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RESUMO 

 

Utilizar estratégias de ensino que promovam uma melhor compreensão dos 

conceitos científicos pelos alunos é um desafio para muitos professores de química 

da educação básica. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM) no que se refere aos conhecimentos de Química, o ensino 

deve proporcionar aos alunos a capacidade de compreender as transformações 

químicas de forma ampla e integrada, possibilitando o entendimento dos processos 

químicos e a construção do conhecimento científico relacionado com a tecnologia, 

os impactos ambientais, sociais, políticos e econômicos. O estudo do conteúdo 

estados físicos da matéria necessário ao entendimento das transformações 

químicas, associado a outros conceitos, em muitos casos é considerado pelos 

alunos de difícil compreensão. Nessa perspectiva o uso de modelos e analogias 

como estratégias de ensino podem contribuir com a aprendizagem em diversos 

aspectos, proporcionando em sala de aula momentos de reflexão, discussão e 

participação sobre os fenômenos que compõe a natureza. O objetivo desse trabalho 

é apresentar uma proposta didática para abordar o conteúdo os estados físicos da 

matéria e conteúdos relacionados, utilizando como estratégia de ensino modelos e 

analogias com alunos do ensino médio de uma escola pública do Município de 

Natal-RN. A princípio foi elaborado um questionário aplicado com quinze professores 

do ensino médio da rede pública para investigar as principais dificuldades 

apresentadas por eles sobre o uso de modelos e analogias no processo de ensino e 

aprendizagem da química. Após essa análise foi elaborada a unidade didática que 

foi aplicada com os alunos da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Prof. 

Edgar Barbosa, localizada na cidade de Natal-RN. Para a coleta de dados foi 

utilizado princípios da pesquisa qualitativa fazendo uso de instrumentos como 

questionário para avaliar, tanto por professores como por alunos, sobre o conteúdo 

proposto na unidade. Como parte dos recursos utilizados para a coleta de dados 

também foi utilizado o diário de campo. O resultado preliminar aponta que os 

professores de química reconhecem a importância de estratégias como modelos e 

analogias sinalizando como uma das principais vantagens da sua utilização a 

capacidade de tornar a aprendizagem dos conceitos/conteúdos químicos mais 

significativos, porém apontam que sentem dificuldade ao trabalhar uma abordagem 

de ensino diferente da concepção tradicional. Em relação à aplicação da unidade 

didática foi possível observar que essa proposta promoveu nos alunos motivação no 

processo de ensino aprendizagem dos conteúdos relacionados a constituição da 

matéria, que foi evidenciado através das atividades realizadas, percebendo, a partir 

da criação de modelos concretos por eles, um maior envolvimento durante a 

execução das atividades. Além disso, também foi elaborado e apresentado mapas 

conceituais que permitiu verificar quais as relações conceituais os estudantes 

apresentaram ao término da vivência com a unidade didática proposta. 



Palavras-chave: Unidades didáticas; modelos e analogias; ligações químicas; 

mudança de estado físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

How to use de strategies of teaching that makes a better understanding of scientific 

concepts by through students is a challenge for many chemistry teachers in the basic 

education. According to the Parâmetros Curriculares Nacionais from High School 

(PCNEM) about chemistry knowledge, the teaching must to give the student the 

capacity of comprehension the chemical transformation on a way large and 

integrated, giving the wisdom from chemical process and the development of 

scientific knowledge with the technology, the environmental impacts, social, politics 

and economies. The studying about this subject “physical states of matter” it’s 

necessary to the understanding of the chemical transformation, join to the others 

conceptions in so many cases it is considered by students a hard to understand. In 

this perspective, the use of ways and analogies like strategies of teaching can 

contribute with the learning is many aspects, giving a good moments of reflection, 

discussion and participation about phenomenon that make a nature. Our goal in this 

work is to introduce a didactic proposal about physical states of matter and related 

contents, using like strategy from teaching ways and analogies with students from 

High School of a public school of country from Natal-RN. At the beginning it was 

made a quiz with fifteen teachers from High School of public school to investigate the 

main difficult there are by them about the use of forms and analogies in the process 

of teaching and learning from chemistry. After this analysis it was made the unity 

didactic that was applied with the students from first years of High School of Escola 

Estadual Professor Edgar Barbosa, located in Natal city, RN. For data collect it was 

used principles of qualitative research using the instruments like quiz to evaluate, by 

teachers and students about the content in the unit. In a part of resources used for 

date collect also was used the field journal. The preliminary result concerns that the 

chemistry teachers know the importance of strategies like ways and analogies 

showing like a main advantages of their using the capacity to become the learning of 

concepts and content chemical most significant , but showing they’re feeling difficulty 

in work the teaching approach different of traditional design. In relation to application 

of didactic unit it was possible to realize this proposal promoted in students 

motivation in the teaching-leaning process of related contents about matter 

constitution, which was evidenced through by performed activities, also we can see 

the creating concrete models enabled a greater involvement of students besides that, 

the elaboration and presentation of conceptual  maps for them allowed also check 

the established relationships about concepts covered through this didactic proposal. 

 

Key-words: Didactic units, ways and analogies, chemical bonds, physical state.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Com o desejo de me tornar professora de química, em 2006 ingressei no 

curso de licenciatura em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Logo nos primeiros períodos da graduação tive a oportunidade de vivenciar um 

pouco da prática em sala de aula, sendo bolsista do PROCEEM – Cursinho da 

UFRN, projeto que consiste na oferta de aulas preparatórias gratuitas para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizando suas atividades em escolas públicas 

de Natal-RN. Essa experiência foi bastante positiva e me motivou a seguir em frente 

no curso. 

 Ao concluir a graduação e após ser aprovada na seleção pública realizada 

em 2011 para o cargo de professor efetivo do estado do Rio Grande do Norte, o 

maior contato com ambiente escolar, e as experiências diárias em sala de aula me 

incentivaram ainda mais a buscar novos conhecimentos pedagógicos necessários 

para lidar com as diferentes situações existentes na prática docente. E nessa busca 

por novas oportunidades de aprender, fui aprovada no exame de seleção do 

programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática da UFRN 

em 2013. 

Com o objetivo de aprimorar minha formação profissional e refletindo sobre a 

importância de promover no aluno uma melhoria na compreensão dos conceitos 

químicos, algumas coisas me chamaram atenção, uma delas as possíveis 

potencialidades do uso de modelos e analogias nas aulas de química, o que me 

motivou a pesquisar sobre a temática e dar corpo ao que trabalho nessa dissertação 

denominado por: elaboração de uma unidade didática no ensino de química 

utilizando modelos e analogias sobre o conteúdo estados físicos da matéria. 

No ensino de química o grande número de conceitos abstratos torna a 

disciplina bastante complexa e de difícil compreensão de uma série de fenômenos 

da natureza, despertando no professor a necessidade de utilizar novas ferramentas 

que possam contribuir para o entendimento dos alunos sobre diferentes conceitos. 

Nesse sentido uso dos modelos e analogias se configura como um importante 

recurso/estratégia no processo de ensino e aprendizagem dessa ciência cujo o uso 

pode despertar o interesse dos alunos pela disciplina. 

No meio educacional, discussões apontam para uma concepção diferenciada 

do conhecimento científico, sendo esse relacionado com uma tentativa de 
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compreensão e explicação de fenômenos do mundo natural. O desenvolvimento 

desse tipo de conhecimento utiliza constantemente representações que apresentam 

um caráter provisório, e são chamadas de modelos. De acordo com Galagovsky 

Adrúriz-Bravo (2001) os modelos são considerados ferramentas de representação 

teórica do mundo, auxiliando a sua explicação, predição e transformação.  

De acordo com seus objetivos e com a característica dos fenômenos 

estudados, os modelos podem ser classificados em: 

  Modelo icônico: consiste em uma reprodução em escala diferente do objeto 

real, por exemplo, uma maquete de edifício. 

 Modelo teórico: possui a capacidade de representar as características e 

relações fundamentais do fenômeno, propiciar explicações e servir de guia para 

gerar hipóteses teóricas. 

 Modelo analógico: relacionado à estrutura de relações e determinadas 

propriedades fundamentais da realidade e não com todas as qualidades do sistema. 

 

Harrison e Treagust (1993) definem a analogia como comparação baseada 

em similaridades e entre estruturas de dois domínios diferentes, um conhecido e 

outro desconhecido. Segundo Duarte (2005) analogias são comparações ou 

relações estabelecidas entre um elemento conhecido e outro pouco conhecido ou 

desconhecido. 

 

As analogias podem contribuir com a aprendizagem em diversos aspectos, 

como na ativação do raciocínio analógico, na organização da percepção e 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, por exemplo, a tomada de decisões; 

além disso, as analogias também podem propiciar que o conhecimento científico se 

torne mais inteligível e plausível para o estudante, o que facilita a compreensão e 

visualização de conceitos abstratos (DUARTE, 2005). Além da função explicativa, as 

analogias podem exercer outra importante função, despertar a criatividade dos 

alunos, e nesse caso estimular a resolução de problemas, seu uso também propicia 

ao professor perceber as concepções alternativas ou as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. 
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  Neste trabalho é proposto uma unidade didática para trabalhar conceitos 

químicos relacionados aos estados físicos da matéria e ao conteúdo de ligações 

químicas aos alunos da 1º série do ensino médio. Para desenvolver o estudo foram 

utilizadas aulas expositivas e dialogadas, experimentais e o uso de modelos e 

analogias como estratégias de ensino que podem se configurar como capazes de 

contribuir com a aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

 

Elaborar uma unidade didática centrada no uso de modelos e analogias que possa 

auxiliar os professores de química do ensino médio na abordagem de conceitos 

relacionados ao conteúdo estados físicos da matéria na buscar por motivar os 

alunos na construção do conhecimento químico. 

 

 

Objetivo Específico  

 

I – Analisar modelos e analogias presentes no conteúdo estados físicos da 

matéria apresentados nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2014. 

II – Investigar as principais dificuldades dos professores de química sobre o 

uso de modelos e analogias no processo de ensino e a aprendizagem da química 

III –Elaborar uma unidade didática abordando o conteúdo de estados físicos 

da matéria e ligações químicas de forma integrada modelos e analogias como 

principal estratégia de ensino. 

IV- Investigar a validade da unidade didática proposta com alunos do primeiro 

ano do ensino médio. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O tema abordado neste trabalho foi escolhido por se tratar de um recurso de 

grande relevância no processo de ensino e aprendizagem, já que a química trata-se 

de uma ciência com grande quantidade de conceitos abstratos e que necessita da 

inserção de modelos e analogias nessas discussões conceituais e ainda entender 

como esse recurso de manifesta na apresentação dos conceitos químicos nos livros 

didáticos. 

 De acordo com Carvalho e Justi (2005) os modelos de ensino (modelos 

concretos, simulações, analogias) contribuem com o entendimento dos alunos, pois 

facilitam a visualização de conteúdos ou explicações de conceitos abstratos. Dessa 

maneira, a condução dos alunos, a elaboração de modelos, a expressar e avaliar os 

modelos criados é também uma importante atividade que pode contribuir para 

compreensão do seu processo de criação e seu papel na construção do 

conhecimento científico. 

Nuñez et al .(2003) sinalizam que o papel das analogias na construção do 

conhecimento científico e sua influência no processo de ensino-aprendizagem de 

ciências na educação básica é um tema que tem merecido destaque na literatura 

nacional e internacional nos últimos anos, uma vez que a ciência procura explicar a 

natureza utilizando representações teóricas que constituem sistemas epistêmicos de 

explicação, ou seja, os próprios conceitos e teorias são modelos com suas 

potencialidades e limitações. Nesse sentido, observando o caráter funcional dos 

modelos e analogias nos livros didáticos de química, esses podem ser capazes de 

possibilitar maior interação dos conteúdos conceituais aprendidos pelos alunos, 

favorecendo a construção de significados dos fenômenos que ocorrem no seu 

cotidiano.  

De acordo com Justi e Mendonça (2008), as analogias são importantes no 

ensino de ciências e em particular no ensino de química, pois a maioria dos 

conceitos nessa área apresentam características abstratas, sendo essa 

característica dos fenômenos estudados que dificulta a aprendizagem dos alunos, 

justificando a utilização de algo mais próximo da sua realidade.  

As relações entre domínios devem ser facilmente compreendidas e lembradas 

de forma simples. Por esse motivo a construção de modelos e analogias pode ser 

um fator construtivo na elaboração do conhecimento sobre o aluno. De acordo com 
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Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001) a forma como os modelos são percebidos no 

cotidiano do aluno difere como estes são construídos na ciência, no sentido comum 

as possibilidades de modelos são os de miniaturas de carros, bonecos, os modelos 

de passarelas, modelos que na maioria das vezes refere-se a algo concreto, 

enquanto que os modelos científicos são representações que remetem a um aspecto 

da realidade que podem possibilitar a relação entre o micro e o macro, entre o 

imaginário e o invisível. Melo (2002). Por essa razão é necessário discutir com eles 

como os modelos científicos são construídos e sua importância na construção do 

conhecimento. 

Os modelos podem possibilitar a formação de novos conhecimentos, ou a 

reelaboração de conhecimentos já existentes, compreender sobre o processo de 

modelagem pode propiciar ao aluno uma compreensão mais significativa dos 

conceitos que envolvem o ensino aprendizagem da química, para isso deve-se 

também ser levadas em consideração as ideias que eles apresentam e orientá-los 

para construção de modelos diferenciados de suas representações espontâneas, 

mas que se correlacionem com elas. Observar as concepções dos alunos, verificar 

os erros conceituais e trabalhar com estes erros pode ser um fator diferenciado no 

processo de ensino. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. MODELOS E ANALOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

O desenvolvimento de atividades baseadas na utilização de modelos pode 

contribuir para a reflexão, discussão e participação dos alunos em sala de aula. A 

construção do conhecimento é favorecida não somente pela apresentação dos 

modelos aos alunos, mas também pelo desenvolvimento de atividades que priorizem 

a construção de modelos representacionais, isso permite ao aluno utilizar os 

conhecimentos escolares em outras situações do seu cotidiano. Nessa perspectiva a 

participação do professor durante esse processo é fundamental para criar 

possibilidades de produzi-lo e explorá-lo contribuindo, para uma melhor 

compreensão dos alunos de forma que esse recurso possa contribuir para a 

construção do conhecimento. 

 

1.2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O USO DE MODELOS E ANALOGIAS.  

 

O uso de estratégias facilitadoras de aprendizagem, incluindo modelos e 

analogias, podem auxiliar para tornar mais compreensivo aos alunos os conceitos 

científicos, e nesse sentido, é preciso observar a formação dos professores, verificar 

se esses são capazes de reconhecer as contribuições que a utilização de modelos e 

analogias pode trazer quando usados de forma adequada. Pesquisas na área de 

Ensino de Ciências apontam que muitos professores desconhecem o potencial 

educativo dos modelos, e sinaliza também o papel da instituição na formação dos 

futuros professores. 

Gilbert, J. (2004) comenta que os modelos funcionam como uma ponte entre 

a teoria cientifica e a realidade. Eles podem ser representações simplificadas de 

uma realidade observada, produzidas com propósitos específicos, em que 

abstrações da teoria podem ser aplicadas. De acordo com Justi e Gilbert (2001) para 

os alunos terem uma compreensão do que são os modelos e o papel desses na 

construção do conhecimento científico, é necessário investigar a compreensão dos 

professores a cerca dessa categoria.  
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Os modelos didáticos utilizados em sala de aula têm função de facilitar a 

transposição dos modelos científicos consensuais, e podem contribuir para explicar 

certos fenômenos não observáveis ou apenas parcialmente observáveis. Poucos 

são os trabalhos existentes nesse campo, por esse motivo um dos itens dessa 

pesquisa abordará o uso de modelos e analogias por professores em sua prática 

pedagógica durante o ensino de química. 

 

1.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO TRABALHO COM MODELOS E 

ANALOGIAS. 

 

 A palavra modelo pode apresentar diferentes significados, por exemplo, tipo 

de objeto, padrão a seguir, exemplo de perfeição, representação concreta de um 

objeto que seja capaz de reproduzir suas principais características visuais e 

estruturais, dentre outras. Em um contexto cientifico Gilbert et al (2000) consideram 

que um modelo é a representação parcial de um objeto, um evento, um processo ou 

uma idéia, criado com um objetivo específico. Nesse sentido, os modelos, criações 

da mente humana, são representações que apresentam muitas contribuições no 

ensino de ciências desempenhando vários objetivos: 

 Simplificar entidades complexas; 

 Contribuir com a comunicação de idéias; 

 Favorecer a visualização de entidades abstratas; 

 Fundamentar a proposição e a interpretação de experimentos sobre a 

realidade. 

 

O estudo de ciências envolve produção de modelos com diferentes alcances, 

esses são frequentemente complexos, e por esse motivo levados para as salas de 

aula são simplificações desses, denominados de modelos curriculares, que muitas 

vezes nas escolas são apresentados aos alunos através do livro didático, tornando-

se indispensável ao professor a capacidade de desenvolver ou modificar esses 

modelos. No contexto escolar temos ainda a presença dos modelos de ensino cujo 

objetivo é ajudar os alunos a compreender algum aspecto de um modelo curricular. 

Duit (1991), em seu trabalho aponta as analogias como mediadoras no 

processo de ensino aprendizagem, elas podem ser instrumentos de grande valor, 

pois atuariam de forma explanatória por meio de associações entre o estranho e o 
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familiar, ou os conhecimentos prévios e os novos. Quanto ao uso de analogias no 

ensino Duit (1991) apresenta as seguintes vantagens:  

 Facilitam a compreensão e interpretação de conceitos abstratos por 

similaridades com conceitos concretos; 

 Podem motivar os estudantes; 

 Podem auxiliar o professor a desvelar conceitos prévios dos estudantes 

sobre áreas já estudadas. 

