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RESUMO 



 

A renovação da educação científica dos estudantes na escola do século XXI exige dos 

professores um perfil adequado à inovação pedagógica, com conhecimentos e competências 

necessários para a formação e o desenvolvimento dos estudantes. E, para isso, implica para o 

docente em Química, aprender ciências, isso é, entender as principais ideias produzidas pela 

ciência; aprender sobre as ciências, isso é, entender aspectos importantes de História, 

Filosofia e Metodologia das Ciências e aprender a fazer ciências, isso é, tornar-se capaz de 

participar de atividades que conduzam à elaboração de conhecimento científico, sabendo que 

a modelagem científica desempenha um papel fundamental na construção e no avanço desse 

conhecimento. Diversos estudos, tanto de cunho nacional, como internacional têm apontado à 

relevância da aprendizagem desse conhecimento científico. Nesta pesquisa, assume-se a 

Teoria da Formação Planejada por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. 

Galperin, em especial, o papel da orientação. Esta investigação foi realizada com o objetivo 

de identificar e caracterizar o conhecimento profissional disciplinar que integra a Base 

Orientadora da Ação de modelagem científica em Ciências de 58 licenciandos em Química da 

UFRN, no sentido de determinar se os anos de formação fazem diferença na apropriação 

desse conhecimento disciplinar. O estudo de natureza exploratória usou como instrumentos de 

coleta de dados o questionário e a prova pedagógica e foram feitas análises comparativas com 

o conteúdo do EBOCA de modelagem científica, como invariante da ação, determinado na 

pesquisa. As respostas foram tratadas segundo a Análise de Conteúdo e estatística descritiva. 

Os resultados apontam fragilidades, e não mostraram diferenças expressivas nas respostas dos 

58 licenciandos de períodos diferentes e divididos entre os grupos I e II, quanto à 

compreensão de maneira adequada sobre a modelagem científica e seu processo de 

construção, segundo o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação, definido na 

pesquisa, o que inclui o conhecimento sobre os modelos científicos. Como sugestão, a partir 

dos resultados desta pesquisa, aponta-se necessidade de que diferentes disciplinas, ao longo 

da formação inicial, possam ser contempladas com conteúdos que mobilizem discussões 

vinculadas à natureza do conhecimento disciplinar sobre os modelos e modelagem científica.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Conhecimento Disciplinar. Formação inicial. Modelagem científica. 

EBOCA. Galperin. 

 

 

ABSTRACT 



 

The renewal of scientific education of students in the 21st century school requires teachers to 

have an adequate profile for pedagogical innovation with the knowledge and skills necessary 

for the training and development of students. And for this, it implies for the professor in 

Chemistry, to learn sciences, that is, to understand the main ideas produced by science; To 

learn about the sciences, that is, to understand important aspects of History, Philosophy and 

Methodology of Sciences and to learn to make sciences, that is, to be able to participate in 

activities that lead to the elaboration of scientific knowledge, knowing that scientific 

modeling plays A key role in building and advancing this knowledge. Several studies, both 

nationally and internationally, have pointed to the relevance of the learning of this scientific 

knowledge. In this research, we assume the Theory of Formation Planned by Stages of Mental 

Actions and Concepts of P. Ya. Galperin, in particular, the role of guidance. This research 

was carried out with the objective of identifying and characterizing the professional 

disciplinary knowledge that integrates the Guidance Base of the Scientific Modeling in 

Science of 58 Chemistry graduates of UFRN, in order to determine if the years of formation 

make a difference in the appropriation of this knowledge disciplinary. The exploratory study 

used as data collection instruments the questionnaire and the pedagogical test and 

comparative analyzes were made with the content of the scientific modeling EBOCA, as an 

invariant of the action, determined in the research. Responses were treated according to the 

Content Analysis and descriptive statistics. The results point to weaknesses, and did not show 

significant differences in the responses of the graduates between groups I and II, regarding the 

adequate understanding of the scientific modeling and its construction process, according to 

the Complete Guideline for Action, defined in the research , Which includes knowledge about 

scientific models. As a suggestion, from the results of this research, it is pointed out that 

different disciplines, along the initial formation, can be contemplated with contents that 

mobilize discussions related to the nature of the disciplinary knowledge about the models and 

scientific modeling. 

KEYWORDS: Disciplinary Knowledge. Initial formation. Scientific modeling. EBOCA. 

Galperin. 
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A trajetória da construção do objeto e prenúncios da pesquisa – que apresenta o processo de 

constituição da temática e o objeto de pesquisa, justifica suas delimitações, bem como define 

o problema de estudo e os objetivos.

 

CAPÍTULO 01  

INTRODUÇÃO 
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1.1 Justificativa                                                                                                                 

A educação científica e a compreensão da natureza da ciência são fundamentais 

e indispensáveis para o desenvolvimento da ciência, sendo que os modelos e a 

modelagem científica desempenham um papel fundamental na construção e no avanço 

desse conhecimento científico, configurando assim parte da educação científica do 

século XXI. Tanto assim, que Gilbert (1991) descreve a ciência como um processo de 

construção de modelos e estabelece que o valor dessa definição depende da concepção 

que se tem de ambos.  

Na busca por esclarecimentos para os aspectos epistemológicos da Ciência, 

como corpo de conhecimento sistematizado ao longo da história, são várias as pesquisas 

que evidenciam inúmeras particularidades do processo de construção desse 

conhecimento e o papel dos modelos e da modelagem científica (BATISTA, 1999 e 

2004; MORGAN e MORRISON, 1999; GERRERO PINO, 2003; DUTRA, 2005; 

ROSENBERG, 2005; JUSTI, 2006; MAGALHÃES e KRAUSE, 2006; SENSEVY et 

all., 2008; ADÚRIZ-BRAVO e IZQUIERDO-AYMERICH, 2009). 

Alguns autores, por exemplo, Clement, 2000; Justi e Gilbert, 2002, definem a 

ciências como uma construção de modelos com diferentes capacidades de previsão. 

Essa definição une o processo (elaboração e uso dos modelos como instrumentos 

fundamentais para o desenvolvimento de raciocínio científico) e os produtos (modelos 

originais desse processo) como centrais na construção e disseminação do conhecimento 

(JUSTI, 2006).  

Três são os objetivos propostos por Hodson (1992 apud Mendonça 2011) para o 

ensino de ciências, fazendo uma relação deles com o papel dos modelos e da 

modelagem científica. Para o autor, as ideias principais dos objetivos são: (i) aprender 

ciências, isso é, entender as principais ideias produzidas pela ciência; (ii) aprender 

sobre as ciências, isso é, entender aspectos importantes de História, Filosofia e 

Metodologia das Ciências; (iii) aprender a fazer ciências, isto é, tornar-se capaz de 

participar de atividades que conduzam à elaboração de conhecimento científico.    

Para Núñez e Lima (2004), os modelos representam uma forma de como o 

conhecimento científico é expresso e, assim, são importantes subsídios para o 

desenvolvimento desse tipo de conhecimento. Por meio dos modelos elaborados, os 

cientistas formulam questões acerca do mundo, descrevem, interpretam fenômenos; 

elaboram, testam hipóteses e fazem previsões. 
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Em Ciência, modelos exercem diversas funções que podem ser observadas como 

constituindo um 'contínuo' crescente de complexidade. Deles fazem parte as seguintes 

funções, dentre outras igualmente importantes: representar entidades de uma forma 

simplificada (GLYNN E DUIT, 1995; INGHAM e GILBERT, 1991), tornar visíveis 

entidades que são abstratas (Francoeur, 1997), fundamentar interpretações de resultados 

experimentais (TOMASI, 1988), favorecer a elaboração de explicações (GILBERT et 

al., 1998), facilitar a comunicação tanto entre cientistas quanto de cientistas com 

pessoas leigas e fundamentar a elaboração de previsões (ERDURAN, 1999). 

Considerando tais funções, a produção e a revisão de modelos têm sido vistas como a 

essência do processo dinâmico e não linear envolvido no desenvolvimento do 

conhecimento científico (DEL RE, 2000; LETHERDALE, 1974). 

A importância de modelos científicos na Ciência é amplamente reconhecida 

entre cientistas e filósofos da Ciência (NERSESSIAR 1999), pois a teoria dos modelos 

é, originalmente, uma teoria da Ciência. Os modelos estão no centro de qualquer teoria, 

sua construção e emprego são fundamentais na pesquisa científica. Eles são as 

principais ferramentas usadas pelos cientistas para produzir conhecimento e um dos 

principais produtos da Ciência. Por isso, considera-se que o desenvolvimento do 

conhecimento científico relativo a qualquer fenômeno se relaciona normalmente com a 

produção de uma série de modelos de diferentes abrangências e poderes de predição. 

De acordo com Coll, France e Taylor (2005), os modelos e a modelagem 

científica são elementos-chave da ciência e, consequentemente, da educação científica. 

Outros autores consideram que entender ciências é entender os modelos usados pelos 

cientistas (HARRISON E TREAGUST, 1996) e como eles são construídos e validados 

(HESTENES, 1992), tendo em vista que as teorias e hipóteses produzidas pela ciência 

não estão acabadas. Elas constituem explicações provisórias, que buscam contemplar as 

evidências disponíveis da melhor maneira possível, dando origem a redes de 

conhecimentos que podem ser refutados e repensados dentro de outros contextos. 

Para Gilbert (2004) aprender através da modelagem pode contribuir para que o 

estudante possa aprender sobre como o conhecimento cientifico é produzido, aspecto 

coerente com um ensino de ciências mais autêntico, isto é, que propicie uma visão mais 

ampla da ciência.  

No contexto atual, em que é urgente um ensino voltado à construção de 

competências, trabalhar em uma perspectiva de auxiliar os estudantes a construírem 

modelos acerca da compreensão do conhecimento científico constitui um subsídio para 
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que esses indivíduos ajam de modo eficaz frente a diferentes situações que necessitem 

desse conhecimento (NÚÑEZ e LIMA, 2004).  

Pesquisadores em educação (por exemplo, JUSTI E GILBERT, 2002; 

TREAGUST, CHITTLEBOROUGH, E MAMIALA, 2002; VOSNIADOU, 2002) têm 

apontado a construção e a reformulação de modelos como umas das práticas 

fundamentais na pesquisa científica. De acordo com esses pesquisadores, o uso de 

processos de modelagem em atividades de ensino apresenta o potencial de ampliar o 

conhecimento dos estudantes em vários aspectos: o processo de modelagem favorece a 

compreensão do conhecimento científico como uma construção humana, em que 

modelos variam em sua capacidade de aproximar, explicar e predizer os fenômenos do 

mundo real. Além disso, a inserção dos estudantes em atividades que permitam a 

construção de conhecimentos de forma ativa os ajudam a desenvolver um melhor 

raciocínio sobre as evidências científicas e uma integração mais adequada de seus 

conhecimentos prévios, possibilitando o desenvolvimento de habilidades que são 

requeridas no ensino de ciências (WU e HSIEB, 2006). 

O Ensino de Ciências da Natureza, segundo PCNEM
1
, PCN+

2
 e OCEM

3
, 

compreende uma grande área de conhecimentos, abarcando as disciplinas de Biologia, 

Física, Matemática, Química e suas tecnologias. As propostas mais recentes de 

pesquisas no ensino de ciências têm como um dos pressupostos a necessidade do 

envolvimento ativo dos estudantes nas aulas, de modo interativo e dialógico, num 

contexto em que os seus horizontes conceituais sejam ampliados. A criação de modelos 

sob o processo de modelagem pode se aproximar dessas perspectivas mais atuais da 

educação. 

O trabalho com modelagem científica para o ensino de modelos, utilizado pela 

Química, pode e deve contribuir também para a discussão e compreensão de modelos 

em um âmbito mais geral, ajudando os estudantes a aprender Química de acordo com as 

perspectivas propostas pelos PCNEM-Brasil
4
, 2006.  

Nessa perspectiva, a atividade de modelagem científica pode colaborar no ensino 

de um conteúdo específico e também na compreensão sobre os modelos (o que são, para 

que servem e como são construídos), em um contexto real de sala de aula.  

                                                             
1
 Parâmetros Curriculares Nacionais. 

2
 Parâmetros Curriculares Nacionais mais. 

3
 Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Brasil, 1999; 2002; 2006.  

