = 1,0 g/mL) 
 
a) 20 gramas    b)  737,8 gramas   c)  30 gramas   d)  137,8 gramas 
 
18) Sabe-se que líquidos diferentes apresentam valores de densidades diferentes. Quanto 
a essa afirmação, julgue os itens em verdadeiros ou falsos 

(    ) A diferença de densidade dos líquidos é devido ao tamanho de suas moléculas.  
(    ) A diferença de densidade entre os líquidos é devido ao peso de suas moléculas.  
(    ) A diferença de densidade dos líquidos é devido à polaridade de suas moléculas.  
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Questionários de questões em três camadas validados no artigo 4 – Modelo A 
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(Questão 3) Considerando que o gás carbônico (CO2) apresente uma pressão de 1,5 atm                                 
e esteja submetido a uma temperatura de 47 oC. 
 

1a Camada  2a Camada 

Qual será o valor de sua densidade 
absoluta? Dados: Massa molar do CO2 = 
44 g/mol. 

 Qual das seguintes explicações é o motivo de 
você ter marcado a resposta para a pergunta 
anterior? 

(A) 1,96 g/L 

(B) 1,40 g/L 

(C) 2,51 g/L 

(D) 0,98g/L 

(E) 0,25g/L 

 

. 

 

 (A) Utilizando a fórmula de densidade (d=m/V) 
considerando m=massa molar do CO2 e o volume 
como volume ocupado por um mol que equivale a 
22,4L. Temos 44/22,4 = 1,96g/L. 
(B) Utilizando a fórmula de densidade dos gases (d= 
P.M/R.T) temos que d = (1,5.44)/0,082*320) = 2,51 
g/L. 
(C) Utilizando a fórmula de densidade dos gases (d= 
P.M/R.T) temos que d=(1,5.44)/0,82.320) = 0,25g/L. 
(D) Utilizando a fórmula de densidade dos gases (d= 
P.M/T) temos que d = (1,5.44)/47 = 1,40g/L. 
(E) Utilizando a fórmula de densidade (d=m/V) 
considerando m=massa molar do CO2 e o volume 
como volume ocupado por um mol que equivale a 
44,8L. Temos que 44/44,8 = 0,98g/L. 
 

3a Camada 
Quanto seguro(a) você se sente para dar as respostas das duas perguntas anteriores? 

“muito seguro (a)” [MS] / “seguro(a)” [S] / “neutro(a)” [N] / “inseguro(a)” [I] / “muito inseguro(a)” 
[MI] 

(A) MS                           (B) S                          (C) N                                 (D) I                          (E) MI 

 

 

(Questão 4) Considere as três chapas abaixo, cada uma com suas respectivas dimensões, todas formados      
pelo mesmo material, a mesma temperatura. 
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Modelo B 
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