Duarte (2005) também apresenta algumas potencialidades na utilização das 

analogias:  

 

 Ativam o raciocínio analógico, organizam a percepção, desenvolvem 

capacidades cognitivas como a criatividade e a tomada de decisão; 

 Tornam o conhecimento cientifico mais inteligível e plausível, facilitando a 

compreensão, a visualização de conceitos abstratos, podendo promover o interesse 

dos alunos; 

 Podem ser usadas para avaliar o conhecimento e a compreensão dos 

alunos. 

As analogias podem ser utilizadas como modelo de ensino quando 

encontradas em livros didáticos apresentando função explicativa. Dependendo de 

como são utilizadas, seu uso apresenta vantagens e desvantagens. De acordo com 

Glyynn et al (1989), Duit (1991), Orgill e Bodner (2004) sobre o uso de analogias 

apresenta algumas desvantagens: 

 Podem trazer uma informação irrelevante para o aluno, resultando o 

mesmo sem continuar a compreender o domínio alvo. 

 Existência de domínios análogos que sejam realmente familiares ao aluno, 

ou que existam na realidade.  

 Compreensão equivocada do conceito alvo devido a sobreposição de 

similaridades superficiais em relação aos aspectos estruturais. 

 Diferença no entendimento entre o que se transmite e o recebido pelo 

aluno. 

 

Ainda sobre uso de analogias, Duarte (2005) aponta algumas dificuldades que 

se colocam na sua utilização no ensino de ciências: 
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 A analogia pode ser interpretada como o conceito em estudo, ou dela 

serem apenas retidos os detalhes mais evidentes e apelativos, sem se chegar a 

atingir o que se pretendia; 

  Podem não ocorrer um raciocínio analógico que leve a compreensão da 

analogia; 

 A analogia pode não ser reconhecida como tal, não ficando explícita a sua 

utilidade; 

 Os alunos podem centrar-se nos aspectos positivos da analogia e 

desvalorizar as suas limitações. 

 

Harrison e Treagust (1993) reforçam que o uso inadequado das analogias 

pode gerar concepções equivocadas, enfatizando que o aluno deve estar 

familiarizado com o conceito domínio, ou seja, com o que ele teoricamente já sabe. 

Caso ele não esteja bem familiarizado, a analogia pode não fazer sentido para ele. 

Enfatizam, ainda, que esta deve ser preocupação constante do professor que 

trabalha com o uso de analogias.  

A compreensão dos conceitos científicos na Química e em outras ciências 

depende do domínio de uma série de habilidades como raciocínio abstrato, domínio 

da linguagem simbólica, compreensão de modelos, entre outras. A falta desse 

domínio pode acarretar a ineficácia da utilização dos modelos e analogias, por esse 

motivo deve-se ter cuidado ao elaborar ou aplicar uma analogia. Dessa forma como 

os professores estão utilizando os modelos em sala de aula? Com que frequência? 

Quais as principais dificuldades que os professores que usam essa ferramenta 

enfrentam? 

De acordo com o exposto, esses foram alguns motivos e questionamentos 

que me levaram a escolher trabalhar com modelos e analogias sobre o conteúdo 

estados físicos da matéria. 

 

1.4. O USO DE MODELOS E ANALOGIAS RELACIONADOS A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA. 

Consideradas importantes ferramentas no processo educativo, as analogias 

conferem poder discursivo ao conhecimento científico, dando uma nova visão do 

não observável, providenciando formas de argumentação. Nessa perspectiva a 
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Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, pode ajudar a 

reestruturar a memória já existente e prepará-la para novas informações. 

A introdução de novos conceitos aos alunos muitas vezes são acompanhados 

de certa resistência. O uso de analogias permite uma aproximação entre os 

conceitos prévios e os conceitos desconhecidos dos alunos, levando a um caminho 

no qual essa resistência pode ser vencida e a reestruturação das suas informações 

facilitada, gerando um novo esquema, ou acrescentando informações ao esquema já 

formado. 

De acordo com a TAS, os alunos apresentam estrutura cognitiva com certa 

organização, que contém informações armazenadas, essa estrutura formada permite 

a inclusão de novas informações, que serão ponto de partida para assimilação, 

interação entre o novo e o já conhecido, e nesse processo o conhecimento novo 

integra-se ao conhecimento já assimilado. A aprendizagem significativa ocorre, 

portanto quando relaciona e ancora de forma não arbitrária e substantiva uma nova 

informação aos chamados conceitos subsunçores que compreendem conceitos, 

imagens, símbolos ou preposições significativas e relevantes preexistentes na 

estrutura cognitiva do aluno, a partir do momento que existe uma ligação entre os 

conceitos familiares dos alunos com as novas informações trazidas durante as aulas 

existirá possibilidade de uma aprendizagem significativa. Ainda segundo AUSUBEL 

(1978, p.6) o fator mais importante que influencia na aprendizagem significativa é 

aquilo que o aluno já sabe. 

 Nessa perspectiva a utilização de recursos que facilitem a aquisição de 

conhecimento de maneira significativa, por exemplo, uso de modelos e analogias, 

deve levar em conta a existência de subsunçores na estrutura cognitiva do aluno. 

Caso o novo conteúdo não encontre âncoras, podem ser utilizados organizadores 

prévios (materiais introdutórios) com o objetivo de preencher a lacuna existente 

entre o que se sabe e o que se deseja que o aluno aprenda. De acordo com 

Mortimer (2000), sobre a utilização de analogias, o autor destaca que desempenham 

um papel importante na construção de um novo modelo que ultrapassa a dimensão 

do observável, contribuindo para a construção de um conhecimento novo.  

Para evitar o surgimento de concepções alternativas nos estudantes, o 

professor deve compreender que sua aplicação não é tão obvia como muitos 

pensam, e para utilizá-las deve fazer uso do Modelo de Ensino com Analogias – 
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TWA (Teachinhg Wiht Analogies) apresentado por Harrison e Treagust (1993) que 

envolve as seguintes etapas: 

   Introdução do conceito alvo a ser aprendido, por meio de uma breve ou 

completa explicação de acordo com a analogia a ser empregada; 

   Sugerir a situação análoga aos alunos e mediante discussões estimar a 

familiaridade dos estudantes com o análogo; 

   Identificar as características relevantes do análogo; 

 Mapear as similaridades entre alvo e análogo; 

   Indicar onde a analogia falha, onde o análogo e o alvo não têm 

correspondência; 

   Esboçar conclusões sobre o alvo. 

A sequência dos passos propostos pelo Modelo TWA pode ser modificada 

segundo Harrison E Treagust (1994), pois sofre influencia de alguns fatores:  

 Estilo do professor; 

 As particularidades do conceito científico; 

 O análogo que está sendo estudado. 

 

Estimular os alunos a elaborar analogias também é importante, pois o 

desenvolvimento dessa atividade pode contribuir para explicar e compreender não 

somente o conteúdo estado físico da matéria, mas diversos conteúdos presentes no 

ensino de química. 

 

1.5.  USO DE MAPAS CONCEITUAIS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

 

De acordo com Ausubel (1982), apud Lima (2008, p.27) utilizar-se de uma 

analogia ou metáfora é considerar as ideias já existentes na estrutura cognitiva do 

sujeito, que possam servir como âncora para introdução de ideias novas ou novos 

conceitos. Quando essas ideias se relacionam, ocorre uma aprendizagem 

significativa. Nessa perspectiva, discutir sobre a função dos modelos e analogias e 

sua importância no ensino de Química pode colaborar muito para uma compreensão 

mais significativa dos conceitos científicos, pois a utilização de modelos no ensino 

pode permitir a assimilação de novos conceitos, formação de novos subsunçores e 

dessa forma enriquecer a estrutura cognitiva dos alunos.  
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Os alunos aprendem mais facilmente quando o conhecimento é apresentado 

a partir de idéias mais gerais se desdobrando para idéias mais específicas. Levando 

em consideração essa característica da construção do conhecimento, o uso de 

mapas conceituais pode favorecer a aprendizagem de conceitos, uma vez que para 

sua construção é necessário determinar um conteúdo e a partir desse, nomear quais 

os conceitos mais importantes que estão relacionados a ele. 

 Os mapas conceituais são instrumentos que procuram promover a 

aprendizagem significativa, contribuindo com o modo de ensinar, aprender e avaliar 

sendo, portanto um recurso válido para averiguar as potencialidades e limitações de 

aprendizagem dos alunos. Utilizando mapas conceituais também é possível verificar 

como o conhecimento se armazena na estrutura cognitiva do aluno, e esse pode ser 

externado por meio da utilização de conceitos e palavras de ligações formando 

proposições, mostrando assim as relações existentes entre os conceitos aprendidos 

por eles. 

 

1.6.  ELABORAÇÃO DE UMA UNIDADE DIDÁTICA.  

 

De acordo com Caamño (2011) uma unidade didática ou sequência didática é 

um trabalho que compreende a escolha de estratégias de ensino que contribuam 

para a construção de um conhecimento mais significativo.  

Segundo Zabala (1998) uma sequência didática é um encadeamento de 

passos ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de 

aprendizagem, planejadas e desenvolvidas com objetivos educacionais específicos 

com início e fim conhecido tanto por professores quanto por alunos. Nessa 

perspectiva é fundamental o envolvimento tanto do professor quanto dos alunos, 

implicando ao professor o papel de mediador durante o processo de construção do 

conhecimento e necessitando dos alunos a disponibilidade e o interesse de 

aprender. A estruturação da aula a partir de uma Unidade didática favorece a 

criatividade, a flexibilidade e inovação, fatores que podem contribuir com o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, nesse sentido podemos dizer que o aluno 

tem a oportunidade de “aprender a aprender”.  

O desenvolvimento de uma unidade didática é um processo complexo, que 

pode tomar vários caminhos e envolve em seu planejamento, tomada de decisão 
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que implica na escolha dos objetivos, seleção e organização dos conteúdos, 

sequências de atividades, seleção de atividades de avaliação e organização e 

gestão da aula.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo utilizar essa proposta 

metodológica em sala de aula, a fim de contribuir para que os professores do ensino 

médio possam usar com mais frequência sequências de atividades de ensino que 

usam modelos e analogias ao abordar o conteúdo estados físicos da matéria e 

ligações químicas, no intuito de possibilitar aos alunos uma aprendizagem com mais 

significado dos conceitos relacionados a esse conteúdo. 

 

CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa se enquadra numa perspectiva qualitativa, baseada na pesquisa-

ação que envolve a análise de dados escritos, ações e comunicações dos 

participantes reunidos através da utilização de instrumentos de coletas de dados. De 

acordo com Flick (2009) a pesquisa qualitativa considera as observações realizadas 

no cotidiano e no contexto social como importantes para investigação. Caracterizada 

como uma pesquisa-ação o pesquisador e participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. De acordo com Franco (2005) o pesquisador deve fazer 

parte do universo pesquisado, o que, de alguma forma, anula a possibilidade de uma 

postura de neutralidade e de controle das circunstâncias da pesquisa. Tripp (2005) 

assinala que a pesquisa ação é uma forma de investigação que utiliza técnicas de 

pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a 

prática. 

 

2.1.  DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido em três etapas, onde na primeira etapa foi 

elaborado instrumentos para investigar como os professores do ensino médio 

utilizam modelos e analogias como recurso didático para o processo de ensino. Na 

segunda etapa foi elaborado instrumentos para investigar as ideias prévias dos 

alunos sobre modelos e sua importância durante as aulas de química e por último, 

na terceira etapa foi elaborada uma unidade didática aplicada com os alunos. Os 
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dados coletados serão expostos através de quadros e gráficos com o objetivo de 

expressar as respostas dos instrumentos utilizados. Para alcançar esse objetivo a 

aplicação dos instrumentos foi realizada em três etapas descritas no quadro 1 

abaixo: 

Quadro 1. Objetivos e instrumentos utilizados no percurso metodológico. 

Etapas Instrumento  Objetivo 

1ª etapa. Elaboração e aplicação 

de um questionário com 

os professores do ensino 

médio. 

Investigar a utilização de modelos e 

analogias pelos professores de química 

durante suas aulas, dificuldades da sua 

utilização e as contribuições que o uso 

dessas estratégias de ensino 

proporciona. 

 2ª etapa. Elaboração e aplicação 

de um questionário com 

os alunos da 1ª série do 

ensino médio. 

Identificar as concepções prévias dos 

alunos a respeito do conceito de modelo 

e analogias.  

. 

3ª etapa. Elaboração e aplicação 

de uma unidade didática 

utilizando modelos e 

analogias como 

estratégia para uma 

aprendizagem 

significativa dos 

conceitos. 

Elaborar uma unidade didática que 

abordará o conteúdo estados físicos da 

matéria utilizando como estratégia de 

ensino modelos e analogias que 

possibilitará a discussão de outros 

conceitos relacionados ao conteúdo de 

química geral, tal como, ligações 

química, procurando motivar os alunos 

a construção de modelos e analogias 

relacionados ao conteúdo discutido. 

 

a) Questionários aplicados com os professores e os alunos. 

A aplicação dos dois questionários utilizados nesse trabalho ocorreu em 

momentos distintos: o primeiro foi aplicado no início da pesquisa com os 

professores, antes da elaboração do produto educacional da dissertação e o 

segundo questionário foi aplicado com os alunos antes da aplicação do produto 

educacional com o intuito de coletar as ideias prévias dos alunos quanto ao conceito 

de modelos e sua importância nas aulas de química.  
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De acordo com Marconi e Lakatos (1999) o questionário é constituído por 

uma série de perguntas, que são respondidas por escrito, ainda segundo os autores, 

na sua estrutura ele pode apresentar perguntas abertas e fechadas, as questões 

abertas permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, 

expressando comentários, explicações e opiniões. Diferente dos questionários 

compostos por questões fechadas, nesse tipo de questionário os autores assinalam 

que há uma restrição na liberdade das respostas porem elas são mais objetivas 

facilitando uma facilidade na aplicação (MARCONI e LAKATOS, 199 p.77). Os 

questionários aplicados com professores e alunos apresentam tanto questões 

abertas quanto fechadas, os quadros 2 e 3 a seguir apresentam as questões 

utilizadas nesse instrumento de pesquisa.  

 

Quadro 2. Questionário para investigar as ideias dos professores sobre o uso 

de modelos e analogias nas aulas de química. 

QUESTÕES  EXPECTATIVAS DE 

RESPOSTAS 

1- O termo modelo apresenta diferentes significados na 

língua portuguesa. A partir dessa informação apresente 

os diferentes significados que esse termo pode assumir 

e explique sua importância durante as aulas de química. 

 

A partir da informação, 

o professor poderia 

apresentar significados 

que o termo modelo 

pode assumir no 

cotidiano, modelo de 

objetos, miniaturas de 

automóveis, manequins 

de passarela. 

Apresentando o 

significado de modelo 

para a Ciência como 

representação de um 

objeto, fenômeno ou 

ideia que remetem a um 

aspecto da realidade. 

Explicando que o uso 
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de modelos podem 

contribuir com o 

entendimento dos 

alunos, pois facilitam a 

visualização de 

conteúdos ou 

explicações de 

conceitos abstratos. 

 

 

 

 

2- Marque a opção que caracteriza o quanto você 

costuma usar modelos no processo de ensino e 

aprendizagem da química. 

(  ) Sempre  

(  ) Quase sempre  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca  

(  ) Quase nunca 

 

O professor deveria 

assinalar a opção que 

representa com maior 

proximidade a 

frequência com a qual 

costuma utilizar 

modelos durante as 

aulas.  

3- Marque a opção que caracteriza o quanto você 

costuma usar analogias no processo de ensino e 

aprendizagem da química. 

(  ) Sempre  

(  ) Quase sempre  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca  

(  ) Quase nunca 

 

O professor deveria 

assinalar a opção que 

representa com maior 

proximidade a 

frequência com a qual 

costuma utilizar 

analogias durante as 

aulas. 

4- Marque abaixo o(s) conteúdos discutidos em sala de 

aula que na sua prática docente tem caracterizado como 

um dos conteúdos que mais apresentam dificuldade de 

O professor deveria 

assinalar com base nos 

conteúdos listados 
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compreensão pelos alunos do ensino médio. 

(  ) 1. Mudanças de estados físicos 

(  ) 2.  Ciclo hidrológico  

(  ) 3.  Substâncias puras e misturas 

(  ) 4. Ligações Químicas 

aquele(s) que 

apresenta(m) maior 

dificuldade de 

compreensão pelos 

alunos. 

5- Avalie abaixo o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos em química quando você usa modelos e 

analogias em sala de aula associados aos conteúdos 

descritos na tabela abaixo: 

(  ) Péssimo 

(  ) regular 

(  ) Bom 

(  ) Muito Bom  

(  ) Não utilizo em sala de aula 

 
 

Conteúdo discutido Modelo 
e/ou 
analogia 

Exemplos 
utilizados em 
sala de aula 

Mudanças de estados 
físicos  

  

Ciclo hidrológico   
 

 

Substâncias puras e 
misturas  

  

Ligações químicas    

O professor deveria 

assinalar a opção 

correspondente a sua 

avaliação quanto a 

compreensão dos 

alunos ao utilizar 

modelos e analogias 

em sala de aulas, 

citando exemplos de 

modelos e analogias 

utilizados. 

6- Quais as maiores dificuldades que você enfrenta na 

sala de aula para transpor conteúdos do ensino de 

química que usam modelos? 