4
 Parâmetros Curriculares Nacionais 
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Greca e Santos (2005) realizaram uma revisão de trabalhos publicados, no 

âmbito nacional e internacional, na área de ensino de Ciências naturais, trabalhos que 

referenciam diversas publicações, tais como, Harison e Treagust (2000), Van Driel e 

Verloop (1999), Gilbert et al (1998) e Giére (1992). Os autores concluem que a 

construção de modelos pode auxiliar no ensino de Física e Química e que o ensino com 

foco na modelagem possui uma estratégia didática mais efetiva para a melhoria do 

entendimento dos conceitos científicos. 

Nos últimos anos muitos estudos (por exemplo, BARAB et all., 2000; 

CLEMENT, 2008; MAIA e JUSTI, 2009) e propostas curriculares têm defendido a 

necessidade de promoção do ensino de Ciências Naturais para cooperar 

significativamente com a formação dos indivíduos, em especial, são destacadas as 

atividades que envolvem o estudante na investigação científica, ou seja, a inserção do 

estudante em atividades que promovam o desenvolvimento do saber científico de 

maneira ativa. Isso porque o conhecimento que os estudantes adquirem a partir da 

educação do ensino tradicional tende a ser fragmentado e difuso, não indo além da 

memorização de fatos, equações ou procedimentos. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNEM) afirmam o seguinte: 

[...] o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas 

também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a 

interpretação de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e 

equipamentos do cotidiano social e profissional, assim como para a 

articulação de uma visão do mundo natural e social. (BRASIL, 1999, p.6). 

De acordo com esses documentos observa-se a necessidade de inserção do 

estudante em sua aprendizagem, deixando de ser um mero receptor de informações e 

passando a participar ativamente de sua formação. Faz parte dessa perspectiva a 

promoção de um ensino mais significativo, que ajude os estudantes a ter um 

entendimento mais coerente, flexível, sistemático e, principalmente, crítico. E uma das 

maneiras de trabalhar dentro dessa proposta de ensino é colaborar para a formação de 

uma visão mais ampla da Ciência, que possibilite o conhecimento de como ela é 

construída e usada. Assim, um ensino baseado em atividades de construção e 

reformulação de modelos científicos está de acordo com esse entendimento e essa 

afirmação pode ser feita, porque conhecer o processo de modelagem científica significa 

conhecer as bases sobre as quais se desenvolvem o conhecimento em Ciências. Isso se 

deve, pois a elaboração e o emprego de modelos científicos são a base da pesquisa 

científica (MORRISON e MORGAN, 1999; GOBERT e BUCKLEY, 2000; 

HALLOUN, 2004). 
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Como já foi dito, a construção de modelos científicos é uma das atividades mais 

importante dos cientistas. Para que os estudantes aprendam Química devem saber o que 

os químicos fazem, ou seja, criar modelos, modelar a estrutura das substâncias, dos 

materiais e de suas transformações. Os químicos elaboram modelos teóricos de forma 

criativa para poder lidar com a realidade. E o processo de criação desses modelos pode 

auxiliar para o desenvolvimento de habilidades, tais como: seleção e controle de 

variáveis, formulação de hipóteses, planejamento de procedimentos, interpretação de 

padrões de evidências, observação, comunicação dos resultados e uma visão adequada 

sobre a natureza dos modelos.  

Nesse sentido, o uso de atividade de modelagem no ensino de Ciências Naturais 

e, em específico, na disciplina de Química tem sido apontado por alguns trabalhos tais 

como: o uso da hipermídia no ensino de modelos atômicos, a elaboração de modelos 

atômicos a partir de materiais alternativos e a utilização de contra analogias, como 

trabalha Souza (2008), com a utilização de modelos e modelagem no ensino de 

Termoquímica. Lima e Carneiro (2010) inovam com a Construção de Modelos 

Moleculares para o ensino de química, utilizando a fibra de Buriti e também Benite 

(2005) apresenta o computador no ensino de química: Impressões versus Realidade, que 

se mostra como uma metodologia que contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento de diversos conhecimentos e habilidades dos estudantes. 

 As atividades que envolvem modelagem científica oferecem não só a expansão 

de conhecimentos específicos, mas também oportunizam o conhecimento sobre como se 

dá o processo de construção da Ciência, além do aperfeiçoamento de habilidades que 

mobilizam princípios da Ciência e favorecem o uso de práticas científicas chaves, 

requeridas para o desenvolvimento da ciência.  

Vale considerar que um dos conceitos mais importantes na disciplina de 

Química, para o entendimento da constituição das substâncias, dos materiais de suas 

transformações e para a aprendizagem de outros conteúdos, é o conceito de modelos 

atômicos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM-Brasil, 2006) o ensino de Química deve estar centrado em estudos sobre as 

transformações químicas que ocorrem na natureza, e nas propriedades dos materiais e 

nas substâncias que os constituem, e o ensino por modelos e a utilização da modelagem 

tendem a facilitar a apropriação desses conceitos.  

Na química, os cientistas constroem modelos para racionalizar os fenômenos 

observados, bem como para resolver e propor novos problemas científicos. Para isso, 
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pensam em termos de teorias e modelos ao estabelecer relações entre o mundo 

macroscópico e o mundo microscópico (LIMA, 2007).  

 Pode-se entender essa e outras ciências da natureza como uma produção social e 

histórica de modelos conceituais descritivos, explicativos e preditivos. Considerando as 

propostas atuais para o ensino de Ciências Naturais que “defendem a inserção dos 

alunos em atividades que objetivem a percepção da Ciência como um construto 

humano, dinâmico e não linear” (MENDONÇA, 2008, p. 6), acredita-se que a 

realização de intervenções, como atividades de modelagem, pode facilitar a abordagem 

de temas abstratos, como é o caso dos conceitos envolvidos em alguns conteúdos de 

ensino da Química. 

Dessa forma, afirmar-se que modelos e modelagem desempenham um papel 

central e fundamental no ensino de Ciências (Duit e Treagust, 2003). Isso porque, com 

base nos objetivos para o ensino de Ciências, propostos por Hodson (1992), já 

mencionados anteriormente, a fim de aprender Ciências, os alunos devem conhecer e 

entender os principais modelos científicos relativos aos tópicos que estão estudando, 

assim como sua abrangência e limitações; com o intuito de aprender sobre Ciências, os 

alunos devem desenvolver uma visão adequada sobre a natureza de modelos do 

conhecimento cientifico e com a finalidade de aprender a fazer Ciências, os alunos 

precisam ser capazes de criar, expressar e testar seus próprios modelos (JUST e 

GILBERT, 2002). 

Lima (2007) faz uma reflexão sobre os objetivos do ensino de Ciências, 

destacando tanto a questão epistemológica que reflete a visão dos professores em 

relação à natureza do conhecimento científico, quanto ao papel dos modelos no ensino-

aprendizagem de Ciências, devido à elaboração e socialização de modelos como base 

para o conhecimento científico. 

Sendo assim, a utilização de modelos ajuda a promover um entendimento que 

vai além da memorização de fatos, equações ou procedimentos. Os modelos científicos 

na educação viabilizam um ensino em que a Ciência faz sentido para os estudantes, não 

apenas dando “explicações satisfatórias”, mas desenvolvendo uma forma de 

conhecimento flexível que pode ser aplicado e transferido para diferentes situações- 

problema (CLEMENT, 2000). 

Justi e Gilbert (2000) apontam a importância de que no ensino de Ciências se 

priorize discussões que ressaltem a construção do conhecimento científico, enquanto 

modelo das ciências, e como os contextos histórico, filosófico e tecnológico influenciam 



24 
 

 

nisso, subsidiando a compreensão da ciência e seu aprendizado na educação científica 

escolar. 

Vários estudos (BARAB et all., 2000; JUSTI e MAIA, 2009; JUSTI e 

MENDONCA, 2009; NERSESSIAN, 1999; VOSNIADOU, 2002; COLLINS e 

GENTNER, 1987; SAARI e VIIRI, 2003) têm mostrado que a utilização de modelos 

científicos, na perspectiva de propor a ampliação do conhecimento, auxilia 

decisivamente para um aprendizado significativo. O engajamento dos alunos nesse tipo 

de ensino tem grande potencial, no sentido de contribuir para que eles aprendam de 

maneira mais participativa. Isso porque, no contexto desse tipo de ensino, os alunos têm 

a oportunidade de vivenciar aspectos relevantes em relação à produção do 

conhecimento científico, de pensar sobre os propósitos da ciência, de formular questões 

mais críticas e pertinentes, de propor explicações/previsões e de avaliar o modelo 

proposto para obter informações que possam subsidiar a sua reformulação.  

Para alguns pesquisadores, a modelagem é um dos principais processos 

científicos (BOTTCHER e MEISERT, 2010; ERDURAN e DUSCHL, 2004; GIERE, 

2001), e os modelos são as formas pelas quais cientistas raciocinam e divulgam os 

resultados de suas pesquisas para seus pares (GIERE, 1999; NERSESSIAN, 1992 apud 

MENDONÇA, 2011). Dessa forma, a modelagem científica é adequada aos objetivos 

mais amplos para o Ensino de Ciências, pois se constitui em uma forma autêntica de 

pensar cientificamente em função de englobar as cinco características principais do 

fazer científico: hipótese, teste, revisão, explicação e previsão (WINDSCHITL, 

THOMPSON, e BRAATHEN, 2008). 

Além disso, o envolvimento do estudante em atividade de modelagem científica 

pode se transformar em excelente oportunidade para que os professores acompanhem o 

processo de expressão de suas ideias originais e de compreensão dos modelos 

científicos estabelecidos (DUIT e GLYNN, 1996). 

O ensino através da elaboração de modelos científicos promove um aprendizado 

participativo, com ricos contextos que encorajam a participação dos estudantes, em que 

esses trabalharão de maneira colaborativa na construção de significados, conceitos e 

representações (BARAB et al., 2000). Além disso, esse modo de ensino permite ao 

estudante aprender sobre modelos, sobre sua estruturação e, consequentemente sobre a 

elaboração da Ciência, uma vez que uma das mais importantes atividades dos cientistas 

é construir, elaborar, testar e validar modelos científicos. 
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Neste sentido, encontra-se nas palavras de Morgan e Morrison (1999) a 

importância do desenvolvimento de atividades desse tipo em sala de aula.  

O conhecimento sobre o que são modelos, suas aplicações e limitações se 

coloca como aspecto fundamental a ser desenvolvido para que o aluno possa 

participar de atividades relativas à modelagem. Envolver estudantes no 

estudo sobre a utilização dos modelos na Ciência favorece que eles percebam 

os modelos como importantes ferramentas na prática científica e conheçam a 

estreita relação dos mesmos com o desenvolvimento de teorias, no sentido de 

que modelos podem ser usados como instrumentos de exploração tanto no 

domínio prático quanto no teórico, como mediadores entre teoria e fenômeno. 

Além disso, para entender Ciência, os estudantes devem conhecer como 

modelos são construídos e validados. (MORGAN e MORRISON, 1999, 

p10). 

A tarefa de criar modelos permite ainda ao estudante visualizar conceitos 

abstratos pela criação de estruturas, através das quais ele vai poder explorar seu objeto 

de estudo e testar seu modelo, desenvolvendo conhecimentos mais abrangentes. 

Destarte, ocorre uma integração entre o conhecimento conceitual e a construção de 

modelos, em que o conhecimento do estudante permite criar modelos e estes contribuem 

para o surgimento e expansão de novos conhecimentos. 

A pesquisa de Mendonça (2008) relacionada à utilização de atividades de 

modelagem científica no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de química 

trouxe grandes benefícios, pois segundo a pesquisadora o desenvolvimento de 

atividades com modelagem, efetuadas pelos estudantes envolvidos, proporcionou um 

melhor entendimento do assunto em estudo. Os estudantes puderam, a partir de seus 

modelos mentais aliados às novas informações, compreenderem como e por qual 

motivo os modelos são feitos no ensino de Química, bem como sua natureza, 

limitações, provisoriedade, dentre outros aspectos. 

Trabalhos que fazem uso da modelagem científica no ambiente escolar 

demonstram grande poder para despertar o interesse do estudante pela Ciência, como é 

o caso dos estudos referentes à estrutura atômica, de forma que possibilita também ao 

aluno aprender a ter pensamento crítico, defesa de sua opinião e organização de seus 

próprios modelos. Vale dizer que os modelos criados na tentativa de representar o 

átomo estão baseados em algo abstrato, e que as teorias são o conjunto de enunciados 

que descrevem e embasam essa estrutura (GARCIA, 1977 apud MORTIMER, 2000). 

Desse jeito, as atividades devem ser encaminhadas no intuito de colaborar na 

compreensão desses conceitos, instigando os estudantes a solucionar suas dúvidas. 

Acredita-se que a atividade de modelagem científica no ensino desses conceitos 

pode ser uma alternativa para superar as dificuldades de aprendizagem, pois desenvolve 

a capacidade de compreensão dos estudantes em uma abordagem apropriada para o 
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ensino. Segundo Gil-Pérez e Valdés Castro (1996), Domin (1999), Hodson (2005), 

como cita Suart e Marcondes (2009), “essa atividade, pode permitir uma maior 

participação do aluno em todos os processos de investigação, ou seja, desde a 

interpretação do problema a uma possível solução para ele”. Essas implicações 

evidenciam que o ensino de Química proporcionará aos estudantes aulas diferenciadas 

na tentativa de que consigam identificar e relacionar a Química como parte integrante 

de sua vida, sendo que este tipo de tarefa tem o intuito de “aproximar os saberes da 

realidade vivenciada pelos estudantes em seu dia a dia e os conhecimentos científicos, 

como forma de enriquecimento da própria experiência” (ARAÚJO, 2003). 

Uma proposta que favoreceria o âmbito desses efeitos seria um ensino baseado 

em atividades que envolvem a elaboração de modelos científicos. Muitos estudos 

abordam o uso de modelos e de sua construção no ensino (TREAGUST et all., 2007; 

CAPUANO et all., 2007; JUSTI, 2006 e CHAMIZO, 2010). Nesses estudos encontra-se 

a importância de modelos e seu valor no ensino de ciências. 

Além de ser um recurso simples e de baixo custo, a atividade de modelagem 

possui a vantagem de trazer o elemento lúdico para a sala de aula, despertando o 

interesse dos estudantes pelo estudo da Química. Além disso, é uma proposta que se 

afasta dos moldes tradicionais existentes nos livros didáticos e utilizados pela maioria 

dos professores e, ao mesmo tempo, aproxima-se de propostas contemporâneas 

discutidas para o ensino de Ciências Naturais do século XXI centrada nas vantagens do 

ensino em articulação com a ciência. 

Em vista disso, o ensino de modelos científicos e a utilização de modelagem 

científica se constituem uma base de conhecimentos necessária à docência em Química. 

Ressalta-se a importância dos modelos na construção do conhecimento científico e sua 

influência no ensino-aprendizagem das ciências naturais, visto que são temas que têm 

merecido destaque na literatura nacional (CHASSOT, 2003; NÚÑEZ; NEVES E 

RAMALHO, 2005; LIMA; NÚÑEZ e SOARES, 2005; JUSTI, 2006; FRANCISCO 

JÚNIOR, 2010) e internacional (GROSSLIGHT; JAY e SMITH, 1991; GILBERT, 

1991; ISLAS e PESA, 2001; HARRISON e TREAGUST, 2000; JUSTI e GILBERT, 

2002; POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009) pela importância no ensino-aprendizagem em 

Ciências, em vista que a ciência nos últimos anos procura compreender a natureza, 

utilizando representações teóricas que podem ser representadas como modelos, com 

suas potencialidades e limitações. (NÚÑES; NEVES; RAMALHO, 2005). 
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Dessa forma, tanto os documentos oficiais brasileiros, como também as 

pesquisas de cunho nacional e internacional, mostram a importância de se investigar, 

junto aos licenciandos em Química, questões que prejudicam ou favorecem a construção 

do conhecimento do conteúdo
5
 e do conhecimento pedagógico

6
 desse conteúdo para 

trabalhar com modelos científicos e com a construção destes modelos no ensino de 

Química, fazendo-se também necessária a reflexão sobre como esses futuros professores 

compreendem a questão dos modelos e da modelagem científica, durante seu processo 

formativo.  

Para os que já são professores (ou futuros professores), essa reflexão é essencial, 

pois questiona sobre a própria natureza do conhecimento que se trabalha junto aos 

estudantes, fundamentando sua prática docente. Além disso, coloca-se que a elaboração 

de modelos não é uma especificidade do conhecimento relativo ao ensino Ciências, mas 

que está ligada à própria maneira de interagir com situações cotidianas, buscando 

soluções para elas. (NÚÑEZ e LIMA, 2004). 

Depois de uma extensa pesquisa bibliográfica (TREAGUST, D., 

CHITTLEBOROUGH, G. e MAMIALA, T. 2007; CAPUANO, V., DIMA, G., 

BOTTA, I., FOLLARI, B., DE LA FUENTE, A., GUTIÉRREZ, E. e PERROTA, M. 

2007; JUSTI, R. 2006 e CHAMIZO, J. 2010 dentre outras), constatou-se que embora já 

existam diversas pesquisas sobre os modelos e a modelagem científica no ensino de 

Ciências Naturais e principalmente na disciplina de Química, poucas são aplicáveis aos 

contextos regulares de ensino na maioria das escolas brasileiras, visto que muitos dessas 

pesquisas são relacionadas à modelagem computacional (SANTOS et al 2000; 

CAMILETTI e FERRACIOLI 2001; VEIT e TEODORO 2002; CAMILLETTI e 

FERRACIOLLI 2002; ARAUJO et al 2004; GOMES e FERRACIOLI 2006; 

RAMPINELLI e FERRACIOLI 2006 e DORNELES et al 2006), e as escolas públicas 

são em geral carentes de computadores e até mesmo de professores com habilidades 

tecnológicas, principalmente aquelas mais afastadas dos grandes centros urbanos. 

Assim, há uma maior necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas sobre o tema, 

principalmente sobre o conhecimento que os futuros licenciados têm em Química para 

ensinar os modelos científicos fundamentados em modelagem.  

Diante de tal importância do tema em estudo, fica claro que esse tipo de 

conhecimento deve fazer parte dos conhecimentos profissionais, que precisam ser 

                                                             
5
 O conhecimento próprio da disciplina 

6
 Inclui a pedagogia, a didática geral, a psicologia da aprendizagem, entre outras.  



28 
 

 

adquiridos durante a formação inicial dos professores. Autores como – Nunes (2001), 

Monteiro (2001), Tardif (2002), Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) – ressaltam a 

importância de estudos que tenham por objeto os saberes docentes para se compreender 

a base de conhecimentos da formação do professor que é característica do seu trabalho, 

contribuindo para uma revisão da compreensão sobre a prática pedagógica do professor, 

tomado como mobilizador de saberes. 

Para uma maior clareza sobre o ensino da ciência é necessário se investigar os 

conhecimentos dos professores sobre os modelos e a modelagem científica, visto ser um 

conhecimento científico básico para o ensino de ciência. (ACEVEDO, 2002). Sendo 

assim, deve-se aprofundar o estudo de proposições educacionais que destaquem a 

valorização do conhecimento em nível conceitual científico sobre os modelos e a 

modelagem científica. Este é o principal foco de discussão desta dissertação. 

O conhecimento profissional disciplinar sobre modelagem científica, no qual se 

inclui o relacionado com os modelos científicos, deve ser objeto de apropriação da 

formação inicial, como elemento chave da profissionalização do ensino. Ao logo dessa 

formação, supõe-se que os licenciandos avancem de um conhecimento de “senso 

comum” para um conhecimento desenvolvido pelas ciências.  

Essa apropriação, por sua vez, vincula-se a uma aprendizagem compreensiva, o 

que é explicado por P.Ya. Galperin, como um processo que tem no seu ponto de partida 

o tipo de orientação de que dispõe o sujeito sobre a ação, em estrito vínculo com os 

conceitos. 

Para este trabalho será tomado como referencial a abordagem histórico-cultural, 

como base na teoria de P. Ya. Galperin e em suas contribuições sobre a Teoria da 

formação planejada por etapas das ações mentais e dos conceitos, com a sua proposta de 

transformação da atividade externa em interna, de forma a subsidiar a investigação 

sobre os conhecimentos profissionais que integram a base orientadora da ação dos 

licenciandos em Química da UFRN, sobre os modelos e a modelagem científica.  
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1.2 A problemática da pesquisa 

Embora os modelos e a modelagem científica tenham uma importância 

significativa na aprendizagem das ciências naturais e especificamente na disciplina de 

Química, esse é um conteúdo no qual os estudantes de forma geral apresentam 

dificuldades. Galagovsky e col. (2001) esclarecem a sua importância: 

Na verdade, o conceito de modelo está recebendo uma maior atenção na 

epistemologia, seguido, entre outras coisas, das investigações específicas na 

psicologia da aprendizagem, ciência cognitiva e didática das ciências, que o 

identificaram como um conceito poderoso para compreender a dinâmica da 

representação que tanto os cientistas como os estudantes fazem do mundo. (p. 

234)  

As pesquisas de Grosslight et al (1991) e Gilbert (1997), mostram que para os 

estudantes é difícil compreender o conceito de alguns modelos científicos, devido ao 

grau de abstração, bem como a compreensão da natureza dos modelos. Para muitos dos 

estudantes não está claro o que são os modelos científicos, suas características, suas 

funções e limitações. Várias investigações foram conduzidas com o objetivo de 

investigar as concepções dos estudantes sobre a natureza dos modelos científicos dentre 

eles estão: Gilbert (1991), Grosslight et al (1991), Manassero e Vázquez (1999), Cartier 

(2000). Estes estudos indicaram que os estudantes: 

• Concebem os modelos, tais como sendo: (a) cópias da realidade, (b) algo real, mas 

para outra escala, (c) um exemplo ou caso exemplar, (d) alguma coisa correta que não 

contém "erros", (e) uma acumulação de fatos a ser memorizados, (f) uma entidade 

visual (desenho, diagrama). 

• Dizem que um modelo é melhor quanto mais se assemelha ao que ele representa. 

• Não sabem que modelos diferentes podem se referir ao mesmo fenômeno, enfatizando 

diferentes aspectos. 

• Argumentam que a criação de modelos é um processo linear, racional. 

• Têm dificuldade em identificar os modelos que foram ensinados. 

Núñez, Neves e Ramalho (2005) em uma investigação realizada junto a 

estudantes universitários e livros didáticos de Química voltados ao Ensino Superior, 

observaram fragilidades no tocante a concepções de modelos. Os resultados revelaram 

que, para os licenciando em Química, o princípio da incerteza e o caráter dual das 

micropartículas são fatos tomados como realidade. Segundo os autores: 

A ciência trabalha com modelos, como pode ser constatada nos resultados da 

pesquisa, essas é uma questão não familiar para o ensino, quanto não revela a 

natureza do conhecimento científico, sua epistemologia. Por isso, os alunos 

têm como tendência identificar o modelo como realidade.(p.112) 
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Estudos como o de Islas e Pesa (2003) mostram que quando não se dá a 

importância devida aos modelos científicos, durante o ensino de Ciências, podem 

originar problemas como os seguintes: a falta de discriminação entre o modelo e a 

realidade que ele representa e o desconhecimento entre os limites de validade dos 

modelos e das conclusões obtidas de sua utilização. 

Guevara e Valdez (2004) fazem uma sistematização de pesquisas sobre as 

dificuldades associadas ao ensino e à aprendizagem dos modelos científicos na 

disciplina de Química. Para os autores os estudantes têm concepções erradas e confusas 

entre conceitos que pertencem a diferentes modelos, o que leva à dificuldade em 

diferenciar importantes representações dos objetos químicos e dos próprios referenciais 

usados para a modelagem científica. 

Gilbert et al (1998), por sua vez, chama a atenção para o fato de os estudantes 

acreditarem que os modelos científicos são representações exatas da realidade; eles 

também não têm a dimensão da escala dos modelos em relação à realidade representada. 

Em outras palavras, eles não sabem utilizar um modelo micro (conceitual e abstrato) 

para compreender fenômenos macro (real e prático) (MASKILL e PEDROSA, 1997; 

NAKHLEH, 1992), visto que relacionar micro com macro não é uma característica 

marcante do ensino tradicional, utilizado na grande maioria das escolas brasileiras.  

Outra dificuldade são os modelos de sentido comum, trazidos pelos estudantes 

para a sala de aula. Tais modelos têm como base um realismo ingênuo, como explicita 

Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001): Os modelos de sentido comum se constroem 

idiossincrasicamente a partir da experiência coletiva no mundo natural e das 

interações sociais, são eminentemente figurativos, quase pictóricos.   Por que a maioria 

das concepções de senso comum refere-se a algo concreto, real, que pode ser até 

manuseado, enquanto que os modelos científicos são representações da realidade, como 

consideram Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001): [...] os modelos científicos se 

constroem mediante a ação conjunta de uma comunidade científica, que tem a 

disposição de seus membros ferramentas poderosas para representar aspectos da 

realidade [...]. E os estudantes não compreendem que a forma como os modelos são 

percebidos no cotidiano do aluno difere da forma como esses são feitos em ciência.   