 

O professor deveria 

apontar motivos pelos 

quais apresentam 

dificuldades sobre o uso 

de modelos e analogias 

no processo de ensino 

aprendizagem da 

química.  

7- Na sua visão de professor, marque abaixo, a opção 

que caracteriza as principais vantagens e desvantagens 

O professor deveria 

marcar a opção que 

caracteriza a maior 
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no uso no uso de modelos/analogias no processo de 

ensino e aprendizagem da química. 

 

Vantagens 

(   ) Facilita a compreensão dos alunos. 

(   ) O aluno fica mais motivado a participar da aula. 

(   ) Utilização de algo que chame a atenção dos 
alunos. 

(   ) O uso de modelos e analogias tornam a 
aprendizagem de alguns conteúdos/conceitos 
químicos mais significativos 

(   ) Os modelos podem contribuir para a reflexão, 
discussão e participação dos alunos durante as 
aulas. 

 

Desvantagens 

(   ) Podem trazer uma informação irrelevante para 
o aluno. 

(   ) O potencial educativo dos modelos e analogias 
ainda é pouco conhecido pelos professores de 
química. 

(   ) Quando mal elaborado os modelos constituem 
verdadeiros obstáculos à aprendizagem. 

(   ) A utilização de modelos requer mais tempo do 
professor. 

(   ) Dificuldades dos alunos em trabalhar com uma 
abordagem de ensino diferente da concepção 
tradicional. 

 

vantagem e 

desvantagem da 

utilização de modelos e 

analogias durante as 

aulas de acordo com 

sua opinião. 

 

 

 

Quadro 3- Questionário para identificação das ideias prévias dos alunos. 

QUESTÕES  EXPECTATIVAS DE 

RESPOSTAS 

1- O termo modelo apresenta diferentes significados na 

língua portuguesa. A partir dessa informação apresente 

os diferentes significados que esse termo pode assumir 

e explique sua importância durante as aulas de química. 

 

A partir da informação, 

o aluno poderia 

apresentar significados 

que o termo modelo 

pode assumir no 

cotidiano, modelo de 

objetos, miniaturas de 

automóveis, manequins 
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de passarela. 

Apresentando o 

significado de modelo 

para a Ciência como 

representação de um 

objeto, fenômeno ou 

ideia que remetem a um 

aspecto da realidade. 

Explicando que o uso 

de modelos podem 

facilitar a compreensão 

dos conteúdos 

abordados pelos 

professor durante as 

aulas. 

2- Para você, o uso de modelos durante as aulas 

teóricas de química gera significado na aprendizagem 

do conteúdo:  

 (  ) Sempre 

 (  ) Quase sempre 

 (  ) Raramente  

 (  ) Nunca  

 (  ) Quase nunca 

 

O aluno deveria 

sinalizar o quanto as 

aulas de química em 

que são utilizados 

modelos contribuem 

com a aprendizagem 

dos conteúdos 

químicos. 

3. Na sua avaliação, a aula de química em que foi 

utilizado modelos ou analogias para auxiliar a 

explicação do conteúdo pode ser caracterizada como: 

 1-2 (Péssima)      

 3 - 4- 5 (regular)       

 6 -7 (boa)     

 8- 9 -10 (excelente) 

 

(   ) 1  (  ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5  (   ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9       

(   ) 10 

O aluno deveria 

assinalar a opção que 

representa sua 

avaliação frente a aula 

de química em que o 

professor utilizou 

modelos/analogias para 

auxiliar na explicação 

dos conteúdos. 
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b) Elaboração da unidade didática. 

 

As unidades didáticas são sequências de ensino voltadas para aprendizagem 

significativa, sendo constituídas de etapas que podem ser seguidas na íntegra ou 

adaptadas de acordo com a necessidade do professor promovendo um norte 

durante o processo de ensino. De Acordo com Moreira (2011) Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas (UEPS), são sequências de ensino fundamentadas 

teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica. Ainda de 

acordo com o autor uma condição importante para que ocorra a aprendizagem 

significativa é que o aprendiz tenha disposição para aprender significativamente, ou 

seja, que ele queira dar significado ao novo conhecimento. 

Para a elaboração da sequência de atividades que compõe a unidade didática 

desenvolvida nesse trabalho, os aspectos sequenciais foram baseados nas 

orientações de Moreira (2012) para construção de UEPS envolvendo: 

 Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais tais como aceitos no contexto da matéria de ensino na 

qual se insere esse tópico;  

     Criar/propor situação(ções) – discussão, questionário, mapa conceitual, 

mapa mental, situação-problema, etc. – que leve(m) o aluno a externalizar seu 

conhecimento prévio, aceito ou não-aceito no contexto da matéria de ensino, 

supostamente relevante para a aprendizagem significativa  

 Propor situações problemas, em nível bem introdutório, levando em conta 

o conhecimento prévio do aluno, que preparem o terreno para a introdução do 

conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar; estas 

situações-problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para 

organizador prévio; são as situações que dão sentido aos novos conhecimentos, 

mas, para isso, o aluno deve percebê-las como problemas e deve ser capaz de 

modelá-las mentalmente; modelos mentais são funcionais para o aprendiz e 

resultam da percepção e de conhecimentos prévios (invariantes operatórios); estas 

situações-problema iniciais podem ser propostas através de simulações 

computacionais, demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, representações 

veiculadas pela mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, etc., mas sempre 
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de modo acessível e problemático, i.e., não como exercício de aplicação rotineira de 

algum algoritmo; 

 Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a 

ser ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, i.e., 

começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, 

do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, 

abordando aspectos específicos; a estratégia de ensino pode ser, por exemplo, uma 

breve exposição oral seguida de atividade colaborativa em pequenos grupos que, 

por sua vez, deve ser seguida de atividade de apresentação ou discussão em 

grande grupo; 

 Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (i.e., 

aquilo que efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da unidade de ensino, 

em nova apresentação (que pode ser através de outra breve exposição oral, de um 

recurso computacional, de um texto, etc.), porém em nível mais alto de 

complexidade em relação à primeira apresentação...;  

 Concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação 

progressiva retomando as características mais relevantes do conteúdo em questão, 

porém de uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a reconciliação 

integrativa...;  

 Avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de 

sua implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de 

aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado. 

 

Nessa perspectiva, o processo de ensino desenvolvido nesse trabalho 

ocorreu em cinco encontros totalizando quatorze aulas, incluindo aulas expositivas e 

dialogadas, atividade de modelagem, realização de experimentos demonstrativos, 

apresentação de vídeos e discussão de textos. As atividades realizadas serão 

inicialmente descritas de forma resumida. O quadro 4 a seguir apresenta uma 

síntese do planejamento das atividades desenvolvidas com os alunos e o próximo 

capítulo traz em detalhes a descrição de cada atividade realizada durante cada 

encontro.  

Quadro 4. Resumo das atividades relacionadas com os objetivos da UD. 

Encontros  Atividade  Objetivo 
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1º Encontro  

1 - O que são modelos e exemplos 

de modelos na Ciência.  
 

- Discutir sobre os vários 
tipos de modelos existentes, 
com ênfase sobre modelos 
na Ciência e seu papel na 
construção do conhecimento 
cientifico.  

- Construir e reconstruir a 
noção de modelos dos 
alunos. 

- Construção de um modelo 
para substâncias e/ou 
materiais a partir do 
comportamento dos gases. 

- Apresentar critérios gerais 
para classificar os materiais. 

- Abordar o conteúdo de 

estados físicos da matéria. 

 

2- Elaborar representações para o 

ar dentro de uma seringa antes e 

depois da compressão e elaborar 

representações para ar dentro de 

uma garrafa com um balão preso 

ao seu gargalo quando 

mergulhada em agua fria e em 

seguida água aquecida. 

3- Propor um modelo para o 

líquido antes e depois da dilatação 

que explique o fato da dilatação da 

coluna de mercúrio no 

termômetro.  

4 - Elaborar uma explicação para 
o fenômeno observado ao aquecer 
um pedaço de vela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Encontro  

 

 

1- Identificar as mudanças de 
estados físicos que ocorrem 
durante o ciclo da água na 
natureza a partir de uma imagem 
apresentada sobre o ciclo. 
 

- Procurar conscientizar os 

alunos sobre o uso dos 

recursos hídricos. 

- Favorecer a observação e a 

identificação das fases do 

ciclo hidrológico.  

- Propor um modelo 

(submicro) para os sistemas 

formados no experimento. 

 

2- A atividade será iniciada com 
alguns questionamentos a respeito 
da água: 
- De onde vem água que 
utilizamos? 
- Como essa substância chega em 
nossas casas apropriada ao 
consumo humano? 
- Quais as formas de utilização 
sustentável da água que podem 
evitar sua escassez no futuro? 
Em seguida ocorrerá a leitura e 
discussão do texto disponível em: 
http://veja.abril.com.br/acervodigita
l/home.aspx?edicao=2316&pg=10
9, a partir da leitura será solicitado 
aos alunos que destaquem os 
principais pontos do texto que lhes 
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chamaram atenção. 
 

3- Realizar um levantamento das 

idéias prévias dos alunos sobre 

o conceito de solubilidade e 

após a realização do 

experimento sobre mistura os 

alunos devem fazer uma 

descrição macroscópica e 

elaborar um modelo de 

partículas mostrando como estão 

as espécies químicas em cada 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Encontro  

1- Apresentar o vídeo sobre 

condutividade elétrica das 
substâncias. Em seguida será 
realizar a seguinte pergunta:  
Por que o cloreto de sódio 
conduziu corrente elétrica 
quando em solução aquosa e 
não conduziu corrente no 
estado sólido? 
A partir da atividade será 
solicitado aos alunos que 
expressem como eles imaginam a 
movimentação das partículas no 
estado sólido e no estado líquido. 
 

- Entender como ocorre as 
ligações químicas. 

- Compreender a formação 
de espécies iônicas. 

- Diferenciar os tipos de 
ligações existentes entre os 
compostos. 

- Construir modelos mentais 
sobre a movimentação dos 
íons e expressá-los.  

- Propor um modelo usando 
materiais alternativos para 
representar o arranjo 
espacial de moléculas. 

 

 

2- Construir um modelo utilizando 

material alternativo (bolinha de 
isopor, palitos de espeto, palitos 
de fósforo, canetas coloridas, tinta 
guache) para representar os 
arranjos espaciais formados pelas 
moléculas. Após esse momento os 
grupos irão socializar suas 
estruturas com a turma. 
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4° Encontro 

1- Realizar o experimento sobre 

solubilidade e em seguida os 
alunos teriam que responder as 
seguintes perguntas: 1. Os 
materiais moleculares apresentam 
o mesmo comportamento com 
relação à dissolução? 
2. Quais substâncias (água, óleo 
de soja, vaselina ou parafina e 
vinagre) tem comportamento 
semelhante ao do sal de cozinha? 
3. Considerando que o sal de 
cozinha é uma substância iônica, 
que diferença deve existir entre as 
substâncias que você classificou 
no item anterior, de tal modo que 
um permita a separação dos íons 
cloreto e o outro não? 
4. Ocorre ou não dissolução entre 
materiais moleculares? Que 
conclusões você pode extrair 
desse experimento? 
 

- Elaborar um modelo 

concreto utilizando materiais 

alternativos parar representar 

as interações existentes 

entre as moléculas das 

substâncias. 

- Discutir a solubilidade das 

substâncias com base nas 

interações intermoleculares. 

- Descrever as diferentes as 

interações intermoleculares. 

- Discutir sobre os aspectos 

que diferenciam as ligações 

de hidrogênio dos demais 

tipos de interações 

intermoleculares. 

 

 2-. A partir da observação da 
atividade anterior os alunos serão 
divididos em grupos, cada grupo 
irá construir um modelo concreto 
utilizando materiais alternativos 
escolhido pelos mesmos que 
represente as interações 
existentes entre as moléculas das 
substâncias.  Posteriormente os 
alunos irão apresentar os modelos 
criados. 
 

 

 

 

 

5º Encontro  

1- Discussão do artigo Destilação: 
a arte de extrair “virtudes”. 
Disponível no site 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnes
c04/historia.pdf, registrando as 
mudanças de estados físicos que 
ocorrem durante o processo. 
Posteriormente os alunos serão 
solicitados a debater sobre os 
conceitos formados. 

- Considerar abrangência e 
limitações do modelo 
construído na atividade 
anterior. 

- Discutir a relação existente 
entre as interações 
intermoleculares e o 
processo de destilação. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf
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2- A partir dos modelos criados na 

atividade 2 do encontro anterior os 
alunos irão discutir a relação entre 
as interações intermoleculares e o 
processo de destilação. 
 

 

 

3- Nessa atividade será solicitado 

aos alunos a elaboração de um 

mapa conceitual sobre os 

conteúdos abordados durante as 

aulas. 

 

 

CAPÍTULO 3.  DESCREVENDO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DIDÁTICA              

 

A unidade didática elaborada foi aplicada com alunos de duas turmas 

diferentes da 1ª série da Escola Estadual Professor Edgar Barbosa no Município do 

Natal-RN, a aplicação teve duração de quatorze aulas, cada aula com 50 minutos de 

duração. Na sequência será descrito as atividades efetuadas em cada aula. 

 

3.1. PRIMEIRO ENCONTRO  

 

No primeiro momento foi solicitado aos alunos que expusessem o que eles 

lembravam quando escutavam a palavra modelo. Após o levantamento das ideias 

prévias dos alunos, imagens relacionadas aos diferentes significados da palavra 

foram apresentadas. A Figura 1 a seguir representa a atividade realizada no 

momento inicial. 

Figura1: Imagens trabalhadas na atividade um da unidade didática. 

 

 

 

 

           Modelo de boneca que representa padrão de beleza. 
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 Modelo como representação de escala reduzida.                                                                                                                   

 

 

 

 

             Modelos como exemplares de um objeto.                                                      

 

 

 

 

 
 Representação simplificada de um modelo na ciência (Lado esquerdo fita      
do DNA, lado direito proposição do modelo atômico de Rutherford) 

 
                 Fonte: Imagens do Google. 

 

A partir do exposto foi destacada com eles a ideia de modelo como 

representação parcial de um objeto, fenômeno ou ideia, com propósitos específicos, 

como por exemplo, possibilitar explicações e previsões sobre o objeto de estudo. 

Logo após foram trabalhados os conceitos relacionados aos estados físicos da 

matéria. Ainda no primeiro encontro os alunos foram divididos em cinco grupos para 

a realização da atividade dois. O objetivo da atividade era fazer com que os alunos 

percebessem a existência do ar através da realização de um experimento simples. 

Foi distribuída uma seringa por grupo, e após realizar o movimento de puxar e 

empurrar o embolo da seringa com sua extremidade tampada, os alunos foram 
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solicitados a propor modelos que representassem o ar antes e depois da 

transformação.  

Em seguida eles observaram uma imagem que mostrava uma garrafa de 

plástico com uma bexiga em seu gargalo que foi mergulhada em um recipiente 

contendo água gelada, e na outra imagem a mesma garrafa sendo mergulhada 

agora em água quente. Foi pedido que eles imaginassem o comportamento do ar 

nas duas situações e propusessem modelos para as situações visualizadas 

anteriormente. A intenção era que os alunos começassem a construir seus próprios 

modelos. A Figura 2 abaixo representa as imagens observadas pelos alunos: 

 

Figura 2: Imagens trabalhadas na atividade dois do primeiro encontro. 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

  Movimento realizado na seringa 

  Fonte: Imagens do Google. 

 

 Na atividade três a turma foi dividida em cinco grupos, e utilizando um 

termômetro laboratorial foi realizado um experimento que tinha por objetivo que os 

alunos propusessem um modelo para o líquido (mercúrio) antes e depois da 

dilatação. Dessa forma foi pedido que eles dessem uma explicação para o que 

observaram em relação ao deslocamento do líquido. Finalizando o primeiro encontro 

foi realizada a atividade quatro que tinha por objetivo fazer com que os alunos 

explicassem a mudança de estados físico através da observação de um pedaço de 

vela sob aquecimento, e anotando suas observações. 

 Sobre a importância do uso de modelos no ensino de Ciências Justi e 

Gilbert (2002) afirmam que para aprender a fazer ciências os alunos devem ser 

capazes de criar, expressar e testar seus próprios modelos. Ainda de acordo com os 

autores:  

 

Um modelo capacita o sujeito que o possui fazer previsões ou dar 

explicações quando trabalha com ele em sua imaginação. Por isso, o 
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envolvimento de alunos em processos de elaboração e revisão de modelos 

tendem a favorecer a aprendizagem significativa.( JUSTI e GILBERT, 2006) 

 

 

3.2. SEGUNDO ENCONTRO  

 

Na atividade um desse encontro foi apresentada uma imagem aos alunos que 

representa o ciclo da água na natureza. A Figura 3 representa o ciclo da água 

utilizado nessa atividade que tinha por objetivo fazer com que eles observassem as 

mudanças físicas que ocorrem com a água durante o ciclo. Na sequência, na 

atividade dois alguns questionamentos acerca da água foram realizados: De onde 

vem a água que utilizamos? Como essa substância chega a nossa casa apropriada 

ao consumo humano? Quais as formas de utilização sustentável da água que 

podem evitar sua escassez? 

Após os alunos exporem suas ideias sobre as perguntas realizadas, eles 

foram solicitados a formar duplas para leitura e discussão do texto: Não espere a 

sede. Disponível na revista Veja (p.108-110 Ed. 2316) a Figura 4 refere-se ao texto 

que foi utilizado, esse trouxe informações sobre a importância do consumo da água 

para o nosso organismo, além de informações sobre sua composição e métodos de 

purificação, contribuindo para o aprofundamento dos questionamentos realizados 

anteriormente. 