A importância dos modelos científicos na ciência não é suficientemente 

trabalhada na sala de aula, e isso causa algumas confusões nos estudantes, as quais são 

detectadas por Grosslight et al. (1991) e Hestenes (1992), tais como: ausência de 

discriminação entre o modelo e a realidade representada, a ignorância dos limites de 
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validade dos modelos e as conclusões extraídas do seu emprego. Essas concepções são 

devidas, fundamentalmente, por três causas (POZO et al. 1991): 1) Concepções 

espontâneas influenciadas por percepção; 2) Concepções induzidas através da 

linguagem e 3) O produto de concepções analógicas. 

Essas dificuldades geralmente aparecem quando os professores tentam adaptar 

de maneira errada os modelos científicos ao nível de conhecimento e ao potencial do 

estudante, levando-o a uma série de interpretações equivocadas sobre os modelos 

científicos, bem como ao uso de modelagem nas ciências naturais. Essas dificuldades 

podem ser gradualmente superadas se houver a implementação de estratégias na sala de 

aula, o que requer alguma preparação específica dos professores (HALLOUN, 1996). E 

para isso é preciso um conhecimento profissional sobre a natureza da ciência, ou seja, 

sobre o conceito de modelos e de modelagem científica. 

Nas investigações realizadas no grupo de pesquisa Formação e 

Profissionalização Docente (LIMA; NÚÑEZ, 2004; LIMA; NÚÑEZ; COSTA, 2005; 

LIMA; NÚÑEZ, 2005; LIMA, 2006), da UFRN, mostrou-se que os licenciados em 

Química não têm compreendido da melhor maneira o significado dos modelos 

científicos e didáticos, bem como o uso de analogias nas construções de modelos. 

Já a investigação sobre a competência dos professores para ensinar os modelos e 

a modelagem científica, feita no ensino de Física por Mellado (1996) traz alguns 

questionamentos, tais como: 

• Será que a formação de professores inclui atividades que favoreçam o conceito de 

modelos científicos? 

• Os professores estão preparados para lidar com alguns dos conteúdos processuais, tais 

como: Análise e interpretação, situações de modelos e princípios? 

• Em que medida os professores de física reconhecem a atividade de modelagem sobre 

todos os temas abrangidos? 

• Os professores estão preparados para se adaptar ao ensino da Física aos modelos 

pedagógicos da literatura, disseminadas as condições peculiares de seu trabalho na sala 

de aula? 

Uma outra pesquisa que teve como objetivo diagnosticar as ideias que têm os 

futuros professores sobre os modelos científicos e analisar os efeitos da implementação 

de uma estratégia de ensino, relacionados com a formação do conceito de modelo 

científico, foi feita com participantes dos cursos de ciências naturais do Instituto 

Pedagógico de Caracas, no período de 2009 pelos autores Perez, Mazzarella e Eglee. 
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Eles chegaram à conclusão de que os futuros professores correspondem parcialmente 

sua resposta com a visão aceita pela comunidade científica.  

Já foi feita uma investigação sobre o conhecimento profissional que tem o 

licenciando sobre a Modelagem Científica, aplicável em um contexto regular de ensino 

de química que também ajudou a subsidia a proposição dessa pesquisa. Andrade e 

Núñes (2016) aplicaram um questionário a 58 licenciandos em Química, de quatro 

turmas de estágio supervisionado I e III do curso de Química da UFRN. A seguinte 

pergunta foi feita: “O que é para você modelagem nas ciências naturais?”. E chegaram à 

conclusão de que a grande maioria desses futuros professores não tem um conhecimento 

satisfatório sobre a modelagem nas ciências naturais e até mesmo confundem os 

modelos científicos com modelagem, ou seja, as concepções deles sobre modelos e a 

modelagem científica se diferenciam do consenso tido na comunidade científica e na 

bibliografia especializada.  

Apesar da destacada relevância do uso de atividades de modelagem no ensino, 

essas ainda não são amplamente difundidas no contexto escolar. Algumas pesquisas têm 

atualmente sido conduzidas no sentido de desenvolver e aplicar estratégias de ensino 

baseadas nessa visão de modelagem, e avaliar a aprendizagem de conteúdos. Por 

exemplo, Maia e Justi (2009) desenvolveram uma estratégia baseada em atividades de 

modelagem para o ensino do tema equilíbrio químico.  Essa estratégia envolveu a 

participação dos estudantes em atividades empíricas, no sentido de obter dados e buscar 

mais informações sobre os sistemas reversíveis e sobre o estado de equilíbrio químico. 

Durante as atividades, os estudantes passaram por diversas etapas de reelaboração de 

seus modelos, submetendo-os à avaliação e a questionamentos da turma, o que 

promoveu uma compreensão gradual sobre o tema. Mostrou-se assim a relevância dos 

professores trabalharem os conteúdos, mesmo aqueles que os estudantes apresentam 

dificuldades em se apropriar, por apresentar certo grau de abstração, usando a 

modelagem científica como estratégias de ensino.   

Alguns estudos que foram conduzidos pelo Núcleo de Pesquisa em Educação em 

Ciências, coordenado pela professora Rosária Justi, no Departamento de Química da 

Universidade Federal de Minas Gerais, têm demonstrado que estratégias de ensino 

utilizando modelagem cientifica apresentaram grandes contribuições para superar 

dificuldades de aprendizagem, como é o caso de energia envolvida nas transformações 

químicas (SOUZA, 2007) e ligação iônica (MENDONÇA e JUSTI, 2009). Ambos os 

trabalhos apresentam especial contribuição por permitirem o acompanhamento da 
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trajetória percorrida pelo estudante, registrando como o seu conhecimento evoluiu ao 

longo do transcorrer do ensino, utilizando a modelagem científica. 

Maia e Justi (2009) e Gilbert, Justi e Queiroz (2009) investigaram as habilidades 

investigativas e os níveis de capacidade visual, respectivamente, de uma turma de 

ensino médio que aprendeu ligações químicas a partir de atividades de modelagem. De 

forma geral, os pesquisadores constataram a eficácia do ensino, fundamentado em 

modelagem a partir do diagrama Modelo de Modelagem e a importância das interações 

entre os estudantes – e entre esses e o professor – para o desenvolvimento dessas 

habilidades. 

O estudo de Justi e Gilbert (2001) teve a seguinte questão de pesquisa: “Que 

compreensões os professores de Ciências mostram quando solicitados a definir modelos 

e modelagem e a classificar exemplos relacionados com uma variedade de 

fenômenos?”. Nessa pesquisa, foram investigados 39 professores brasileiros do ensino 

fundamental com formação em Biologia, Física, Química e Magistério; 10 professores 

do ensino médio com formação em Biologia, Física e Química, 10 estudantes de 

licenciatura das áreas já citadas e 19 professores universitários de Química. A análise 

dos dados evidenciou que todos os professores expressaram que o modelo é uma 

representação total ou parcial de algo, embora a ideia de modelos como reprodução de 

algo tenha sido encontrada de modo mais significativo nos professores do ensino 

fundamental. A grande maioria apontou a importância do uso de modelos para a 

visualização (87%), a criatividade (87%) ou a explicação (92%), enquanto que 48% 

afirmaram que um modelo é um padrão a ser seguido. 

No estudo realizado por Justi e Gilbert (2001), os professores de Biologia e 

Magistério apresentaram visões mais simplistas em relação aos modelos apresentados 

do que o professores de Física e Química. Os autores apontam como uma possível 

explicação para as visões mais simplistas dos professores de Biologia e do Magistério, o 

fato de que os exemplos estavam relacionados a conteúdos de Física e Química. 

O ensino da ciência exige novas propostas relativas às necessidades, aos 

interesses e às aspirações dos estudantes que enfrentam novos desafios e mudanças que 

ocorrem no momento presente. Os futuros professores precisam conhecer essa realidade 

e ser capazes de abordar o conteúdo do currículo com ferramentas que permitem não só 

ensinar ciência, mas também ensinar sobre algo que é desprezado e muitas vezes 

inexistente na ciência.  
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A concepção inadequada dos modelos científicos e seu entendimento 

(modelagem científica) em sala de aula são observados tanto nos alunos (MASKILL e 

JESUS, 1997), quanto nos professores atuantes e em formação (MELO, 2002). Melo 

(2002) constatou em sua pesquisa que apenas 18% dos professores entrevistados 

concebiam o modelo científico para representar o átomo como uma criação científica, 

sendo que nesse percentual estavam incluídos professores mestrandos de uma 

universidade pública de São Paulo. 

Os modelos científicos desempenham um papel-chave na estruturação do 

conhecimento científico (GIERE, 1999). Embora a palavra “modelo” seja uma das dez 

mais usadas nos títulos dos artigos em ciências naturais, as pesquisas como a de Justi e 

Van Driel, (2005) indicam que o conhecimento que os professores têm sobre o uso e 

construção dos modelos científicos ainda são limitados. E isso pode explicar o porquê 

das poucas atividades que usam os modelos e a modelagem científica no contexto de 

sala de aula (MILLAR et al., 2006), do mesmo modo como as muitas dificuldades em 

entender a ciência e a sua natureza.  

Mas, o que ocorre, na maioria das vezes, é a simplificação dos modelos 

científicos que têm significado para o professor, mas que não encontram referentes na 

estrutura cognitiva dos estudantes. Em tais circunstâncias, os estudantes normalmente 

incorporam memoristicamente um modelo que não é completamente científico, além de 

pouco significativo. Assim, o modelo como ferramenta que estaria auxiliando a 

aprendizagem apresenta limitações. (NÚÑEZ e LIMA, 2004).  

No ensino das ciências naturais muitas vezes os modelos científicos são 

apresentados de maneira simplista, deixando certas ideias de lado pela sua 

complexidade, sua polissemia e até mesmo pela natureza multivocal de sua constituição, 

o que tem acrescentado uma dificuldade para o uso desses modelos em nosso próprio 

campo. Existe também o agravante que parte desses problemas epistemológicos se dá 

pela má formação de parte dos membros da comunidade científica, pertencente ao 

ensino de ciências naturais, como bem é apontada por algumas pesquisas que 

identificam alguns problemas ligados à epistemologia desse conhecimento (por exemplo 

GRANDY, 2003; ERDURAN e DUSCHL, 2004; GALLEGO BADILLO, 2004; 

IZQUIERDO-AYMERIC,  2004, JOSHUA e DUPIN, 2005; JUSTI, 2006; KOPONEN, 

2007; LOMBARDI, 2010). Algumas dessas discussões particularmente são vistas nos 

trabalhos de José Antonio Chamizo, (2006) e Phil Sung J. e S. Oh Oh (2011). 
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Justi e Gilbert (2002), em um estudo com professores de ciências (do nível 

fundamental até o superior), evidenciaram que muitos deles, apesar de trabalharem com 

modelos com seus alunos, ignoram o processo da modelagem científica, concordando 

assim com o discurso de diversos pesquisadores (GROSSLIGHT et al. 1991; 

HARRISON e TREAGUST, 1996, 2000; TREAGUST E CHITTLEBOROUGH, 2001). 

Esses estudos mostraram que os professores não possuem uma noção desenvolvida 

sobre modelagem científica, mesmo depois do ensino formal, a menos que se dê uma 

ênfase particular nisso. Outros estudos, como os de Grosslight et al., (1991), Justi e 

Gilbert (2003), e Schwarz e White (2005), apontam a necessidade de um ensino 

centrado em atividades de criar e revisar modelos.  

Outro aspecto importante a ser pontuado é o papel do professor na condução de 

atividades de modelagem diante da participação do estudante. Em relação a isso, Barab 

et al. (2000) afirmam que: 

Nesse trabalho, o papel do professor muda, uma vez que ele pára de “dar” 

respostas corretas e passa a guiar e facilitar a aprendizagem, engajando os 

estudantes nesse processo de pesquisa. Os estudantes são considerados 

participantes ativos no processo de aprendizagem, promovendo seus próprios 

acertos (em relação à tarefa) e construindo relações significativas através de 

suas experiências. (p. 722). 

Para que tais objetivos sejam atingidos é necessário que os alunos tenham uma 

ideia de 'modelo' coerente com aquela aceita pela comunidade de cientistas. No artigo 

mais citado sobre tal assunto, Grosslight et al. (1991) identificaram três níveis de 

compreensão a partir de entrevistas com estudantes americanos que não haviam sido 

introduzidos ao tema 'modelos' e „modelagem‟ na escola. No nível 1, os alunos 

pensavam em modelos como simples cópias da realidade, sem definição clara de uma 

função para eles. No nível 2, os alunos consideravam que modelos eram representações 

de objetos ou eventos reais e que eles poderiam ser modificados em decorrência de 

novas evidências experimentais. No nível 3, atingido apenas por cientistas, modelos 

eram considerados como uma forma de criar e testar ideias com um objetivo específico 

e como passíveis de modificações após testes apropriados. Resultados análogos foram 

encontrados por Driver et al. (1996) ao investigarem as ideias de alunos ingleses. Parece 

claro que para que estudantes tenham uma visão mais abrangente sobre modelos é 

imprescindível que seus professores reconheçam a importância desses parâmetros no 

Ensino de Ciências e desenvolvam práticas docentes efetivamente centradas nos 

objetivos da educação científica, citados anteriormente. 
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Um estudo realizado por Lima; Costa e Núñez (2005) intitulado Os saberes 

docentes relativos aos modelos da Ciência como ferramenta do conhecimento 

pedagógico do conteúdo: O caso de futuros licenciados em Química, teve como 

resultado o apontamento para a necessidade de um esclarecimento sobre algumas 

questões feitas aos licenciandos, bem como a necessidade de discussões mais 

aprofundadas sobre os modelos da ciência, durante a formação inicial de professores de 

Química como um subsídio à futura prática docente desses licenciandos, mostrando a 

importância de se trabalhar os modelos e a modelagem ainda durante a formação desses 

futuros professores.  

Hoje na formação dos professores de ciências naturais é inegável que haja uma 

constante revisão e adaptação a novas tendências, de modo que suas ações como 

docentes possam responder às demandas atuais e não repitam modelos desgastados com 

pouco impactado positivo sobre as escolas. A esse respeito, Catala, H.; Cubero, R; Diaz, 

J.; Feu, M; Garcia, J.; Jimenez, M.; Pedrinaci, E.; Pujol, R.; São Martim; Sequeros, 

G.; Solsona, N; Vilchez. E A. Zabala, A. (2002) relatam que nas aulas de ciências 

naturais os alunos não são ensinados a pensar ou trabalhar cientificamente, são apenas 

ensinados a usar o vocabulário científico mecanicamente. E para amenizar essas 

dificuldades o uso de modelos, do mesmo modo como a modelagem científica, pode e 

deve ser utilizado na prática docente para sanar lacunas no ensino de ciências. 

A formação de professores de ciências ainda é pobre a esse respeito e em muitos 

casos verificar-se que os professores adquirirem modelos conceituais semelhantes aos 

de seus futuros estudantes. E isso é devido a problemas epistemológicos contidos nos 

programas das fontes formadoras, que não usam adequadamente a abordagem dos 

modelos, bem como o uso da modelagem científica, como bem é apontado pelos 

trabalhos de Harrison & Treagust (1994), e que tem resultados similares aos de Islas e 

Pesa (2004).  

  A tradicional formação de professores em ciências muitas vezes focaliza 

primeiramente o domínio dos fatos e transmite uma imagem de investigação científica 

não associada com a prática científica (CRAWFORD e CULLIN, 2004), além de 

usualmente apresentar modelos para ser aprendidos como fatos estáticos. Entretanto, 

apenas muito recentemente a prática científica junto à investigação científica passou a 

ser enfatizada nos cursos de formação de professores de química, não apenas em relação 

aos modelos e a modelagem, mas no que ser refere ao desenvolvimento do 

conhecimento científico em geral (JUSTI e VAN DRIEL, 2005).  
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Mesmo com o fato de o reconhecimento do papel de modelos e modelagem no 

ensino de ciências ter se dado recentemente, professores de ciências não têm sido 

adequadamente preparados com os conhecimentos e as habilidades para ensinar em uma 

perspectiva que é focada no entendimento dos estudantes sobre a natureza da ciência 

(JUSTI e VAN DRIEL, 2005). Justi e Gilbert (2002) relatam que: “a maioria dos 

professores não possuem conhecimento compreensivo e práticas relacionadas à feitura 

de modelos requeridos pelos estudantes no aprendizado de ciências e, sequer têm uma 

formação apropriada sobre a natureza da ciência”. 

Entretanto algumas dessas causas é, em parte, o resultado de um ensino baseado 

na transmissão de conteúdos prontos, descontextualizados e pouco desafiadores ao 

pensamento e à inteligência dos estudantes e também da não valorização de aspectos 

que revelam essa Ciência como parte da cultura universal, tornando-a mais atrativa para 

os estudantes, como afirma Castoldi (2009) “[...] pensa-se em preencher as lacunas que 

o ensino tradicional geralmente deixa [...]”. 

Os fatores que dificultam a aprendizagem são vários, mas as causas não são 

levadas em consideração pela maioria dos profissionais da educação por historicamente 

acharem que a culpa da não aprendizagem do aluno é dele mesmo como a falta de 

interesse pelos estudos ou de suas concepções alternativas. Entretanto, é necessário 

levar em consideração que:  

Os estudantes em nossas classes de química lidam com perguntas e 

problemas que lhes apresentamos fazendo uso de uma grande variedade de 

recursos cognitivos. Estes recursos incluem tanto conhecimentos e 

habilidades adquiridos na escola, como suposições, crenças e estratégias de 

raciocínio desenvolvidos através da interação com as coisas e pessoas que os 

rodeiam. Uma grande variedade de concepções alternativas dos alunos 

resultam da aplicação destes recursos em formas de contextos em que não são 

adequados. (TALANQUER, 2011, p.181).  

Segundo Silva e Nuñez (2007), concepções alternativas ou ideias prévias são 

explicações que os alunos elaboram para dar respostas e sentidos a acontecimentos e 

fatos naturais do cotidiano. Nada mais são do que os mecanismos através dos quais eles 

interpretam fenômenos, com relação aos quais ainda não possuem conhecimento 

científico, através do que veem, ouvem e sentem fora ou dentro do contexto da sala de 

aula. Destaca-se, portanto, a importância de o professor conhecer as ideias dos 

estudantes e trabalhar com elas. 

A forma como os modelos são “construídos” no mundo natural do cotidiano dos 

estudantes difere da forma como são tidos na Ciência. Na maioria das concepções de 

senso comum trata-se de algo concreto, real que pode ser até manuseado. Enquanto que 
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os modelos científicos para Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001): “[...] se constroem 

mediante a ação conjunta de uma comunidade científica, que tem a disposição de seus 

membros ferramentas poderosas para representar aspectos da realidade [...]”.  

Consequentemente, se a abordagem de modelo científico não é elaborada 

corretamente com os estudantes, prevalecerão em suas mentes os modelos de senso 

comum; por conseguinte os estudantes não conseguirão utilizar os modelos científicos 

construídos pela Ciência, para prever explicações de um fenômeno cotidiano, pois as 

formas como os conceitos lhes foram ensinados não lhes permitiu entender como se 

estrutura a Ciência, e que ela está em constante modificação. 

A aprendizagem das Ciências Naturais requer, de algum modo, transcender ou 

superar as restrições impostas pelo próprio funcionamento cognitivo humano (POZO, 

2002). Dessa forma, na aquisição de novos conhecimentos é preciso integrar 

hierarquicamente os conhecimentos já adquiridos com as representações implícitas, o 

que exigirá uma mudança na função cognitiva para a promoção de novos significados. 

(CAAMAÑO, 2004). 

Em um levantamento bibliográfico feito nos trabalhos científicos, publicados no 

ENEQ nos últimos quatro anos, que abrangeram os anos de 2008 até 2014, sobre os 

modelos e a modelagem cientifica feito por Andrade e Núñez (2016), apontaram que 

dos 40 trabalhos encontrados apenas 8 eram ligados à formação de professores, e 

desses, a maioria tratava de intervenções pontuais, que embora tenham validade e 

auxiliam no ensino e aprendizagem dos estudantes ainda há muito que melhorar, 

havendo ainda a necessidade de mais aprofundamento nas pesquisas, principalmente na 

formação inicial dos futuros professores.    

As considerações apresentadas acerca das visões de professores e estudantes, 

concernentes à NdC
7
 (natureza da ciência), tanto no contexto nacional quanto no 

internacional, apontam para fragilidades no modo de compreender o conhecimento 

científico. O caráter provisório desse conhecimento é algo que, em muitos casos, não é 

levado em consideração; por isso, muitas vezes, é tomado como um dogma, uma 

verdade inquestionável, como argumenta a autora Lima (2007). 

Como foi mostrado nas descrições das dificuldades na aprendizagem da 

Química, conseguir que os estudantes aprendam essa ciência e que a façam de um modo 

                                                             
7
 Para o autor Lederman (1992 apud Lima 2007), a natureza da ciência está relacionada à epistemologia 

da ciência (a ciência como uma maneira de conhecer), ou aos valores e às crenças inerentes ao 

desenvolvimento do conhecimento científico. 
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significativo e relevante requer superar não poucas dificuldades. Destarte, é possível 

afirmar que: 

A aquisição do conhecimento científico exige uma mudança profunda das 

estruturas conceituais e das estratégias geralmente utilizada na vida cotidiana, 

e que essa mudança, longe de ser linear e automática, deve ser o produto 

laborioso de um longo processo de instrução. Em outras palavras, parece que 

a aquisição do conhecimento científico, longe de ser um produto espontâneo 

e natural de nossa interação com o mundo dos objetos, é uma laboriosa 

construção social ou, melhor ainda, uma “reconstrução”, que somente poderá 

ser alcançada por meio de um ensino eficaz que saiba enfrentar as 

dificuldades desse aprendizado. (POZO; CRESPO, 2009, p.244). 

Diante de toda essa problemática, é exigido dos licenciandos em Química um 

conhecimento profissional e uma atitude inovadora que lhes permitam pensar e tomar 

decisões sobre a organização e o desenvolvimento da assimilação sólida dos conteúdos, 

e desse jeito favorecer a aprendizagem dos conhecimentos pelo ensino de Química para 

o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos estudantes.  

A Teoria de Galperin parte do pressuposto que a aprendizagem e a formação de 

habilidades são processos fortemente influenciados pela compreensão (orientação) que 

se tem da ação e dos conceitos a ser assimilados, como o conhecimento inicial, que se 

modifica de forma planejada pelo professor. Esses princípios sustentam a pesquisa e 

explicitam o conhecimento profissional, que futuros professores de Química devem ter 

sobre a modelagem científica (como elemento da orientação dessa ação), e a influência 

da formação em dois momentos diferentes desse conhecimento profissional necessário 

para o ensino da Química e para a educação científica dos estudantes da educação 

básica.  

Dessa forma, a teoria da formação planejada por etapas das ações mentais e dos 

conceitos de P. Ya. Galperin será utilizada para subsidiar a investigação sobre os 

conhecimentos profissionais dos licenciandos que integra a base orientadora sobre os 

modelos e a modelagem científica.  

 

1.3 O problema da pesquisa 

Quais são os conhecimentos profissionais disciplinares que configuram a base 

orientadora da ação sobre a modelagem científica, que têm os estudantes de um curso de 

licenciatura em Química da UFRN, se comparado aos anos de sua formação? 

 



40 
 

 

1.4 Os objetivos Gerais 

 Identificar e caracterizar o conhecimento profissional disciplinar que integra a 

Base Orientadora da Ação de modelagem científica em Ciências do licenciando em 

Química, no sentido de determinar se os anos de formação fazem diferença na 

apropriação desse conhecimento disciplinar. 

1.5 Os objetivos específicos 

I. Identificar e caracterizar o conhecimento profissional disciplinar dos 

licenciandos sobre a importância dos modelos científicos nas Ciências 

Naturais. 

II. Identificar e caracterizar o que são modelos científicos na opinião dos 

licenciandos nas Ciências Naturais. 

III. Identificar e caracterizar o conhecimento profissional disciplinar dos 

licenciandos sobre a importância da habilidade da modelagem científica 

nas Ciências Naturais. 

IV. Identificar e caracterizar o conhecimento profissional disciplinar dos 

licenciados sobre como se constroem modelos científicos (modelagem 

científica) nas Ciências Naturais. 

V. Determinar se os anos de formação fazem diferença na apropriação do 

conhecimento profissional disciplinar referente à base orientadora da ação 

de modelagem científica dos licenciandos em Química.  

A novidade da pesquisa é que ela aborda a temática da modelagem científica nas 

ciências, como conhecimento disciplinar sob uma nova perspectiva: a da Teoria de 

Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos de P.Ya. Galperin. O 

conhecimento profissional disciplinar se compreende como o conteúdo da orientação de 

que dispõe cada sujeito, e do qual depende a qualidade da ação de modelagem 

científica. 