 Figura 3: Imagem referente ao ciclo da água na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciclo da água na natureza   

Fonte: Imagens do Google. 
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Figura 4: Imagem referente ao artigo utilizado na discussão sobre a importância da 

água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109>. 

 

Na atividade 3 desse encontro, inicialmente foi realizado um levantamento 

das ideias prévias dos alunos acerca do conceito solubilidade, onde foi feita a 

seguinte pergunta: para vocês o que significa o termo solúvel? 

 Logo após, teve a realização de um experimento para a observação da 

solubilidade de algumas substâncias quando adicionadas em outras. A imagem 

abaixo mostra o experimento realizado.  

Figura 5: Imagem mostra o experimento realizado no segundo encontro da UD. 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fonte própria. 

 

 Para a realização do experimento foram utilizados três béqueres, onde no 

primeiro foi adicionado gasolina e álcool, no segundo, gasolina e água e no terceiro, 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109


46 
 

água e álcool (as substâncias foram adicionadas na mesma proporção).  O objetivo 

dessa atividade era fazer com que os alunos observassem os aspectos visuais dos 

três recipientes, para que em seguida fosse discutido o conceito de misturas.  

Após a realização do experimento os alunos foram solicitados a fazer uma 

descrição macroscópica do que eles observaram durante a atividade demonstrativa 

e dessa forma elaborar um modelo de partículas mostrando em cada sistema como 

estão distribuídas as espécies químicas, representando assim aspectos do que 

acontece no submicroscópico, sobre o uso de modelos no ensino de ciências 

Monteiro e Justi (2000) assinalam que o conhecimento relativo a qualquer fenômeno 

relaciona-se normalmente com uma série de modelos com diferentes abrangências 

e poder de predição, contribuindo para que os alunos ampliem seu conhecimento 

sobre o conceito em estudo. 

 

 

3.3. TERCEIRO ENCONTRO  

 

 No terceiro encontro foi retomado o conceito de solubilidade com os alunos e 

antes de introduzir o conceito de ligações químicas eles assistiram um vídeo que 

mostrava a condutividade elétrica das substâncias, esse trouxe como exemplo 

vários materiais do cotidiano, como madeira, plástico, metais. A figura abaixo 

representa o vídeo utilizado nessa aula. 

 

Figura 6: Imagem representa o vídeo trabalhado na UD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNUAkUJZM1E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNUAkUJZM1E
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Após a apresentação do vídeo foi realizada a seguinte pergunta: Por que o 

cloreto de sódio conduziu corrente elétrica quando em solução aquosa e não 

conduziu corrente no estado sólido?   

 

Figura 7: Imagem representa a condutibilidade elétrica do cloreto de sódio. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagens do Google 

 

Na sequência foi solicitado aos alunos que dissessem como imaginavam a 

movimentação das partículas do cloreto de sódio (NaCl) no estado sólido e quando 

dissolvido em água. Logo após, os alunos expor suas idéias em relação ao 

movimento das partículas, para que eles compreendessem melhor o processo foi 

apresentada uma animação de cloreto de sódio em água representada na figura 

abaixo, e posteriormente introduzido o conceito de ligações químicas.  

 

Figura 8: Imagem representa a dissolução do cloreto de sódio em água. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/Tiger/paginas/Dissolving_NaCl-    

Electrolyte_Probe_files/Dissolving_NaCl-Electrolyte_Probe.swf 

http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/Tiger/paginas/Dissolving_NaCl-
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 Após a abordagem do conceito de ligações químicas e na sequência o de 

geometria molecular, a atividade dois tinha por objetivo fazer com que os alunos 

representassem por meio de modelos concretos, utilizando materiais alternativos 

escolhidos por eles mesmos os arranjos espaciais de moléculas presentes no 

quadro abaixo. Eles foram solicitados a se dividirem em grupos e após a construção 

dos modelos o resultado foi socializado com a turma, em seguida individualmente 

houve o preenchimento de uma tabela: 

 

Figura 9. Representa o quadro utilizado na atividade da UD. 

Fonte própria 

 

Na sequência foi abordado o conceito de ligações metálicas, durante a 

abordagem para contribuir com a compreensão dos alunos foi apresentada uma 

simulação que representa a movimentação dos elétrons ao redor dos centros 

positivos nos metais. 

 Figura 10: imagem referente a simulação sobre a movimentação dos 

elétrons nos metais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagens do Google. 
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Para finalizar o encontro foi feita a sistematização dos conteúdos através da 

utilização do mapa conceitual abordando os principais conceitos discutidos durante 

as aulas sobre ligações químicas. 

 

Figura 11: Imagem representa o mapa conceitual utilizado na atividade dois 

do terceiro encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens do Google. 

 

3.4 QUARTO ENCONTRO  

 

Nesse encontro foi abordado o conceito de solubilidade das substâncias com 

base nas interações intermoleculares existentes entre as suas moléculas, antes foi 

introduzido o conceito de polaridade sendo apresentada uma simulação que ilustra a 

nuvem eletrônica de moléculas polares e apolares, na sequência foi abordado o 

assunto interações intermoleculares. 

Após a abordagem dos conceitos citados anteriormente foi realizada a 

atividade um, experimento sobre solubilidade das substâncias, no qual os alunos 

foram solicitados a construir e completar uma tabela com base nas suas 

observações sobre o experimento. Após realização da atividade experimental 

(representada pela Figura 12) e obtenção dos dados e sabendo que o cloreto de 
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sódio é um sal cuja composição é de unidade iônica, por isso denominado de 

substância iônica, e que óleo de soja, vinagre e vaselina, possui em sua estrutura 

interna interações que os caracterizam como substâncias moleculares, e o 

refrigerante tem alta concentração de água também pode se caracterizar como 

substância molecular, os alunos responderam alguns questionamentos. 

Essa atividade tinha por objetivo fazer com que os alunos compreendessem 

que características as substâncias apresentam que possibilitam sua dissolução ou 

não em outras substâncias, porque ocorre dissolução do cloreto de sódio 

(caracterizado por interações do tipo iônica) em água (caracterizada por interações 

do tipo molecular), e porque o óleo (substância molecular) não se dissolve na água. 

Logo após, na atividade dois, os alunos foram solicitados a construir um modelo 

concreto utilizando materiais alternativos que representassem as interações 

existentes entre as moléculas das substâncias, para isso os alunos foram divididos 

em cinco grupos, e após a construção eles socializaram seus modelos com a turma 

discutindo sua abrangência e limitação. 

 

Figura 12: imagem que representa o experimento realizado na atividade dois 

do quarto encontro.  

Fonte própria 

 

3.5. QUINTO ENCONTRO 

 

 Na atividade 1 os alunos foram solicitados a formar duplas para a leitura e 

discussão do artigo Destilação: a arte de extrair virtudes, essa atividade tinha por 

objetivo contribuir para que os alunos conhecessem a importância e aplicação desse 
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processo ao longo da história da ciência, além de discutir as mudanças de estados 

físicos que ocorrem durante o processo. Após a discussão do texto foi apresentada 

um objeto de aprendizagem representada pela Figura 14, como forma de ilustrar 

como se dá o processo de destilação possibilitando a reelaboração dos conceitos 

pelos alunos. A Figura 13 ilustra a pagina inicial do artigo utilizado discutir 

representa o texto trabalhado sobre destilação. 

 

Figura 13: imagem que representa o artigo trabalhado na UD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf 

 

  Figura 14: Imagem da modelização do processo de destilação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8306/destilaca     

o01.gif?sequence=1. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8306/destilaca
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Após a leitura e discussão do texto, e apresentação da modelização, na 

atividade dois os alunos foram solicitados a discutir sobre as interações 

intermoleculares entre as moléculas e sua relação com o processo de destilação. 

Para finalizar o encontro, na atividade três os alunos foram divididos em quatro 

grupos, para a construção de um mapa conceitual, essa atividade tinha por objetivo 

avaliar a copreensão dos alunos acerca dos conceitos abordados durante a unidade 

didática. 

 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados coletados a partir dos instrumentos foram utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa e os resultados obtidos serão discutidos nesse 

capítulo.  

 

4.1. INSTRUMENTO APLICADO COM OS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 

PARA INVESTIGAR O USO DE MODELOS E ANALOGIAS NAS AULAS DE 

QUÍMICA. 

Inicialmente a análise feita refere-se aos dados alcançados a partir da 

aplicação do questionário com os professores do ensino médio da rede pública. Na 

sequencia serão discutidos os resultados referentes ao questionário e unidade 

didática aplicado com os alunos. 

O questionário proposto foi aplicado a um total de 15 professores da rede 

pública do estado do Rio Grande do Norte identificados nessa pesquisa como P1 a 

P15, as respostas dos professores foram analisadas a partir dos objetivos de cada 

questão. Como resultados do processo de análise dos dados foram construídas 

tabelas e gráficos que apresentam as ideias expressas pelos docentes. O Quadro 5 

apresenta os primeiros resultados dessa análise. 

 

Quadro 5. Apresenta as concepções dos professores sobre os significados 

que o termo modelo pode assumir e sua importância nas aulas de química. 

Categoria: Concepção dos professores frente aos significados que o termo 

modelo pode assumir e sua importância para o processo de ensino aprendizagem. 
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Subcategorias Nº de respostas/ 

Porcentagem (%) 

Falas dos alunos 

O professor apresentou 

significados que o termo 

modelo pode assumir.  

8 (53.3 %) Parecido com; igual a, semelhante 

a; se pudesse ser desenhado 

seria. São significados que ajudam 

a expor um dado conhecimento. 

(P2)  

Modelo é uma representação da 

realidade. (P6) 

 

O professor apresentou 

a Importância dos 

modelos durante as 

aulas de química.  

11 (73,3%) Facilita o entendimento do aluno. 

Mas tenho medo de usar porque 

posso fazer esse entendimento 

errado se eu usar o modelo 

inadequado (P3) 

 

 

 A consideração desses resultados como um todo revela que alguns 

professores apresentam uma visão superficial sobre os significados que o termo 

modelo pode assumir e sua importância para as aulas de química. Nunes et al 

(2007) chama atenção para a falta de preparo dos professores quanto a estruturar 

ou seguir uma estratégia didática para o uso de modelos/analogias. Ainda de acordo 

com o autor o uso de analogias por parte dos professores é instintivo e espontâneo 

sempre que um conteúdo não é compreendido pelos alunos.  

Em seguida os professores informaram a frequência com que utilizam 

modelos e analogias como estratégias de ensino durante as aulas, esses dados 

foram expressos no Gráfico 1 representado abaixo. 

 

Gráfico 1. Representa a frequência da utilização de modelos durante as aulas 

de química pelos professores. 
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Fonte: própria. 

 

A partir dos dados obtidos com o Gráfico 15 é possível perceber que 47% dos 

professores sempre utilizam modelos durante as aulas, revelando dessa forma que o 

uso desse recurso didático contribui para a explicação dos conteúdos químicos. De 

acordo com Giere (1999) a principal função dos modelos é a capacidade que têm de 

serem representações do mundo produzidas pelo pensamento humano, nessa 

perspectiva os modelos além de estratégias de ensino, funcionam como ferramentas 

de investigação, permitindo que nos ensine algo sobre o que representam. Em 

seguida os professores sinalizaram a frequência com que utilizam modelos e 

analogias durante as aulas de química, os resultados obtidos com as respostas dos 

professores estão expressos no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Representa a frequência da utilização de analogias durante as 

aulas de química pelos professores. 

0% 0%

20%

47%

33%

SEMPRE 
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NUNCA

QUASE NUNCA 

 

Fonte: própria.                                                                                         
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De forma semelhante ao uso de modelos, ficou constatado que as analogias 

também são utilizadas por grande parte dos professores, como mostra o Gráfico 2 

referente a frequência do uso de analogias durante as aulas. De acordo com a 

Figura, somente vinte por cento (20 %) dos professores raramente utilizam essa 

estratégia de ensino o que pode estar dificultar o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes desses professores, pois como relatado nos trabalhos 

de Duarte (2005), Gilbert, J. (2004) e Duit (1991), a utilização desse recurso 

contribui para uma melhor compreensão dos conceitos científicos, que em muitos 

casos são difíceis de entender por parte dos alunos, pois são de natureza complexa 

e abstrata. 

Em seguida os professores sinalizaram entre os conteúdos listados no 

instrumento de coleta de dados aquele(s) em que os alunos apresentam maior 

dificuldade de compreensão durante as aulas. O Gráfico 3 aponta os resultados 

obtidos:  

 

Gráfico 3. Representa os conteúdos que os alunos apresentam maior 

dificuldade de compreensão.  

0%0%

7%

60%
33%

MUDANÇAS DE
ESTADOS FÍSICOS 

CICLO HIDROLÓGICO

SUBSTÂNCIAS PURAS E
MISTURAS 

LIGAÇÕES QUÍMICAS

 

Fonte: própria.  

 

Por meio dos dados expostos no gráfico é possível obsevar que grande parte 

dos alunos sente dificuldade de compreender as aulas de química sobre o conteúdo 

de ligações químicas. Licata (1988), Boo, Tan e Treagust (1999) e Cool (2006) 

sinalizam que ligações químicas é um dos assuntos de maior dificuldade em 

química, principalmente devido a elevada exigência de abstração requerida para 

explicar propriedades macroscópicas em termos submicroscópicos. Nessa 
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perspectiva o professor deve buscar estratégias que facilitem o aprendizado dos 

estudantes e que possa ampliar sua capacidade de compreensão dos conteúdos.  

Posteriormente os docentes avaliaram o processo de ensino aprendizagem 

dos estudantes nas aulas de química quando utilizam modelos e analogias durante a 

abordagem dos conteúdos mudanças de estados físicos; ciclo hidrológico; 

substâncias puras e misturas e ligações químicas. Os resultados obtidos estão 

expressos no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Representa a avaliação dos professores frente ao uso de modelos 

e analogias durante as aulas. 
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Fonte: própria. 

 

Observando a figura foi possível perceber que os professores avaliaram de 

forma positiva as aulas em que utilizaram modelos e analogias, sugerindo nesse 

sentido que os modelos exercem um papel importante na construção do 

conhecimento.  

De acordo com Sánchez e Valcárcel (2003), isso ocorre porque quando 

utilizamos modelos há uma aproximação com a realidade, porém deve-se ter em 

mente que essas representações por meio de modelos sempre serão incompletas 

em respeito ao referente real ou fenomenológico. O professor deve levar em conta 

também que o uso dessa estratégia requer sabedoria da sua parte para que os 

modelos não sejam confundidos pelos alunos com os objetos ou fenômenos que 

representam. 
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Em seguida os professores, sinalizaram as principais dificuldades que 

apresentaram em transpor os conteúdos da química que utilizam modelos, os 

resultados estão descritos no Quadro 6 abaixo: 

 

Quadro 6. Dificuldades apresentadas pelos professores em transpor os 

conteúdos de química que utilizam modelos. 

Categoria: Dificuldades enfrentadas pelos professores para transpor conteúdos do 

ensino da de química que usam modelos 

Subcategorias Nº de respostas(%) Falas dos alunos 

Dificuldade de 

representação. 

9  (60 %) “Entendimento quanto aos 

desenhos.” (P12) 

Dificuldade de identificar 

os limites de aplicação. 

6 (40%) “Apresentar e trabalhar limites 

de aplicação de cada modelo 

com os alunos.” (P9) 

 

Segundo os dados obtidos foi possível perceber que a maior parte dos 

professores apresenta dificuldade de utilizar os modelos de forma adequada durante 

as aulas. Eles concordam que os alunos apresentam dificuldade de compreender os 

desenhos representados e exprimem que para alguns conteúdos se torna mais difícil 

encontrar uma representação apropriada. 

Por fim os professores apontaram as principais vantagens e desvantagens do 

uso modelos/analogias no processo de ensino aprendizagem da química. O Gráfico 

5 abaixo mostra os dados obtidos a partir da visão dos docentes sobre principais 

vantagens do uso de modelos e analogias.  

 

Gráfico 5. Caracteriza as principais vantagens do uso de modelos e 

analogias na visão dos professores. 
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discussão e participação dos alunos durante as
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        Fonte: própria. 

 

De acordo com os dados expressos foi possível notar que a maior parte dos 

professores considera que uma das principais vantagens do uso de modelos e 

analogias é a capacidade de tornar a aprendizagem dos conceitos/conteúdos 

químicos mais significativos. A partir dessa análise é possível sugerir que além da 

utilização de modelos os professores introduzam na elaboração de suas aulas, 

atividades onde os alunos criem modelos, isso pode motivá-los a fazer novas 

perguntas e favorecer a criação de novas conexões tornando a aprendizagem dos 

conceitos abordados ainda mais significativa. Em relação à criação de modelos por 

parte dos alunos Hodson (2003) argumenta: 

 

O envolvimento de alunos em atividades de criação de modelos pode-se 
transformar em excelentes oportunidades para que os professores 
acompanhem o processo de expressão de suas ideias originais e de 
compreensão dos modelos científicos estabelecidos (HODSON, 2003). 

 

Com relação às possíveis desvantagens dessas estratégias didáticas nas 

aulas de química, a análise dos dados do Gráfico 6 mostrou que os professores 

ficaram divididos acerca das desvantagens do uso de modelos e analogias:  
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Gráfico 6. Caracteriza as principais desvantagens do uso de modelos e 

analogias na visão dos docentes. 

27%

27%
26%

7%

13%
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aprendizagem.
A utilização de modelos requer mais
tempo do professor.

Dificuldades dos alunos em trabalhar
uma abordagem de ensino diferente da
concepção tradicional.

 

Fonte: própria. 

Os resultados apontam que 27% dos professores sinalizaram que a utilização 

de modelos requer mais tempo e outros 27% que existe dificuldade dos alunos em 

trabalhar uma abordagem de ensino diferente da concepção tradicional, nessa 

perspectiva devemos ressaltar a importância do professor como facilitador do 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, como destacado anteriormente para 

que os alunos reconheçam o potencial educativo dos modelos é preciso investigar a 

compreensão dos professores sobre esse tema. 

 

4.2. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

4.2.1 Primeiro encontro  

 

No desenvolvimento da unidade didática, com o objetivo de levantar as 

concepções prévias dos alunos acerca do termo modelo e sua utilização nas aulas 

de química inicialmente foi aplicado com 39 alunos identificados como A1 a A39 um 

questionário sobre o tema e a partir da análise dos dados obtidos por meio desse 

instrumento foram criados quadros e gráficos para mostrar os resultados 

alcançados. O Quadro 7 apresenta as idéias deles frente a primeira questão, que fez 

referência aos diferentes significados que o termo modelo pode assumir na língua 
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portuguesa.  A partir dessa informação inicial os alunos tinham que falar sobre esses 

diferentes significados e explicar sua importância durante as aulas de química. 

 

Quadro 7. Apresenta as concepções dos alunos sobre os significados que o 

termo modelo pode assumir e sua importância nas aulas de química. 

Categoria: Concepção dos alunos frente aos significados que o termo 

modelo pode assumir e sua importância nas aulas de química. 

Subcategorias Nº de respostas (%) Falas dos sujeitos 

O aluno apresentou 

significados para o 

termo modelo. 

13 (33,3%) “Modelos que desfilam na 

passarela, modelos de carro” 

(A35) 

 

O aluno falou sobre a 

Importância dos 

modelos durante as 

aulas de química. 

12 (30,7%)  

 

“Modelo é um tipo de 

representação, explicação, 

precisamos dele para que 

possamos compreender algo”. 

(A22) 

 

 

O aluno não respondeu 

a pergunta. 

 

 8 (20,5%)  

O aluno apresentou a 

definição de modelo 

para a Ciência. 

6(15,4%) “Modelo é uma referência que 

mostra como algo deve ser, ou 

como deve se parecer de acordo 

com a mídia, mas nas ciências 

um modelo serve para 

representar algo em uma escala 

que possamos visualizar”. (A5) 

Fonte: própria 

Algumas ideias expressas pelos alunos para essa questão merecem 

destaque e serão apresentadas a seguir: 



61 
 

 “Modelo seria uma representação de algo como modelo de revistas que 

representa marcas de roupas ou modelo de Thomson que representa sua 

forma de ver o átomo” (A 27) 

“Tipo um exemplo, algo a ser seguido, que serve para visualizar e 

aprender. É importante sim, aprendo mais com ele”. (A 32) 

“Modelo é um exemplo aproximado de algo. Ex: modelo das fitas de 

DNA”. (A 11) 

Em relação às possíveis contribuições que os modelos podem proporcionar 

as aulas de química, os alunos responderam a seguinte questão: Para você, o uso 

de modelos durante as aulas teóricas de química gera significado na aprendizagem 

do conteúdo? O Gráfico 7 apresenta os resultados obtidos a partir das respostas dos 

alunos. 

 

Gráfico 7. Representa o posicionamento dos alunos frente as contribuições 

que os modelos podem proporcionar as aulas.  
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Fonte: própria. 

A análise dos resultados aponta que a maior parte dos alunos (54%) 

consideram que as aulas onde houve a utilização de modelos como estratégia de 

ensino contribuíram positivamente para a compreensão dos conteúdos químicos. 

Ainda de acordo com os dados obtidos apenas 15% dos alunos consideram que 

raramente a utilização dessas estratégias contribuíam para o entendimento dos 

conteúdos. Em seguida os alunos avaliaram as aulas de química em que foram 

utilizados modelos ou analogias para auxiliar a explicação do conteúdo, os dados 

obtidos foram analisados e os resultados estão expressos no Gráfico 8 exposto a 

seguir: 
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Gráfico 8. Representa a avaliação dos alunos frente ao uso de modelos e 

analogias durante as aulas. 
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Fonte: própria. 

 

Após a aplicação do questionário com intuito de levantar as concepções 

prévias dos alunos acerca do termo modelo foi realizada a seguinte pergunta: 

Quando escutam a palavra modelo do que vocês lembram? Ao ser feita a pergunta, 

grande parte dos alunos manifestaram a idéia do significado da palavra modelo 

sendo atribuído somente ao sinônimo de beleza, citando alguns modelos que são 

noticiados pela mídia, ou ainda representando carros antigos, apenas poucos alunos 

citaram outros significados que o termo modelo pode assumir, um deles lembrou-se 

do termo associado ao conteúdo modelos atômicos. 

Em seguida, foram projetadas imagens na forma de slides que representavam 

os diferentes significados que o termo modelo pode assumir e suas características, 

posteriormente foi discutido a idéia de modelo como apresentada por Gilbert, Boutler 

e Elmer, 2000; Justi E Gilbert 2002 definindo modelo como uma representação 

parcial de um objeto, evento, processo ou idéia que é produzida com propósitos 

específicos como, por exemplo, facilitar a visualização, fundamentar a elaboração e 

teste de novas idéias, possibilitar a elaboração de explicações e previsões sobre 

comportamentos e propriedades do sistema modelado. 

Na segunda atividade do primeiro encontro foi pedido aos alunos que 

representassem o ar através de desenhos a partir do experimento que foi realizado 

utilizando a seringa, as respostas obtidas foram analisadas por meio de grupos de 

categorias criadas com base na ideia de perfil conceitual de Mortimer (2000), 

classificadas como: Sensorialista, onde a percepção da matéria é relacionada a 
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algo contínuo, representada por tudo aquilo que podemos sentir, a substancialista,  

onde o aluno utiliza partículas para representar a matéria, mas atribui a essas 

partículas propriedades da matéria como o poder de se dilatar, contrair e mudar de 

estado, por último a categoria atomista clássica, a matéria é constituída por 

partículas, possui como característica a descontinuidade, apresentando espaços 

vazios entre elas. Ainda de acordo com o autor, ao analisar as concepções 

alternativas dos alunos haverá o alargamento desse perfil do aluno a partir do 

momento que este incorpora novos significados, que passarão a conviver com os 

anteriores. Mortimer (2002) 

Nesse sentido as categorias utilizadas têm objetivo de analisar como se deu o 

processo de aprendizagem dos alunos a cerca do fenômeno estudado. No Quadro 8 

a seguir são apresentadas as interpretações dos alunos frente às representações 

solicitadas.  

 

Quadro 8. Apresenta os resultados obtidos a partir da análise das reposta da 

atividade dois do primeiro encontro. 

   

Subcategorias 

N de respostas 

(%) 

Falas dos alunos 

O aluno representou o 

ar por meio de bolinhas 

do mesmo tamanho 

apresentando espaços 

vazios entre elas. 

16 (45,7%) “Na 1ª figura a seringa está 

normal, deixando o ar livre 

onde ele pode circular 

livremente. Já na 2ª figura a 

seringa está sendo 

comprimida por uma mão e a 

saída sendo tampada pela 

outra, impedindo do ar sair, 

ou seja, quando você está 

empurrando o embolo, você 

percebe que ele trava porque 

o ar não tem por onde sair.” 

(A3) 
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O aluno 

representou o ar por 

meio de bolinhas de 

tamanhos e 

quantidades diferentes 

considerando espaço 

vazio entre elas. 

6 (17.1%) “Antes do embolo ser 

pressionado o gás está na 

sua forma natural e em uma 

pressão normal, após se 

exercer uma certa pressão o 

gás fica comprimido dentro 

da seringa, fazendo com que 

o ar faça força contra a mão.” 

(A23) 

 

 

O aluno 

representou o ar 

através de riscos 

cheios. 

13 (37,1%) “Neste 1º exemplo, quando o 

embolo da seringa fica imóvel 

(parado) e fechamos a 

pequena passagem do 

líquido, dentro dele fica 

correndo ar, e este ar ele fica 

rodando em vários sentidos, 

fica espalhado”. (A2) 

Fonte: própria. 

A Figura 15 mostra as representações feitas pelos alunos para a atividade de 

compressão da seringa no momento inicial e final do procedimento. 

 

Figura 15. Representações dos alunos referente à atividade dois do primeiro 

encontro.  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15 a- representação            Figura 15 b- representação              Figura 15 c- representação     
feita pelo A13.                                feita pelo A5.                                    feita pelo A20. 
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Ao expressar o ar, a maior parte dos alunos recorreu ao modelo de partículas 

para representá-lo, considerando espaços vazios entre elas e em alguns casos 

pelas falas descritas, relacionando seu comportamento a pressão exercida no 

embolo, conhecimentos provavelmente adquiridos em níveis de escolaridade 

anteriores. Ainda na atividade três do primeiro encontro os alunos foram solicitados 

a propor modelos que representassem o ar presente em uma garrafa com uma 

bexiga presa em seu gargalo colocada em um recipiente contendo água gelada e 

posteriormente em água quente. O quadro 9 a seguir mostra as interpretações dos 

alunos frente às representações pedidas. 

Quadro 9. Apresenta os resultados obtidos a partir da análise das respostas 

da atividade três do primeiro encontro. 

Subcategorias N de respostas (%) Falas dos alunos 

O aluno representou 

o ar através de 

bolinhas.  

15(42,8%) “Na 1ª figura a garrafa estava 

com suas moléculas de ar normal 

e a bexiga vazia sem nada para 

agitá-la. Já na 2ª figura a chama 

da vela está aquecendo a água, 

fazendo com que ela não tenha 

por onde escapar e acaba 

enchendo a bexiga de ar.” (A4) 

Os alunos 

representaram o ar 

através de traços. 

7(20%) “Quando a garrafa está no 

recipiente com água gelada, o 

gás perde energia térmica, 

fazendo com que os átomos do 

gás se aproximem e ocupem 

menos espaço dentro da bexiga, 

o que faz ela murchar, porém 

quando a garrafa está no 

recipiente com água quente o ar 

dentro da garrafa se expande, 

fazendo com encha o balão”. (A 

9) 
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Fonte: própria. 

 

A Figura 16 mostra as representações para o ar dentro de uma garrafa que 

tem uma bexiga presa ao seu gargalo quando colocada em contato com água fria e 

quando a água é aquecida. 

 Figura 16. Representações dos alunos referente à atividade três do primeiro    

encontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 a- Representação                  Figura 16 b- representação               Figura 16 c-representação                                     
feita pelo A3.                                            feita pelo A19.                                    feita pelo  A10. 
 
 

A partir das representações e falas expressas pelos alunos podemos 

perceber a existência de concepções alternativas como: “a garrafa estava com 

suas moléculas de ar normal e a bexiga vazia sem nada para agitá-la” (A9). De 

acordo com Carrascosa (2005 apud SILVA e NÚÑEZ, 2007), os erros conceituais 

estão relacionados a respostas rápidas, seguras, que são contraditórias aos 

conhecimentos científicos vigentes, amplamente dominadas pelos estudantes e que 

se repetem insistentemente. 

Outros erros conceituais ficam evidentes quando os alunos explicam o que 

ocorreu nas duas situações. 

O aluno não 

representou o ar 

dentro da garrafa e 

bexiga nas situações 

solicitadas. 

13(37,2%) “O gelo faz com que as 

moléculas da garrafa se 

aproximem. O calor do fogo faz 

com que as moléculas se 

expandam”. (A5) 
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“A mudança de temperatura do gelado para o quente faz com que o 

oxigênio se locomova da garrafa para cima da bexiga fazendo com que ela 

encha.” (A8) 

“No 1º caso o ar ele está concentrado, atuando apenas em um lugar. No 

2º caso o ar ele já se espalhou, por um simples detalhe, a vela está aquecendo 

a água, fazendo com que gere um ar quente, que irá subir até a superfície do 

balão.” (A2) 

“Na 1ª figura mostra que as partículas estão paradas e na 2ª figura as 

partículas de ar estão escapando e indo em direção à bola.” (A19) 

Nesse sentido podemos perceber uma das contribuições da utilização de 

modelos para uma aprendizagem significativa, pois podem ser utilizados como 

estratégias de ensino-aprendizagem na identificação das ideias alternativas dos 

alunos que podem levar aos erros conceituais e dessa forma contribuir com a 

superação das dificuldades na aprendizagem de conceitos científicos. 

Após a realização dessa atividade foi discutido com os alunos o modelo para 

o estado gasoso da matéria, para a explicação do conceito foi utilizado os modelos 

produzidos pelos próprios alunos. 

Na atividade seguinte foi pedido aos alunos a elaboração de figuras para 

representar o líquido (mercúrio) contido no termômetro antes e depois da dilatação, 

explicando em seguida o que observaram em relação ao deslocamento do líquido. A 

Figura 17 mostra os desenhos dos alunos que representam o líquido antes e depois 

da dilatação, na sequência o Quadro 10 expressa os resultados obtidos a partir da 

análise das repostas da atividade quatro do primeiro encontro. 

 

Figura 17. Representações dos alunos referente a atividade quatro do 

primeiro encontro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 a- Representação                  Figura 17 b- representação               Figura 17 c-representação                                     
feita pelo A17.                                         feita pelo A23.                                     feita pelo  A5. 
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Quadro 10. Apresenta os resultados a partir da análise das repostas da 

atividade quatro do primeiro encontro. 

Subcategorias  N de respostas % Falas dos alunos 

O aluno propôs o 

modelo para o líquido 

sem buscar descrever 

ou explicar o 

observado. 

6(22,8%)  

O aluno propôs o 

modelo para o líquido e 

descreveu o 

observado. 

28(80%) “Antes o termômetro 

(mercúrio) mostrou a 

temperatura ambiente, depois 

ao pegar no bulbo com os 

dedos a temperatura do 

termômetro foi alterada.”(A15) 

O aluno propôs o 

modelo para o líquido e 

buscou explicar o 

observado.  

1(2,8%) “A dilatação do mercúrio 

ocorreu porque houve 

variação na temperatura, 

inicialmente o termômetro 

estava em temperatura 

normal, depois o termômetro 

aumentou de temperatura, 

uma transferência de energia 

que é transformada em 

temperatura.” (A6) 

Fonte: própria. 

 

A fala da maioria dos alunos revela que eles associam à dilatação a 

temperatura, ou seja, a temperatura atua no líquido para que ele se dilate, no 

entanto não se tem uma explicação de como a temperatura possibilitaria essa 

dilatação.  

“Bom, quando o bulbo do termômetro estava na temperatura ambiente, 

ele estava marcando 36º graus, logo após pegar no bulbo do termômetro com 

a mão, observamos que o mercúrio subiu, isso ocorreu pela mudança de 

temperatura no bulbo.” (A 2) 
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“Ao segurar no bulbo do termômetro houve uma alteração no mercúrio 

(antes as moléculas do mercúrio estavam paradas), isso aconteceu devido ao 

calor, o mercúrio dentro do termômetro é meio que digamos “sensível” a 

temperatura do corpo o fazendo subir”. (A13) 

“Antes o termômetro estava marcando a temperatura em média 36. 

Depois de pegar na ponta, houve transferência de energia, o mercúrio subiu, 

mostrando que a temperatura foi elevada pra aproximadamente 38º”. (A5). 

 

As habilidades descrever e explicar apresentam características diferentes, 

Gilbert (1998 apud SILVA e NÚÑEZ, 2007) define explicação como a capacidade de 

“expressar os resultados do raciocínio próprio, justificar os raciocínios em termos de 

considerações evidentes, conceituais, metodológicas, com critérios definidos e de 

forma contextualizadas, com argumentos coerentes”. E descrever, ainda de acordo 

com os autores, é representar, desenhar, falar das características ou das qualidades 

de um objeto, um fenômeno ou processo que se observa. Dessa forma ao propor 

atividades com a utilização de modelos o professor possibilita o desenvolvimento de 

tais habilidades que podem facilitar a compreensão e aprendizagem do conteúdo 

disciplinar. 

Na última atividade desse encontro, foi solicitado aos alunos que explicassem 

o que eles obsevaram sobre um pedaço de vela sob aquecimento. As falas dos 

alunos revelam que a maioria deles escreveu somente o que observaram com o 

experimento, a mudança de estado físico da parafina. Eles usam os termos 

utilizados para definir as mudanças de estados físicos, e atribui a mudança de 

estado físico à temperatura, porém o efeito da temperatura para a mudança de 

estado físico não é colocado, como pode ser visto nas falas abaixo: 

“No início do experimento, em cima da lamparina acessa, colocamos um 

béquer com uma vela dentro. Pouco tempo depois a vela derreteu e passou 

para o estado líquido. Depois de alguns minutos, ela passou para o estado 

solido novamente, ou seja, ocorreu uma solidificação”. (A24) 

“Quando a vela é aquecida pela lamparina ela vai derretendo com o 

passar do tempo ate se tornar um líquido transparente, processo chamado 

fusão. E quando ela é retirada do aquecimento, com a temperatura ambiente 

essa vela irá passar do estado líquido para o sólido de volta, processo 

conhecido como solidificação”. (A3) 
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“O pedaço de vela foi colocado em um béquer, que em seguida foi 

aquecido numa lamparina, como esperado a vela começou a se fundir em 

liquido aos poucos, até virar um líquido transparente”. (A17)  

Ao final desse encontro foram discutidas com os alunos as atividades 

realizadas, onde houve uma reflexão sobre os modelos propostos e discussão sobre 

os estados físicos da matéria.  