A metodologia para determinar e caracterizar o conhecimento profissional objeto 

do estudo, tomando como referência o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA), é também um aspecto de novidade da dissertação.  

Visando favorecer a compreensão do leitor, a dissertação está organizada da 

seguinte forma: o primeiro capítulo se resume a essa introdução que visa apresentar o 

cenário e a necessidade desta pesquisa; o segundo capítulo tratará do referencial teórico 
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do trabalho que é Teoria da formação planejada por etapas das ações mentais e dos 

conceitos de P. Ya. Galperin, onde foram abordadas as ideias-chave da teoria, com 

destaque para o papel da orientação, para subsidiar e investigar sobre os conhecimentos 

profissionais que integram a base orientadora da ação dos licenciandos em Química da 

UFRN, sobre os modelos e a modelagem científica; o terceiro capítulo apresentará 

detalhadamente sobre os modelos e modelagem científica nas ciências naturais, 

trazendo um processo de constituição histórica do conceito, tanto de modelos como de 

modelagem científica em diferentes perspectivas; o quarto capítulo discutirá a questão 

do conhecimento disciplinar (saber) profissional como elemento-chave da 

profissionalização e da identidade profissional, na formação inicial do professor de 

Química; o capítulo cinco descreverá a metodologia da pesquisa e suas orientações 

metodológicas, onde se trará o desenho metodológico, tanto da pesquisa quanto de sua 

articulação com a própria base teórica da proposta. Já o capítulo seis, chamado de o 

conhecimento profissional disciplinar como conteúdo da BOA de modelagem científica 

dos licenciandos, debaterá se os anos de formação fazem diferença e apresentará as 

análises e os resultados do estudo de acordo com as perguntas da pesquisa, assim como 

discutirá os conceitos desenvolvidos na revisão da literatura. E, finalizando, o capítulo 

sete (Conclusões) buscará responder as questões de pesquisa, com base nos estudos e 

discutirá os resultados à luz da literatura. 
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Teoria da formação planejada por etapas das ações mentais e dos conceitos – em que é 

apresentada a base teórica da investigação. A ênfase é para os pressupostos da teoria e a 

caracterização das cinco etapas propostas por Galperin. 

 

CAPÍTULO 02  

TEORIA DA FORMAÇÃO PLANEJADA POR 

ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS E DOS 

CONCEITOS DE P. Ya. GALPERIN.  
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2. P. Ya. Galperin e o contexto da Teoria da Formação Planejada por Etapas das 

Ações Mentais e dos Conceitos 

Será tomado como referencial teórico a teoria de P. Ya. Galperin e as 

contribuições de A. N. Leontiev e L. S. Vygotsky, de forma a sustentar com argumentos 

outra maneira de pensar e de organizar a formação e o desenvolvimento de habilidades 

gerais, no contexto da formação inicial dos licenciandos.  

Sob a orientação filosófica do Materialismo Dialético e Histórico, é 

desenvolvida a psicologia reconhecida como Escola Soviética, que tem como 

pressuposto o caráter ativo da aprendizagem e seu papel determinante no 

desenvolvimento do indivíduo, de acordo com Núñez (2009), sendo o marco teórico 

dessa escola composto por: L.S Vigotsky, A.N Leontiev, P. Ya. Galperin e N.F 

Talízina, dentre outros. 

Piotr Yakovlevich Galperin foi colaborador de Vygotsky e Leontiev e para uma 

melhor compreensão de sua teoria é importante conhecer um pouco a teoria de 

Vygotsky e também a de Leontiev, visto que, Galperin trabalhou na perspectiva de 

entender o processo de internalização do conhecimento a partir da atividade 

desenvolvida por Leontiev. A ideia que é sustentada por Núñez (2009) é de integrar de 

forma dialética as teorias de Vygotsky, de Leontiev e de Galperin, num sistema com um 

potencial heurístico para se compreender, de forma mais coerente, as potencialidades e 

as limitações de cada um desses teóricos na aprendizagem e no desenvolvimento do 

estudante. Para isso, será feita uma abordagem introdutória e sucinta desses autores, 

sendo que mais adiante se explorará a teoria de P. Ya. Galperin.  

Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) foi fundador da Escola Histórico-

Cultural e a sua Teoria Histórico-Cultural constitui um referencial quando se pensa na 

educação como um processo que mobiliza a personalidade integral do aluno em sua 

formação como sujeito social e histórico. Vygotsky realizou uma verdadeira revolução 

na psicologia quando aplicou, de forma criativa, os princípios do materialismo dialético 

e histórico, e reformulou o objeto de estudo da psicologia em relação aos métodos de 

abordagem dos processos psicológicos. De acordo com a teoria de Vygotsky, as 

capacidades humanas não são inatas, mas se desenvolvem durante a vida e se formam 

durante a assimilação da experiência das gerações anteriores (NÚÑEZ, 2009). 

Já Alexei Nikolaievich Leontiev (1903-1979) foi psicólogo, figura principal da 

Escola de Jarkov e colaborador de Vygotsky. Formulou sua Teoria da Atividade, na 



44 
 

 

qual recontextualizou a psicologia e seu objeto, não no plano ideal, como acreditava 

Vygotsky, mas no conjunto das atividades que os indivíduos desenvolvem, no seio das 

quais se dão relações diversas, entre elas a comunicação. Então, dessa forma, não são as 

palavras, enquanto signos em uma visão semiótica, o objeto da psicologia, mas a 

atividade vital orientada a um objeto. Nessa perspectiva, a Teoria da Atividade de 

Leontiev vem para ampliar o potencial explicativo da Teoria Histórico-Cultural 

(NÚÑEZ, 2009). 

Tratando-se de Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988), ele foi soviético, 

nascido na Ucrânia, médico, psicólogo, colaborador de Leontiev, doutor em Ciências 

Psicológicas; professor da Universidade Estadual M. Lomonosov de Moscou, 

personalidade Emérita das Ciências da antiga República Federativa Soviética Russa e 

membro da Escola de Jarkov, fundada pelo grupo de Luria e Leontiev (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2015). 

A teoria de Galperin, na opinião de Talízina (1988), é uma base psicológica 

adequada para a direção científica do ensino. A teoria de Galperin considera o estudo 

como um sistema de determinados tipos de atividades que levam o estudante a novos 

conhecimentos, habilidade, hábitos, atitudes e valores. 

2.1 O contexto da produção da Teoria de P.Ya Gaperin 

Sendo um dos membros da escola de Jarkov e dando continuidade ao 

pensamento de Leontiev e as ideias de Vygotsky, Galperin criou uma teoria do 

desenvolvimento psíquico a partir de suas pesquisas, bem como desenvolveu um 

mecanismo de interiorização das ações externas em internas, em que destaca o papel das 

ações externas no surgimento e na formação das ações mentais no ensino. Assim sendo: 

Aprender novos conceitos, novas generalizações, novos conhecimentos e 

novas habilidades, o aluno deve assimilar ações mentais adequadas. Isso 

supõe que tais ações se organizem ativamente. De início, assumem a forma 

de ações externas, que se formam em colaboração e, só depois, transformam-

se em ações mentais internas (NÚÑEZ, 2009, p. 79). 

Galperin estudou detalhadamente as etapas da formação da atividade externa em 

interna, além de explicar como ocorre a assimilação de um conhecimento. Na opinião 

de Núñez :  

Galperin elaborou um dos estudos mais detalhados a respeito das etapas de 

formação da atividade interna com base na externa e do papel de cada um dos 

momentos funcionais da atividade-orientação [...]. A teoria de Galperin porta 

uma contribuição metodológica científica importante para a atividade de 
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ensino, ao explicar que a assimilação do conhecimento ocorre em etapas 

fundamentais de sua formação, no sentido da passagem do plano da 

experiência social para o da experiência individual (NÚÑEZ, 2009, p. 93). 

Dessa forma, essas concepções de Galperin constitui tanto uma aplicação como 

uma continuidade dialética dos princípios metodológicos das ideias que tiveram origem 

ainda com Vygotsky e Leontiev, destacando-se em especial o papel da atividade de 

orientação-investigação, que acontece no plano da imagem, da representação mental; 

sua definição como objeto da psicologia, e as transformações qualitativas que a ação 

externa experimenta no caminho de sua transformação em atividade psíquica interna 

(NÚÑEZ, 2009). 

Com a Teoria da Atividade de Leontiev, a aprendizagem voltada para o 

desenvolvimento da personalidade integral dos estudantes, passa a ser compreendida 

como um tipo específico de atividade, com uma estrutura, que, do ponto de vista 

metodológico, potencializa a instrumentalização do ensino e da aprendizagem.  

A. N. Leontiev  como poucos psicólogos do seu tempo histórico, pelo fato de se 

empenhar, de forma extraordinária, na tarefa de transformar a educação no período de 

construção do socialismo soviético, com base na Psicologia Pedagógica e nos 

pressupostos teóricos do marxismo-leninismo. (Núñez e Oliveira, 2013). De acordo com 

Núñez (2009):  

Leontiev analisa criticamente a Teoria Histórico – Cultural de Vygotsky 

afirmando que não são os conceitos e sim a atividade real o que une o sujeito 

com a realidade, o que determina o desenvolvimento da consciência[..] A 

análise da Teoria da atividade de A. N. Leontiev, possibilita uma melhor 

compreensão do processo de assimilação de conceitos científicos no contexto 

escolar, em uma perspectiva que integra, de forma dialética, as ideias de 

Vygotsky. Esse quadro teórico sobre aprendizagem se completa com as 

contribuições de P .Ya. Galperin criador da teoria de assimilação por etapas 

das ações mentais (p. 26). 

Para Leontiev (1985), a atividade é um processo no qual o estudante age 

ativamente sobre a realidade e sobre os conceitos a assimilar, tendo como 

características: sujeito da atividade, objeto da atividade, motivos, objetivos, sistema de 

operações, meios, condições e resultados, sendo as ações parte da operação e devem 

orientar o aluno para alcançar o objetivo de aprendizagem. As operações são métodos 

por meio dos quais se realizam a ação. Galperin (1986) apresenta características que 

qualificam essas ações, dentre elas: a forma como se realiza a ação, o plano material ou 

mental, o grau de generalização, o grau de percepção, o grau de consciência e o grau de 

independência. 

Vygotski e Leontiev não se ativeram às formas de transformação da atividade 

externa em interna, isto é, à internalização de novos conhecimentos e habilidades. Tal 
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questão se tornou objeto de estudo de Piotr Yakovlevich Galperin, que também a 

traduziu para o sistema de ensino.  

A tese central da Teoria de Galperin expressa que a assimilação dos novos 

conhecimentos e habilidades se dá por etapas, ou seja, da passagem da experiência 

social para a experiência individual ou, como explica Vygotsky (1989), do plano 

interpsicológico ao plano intrapsicológico, como expressão do princípio de 

internalização da atividade.  

A atividade objetiva concreta do sujeito significa que há a possibilidade de 

interpretá-la como uma solução de determinados problemas. O processo de solução de 

problemas é orientado para a transformação do material inicial com a ajuda de 

determinadas ações mentais. Portanto, o problema psicológico consiste no 

esclarecimento da forma para se transformar os objetivos nas próprias ações mentais e, 

principalmente, na solução de que modo aparece um processo psicológico novo, 

concreto (GALPERIN, 2001). 

A obra de Galperin é marcada pela coerência e pela filiação ao materialismo 

dialético e histórico. Núñez e Oliveira (2013) evidenciam, em uma de suas obras, que a 

preocupação de Galperin em suas pesquisas, era “compreender como os conceitos 

complexos e muito discutidos de mediação e interiorização, apresentados por Vygotsky, 

poderiam ser instrumentalizados para se organizar o ensino que desenvolvesse os 

estudantes como personalidades integrais”.  

Como se viu, a teoria de Galperin é uma continuidade do trabalho de Leontiev e 

Vygotsky. Assim enquadra-se no conjunto da teoria histórico-cultural. Isso ajuda a 

compreender a importância dessa teoria para o ensino e a aprendizagem, visto que 

Galperin traça o percurso que conduz o estudante no processo de mentalização do 

conhecimento oriundo da ação, da atividade, das relações estabelecidas no meio social, 

a partir da aplicação de alguns princípios didáticos, desenvolvidos por ele (NÚÑEZ, 

2009). A teoria de Galperin define as condições e as etapas da assimilação dos 

conteúdos.  