 

4.2.2 Segundo encontro 

 

No início do segundo encontro foi trabalhado com os alunos o tema água, na 

atividade 1 eles foram solicitados a identificar as mudanças de estados físicos 

observadas na imagem que representava o ciclo da água na natureza. Através das 

suas falas foi possível verificar que a maioria deles conseguiu mencionar as 

transformações que ocorrem e desse modo foram retomados conceitos abordados 

na aula anterior. 

De acordo com Quadros (2004) a água se constitui uma temática bem 

importante que permite trazer para o contexto os conceitos químicos e, assim a 

formação do pensamento químico e a formação cidadã. Existe ainda em diversos 

momentos ao longo dos PCNs uma preocupação em relação a preservação dos 

corpos hídricos, e também em relação à qualidade da água associada à saúde. 

(Brasil, 2008, p.81). Nesse sentido, para contribuir com formação cidadã dos alunos 

o professor deve elaborar atividades que possibilitem neles uma reflexão sobre 

ações realizadas em relação aos recursos naturais. 

Na atividade dois desse encontro os alunos manifestaram suas concepções 

frente a perguntas associadas a distribuição e utilização consciente da água. 

Quando questionados sobre de onde vem a água que utilizamos, eles citaram 

diferentes lugares, como pode ser visto a seguir: “a água que utilizamos vem do 

lençol freático” (A23); “vem da água doce que existe na terra” (A12); “trazida 

do reservatório” (A18).  

Em relação a como a água chega a nossa casa apropriada ao consumo 

humano, a maioria dos alunos citaram a Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN) como responsável por tornar a água própria ao consumo 

fazendo as seguintes colocações: “a água é fornecida pela CAERN” (A6); “água 

chega até as casas através do encanamento” (A14), “antes de chegar até as 
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casas a água passa por um tratamento” (A5).  Sobre as formas de utilização 

sustentável da água que podem evitar sua escassez, nesse momento houve uma 

grande manifestação dos alunos sobre as possíveis ações adotadas que pode ser 

vista nas falas a seguir: “não deixar a torneira escorrendo” (A6) "aproveitar a 

água da lavagem da roupa para lavar a calçada” (A12) “diminuir o tempo no 

banho” (A3). Em seguida foi realizada a leitura do texto: Não espere a sede, que 

possibilitou um aprofundamento na discussão sobre o tema, além de abordar as 

diferenças entre água potável, água mineral, e métodos de purificação da água.  

Na atividade três desse encontro, foi feito o levantamento das concepções 

prévias dos alunos em relação ao termo solúvel. De acordo com Oliveira et al (2009) 

a solubilidade é considerada um conceito importante em Química, visto que a 

apropriação desse conhecimento permite compreender outros conceitos trabalhados 

durante as aulas, e também, muitas situações do cotidiano. 

 Na sequência foi realizado o experimento para demonstrar a solubilidade de 

algumas substâncias, e em seguida solicitado aos alunos que fizessem desenhos 

representando como estavam distribuídas as espécies químicas nos sistemas 

formados. O Quadro 11 abaixo apresenta as respostas obtidas. 

 

Quadro 11. Apresenta os resultados obtidos a partir da atividade experimental. 

Subcategorias  N de respostas (%) Falas dos sujeitos 
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O aluno realizou a 

descrição macroscópica 

e apresentou um 

modelo de linhas 

(riscos cheios, 

ranhuras). 

 

8(21,6%) 

 

“No 1º frasco, que se 

encontram a água e o álcool 

misturados, se vê que temos 

uma mistura homogênea, ou 

seja, as duas substâncias 

são solúveis. No 2º frasco, 

que se encontram gasolina e 

água, é uma mistura 

heterogênea, ou seja, duas 

substâncias que se 

misturam, mas que não se 

dissolvem uma na outra. No 

3º frasco se encontram 

misturados gasolina e álcool, 

parecida com o frasco 1 

forma uma mistura 

homogênea”. (A11) 

 

O aluno realizou a 

descrição macroscópica 

e apresentou um modelo 

de partículas (bolinhas, 

pontinhos) representativo 

para os sistemas 

formados. 

 

29 (78,4%) 

 

“No primeiro recipiente com 

água e álcool deu para 

perceber que são 

substâncias solúveis uma na 

outra, pois não deu para 

identificar a água e o álcool. 

No segundo recipiente água 

e gasolina dá para perceber 

que não são solúveis uma 

na outra, a gasolina cria uma 

camada superior a água 

formando uma mistura 

heterogênea, já no terceiro 

gasolina e álcool, eles são 
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solúveis, formando uma 

mistura homogênea”.(A3) 

Fonte: própria. 

 

As Figuras 18 e 19 mostram as representações dos alunos sobre os sistemas 

formados no experimento realizado. 

 

Figura 18. Representações consideradas de uma visão descontínua da 

matéria. 

 

 

 

 

 

 

Representações feitas por A12 

 

Figura 19. Representações consideradas de uma visão contínua da matéria. 

 

 

 

 

 

 

Representações feitas por A8 

 

Como observado na Figura 18 os desenhos dos alunos revelam que a maior 

parte deles representaram as partículas por meio de bolinhas, sendo essa 

considerada uma visão descontínua da matéria, caracterizada por Mortimer como 

modelo atomista clássico, dessa forma comparada com as representações 

realizadas nas atividades anteriores, observa-se uma evolução conceitual desses 

alunos. A partir das falas expressas, foi possível ainda perceber que alguns alunos 

apresentaram erros conceituais ao tentar descrever uma mistura heterogênea como 

pode ser visto para a atividade em que foi misturado água com gasolina, descrita a 
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seguir: “A água e a gasolina não se misturam, não sendo substâncias solúveis, 

forma uma mistura heterogênea” (A10); “Água e a gasolina não se mistura, 

pois a densidade da gasolina é menor que a da água.” (A15).  

 

4.2.3 Terceiro encontro 

 

Nesse encontro foi trabalhado com os alunos o conteúdo de ligações 

químicas, de acordo com Fernandez E Marcondes (2006 apud CARVALHO et al. 

2009) os conceitos abordados no conteúdo de ligações químicas, estão bem 

relacionados com a constituição da matéria, ou seja, conceitos bastante abstratos e, 

consequentemente, demandam dos alunos um desenvolvimento cognitivo mais 

próximo do lógico-formal, um pensamento abstrato mais organizado. Dessa forma, 

com o propósito de favorecer uma compreensão mais adequada do assunto foram 

utilizadas estratégias como apresentação de um vídeo sobre: condutividade elétrica 

dos materiais, e atividades de modelagem.  

Inicialmente os alunos assistiram o vídeo e em seguida, após a apresentação 

do mesmo foi realizado a seguinte questionamento: Por que o cloreto de sódio 

conduziu corrente elétrica quando em solução aquosa e não conduziu corrente no 

estado sólido? As concepções iniciais dos alunos podem ser vistas a seguir: “É que 

a água é um condutor, mas mostra que a água não conduz”. (A32); “Modificou 

a estrutura do sólido, nesse caso está mais comprimido como se estivesse de 

uma forma e quando colocou na água formou um novo tipo que conduziu”. 

(A3) “Eu acho que mudou o estado físico, como se tivesse aberto espaço”. 

(A22).  

De acordo com Machado e Mortimer (2007) o conhecimento químico é 

construído pela combinação de três níveis representacionais: fenomenológico, 

teórico e representacional, o que pode ser traduzido para realização de uma 

discussão nas, dimensões macroscópica, submicroscópica e simbólica. Para Souza 

e Cardoso (2008) é imprescindível à livre transição entre esses três níveis para a 

solidificação da aprendizagem de diferentes conteúdos da química. Nesse sentido, 

após os alunos manifestarem suas ideias foi apresentada uma simulação sobre a 

dissolução do cloreto de sódio em água e posteriormente foi realizada a introdução 

sobre ligações químicas. 
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Em seguida foi solicitado aos alunos a construção de modelos concretos 

utilizando materiais alternativos, mostrando os arranjos espaciais de moléculas. A 

possibilidade de construção de modelos moleculares alternativos pode ser útil na 

compreensão da geometria molecular, pois reproduzem as três dimensões na 

prática, além de proporcionar aos alunos o desenvolvimento de habilidades como 

criatividade na escolha dos materiais. De acordo com Morais (2007) a utilização de 

modelos para intermediar o aprendizado, é simples e ajuda os alunos a desenvolver 

a percepção do arranjo espacial das ligações químicas existentes entre os núcleos 

atômicos que compõem uma molécula. O quadro 12 mostra os resultados das 

estruturas criadas pelos alunos com diferentes materiais para representar diferentes 

moléculas. 

 

Quadro 12. Representa estruturas criadas pelos alunos e materiais utilizados na 

atividade proposta. 

Estrutura criada pelos 

alunos  

Materiais utilizados  Geometria 

 

 

 

 

 

 

 

- Tampas de garrafa pet 

- Palitos de madeira 

- Lã de aço  

- Papelão  

- Tinta 

Piramidal  

 

 

 

 

 

 

- Folha de alumínio  

- Palitos de madeira 

Piramidal  

 

 

 

 

 

 

- Bolinhas de isopor  

- Palitos de madeira 

- Tinta 

Trigonal plana 
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- Bexiga de ar  

- Arroz 

- Caneta colorida 

- Palito de madeira  

Angular 

 

 

 

- Bolinhas de isopor  

- Palitos de madeira 

- Tinta 

Trigonal plana 

 - Bolinhas de isopor  

- Palitos de madeira 

- Tinta 

Linear  

 

 

 

 

 

- Massa de modelar  

- Palitos de madeira  

Tetraédrica 

 

 

 

 

 

 

- Bolinhas de isopor  

- Palitos de madeira 

- Tinta 

Angular 

 

 

 

- Miçangas  

- Palitos de madeira 

- Fita adesiva 

Linear  
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Fonte: própria. 

 

 

Através dos modelos elaborados, foi observado que os grupos utilizaram os 

mais diversos materiais em suas produções e a maioria deles expressaram de forma 

coerente as ligações existentes entre os átomos. Apenas dois grupos apresentaram 

dificuldades em representar de forma correta o arranjo espacial. Nesse sentido a 

confecção dos modelos contribuiu para o processo de formação conceitual sobre a 

disposição dos átomos na representação de uma molécula, pois a partir de uma 

estratégia como essa foi possível que eles visualizassem as estruturas de forma 

tridimensional. Após a apresentação dos modelos, os alunos preencheram uma 

tabela no caderno representando os modelos construídos e suas respectivas 

geometrias.  

 

4.2.4 Quarto encontro 

 

Nesse encontro foi abordado o conceito de solubilidade agora relacionado ao 

conceito de interações intermoleculares como sinalizado anteriormente a 

solubilidade é um conceito importante, pois a partir dele é possível compreender 

outros conceitos químicos.  Como as interações existente entre as moléculas das 

substâncias. Nesse sentido, foi realizado um experimento envolvendo diferentes 

substâncias, e a partir dos resultados obtidos com a atividade experimental os 

alunos, responderam as seguintes questões: 

1- Os materiais moleculares apresentam o mesmo comportamento com 

relação à dissolução? 

2- Quais as substâncias ou produtos comerciais (água, óleo de soja, vaselina 

ou parafina e vinagre) têm comportamento semelhante ao do sal de 

cozinha? 
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3- Ocorre ou não dissolução entre materiais moleculares? Que conclusões 

você pode extrair desse experimento?  

Os resultados obtidos com os questionamentos podem ser observados nos 

gráficos 9, 10 e 11 abaixo: 

 

 

Gráfico 9. Representa as respostas obtidas com a questão um da atividade 

experimental proposta. 

75%

11%
14%

Alunos que não respoderam a questão.

Os alunos responderam que as
substâncias moleculares não apresentam
o mesmo comportamento quanto a
dissolução.

Os alunos respoderam que as subtâncias
moleculares apresentam o mesmo
comportamento quanto a dissolução.

 

 Fonte: própria. 

 

Gráfico 10. Representa as respostas obtidas com a questão dois da atividade 

experimental proposta. 

3%

54%

26% 17%

Alunos que não respoderam a questão.

Os alunos responderam que todas as
subtâncias possuem comportamento
semelhante ao sal de cozinha.

Os alunos responderam que a água e o
vinagre têm comportamento
semelhante ao sal de cozinha.

Os alunos reponderam que somente o
vinagre tem comportamento
semelhante ao sal de cozinha.

 Fonte: própria. 
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Gráfico 11. Representa as respostas obtidas com a questão três da atividade 

experimental. 

23%

17%

49%

11%

Os alunos não responderam a pergunta.

Os alunos reponderam que ocorre
dissolução entre as subtâncias
moleculares.

Os alunos responderam que não ocorre
dissolução entre as substâncias
moleculares.

Os alunos responderam que pode ocorrer
dissolução entre as substâncias
moleculares dependendo da sua
polaridade.

 Fonte: própria. 

 

“Depende das substâncias misturadas, moleculares ou não pode haver 

dissolução entre elas, dependendo da polaridade”. (A10) 

“Para ocorrer dissolução as substâncias têm que ser semelhantes”. (A25) 

“Ocorre dissolução em grupos diferentes, podemos concluir que alguns 

compostos não se dissolvem em moleculares, como o sal no óleo de cozinha, mas o 

sal se dissolveu no vinagre” (A4). Na sequência eles construíram modelos concretos 

utilizando materiais alternativos para representar as interações existentes entre as 

substâncias, o resultado do trabalho realizado por eles, pode ser visto no Quadro 13 

a seguir: 

 

Quadro 13-  Representa os modelos criados pelos alunos. 

Modelos criados pelos 

alunos  

Materiais utilizados  Sistemas representados  

 

 

 

 

 

 

- Arroz tingido nas cores 

azul e vermelho. 

Mistura homogênea 
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- Massa de modelar nas 

cores azul e amarelo. 

Mistura heterogênea 

 

 

 

 

 

- Massa de modelar nas 

cores azul e branco. 

 Mistura homogênea 

 

 

 

 

 

- Flocos de arroz nas 

cores vermelho e 

amarelo. 

Mistura heterogênea 

 

 

 

 

 

 

- Tiras de papel nas 

cores azul e verde 

Mistura heterogênea  

 

 

 

 

 

 

- Cereais de chocolate 

ao leite e branco 

Mistura homogênea  

 

 

 

 

 

 

- Massa de modelar nas 

cores laranja e verde 

Mistura heterogênea  
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- Flocos de isopor nas 

cores azul e branco 

 Mistura heterogênea   

Fonte própria  

 

Na elaboração dos modelos os alunos utilizaram os mais diversos materiais, 

desde papel cortado em tiras até flocos de arroz tingidos. De acordo com Justi 

(2006) a aprendizagem por meio de modelos pode ter lugar em dois momentos do 

processo: na construção (modelagem) e na utilização do modelo, ainda de acordo 

com a autora quando um modelo é construído, é criado um tipo de estrutura 

representativa, desenvolvendo, assim, uma forma científica de pensar. E quando se 

utiliza um modelo, aprende-se sobre a situação representada por ele.  

 

4.2.5 Quinto encontro 

 

Após a elaboração dos modelos, nesse encontro os alunos discutiram sobre a 

abrangência e as limitações de cada um deles e em seguida realizaram a leitura e 

discussão do texto, Destilação: a arte de extrair “virtudes”, eles debateram sobre a 

relação entre as interações intermoleculares e o processo de destilação.  

Ao final da aplicação da unidade didática os alunos foram solicitados a 

elaborar mapas conceituais sobre os conceitos que foram abordados. De acordo 

com Novak (1991) o mapa conceitual é uma ferramenta ou um método usado para 

ilustrar as estruturas cognitivas ou de significado pelas quais os estudantes 

percebem e processam experiências. Mendonça, Silva E Palmero (2007) assinalam 

que os mapas conceituais são úteis de diversas maneiras no ambiente escolar: para 

os estudantes, auxilia na compreensão de conceitos, e integração do conteúdo e 

desenvolvimento da capacidade do uso de diferentes linguagens. Para professores, 

auxiliam na avaliação da compreensão dos estudantes, pois passam uma imagem 

geral, integral dos conteúdos; ajudam na visualização dos conceitos e suas relações, 

facilitando, assim, o ensino. Tavares (2007) assinala que os mapas conceituais são 
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únicos, pois duas ou mais pessoas, não apresentam a organização do conhecimento 

estruturada exatamente da mesma forma. 

Antes dos alunos elaborarem seus mapas foi apresentado um modelo de 

mapa conceitual a eles sobre ligações químicas, e em seguida foi discutido sua 

função no ensino aprendizagem. A seguir serão apresentados os mapas conceituais 

elaborados pelos estudantes. A Figura 20 representa o momento da elaboração do 

mapa conceitual em sala de aula pelos alunos.  

 

Figura 20: Representa a atividade de elaboração dos mapas conceituais 

pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

Figura 21: Mapa conceitual do grupo 1 

 

Fonte: própria. 
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         Figura 22: Mapa conceitual do grupo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

 

Figura 23: Mapa conceitual do grupo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 
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Figura 24: Mapa conceitual do grupo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

 

Figura 25: Mapa conceitual do grupo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

 

Durante a realização dessa atividade foi possível observar uma maior 

interação entre os alunos o que proporcionou uma série de debates e discussões 

entre os integrantes de cada grupo sobre os conceitos que eles estavam exibindo 

em seus mapas conceituais. Além disso, através do resultado dessa análise, foi 

possível perceber através dos mapas conceituais elaborados, que embora alguns 
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grupos não tenham utilizado palavras de ligação em todas as relações feitas entre 

os conceitos, verifica-se uma associação de diferentes conceitos que foram 

abordados nessa proposta de ensino, eles apresentaram informações como estados 

físicos, tipos de ligações químicas, exemplos de misturas homogêneas e 

heterogêneas, mostrando dessa forma suas representações internas, que foram 

externadas através do mapa. De acordo com Moreira (2013) os mapas conceituais 

se configuram como representações externas que de alguma forma refletem as 

representações internas (mentais) de quem faz o mapa. 

A realização dessa atividade também revelou que a pesar das orientações 

fornecidas aos alunos, eles apresentaram dificuldades na construção dos mapas, 

dos sete grupos formados, apenas dois grupos não concluíram a atividade, um fator 

que pode estar relacionado a essa dificuldade seria a pouca exploração desse 

recurso durante as aulas. Contudo, a elaboração dos mapas conceituais na última 

atividade dessa proposta de ensino contribuiu de forma positiva para identificar 

como os alunos organizam seus conceitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os modelos e analogias se configuram como recursos didáticos com um bom 

potencial no processo de ensino aprendizagem da Química. Sua utilização requer 

esforço, mas tornam seu uso favorável não só na aprendizagem dessa ciência, mas 

também no aprendizado de conteúdos conceituais em outras disciplinas como 

Biologia, Física e Matemática.  

O uso de modelos e analogias durante as aulas pode despertar atenção e o 

interesse dos alunos, além de aproximar os conceitos científicos de 

situações/descrições que se aproximam do que os estudantes vivenciam em seu 

cotidiano, orientando também o aluno a refletir sobre a construção da ciência a partir 

do que está sendo abordado. Isso viabiliza a troca de idéias com os colegas da 

turma e o professor, pois para o aluno torna-se mais fácil compreender algo que seja 

concreto, que possa ser observado e tocado, do que situações/fenômenos abstratos. 

Além disso, o trabalho com modelos contribui com o desenvolvimento de outras 

habilidades fundamentais como leitura, escrita, reflexão crítica e criatividade. 

O questionário inicialmente aplicado com os professores permitiu investigar a 

forma como eles utilizam os modelos e analogias durante suas aulas, e mostrou 

também que entre os conteúdos listados no questionário, os alunos apresentam 

dificuldade de compreender o conteúdo de ligações químicas. Nessa perspectiva, a 

unidade didática elaborada, foi pensada e construída com o objetivo de trabalhar os 

conceitos químicos que fazem parte dos conteúdos estados físicos e ligações 

químicas usando como estratégia de ensino modelos e analogias numa abordagem 

dinâmica como forma de tornar as aulas de química mais significativa.  

A aplicação do questionário com os alunos permitiu conhecer suas ideias 

prévias sobre modelos, e a partir dessas ideias foi possível observar como os 

conhecimentos deles sobre os mesmos foram sendo modificados através das 

atividades realizadas em cada encontro. A elaboração dos modelos possibilitou o 

entendimento das funções desempenhadas por esses, como o desenvolvimento da 

capacidade de visualização de entidades abstratas a partir de modelos concretos e a 

capacidade de transitar entre os níveis de representação química, contribuindo 

desse modo para a construção do conhecimento científico. 

Através das estratégias/recursos utilizados na unidade didática, foi observado 

que a maior parte dos alunos envolvidos conseguiu desenvolver uma boa 
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compreensão dos conceitos abordados nessa proposta de ensino que contemplou 

os conteúdos estados físicos e ligações químicas. A sequência de atividades 

presentes nessa unidade didática podem ser facilmente realizadas por outros 

professores, uma vez que os materiais usados foram de baixo custo, os 

experimentos realizados podem ser feitos em sala de aula e as atividades que 

envolveram a elaboração de modelos concretos foram realizadas em grupos onde 

os próprios alunos escolheram materiais alternativos para a construção. 

A unidade didática para o Ensino de Química foi bem aceita pelos alunos, 

possibilitando interação e socialização das ideias deles com a turma, uma vez que 

foi capaz de motivá-los e despertou o interesse deles, elementos como esses foram 

importantes para a construção do conhecimento. Portanto, e diante do que foi 

exposto, é necessária uma reflexão pelos professores de química sobre a utilização 

de estratégias de ensino, como o uso de modelos e analogias durante as aulas, e as 

contribuições que a utilização dessas estratégias pode trazer ao ensino 

aprendizagem da química.  
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ANEXOS 

 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1- O termo modelo apresenta diferentes significados na língua portuguesa. A partir 

dessa informação apresente os diferentes significados que esse termo pode assumir 

e explique sua importância durante as aulas de química. 

 

 

2- Marque a opção que caracteriza o quanto você costuma usar modelos no 

processo de ensino e aprendizagem da química. 

 

(  ) Sempre  

(  ) Quase sempre  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca  

(  ) Quase nunca 

 

3- Marque a opção que caracteriza o quanto você costuma usar analogias no 

processo de ensino e aprendizagem da química. 

 

(  ) Sempre  

Este questionário é parte integrante da pesquisa de mestrado de Keila Barbosa 

da Fonseca vinculada ao programa de pós graduação em ensino de ciências 

naturais e da matemática e tem como objetivo coletar dados para a melhoria de 

estratégias do processo de ensino-aprendizagem da química. 
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(  ) Quase sempre  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca  

(  ) Quase nunca 

 

4- Marque abaixo o(s) conteúdos discutidos em sala de aula que na sua prática 

docente tem caracterizado como um dos conteúdos que mais apresentam 

dificuldade de compreensão pelos alunos do ensino médio. 

 

(  ) 1. Mudanças de estados físicos 

(  ) 2.  Ciclo hidrológico  

(  ) 3.  Substâncias puras e misturas 

(  ) 4. Ligações Químicas 

 

5- Avalie abaixo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos em química 

quando você usa modelos e analogias em sala de aula associados aos conteúdos 

descritos na tabela abaixo: 

 

(  ) Péssimo 

(  ) regular 

(  ) Bom 

(  ) Muito Bom 

(  ) Não utilizo em sala de aula. 

 

Conteúdo discutido Modelo e/ou analogia Exemplos utilizados em sala 

de aula 

Mudanças de estados 

físicos  

  

Ciclo hidrológico   

 

 

Substâncias puras e 

misturas  

  

Ligações químicas    
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6- Quais as maiores dificuldades que você enfrenta na sala de aula para transpor 

conteúdos do ensino de química que usam modelos? 

 

 

7- Na sua visão de professor, marque abaixo, a opção que caracteriza as principais 

vantagens e desvantagens no uso no uso de modelos/analogias no processo de 

ensino e aprendizagem da química. 

  

Vantagens 

(   ) Facilita a compreensão dos alunos. 

(   ) O aluno fica mais motivado a participar da aula. 

(   ) Utilização de algo que chame a atenção dos alunos. 

(   ) O uso de modelos e analogias tornam a aprendizagem de alguns 

conteúdos/conceitos químicos mais significativos 

(   ) Os modelos podem contribuir para a reflexão, discussão e participação dos 

alunos durante as aulas. 

 

Desvantagens 

(   ) Podem trazer uma informação irrelevante para o aluno. 

(   ) O potencial educativo dos modelos e analogias ainda é pouco conhecido 

pelos professores de química. 

(   ) Quando mal elaborado os modelos constituem verdadeiros obstáculos à 

aprendizagem. 

(   ) A utilização de modelos requer mais tempo do professor. 

(   ) Dificuldades dos alunos em trabalhar com uma abordagem de ensino 

diferente da concepção tradicional. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

1. O termo modelo apresenta diferentes significados na língua portuguesa. A partir 

dessa informação apresente os diferentes significados que esse termo pode assumir 

e explique sua importância durante as aulas de química. 

 

 

2.  Para você, o uso de modelos durante as aulas teóricas de química gera 

significado na aprendizagem do conteúdo:  

 

 (  ) Sempre 

 (  ) Quase sempre 

 (  ) Raramente  

 (  ) Nunca  

 (  ) Quase nunca 

 

3. Na sua avaliação, a aula de química em que foi utilizado modelos ou analogias 

para auxiliar a explicação do conteúdo pode ser caracterizada como: 

1-2 (Péssima)     3 - 4- 5 (regular)       6 -7 (boa)     8- 9 -10 (excelente) 

 

(   ) 1     (  ) 2      (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5     (   ) 6     (  ) 7      (  ) 8      (  ) 9       (   ) 10 

Este questionário é parte integrante da pesquisa de mestrado de Keila Barbosa 

da Fonseca vinculada ao programa de pós graduação em ensino de ciências 

naturais e da matemática e tem como objetivo coletar dados para a melhoria de 

estratégias do processo de ensino-aprendizagem da química. 
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1º Encontro - Discutindo sobre modelos e analogias. 

                    - Classificando substâncias em sólidos, líquidos ou gasosos. 

 

Objetivos:  

 

- Abordar o conceito de modelo e analogia. 

- Apresentar os diversos tipos de modelos existentes e sua importância para o 

processo de ensino aprendizagem. 

- Construção de um modelo para substâncias e/ou materiais a partir do 

comportamento dos gases. 

- Apresentar critérios gerais para classificar os materiais. 

- Abordar o conteúdo de estados físicos da matéria. 

 

Conceitos abordados:  

 

- Modelos e analogias. 

- Modelos científicos, curriculares e didáticos.  

- Mudanças de estado físicos: 

 Fusão 

 Solidificação 

 Vaporização 

 Condensação 

 Sublimação 

 

Princípios teóricos: 

 

O ensino aprendizagem da química exige dos alunos a capacidade de utilizar 

raciocínio abstrato na abordagem de alguns conceitos estudados nessa ciência. 

Essa é uma tarefa difícil, pois muitas vezes necessita da utilização de ferramentas 

didáticas como modelos e analogias para auxiliar o professor durante as aulas. 

Os modelos são representações de uma ideia, fenômeno ou objeto que 

apresentam relações ou analogias com os mesmos, mas que possuem alguns 

aspectos diferentes do objeto de estudo, e apresentam como função prever, explicar 
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ou descrever os fenômenos do mundo natural. Uma analogia é uma comparação 

entre dois domínios, um conhecido (alvo) e um desconhecido (análogo). Os termos 

modelo e analogia geralmente são utilizados como sinônimos, visto que em toda 

analogia tem um modelo, e que os modelos guardam analogias (semelhanças e 

relações).  

É importante destacar que os modelos desempenham diferentes papeis 

como, contribuir com a visualização de entidades abstratas, ajudar na explicação, 

favorecer a reflexão, motivar e incentivar a criatividade dos alunos, e nesse sentido 

será apresentado as principais características de três modelos distintos: modelos 

científicos, modelos curriculares e modelos didáticos. 

Modelos científicos: são os modelos construídos em um contexto específico, 

modelos vigentes que foram verificados e aceitos pela comunidade científica.  

Modelos curriculares: são modelos elaborados a partir dos científicos, são 

versões simplificadas, considerados apropriados para ensinar aos estudantes do 

ensino básico, e são criados por elaboradores do currículo e autores de livros 

didáticos.  

Modelos didáticos: são representações que buscam resolver problemas 

escolares e que tragam sentido aos alunos, esses são criados para alcançar a 

compreensão dos modelos curriculares. 

 O professor deve deixar claro aos alunos que modelo é uma imagem 

da realidade que construímos para tentar ajudar a entendê-la e que devem existir 

aspectos comuns entre ele e a realidade para que possa representá-la. 

 

Atividade 1- Discutir o significado da palavra modelo coletivamente com os 

alunos a partir da pergunta inicial: 

 

Quando escutam a palavra modelo do que vocês lembram? 

 

Após essa discussão inicial com os alunos serão mostradas imagens 

relacionadas aos diferentes significados da palavra modelo apresentando suas 

principais características.  
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Modelo de boneca que representa padrão de beleza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Modelo como representação de escala reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelos como exemplares de um objeto. 
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Representação simplificada de um modelo na ciência (Lado esquerdo fita do DNA, lado direito 

proposição do modelo atômico de Rutherford). 

 

Em seguida ressaltar para os alunos a ideia de modelo como representação 

de um objeto, fenômeno ou ideia, destacando que na última figura não se trata de 

uma redução ou exemplar de um objeto, mas de uma representação elaborada com 

o objetivo de tentar representar uma estrutura ou conceito na ciência.  

 

Tempo da atividade: 15 minutos. 

 

Atividade 2- A turma será dividida em pequenos grupos, e a cada grupo será 

entregue uma seringa, onde os alunos reproduzirão os movimentos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

 

Em seguida os alunos observarão a figura abaixo e logo após serão 

solicitados a propor seus próprios modelos para o ar antes e depois da 

transformação.  
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Fonte: Google imagens 

   

Tempo da atividade: 35 minutos. 

 

Atividade 3- Utilizando um termômetro laboratorial, um aluno do grupo será 

solicitado a segurar firmemente por algum tempo o bulbo do termômetro, o grupo 

observará o que ocorrerá com a coluna do líquido, registrará o observado e em 

seguida irão propor um modelo para o líquido antes e depois da dilatação que 

explique o fato da dilatação da coluna de mercúrio.  

 Após esse momento, será realizado um debate na classe sobre os 

modelos criados e caso necessário os alunos irão reformular seu modelo e 

representá-lo novamente no caderno. 

Antes de iniciar a próxima atividade é importante discutir sobre os fenômenos 

que ocorrem com as mudanças de estados físicos das substâncias.  

O estado físico de uma substância depende das condições de pressão e 

temperatura que se encontra, o esquema abaixo mostra as transformações que 

podem ocorrer com uma substância quando é submetida a um aquecimento ou 

resfriamento. 

                                                    

 

                                                         

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 
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Observando a representação acima temos as seguintes definições para cada 

processo: 

Fusão: mudança do estado sólido para o líquido que ocorre quando a 

substância é aquecida a determinada temperatura. 

Vaporização: mudança do estado líquido para o gasoso que ocorre quando o 

material é aquecido a determinada temperatura. 

Condensação: é a mudança do estado de gasoso para o líquido. 

Sublimação: é a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso. 

 

Atividade 4 – Em um tubo de ensaio preso a uma garra de madeira será 

colocado um pedaço de vela que em seguida será aquecido numa lamparina, os 

alunos irão observar o experimento realizado pelo professor, anotar as observações 

e elaborar uma explicação para o fato observado. 

 

Tempo da atividade: 25 minutos. 

 

2° Encontro- Água e suas propriedades 

 

Objetivos: 

 

- Procurar conscientizar os alunos sobre o uso dos recursos hídricos. 

- Favorecer a observação e a identificação das fases do ciclo hidrológico. 

 

Conceitos abordados: 

- Ciclo hidrológico. 

- Propriedades e estados físicos da água. 

- Temperatura. 

- Solubilidade  

 

Atividade 1- Será apresentada a imagem abaixo que representa os 

processos que ocorrem durante o ciclo da água na natureza, em seguida será 

solicitado aos alunos que identifique as mudanças de estados físicos que ocorrem 

durante o ciclo. 
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Fonte: Google imagens. 

 

 

Tempo da atividade : 10 minutos  

 

Atividade 2- A atividade será iniciada com alguns questionamentos a respeito 

da água: 

- De onde vem água que utilizamos? 

- Como essa substância chega em nossas casas apropriada ao consumo 

humano? 

- Quais as formas de utilização sustentável da água que podem evitar sua 

escassez no futuro? 

 

Em seguida os alunos formarão duplas, para leitura e discussão do texto 

disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109, a partir da 

leitura será solicitado aos alunos que destaquem os principais pontos do texto que 

lhes chamaram atenção. 

  

 É importante destacar que a água é o solvente universal por ser a 

substância que dissolve maior quantidade de solutos, como exemplo, podemos citar 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109
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a água do mar, que é uma solução aquosa contendo muitos sais (como NaCl, MgCl2, 

MgSO4, CaSO4 e KCl, entre outros).  

Tempo da atividade: 40 minutos 

 

Atividade 3 - Será realizado um levantamento das idéias prévias dos alunos 

acerca do conceito em questão, tentando assim identificar o que o aluno sabe sobre 

o tema. Será então realizada a seguinte pergunta:  

 

Para vocês o que significa o termo solúvel? 

 

Logo após, realizar um experimento utilizando três recipientes (pode ser 

copos de vidro), onde no primeiro, deverá ser colocado um pouco de água e um 

pouco de álcool, agitar a mistura, e observar seu aspecto. O Mesmo procedimento 

deve ser realizado para o segundo copo contendo agora água e gasolina e para o 

terceiro copo colocando gasolina e álcool. Os alunos devem fazer uma descrição 

macroscópica e elaborar um modelo de partículas mostrando como estão as 

espécies químicas em cada sistema, buscando assim que eles façam a 

representação do sistema submicroscópico. 

 

   Através dessa atividade é possível introduzir o conceito de fase e o que é 

uma mistura homogênea e heterogênea.  

 

A atividade de elaborar modelos permite ao aluno visualizar conceitos 

abstratos pela criação de estruturas por meio das quais ele pode explorar seu objeto 

de estudo e testar seu modelo desenvolvendo conhecimentos mais flexíveis e 

abrangentes (CLEMENTE, 2000 apud FERREIRA; JUSTI, 2008).  

 

 

Tempo da atividade: 50 minutos 

 

3º encontro - Caracterizando materiais e substâncias. 

                    - Como se ligam os átomos e as moléculas. 

                    - Metais e suas propriedades. 
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Objetivos:  

- Entender como ocorre as ligações químicas. 

- Compreender a formação de espécies iônicas. 

- Diferenciar os tipos de ligações existentes entre os compostos. 