Com essa contextualização sobre Vigotsky, Leontiev, e Galperin, afirma-se que 

esses autores são um marco teórico da aprendizagem, e do desenvolvimento da 

personalidade humana, com fortes implicações para a educação de Ciências Naturais do 

século XXI, pois as ideias essenciais das teorias são: a mediação, o histórico e o cultural 

na aprendizagem orientada para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Nesse ínterim, este trabalho abordará as ideias-chave da teoria de Piotr Yakovlevich 
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Galperin, como referência para se pensar a aprendizagem dos licenciandos de Química, 

de tal forma que eles possam vivenciar uma experiência inovadora que se constitua num 

conhecimento profissional para sua prática na educação científica de seus estudantes da 

Educação Básica.    

 

2.2 A aprendizagem dos licenciandos e a Teoria de Formação Planejada das Ações 

Mentais de Galperin: os subsistemas da teoria 

Galperin (2001d,) considera a aprendizagem como sendo toda operação que 

tenha como resultado nova formação de conhecimento, ou novas qualidades no 

conhecimento que os alunos já possuam, onde “o vínculo interno que existe entre a 

atividade, os novos conhecimentos e habilidades residem no fato de que, durante 

atividade, as ações com os objetos e fenômenos formam as representações e conceitos 

desses objetos e fenômenos”. 

Galperin acredita também que o vínculo interno entre atividade e os novos 

conhecimentos e habilidades se dão quando, no processo da atividade, as ações isoladas 

se transformam em habilidades e, ao mesmo tempo, como consequência dessa tarefa 

com os objetos, integram-se as representações e os conceitos a esses objetos. Por trás de 

cada imagem, se oculta uma ação mental generalizada, abreviada e automatizada 

(GALPERIN, 2001a). 

Ainda de acordo com Galperin (2001b), assimilar significa apropriar-se do 

objeto do conhecimento, em que as principais etapas nas quais a ação é realizada, 

representam os níveis sucessivos da transformação do objeto do conhecimento em algo 

mais próprio do sujeito que aprende. 

Para Núñez (2009) a teoria de Galperin consiste em encontrar primeiro a forma 

adequada da ação; segundo, encontrar a forma material de representação da ação e, 

terceiro, transformar essa ação externa em interna.  

Nessa direção, uma ação pode ser realizada de formas diferentes: a) no plano 

material: utilizando os meios (objetos, materiais e instrumentos) para realizar a ação ou 

o plano materializado quando se utiliza esquemas, diagramas ou modelos que 

expressam as relações essenciais entre os componentes do objeto de assimilação; b) no 

plano da linguagem externa quando os alunos utilizam a linguagem verbal (escrita e 

oral) e c) no plano mental quando a ação se cumpre completamente na forma mental, 

percorrendo o caminho da interiorização, transformando-se de ação externa para uma 

ação interna (GALPERIN, 1986 apud NÚÑEZ, 2009). A teoria de Galperin, segundo 
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Talízina (1988), “desenvolveu-se como uma teoria do ensino e da formação ontogênica 

da atividade psíquica do homem, o processo de assimilação da experiência acumulada 

pela humanidade”.  

De acordo com Núñez (2009), essa teoria considera a aprendizagem como sendo 

um tipo específico de atividade, cujo cumprimento conduz o aluno a novos 

conhecimentos, hábitos e ao desenvolvimento da sua personalidade, uma vez que cada 

tipo implica um sistema de ações unidas por um motivo que, em conjunto, assegura o 

alcance do objetivo da tarefa que se assimila, acrescentando que o processo de 

assimilação do conceito é também sua aplicação em forma de atividade. 

Assim, a aprendizagem de uma nova habilidade se dá de um modo melhor, uma 

vez que há a automatização da ação formada, a ação passa de material ou materializada 

para verbal externa e, em seguida para ação mental, tornando-se o grau de generalização 

aumentado constantemente no processo de interiorização. E, dessa forma, a autonomia 

do estudante avança para uma ação compartilhada; isso acontece com a ajuda de duplas 

de estudantes, até chegar a uma ação independente feita pelo estudante. 

A ideia fundamental da teoria de Galperin é que as novas ações mentais, por sua 

natureza, são ações objetivas que inicialmente se realizam com o apoio de objetos 

externos, na medida em que esses são manipulados, passando-se por uma série de 

etapas. Posteriormente, as ações são realizadas no plano mental e se tornam 

propriedades da psique.  

A internalização da atividade externa em interna é concebida como um ciclo 

cognoscitivo, na qual se realçam momentos funcionais (orientação, execução e 

controle), que, se não podem ser considerados de forma linear, podem ser separados, 

metodologicamente, para análise (GALPERIN, 1986 apud NÚÑEZ, 2015). 

Núñez (2009) ainda acrescenta que a habilidade implica o domínio das formas 

da atividade cognoscitiva, prática e valorativa, ou seja, o conhecimento em ação, uma 

vez que os conhecimentos teóricos sempre existem relacionados com umas ou outras 

ações (habilidades), sendo que as habilidades trazem consigo os seus conceitos.  

 As ações são parte da atividade e devem orientar o licenciando para alcançar o 

objetivo da aprendizagem. No caso deste trabalho há a preocupação com a formação e o 

desenvolvimento da habilidade de modelagem científica, como conhecimento 

profissional necessário a um professor de Química, e que leva a diferenciar as categorias 

ação, operação e habilidades.  
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Segundo Leontiev (1989 apud NÚÑEZ 2009), a atividade humana não pode 

existir de outra forma que não seja a de ações ou grupos de ações, por exemplo, a 

atividade de aprendizagem se manifesta nas ações de aprender. Explicitando seus 

pressupostos, Leontiev (1989 apud NÚÑEZ 2009) determina a ação como um processo 

orientado, impulsionado não por seu objeto, e sim pelo motivo da atividade que o 

sujeito realiza. Uma mesma ação pode fazer parte de diferentes atividades, assim como 

pode passar de uma para outra. 

Para Núñez (2009), a atividade e a ação se diferenciam por sua relação 

específica com o motivo, no primeiro caso, e com o objetivo no segundo, porém têm 

uma composição operacional análoga. A ação é parte da atividade, mas se diferencia 

dela na medida em que o objeto e o motivo não coincidem. A ação é um processo 

orientado a um objetivo: “Um ato ou uma ação é um processo no qual objetivo e motivo 

não coincidem (isto é, com aquilo para a qual se dirige), mas reside na atividade da qual 

faz parte” (LEONTIEV 1989 apud NÚÑEZ 2009). 

Já as operações são as formas pelas quais se realizam a ação, conceitua Leontiev 

(1989 apud NÚÑEZ 2009). Se a ação se correlaciona com o objetivo, as operações se 

correlacionam com as condições que podem variar e, dessa forma, varia o aspecto da 

ação. 

Na opinião de Núñez (2009) a ação se realiza via operações, não obstante, ação e 

operação apresentam identidades próprias. Distinguem-se em relação ao objetivo a 

atingir. As operações dependem das condições sob as quais o objetivo da ação se 

expressa, enquanto a ação é determinada pelo objetivo. Uma mesma ação pode ser 

executada por diferentes operações e, por sua vez, uma mesma operação pode responder 

a diferentes ações. Consequentemente, a ação tem certa independência relativa à 

operação. Segundo Leontiev, a unidade superior na estrutura da atividade se denomina 

“atividade”, a segunda unidade em hierarquia decrescente é ação e, por último, a 

operação. Todas elas se encontram de modo recíproco. As operações são métodos por 

meio dos quais se realiza a ação. As operações correspondem às condições nas quais se 

dá o objetivo.  

Núñez (2009), ainda acrescenta que uma ideia-chave na discussão das operações 

como sistema das ações é a definição de habilidade. As habilidades são conteúdos das 

ações que o sujeito domina, estruturados em operações e orientados a um objetivo; essas 

habilidades possibilitam a interação com os objetos e com outros sujeitos. Segundo 

Leontiev (1989 apud NÚÑEZ 2009): “constituem um produto de aprendizagem com 
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características específicas e uma maneira de regular a atividade do sujeito”. Dessa 

forma, considera-se que: Uma atividade se estrutura na base de ações, e as ações na base 

de operações. 

A formação de uma habilidade supõe a assimilação consciente de ações, que 

toda vez que o estudante se apropria delas passam a ser habilidades. Nisso, as operações 

que formam as novas ações já são do domínio dos estudantes.  

A ação modelar, cientificamente processo e fenômeno em Ciencias Naturais, 

estrutura-se por um conjunto de operações (denominam-se de microações). Na 

formação e na aprendizagem, quando se passa a ter domínio dessas ações, pode-se falar 

de habilidade “modelar cientificamente processo e fenômeno em química”. 

Para Talízina (1988), um dos grandes méritos da Teoria da Assimilação de 

Galperin está relacionado ao fato de não se limitar a teses generalistas sobre a atividade 

e nem simplesmente destacar a ação como unidade de análise da atividade psíquica, mas 

sim, converter a investigação das gênesis das ações mentais, em um método de estudo 

das atividades psíquicas em que se determina a tarefa de analisar seus tipos específicos, 

a partir das ações mentais que os compõem. 

Galperin e seus colaboradores têm como pressuposto a natureza social da 

atividade psíquica do homem, que é transmitida e enriquecida pelas diferentes gerações, 

não apenas mediante à herança biológica, mas pela aprendizagem, que engendra a 

assimilação dos produtos, meios e tipos de atividade, elaborados socialmente na 

interação social (NÚÑEZ, 2009).  

A teoria de Galperin constitui uma etapa lógica do desenvolvimento da ciência 

pedagógica soviética, tendo por bases os trabalhos de Vygotsky, Leontiev dentre outros 

colaboradores, que versam sobre:  

a) o enfoque do caráter ativo do objeto da psicologia; 

b) o reconhecimento da unidade da psique e a atividade prática externa; 

c) a compreensão da natureza social da atividade psíquica do homem.  

Galperin considera em sua teoria a aprendizagem como sendo um tipo específico 

de atividade, cujo cumprimento conduz o estudante a novos conhecimentos, hábitos e 

ao desenvolvimento da sua personalidade, sendo que cada tipo implica um sistema de 

ações unidas por um motivo que, em conjunto, assegura o alcance do objetivo da 

atividade que se deseja assimilar, salientando que o processo de assimilação do conceito 

é também sua aplicação em forma de atividade. E a qualidade da aprendizagem dos 
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conhecimentos é determinada pelo tipo de atividade que se utiliza para sua assimilação 

(NÚÑEZ, 2009).  

Compreender as implicações da teoria de Galperin para o ensino significa 

perceber na prática a importância de cada uma das etapas de assimilação e sua 

organização, bem como a articulação que se estabelece entre elas. Disso decorre que as 

etapas de assimilação do conhecimento pautadas nessa teoria, precisam considerar a 

necessidade da motivação, do estabelecimento da BOA
8
, da orientação e do controle 

durante a sua execução e principalmente a necessidade de disponibilizar atividades que 

permitam que o sujeito percorra as etapas: (a) material ou materializada, (b) da 

linguagem externa para interna, e, por fim, chegar à etapa mental, que é de fato quando 

ocorre a internalização da atividade externa em interna, e que sem dúvida é o objetivo 

do processo de ensino escolarizado. 

De acordo com Núñez e Ramalho (2015), a teoria de Galperin pode ser 

estruturada em três subsistemas integrados entre si:  

a) o das condições que garantem a correta execução da ação (das condições); 

b) o das propriedades qualitativas da ação que possibilitam a formação da ação com 

determinadas qualidades (dos indicadores qualitativos); 

c) e o da passagem da ação do plano externo ao plano mental, ou seja, ao das etapas de 

assimilação. 

Esses três subsistemas constituem as condições que podem favorecer ou 

obstaculizar a aprendizagem e, consequentemente, a formação ou atualização de 

habilidade dos estudantes. 

Isso significa que a formação de uma habilidade, ou sua atualização, deve partir 

do conhecer o tipo de BOA de cada estudante, como representação da ação, na qual se 

inclui o conceito (ou sistema de conceito), a ação (sua estrutura operacional), a 

definição das qualidades de nova ação ou sua atualização, e a reestruturação da BOA, 

fazendo-a passar, de forma planejada, por etapas que representam a internalização da 

ação, segundo a Zona de Desenvolvimento Próximo (Núñez e Ramalho, 2016). Esse 

pressuposto é uma referência no diagnóstico do conhecimento profissional que integra 

as BOAs dos licenciandos a ser comparadas com o EBOCA
9
, enquanto conhecimento 

desejado.  