 

          

Conceitos abordados: 

- Condutividade elétrica das soluções. 

- Propriedades das Substâncias iônicas e moleculares. 

- Ligações químicas: 

 Ligação iônica 

 Ligação covalente 

 Ligação metálica 

 

 A solubilidade é a capacidade que uma substância apresenta de ser 

dissolvida em outra. Isso acontece, por exemplo, quando adicionamos um pouco de 

sal em um copo contendo água, observamos que dependendo da quantidade de sal 

adicionado ocorre a dissolução completa dessa substância na água. 

 

            

Mas por que existem substâncias que se dissolvem em água e outras 

não? 

 

 

 

Antes de iniciarmos nossa discussão sobre o fenômeno da dissolução das 

substâncias vamos entender um pouco de como essas são constituídas. A formação 

das diversas substâncias existentes só é possível devido à união que ocorre entre 

os átomos dos elementos químicos. Dois dos principais tipos de interações que são 

estabelecidas pelos átomos são denominadas ligação iônica e ligação covalente.  

Para diferenciar as interações entre os átomos na formação das substâncias 

realizaremos inicialmente a atividade abaixo onde será observada uma das 

propriedades dos materiais, a condução de corrente elétrica e dessa forma conhecer 

as características dos átomos presentes nas diversas substâncias. 
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Atividade 1- A turma irá observar um experimento sobre condutividade das 

substâncias, que mostra a condutividade de vários materiais do cotidiano. Em 

seguida será realizada a seguinte pergunta:  

 

Por que o cloreto de sódio conduziu corrente elétrica quando em 

solução aquosa e não conduziu corrente no estado sólido? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

A partir da atividade será solicitado aos alunos que representem como eles 

imaginam a movimentação das partículas no estado sólido e no estado líquido. 

Durante a realização do experimento os alunos poderão observar que 

algumas substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica e outras não. 

 

 

Que características dos átomos podem contribuir para 

condutividade elétrica dos materiais? 

 

 

 

 A corrente elétrica é formada a partir da movimentação ordenada de elétrons 

se deslocando em um fio, algumas substâncias quando dissolvidas na água tem a 

capacidade de tornar a solução em condutora de eletricidade, essas substâncias são 

denominadas eletrolíticas, e esse comportamento pode ser explicado através da 

formação de espécies iônicas na solução. Veja a figura abaixo: 
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Fonte: Google imagens. 

 

 Para que os alunos possam compreender melhor esse processo, o 

professor poderá mostrar uma animação do cloreto de sódio em água disponível em: 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf. 

 Nesse encontro será introduzido o conceito de ligações químicas, através 

de uma aula expositiva e dialogada. 

 

As substâncias iônicas são formadas por espécies químicas que quando em 

solução aquosa, se dissociam formando espécies iônicas que podem ser 

denominadas cátions (espécies carregadas positivamente) ou ânion (espécies 

carregadas negativamente).  A forma como essas espécies se organizam em 

minerais e substâncias inorgânicas recebe o nome de retículo cristalino, sendo o 

arranjo formado devido à força eletrostática existente entre essas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
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As forças atrativas e repulsivas não explicam todos os tipos de ligações 

químicas, e, portanto outros modelos explicativos são usados, como a regra do 

octeto, que também apresenta suas limitações. De acordo com essa regra os 

átomos dos elementos químicos ao estabelecer uma ligação obtêm configuração 

eletrônica parecida com um gás nobre, apresentando oito elétrons no último nível de 

energia, com exceção do átomo de hélio que possui numero atômico igual a dois. 

 Dessa forma para representar a ligação iônica podemos utilizar o 

modelo de Lewis, que mostra os elétrons da camada de valência (último nível de 

energia do átomo) dos átomos participantes do composto. 

         Ainda de acordo com o experimento da atividade inicial os alunos 

poderão observar que nem todas as substâncias ali presentes quando dissolvidas 

em água conduzem corrente elétrica, isso ocorre porque essas substâncias são 

constituídas por espécies eletricamente neutras, não ocorrendo formação de 

espécies iônicas entre seus átomos, o que origina outro modelo de ligação química, 

a ligação covalente. E esse tipo de ligação ocorre entre elementos não metálicos e 

entre átomos de hidrogênio com não metais, diferente da ligação iônica que ocorre 

por meio da interação eletrostática entre cátions e ânions, sendo nesse caso 

formada por espécies que originalmente se caracterizam como metais e não metais. 

 Como discutido anteriormente, a forma como as espécies iônicas se 

organizam em minerais e substâncias inorgânicas recebe o nome de retículo 

cristalino, mas como se organizam os átomos nos compostos moleculares? 

 A distribuição dos átomos nas moléculas ocorre em três dimensões e 

essa organização é fundamental porque as propriedades das substâncias não estão 

somente relacionadas com sua composição química, mas com forma geométrica de 

suas moléculas.   

Um dos modelos utilizados que explicam essa disposição é o modelo da 

Teoria da repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência que 

contribui para a compreensão de como os elétrons estão distribuídos ao redor do 

átomo formando as ligações. Os elétrons de valência são distribuídos aos pares e 

permanece a maior distância possível um dos outros, obtendo desse modo a menor 

repulsão entre eles.  

Nesse modelo o átomo que liga todos os outros na molécula é denominado 

átomo central, os que se ligam ao central ficam distribuídos de acordo com a 

orientação espacial dos elétrons ligantes (pares de elétrons que participam da 
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ligação). Há ainda os pares de elétrons que não participam das ligações que são 

chamados não ligantes.  

Para compreender melhor essa distribuição dos átomos podemos fazer uma 

analogia utilizando balões de festa, como representado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

 Após enchermos dois balões e amarrá-los pela boca, como ilustrado na 

situação 1, observamos que esses permanecem afastados o máximo possível um 

do outro, o mesmo ocorre na situação 2, quando amarramos três balões e na 

situação 3, com quatros balões amarrados. Dessa forma se unirmos os centros 

imaginários obtemos na sequência um seguimento de reta, um triângulo e um 

tetraedro. 

Desse modo a distribuição espacial dos átomos pode ser realizada através do 

uso de esferas (para representar os átomos) e barras (para representar as ligações) 

esse modelo permite prever as estruturas espaciais das moléculas, no caso sua 

geometria, que é responsável por muitas propriedades das substâncias. Vejamos os 

exemplos na figura abaixo: 
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Fonte: Google imagens. 

 

Atividade 2- Cada aluno irá escolher e construir um modelo utilizando 

material alternativo (bolinha de isopor, palitos de espeto, palitos de fósforo, canetas 

coloridas, tinta guache) para representar os arranjos espaciais formados pelas 

moléculas presentes no quadro 14 abaixo. Após esse momento os alunos irão 

socializar suas estruturas com a turma e em seguida preencher a tabela 03. 

 

Quadro 14- Representa as moléculas utilizadas na atividade dois do terceiro 

encontro. 
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                                H2S                                        CCl4  

                                                 BF3  

                             PH3                                  BeH2  

  

 

                               CS2                                                   HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Tempo da atividade: 50 minutos. 

 

Como observamos no experimento sobre condutividade elétrica realizado 

anteriormente, compostos iônicos no estado sólido e compostos moleculares são 

maus condutores de corrente elétrica, diferente dos sólidos metálicos que são bons 

condutores elétricos. Existem vários modelos que explicam essa característica dos 

metais apresentarem alta condutividade elétrica, um deles considera que o metal 

sólido é constituído de cargas positivas (esferas grandes), rodeados de elétrons 

livres (esferas menores) que se movimentam por todo metal, essa interação entre 

átomos envolvidos por seus elétrons de valência que se movimentam livremente é 

Representação molecular Representação geométrica 
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denominado ligação metálica. Vejamos abaixo a imagem e a simulação que 

representa a movimentação dos elétrons ao redor dos centros positivos, disponível 

em:  https://www.youtube.com/watch?v=s0jtticPUmU.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Google imagens 

 

  Para sistematização dos conceitos abordados durante as aulas sobre 

ligações químicas o professor poderá utilizar o mapa conceitual abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

                                                    

                 

4º Encontro – Interações Intermoleculares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0jtticPUmU
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Objetivos: 

 

- Discutir a solubilidade das substâncias com base nas interações intermoleculares. 

- Descrever as diferentes as interações intermoleculares. 

- Discutir sobre os aspectos que diferenciam as ligações de hidrogênio dos demais 

tipos de interações intermoleculares. 

 

Conceitos abordados: 

 

- Polaridade. 

- Interações intermoleculares. 

 

Na ligação covalente nem sempre as cargas são distribuídas de forma 

homogênea, isso contribui para que partes distintas das moléculas fiquem positivas 

e outras negativas. As moléculas que apresentam a formação de pequenos polos 

elétricos positivos e negativos são designadas polares, se diferenciado das 

moléculas apolares, onde não ocorre formação de polos elétricos. As figuras abaixo 

e o simulador disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-

E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E ,  ilustram a nuvem eletrônica de 

uma molécula polar e apolar respectivamente. 

 

 

 

 

 

         Molécula polar                                                   Molécula apolar 

 

Fonte: Google imagens 

 

                     

                    Como ocorre a formação das moléculas polares e moléculas apolares? 

                        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E
https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E
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As substâncias químicas podem ser classificadas em polares ou apolares. 

Uma molécula que apresenta somente ligações covalentes apolares será 

classificada como substância apolar, porém não necessariamente uma molécula que 

apresenta ligações covalentes polares será considerada uma substância polar, isso 

vai depender como ocorre a distribuição de cargas, se a distribuição resultante for 

homogênea, a molécula será apolar, caso contrário, será polar. A polaridade das 

moléculas permite fazer a previsão de algumas de suas propriedades, uma delas a 

solubilidade. 

Com base nas interações existentes entre as substâncias polares e apolares 

uma regra que permite prever a solubilidade das substâncias é a seguinte: 

 

 

Substâncias polares tendem a se dissolver bem em substâncias polares e 

substâncias apolares tendem a se dissolver bem em substâncias apolares, 

substâncias polares se dissolvem pouco em substâncias apolares.1 

 

 

Dessa forma podemos compreender propriedades como a solubilidade e as 

interações existentes entre as moléculas, e a relação entre as interações e o estado 

de agregação da matéria. As interações que ocorrem entre as moléculas são 

chamadas interações de Van der Waals e são classificadas em: 

Interações dipolo-dipolo induzido ou força de London: ocorre quando 

moléculas apolares se aproximam induzindo a formação de dipolos instantâneos, 

dessa forma os dipolos formados permitem interações mais fortes entre as 

moléculas, explicando a atração entre moléculas apolares. Vejamos a simulação 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DWSgJM2dq_Y.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro Química Cidadã. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWSgJM2dq_Y


115 
 

Essa é uma informação explicativa para o estudo da solubilidade de 

substâncias químicas no nível médio de ensino. Porém, outros fatores que 

determina a solubilidade das substâncias pode ser estudado em um curso de 

graduação de química do ensino superior.  

Interações dipolo-dipolo: ocorre entre moléculas que apresentam dipolos 

permanentes, ou seja, apresentam distribuição de cargas heterogênea fazendo com 

que as moléculas interajam umas com as outras devido a atração eletrostática entre 

os dipolos opostos. É possível também que haja interações entre moléculas de 

dipolo permanente e dipolo induzido, isso explica a dissolução, por exemplo, do iodo 

(I2) em água. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 (Fonte: Livro Química Cidadã) 

 

Ligações de Hidrogênio ocorre quando as substâncias têm átomos de 

hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, átomos que formam 

ligações muito polarizadas, dessa forma as moléculas estão unidas com mais 

intensidade, visto que os átomos de hidrogênios parcialmente carregados 

positivamente são atraídos por átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio das moléculas 

vizinhas. Propriedades como temperatura de fusão e ebulição estão associados as 

interações intermoleculares, desse modo quando maior a intensidade da interação 

entre as moléculas, maior será a temperatura de ebulição. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 36  (Fonte: Livro Química Cidadã) 
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Atividade 1-. No caderno os alunos irão construir uma tabela como a 

apresentada a seguir e completar a coluna que está em branco com os resultados 

observados durante o experimento. 

 

Tabela 4. Materiais utilizados. 

Material 1 

(colocados no béquer até 

metade do volume) 

Material 2 

(adicionado ao material do 

béquer com a colher) 

Dissolvem-se 

(sim ou não) 

Refrigerante Sal de cozinha   

Refrigerante Óleo de soja   

Refrigerante Vinagre ou parafina  

Refrigerante Vaselina ou parafina  

Óleo de soja Sal de cozinha   

Óleo de soja Vinagre   

Óleo de soja Vaselina ou parafina  

Vinagre  Sal de cozinha  

Vinagre  Vaselina ou parafina  

Vaselina ou parafina  Sal de cozinha  

 

 

 Para realizar a atividade são necessários os seguintes materiais: 

 

Materiais utilizados: 

- 10 béqueres de 200 mL (ou copos) 

- Vaselina ou parafina líquida 

- Refrigerante colorido 

- Óleo de soja 

- Sal de cozinha 

- Vinagre branco 

- colher pequena descartável  
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Com base nos dados obtidos da tabela e sabendo que o cloreto de sódio tem 

o comportamento típico das substâncias iônicas e o óleo de soja, o vinagre e a 

vaselina são materiais cujos principais componentes são substâncias moleculares e 

levando em consideração que água (contida na solução de refrigerante) também é 

uma substância molecular. Os alunos irão responder alguns questionamentos: 

 

1. Os materiais moleculares apresentam o mesmo comportamento com 

relação à dissolução? 

2. Quais substâncias (água, óleo de soja, vaselina ou parafina e vinagre) tem 

comportamento semelhante ao do sal de cozinha? 

3. Considerando que o sal de cozinha é uma substância iônica, que diferença 

deve existir entre as substâncias que você classificou no item anterior, de tal modo 

que um permita a separação dos íons cloreto e o outro não? 

4. Ocorre ou não dissolução entre materiais moleculares? Que conclusões 

você pode extrair desse experimento? 

 

   A atividade anterior nos mostra que há dissolução de cloreto de sódio 

(substância iônica) em água (substância molecular), mas que este não se dissolve 

em óleo (outra substância molecular). Observamos também que uma substância 

molecular (água) pode não dissolver outra substância molecular (óleo). Uma 

possível diferença entre as substâncias moleculares está na distribuição de cargas 

elétricas em suas moléculas. Enquanto certas moléculas apresentam suas cargas 

elétricas distribuídas de forma homogênea, outras apresentam distribuições 

diferenciadas. As moléculas que apresentam distribuição homogênea de cargas 

elétricas são denominadas apolares (óleos), enquanto moléculas que apresentam 

distribuição heterogênea são denominados polares (água e álcool). 

 

Atividade 2-. A partir da observação da atividade os alunos serão divididos 

em grupos, em seguida cada grupo irá construir um modelo concreto utilizando 

materiais alternativos escolhido pelos mesmos que represente as interações 

existentes entre as moléculas das substâncias.  Posteriormente os alunos irão 

apresentar os modelos criados discutido sua abrangência e limitações. 

 

Tempo da atividade: 50 minutos 
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5º Encontro – Separando as substâncias. 

 

 

Conteúdos conceituais: 

 Misturas homogêneas e heterogêneas. 

 Separação de fases: destilação. 

 

Na natureza dificilmente encontramos substâncias de forma isolada, essas 

são encontradas na forma de misturas (associação de duas ou mais substâncias) 

que podem ser divididas em misturas homogêneas (que apresentam as mesmas 

características em toda sua extensão) e misturas heterogêneas (que apresentam 

características diferentes em sua extensão, onde cada região que possui o mesmo 

aspecto é chamada de fase). 

A separação das substâncias de uma mistura pelo processo de destilação 

está associada aos diferentes pontos de ebulição que essas apresentam, essa 

diferença de ponto de ebulição ocorre devido a existência de interações 

intermoleculares com diferentes intensidades. 

Dessa forma as atividades realizadas a seguir têm como objetivo auxiliar a 

compreensão dos alunos a cerca da separação de substâncias de uma mistura 

sendo utilizados como exemplo dois processos: destilação e filtração. 

 

Atividade 1- Discussão do artigo Destilação: a arte de extrair “virtudes”. Os 

alunos serão divididos em duplas e realizarão a leitura do artigo disponível no site 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf, em seguida devem discutir entre 

si a leitura pontuando e definindo as mudanças de estados físicos que ocorrem 

durante o processo que deve ser registrado em seu caderno. Posteriormente os 

alunos serão solicitados a debater sobre os conceitos formados, após esse 

momento o professor deve apresentar aos alunos a modelização do processo de 

destilação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y e se 

necessário os alunos deverão reformular os conceitos elaborados anteriormente. 

 Destaque para os alunos que o princípio da destilação se baseia na 

diferença das temperaturas de ebulição das substâncias e que para a realização da 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y
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técnica é necessário energia para produzir a evaporação e diminuição da 

temperatura para a condensação. 

Tempo de atividade: 50 minutos 

 

Atividade 2. A partir dos modelos criados na atividade 2 do encontro anterior 

os alunos irão discutir a relação entre as interações intermoleculares e o processo 

de destilação. 

Tempo de atividade: 50 minutos. 

 

Atividade 3- Nessa atividade será solicitado aos alunos a elaboração de um 

mapa conceitual sobre os conteúdos abordados durante as aulas com o objetivo de 

avaliar a compreensão dos alunos. 

 

 Para a criação dos mapas conceituais pelos alunos o professor deverá 

explicar as regras para elaboração do mapa de conceitos, e para exemplificar 

poderá usar o mapa conceitual sobre ligações químicas da aula anterior. 
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