 

                                                             
8
 Base Orientadora da Ação 

9
 Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 
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2.2.1 O subsistema das condições ou da Base Orientadora da Ação 

De acordo com Galperin (1986) toda ação apresenta como estrutura funcional 

invariante: a orientação, a execução e o controle ou regulação da ação. Para Galperin, a 

qualidade da execução e os mecanismos de autor da regulação da ação, dependem da 

orientação de que dispõe o sujeito. Dessa forma, a qualidade da aprendizagem, a 

formação de novas habilidades ou a atualização de algumas delas dependem da 

orientação, ou da BOA que se elabora ou reelabora.  

Núñez e Ramalho (2015) descrevem que no subsistema das condições que 

garantem a correta execução das ações situa-se a orientação. A realização de uma ação, 

pelo estudante pressupõe o desenvolvimento, por ele, de determinada representação 

tanto da ação como das condições nas quais a ação se realizará (GALPERIN, 1986a). A 

orientação é uma das funções da atividade psíquica e da comunicação do estudante na 

aprendizagem. É elaborada pelo estudante quando tem uma necessidade, um desejo de 

ter uma nova imagem, compreensiva e com sentido pessoal de uma forma racional 

(essencial), de uma nova atividade, que pode conduzir à satisfação da necessidade em 

questão (solução com sucesso das novas tarefas ou situações problemas). 

Para realizar a ação, o sujeito precisa ter uma representação dela e das condições 

que a determinam ou condicionam e esses elementos necessários para pensar a ação são 

organizados numa estrutura denominada de Base Orientadora da Ação (BOA). 

A Base Orientadora da Ação (BOA) constitui o modelo da ação, um projeto de 

ação e, assim sendo, deve refletir todas as partes estruturais e funcionais da ação 

(orientação, execução e controle), assim acrescenta Núñez:   

A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no fundamental, 

depende dela a qualidade da execução. Se elaboramos um conjunto de 

situações em que se deva aplicar essa ação conforme o plano de ensino, essas 

situações em que se deva aplicar essa ação conforme o plano de ensino, essas 

situações ditarão um conjunto de exigências para a ação que se forma e, 

juntamente com elas, um grupo de propriedades que respondem a essas 

exigências e estão sujeitas à formação (GALPERIN, 1986 apud NÚÑEZ, 

2009, p126).  

De acordo com Galperin (2011), a base orientadora da ação deve determinar a 

relação entre a parte material, representada pelos componentes de execução, e a parte 

mental da ação, que reúne os componentes de orientação e de execução, direcionando o 

sujeito para uma percepção clara e precisa da situação-problema e para a realização de 

uma ação consciente, que seja capaz de solucionar, com eficiência, a situação-problema.  

Para Galperin:   



53 
 

 

A representação antecipada da tarefa, assim como o sistema de orientadores, 

os quais são necessários para seu cumprimento, formam o plano da futura 

ação, a base para sua direção. A esse plano, nós denominamos de Base 

Orientadora da Ação (1982, p. 81). 

Galperin ressalta que: 

Compreender uma situação dada é uma tarefa geral da atividade orientadora 

investigativa, a qual supõe, mais ou menos, distinguir, de forma clara, as 

tarefas consecutivas que a compõem: a análise da situação, distinção do 

objeto de necessidade, esclarecimento do caminho a ser seguido para se 

atingir os objetivos, controle da correção, ou seja, regulação da ação ao longo 

do processo de execução (1982, p. 63). 

Talízina com referência à BOA considera: “é o elemento estrutural sobre cuja 

base transcorre a direção da ação. É o sistema de condições no qual realmente se apoia o 

sujeito para cumprir a ação” (1988, p. 43). A orientação é a base sobre a qual o 

funcionamento mental é estruturado. Dessa forma, a atividade de orientação é o 

verdadeiro objeto da Psicologia. A BOA é o aspecto mais importante do mecanismo 

psicológico da ação. Ela define o lugar de cada operação e garante o controle da ação no 

processo de execução. 

Núñez e Ramalho (2016) chamam a atenção para o fato da orientação 

psicológica se fazer necessária quando os mecanismos já assimilados se tornam 

ineficazes para a solução, com sucesso, de novas tarefas. A respeito disso, Galperin 

afirma:  

Durante a atividade orientadora, o sujeito realiza um exame da situação nova, 

confirma ou não o significado racional ou funcional dos objetos, testa e 

modifica a ação, traça um novo caminho e, mais adiante, durante o processo 

da realização, faz um controle da ação de acordo com as modificações 

previamente estabelecidas (1982, p. 81). 

Segundo Núñez e Ramalho (2016) o sujeito precisa construir uma nova 

orientação, quando a situação tem um caráter de novidade, que provoca um estímulo, 

uma necessidade, um motivo, impulsionando a busca pela solução da situação em 

questão. Segundo as etapas de assimilação, é, precisamente, essa orientação o objeto de 

assimilação, a condição para a realização da ação mental que mobiliza os conceitos e 

outros recursos afetivos, na solução das tarefas e das situações-problema.  

Na Base Orientadora da Ação, inclui-se o sistema de condições em que o sujeito 

se apoia para cumprir uma atividade. O estudante pode construir o sistema de 

conhecimentos e estabelecer os modelos das ações a executar, visando levar a efeito a 

atividade, assim como a ordem de realização dos componentes da ação: orientação, 

execução e controle. Diferentemente do behaviorismo, para o qual a parte executiva é 

privilegiada, na perspectiva da teoria de Galperin, a orientação que o sujeito constrói 

para a atividade, determina, entre outros fatores, a qualidade da aprendizagem.  
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Segundo Núñez (2009), o esquema da BOA é um esquema operatório. Nela, se 

inclui de forma estruturada e compreensível para o estudante, os seguintes aspectos:  

 A representação do produto final da ação;  

 A representação dos produtos parciais, assim como a ordem de execução das 

ações;  

 As operações que permitem chegar ao produto;  

 Os meios de apoio;  

 Os modos de controle.  

Dessa forma, na Base Orientadora da Ação, são designados três modelos: o 

modelo do objeto (ou seja, o conceito); o modelo da ação (o sistema de operações 

necessárias para a execução da atividade) e o modelo do controle (as ações para a autor 

regulação). É importante destacar que a BOA é uma referência que se torna subjetiva 

em face às peculiaridades dos estudantes.  

No caso da habilidade da modelagem científica de fenômenos e processos em 

Química, a B.O.A estrutura-se na base de: 

Quadro 01- Modelo de orientação da B.O.A para habilidade da modelagem científica em 

fenômenos e processos químicos. 

Modelo do objeto  O que é modelar cientificamente fenômeno e 

                        processos em Química? 

 

 

Modelo da ação      Como se cria um modelo científico de um 

    fenômeno ou processo em Química? 

 

 

Modelo do controle Como regular a execução com sucesso da 

ação? 

 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Núñez (2012) ainda acrescenta que a BOA constitui para o sujeito a imagem da 

ação que ele irá realizar, a imagem do produto final, ligada tanto aos procedimentos 

como ao sistema de condições, exigidas para a ação. Na BOA, expressa-se o modelo 

teórico da atividade de aprendizagem, como um sistema de operação que regula e dirige 

a aprendizagem nas condições específicas. Ela se dirige à construção correta e racional 

da parte executora. O conteúdo da BOA marca a estrutura da ação em termos das 
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operações necessárias para se atingir os objetivos como metas. O estudante, antes de 

fazer, deve ter clara compreensão do que vai fazer, com possibilidades de argumentar as 

ações que conformam a atividade que vai desenvolver. Ao formular o referido modelo 

teórico, por meio do qual poderá desenvolver a atividade, o estudante precisa 

conscientizar-se de sua estrutura. As pesquisas feitas pelos psicólogos soviéticos têm 

mostrado que, segundo Talízina (1988), o papel decisivo na formação da ação 

corresponde à parte orientadora, pois é ela quem determina a qualidade da ação. 

A elaboração ou reelaboração da BOA deve permitir aos estudantes determinar 

seu conteúdo em termos dos conceitos e das ações que devem executar para resolver as 

situações-problema (orientadas pelo objetivo) e satisfazer suas necessidades como 

personalidade (NÚÑEZ, 2012). 

As BOAs dividem-se em tipos. O tipo de orientação determina a qualidade da 

ação, o produto final, e a aprendizagem. Galperin (2001) afirma que, dos resultados de 

suas investigações, conclui-se que, em termos gerais, as formas de orientação podem ser 

classificadas em três tipos fundamentais. Ele definiu os três tipos de BOA tomando, 

como critérios, o grau de generalização, o caráter detalhado do sistema de operações da 

ação e o modo de elaboração da orientação.  

O mais importante reside no fato de que cada tipo de orientação equivale a um 

determinado processo de formação da ação e uma certa qualidade de seu produto final. 

Genericamente, as características desses tipos fundamentais estão detalhadas, a seguir, 

de acordo com Galperin (2011) os tipos de BOAs:  

Primeiro tipo: Em geral, a base orientadora da nova ação não é assinalada (mostrada) 

de maneira insuficiente. Segundo Núñez (2009), “caracteriza-se por uma composição 

incompleta da orientação”.  

A orientação do sujeito transcorre por meio de indicadores isolados, é frágil e 

incoerente. Na tarefa, a orientação distingue-se não tanto externamente, mas também 

pelo tempo e modo de sua realização; quase não se diferencia das operações de 

execução, que têm um caráter de ensaio e erro. O processo de formação da ação 

transcorre lentamente, pela via da diferenciação desordenada (com frequentes perdas e 

buscas repetidas) dos indicadores orientadores e dos movimentos reforçadores. 

Frequentemente, a impressão geral da mudança da situação, em presença ou ausência 

desses indicadores, adota a função de sinal e não dos próprios indicadores, os quais não 

se diferenciam. A análise da situação é superficial e sumária e a execução da ação é 

impulsiva e imprecisa. Finalmente, a ação adquire uma precisão significativa e com uma 



56 
 

 

facilidade de execução (porém somente em condições invariáveis). Em condições 

variáveis, a ação é muito sensível, portanto, com resultados diferentes nos ensaios 

sucessivos. A transferência da ação formada é muito limitada.  

Segundo tipo: De orientação, típica do ensino tradicional, são oferecidas aos 

estudantes, de forma elaborada, todas as condições necessárias para o cumprimento 

correto da ação. O professor apresenta a base orientadora completa da ação para a nova 

tarefa, explicando suas conexões e relações objetivas, a significação dos pontos de apoio 

e o modo de execução da ação. Como regra geral, porém, no início, o sujeito não toma 

em consideração essas condições e, se não for controlado, atua a seu modo, regressando 

aos ensaios e erros. Evidentemente, a indicação da base orientadora é utilizada como 

sugestão, na medida em que a própria atividade preparou o sujeito para sua percepção. 

A partir daí o processo de formação da ação se abrevia um pouco, porém não muda seu 

próprio caráter.  

Para levar a efeito o segundo tipo de orientação, é necessário, com a ajuda de 

uma organização externa rigorosa, proporcionar ao sujeito a correta execução da ação. 

A princípio, possui a seguinte característica: o sujeito compara cada elemento da tarefa 

com a parte correspondente do material e, depois, faz a operação. Em geral, depois é 

realizada sem erros. A mudança sistemática do material conduz à generalização 

sistemática da ação, já que, como a ação é executada em uma ordem invariável, então, 

rapidamente se forma o estereótipo dinâmico. A análise da situação se abrevia até se 

converter em reconhecimento; a execução das operações se dá sem uma comparação 

antecipada, e assim se desenvolve a automatização de todo o transcurso.  

Dessa forma, a atividade orientadora se separa, claramente, da execução desde o 

princípio. A orientação acontece com determinados indicadores e, por meio deles, são 

consideradas as relações objetivas do material. A orientação é, pois, racionalizada, 

enquanto a ação, planejada. A transferência a novas tarefas entendidas como novas 

situações está condicionada em grande medida (porém, não totalmente), pela presença 

de elementos idênticos aos assimilados anteriormente.  

Terceiro tipo: Essa orientação se diferencia, em primeiro lugar, pela habilidade de o 

estudante em formar, individualmente, a imagem orientadora completa da ação.  

A análise que permite o estudante diferenciar qualquer tarefa, dentro de uma 

determinada área, pressupõe a orientação do estudante, não para os índices de qualquer 

tarefa particular, mas para as propriedades e relações essenciais de qualquer objeto da 

área dada. Isso significa a fonte comum dessa orientação, que por meio da ajuda, depois, 
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nas áreas isoladas, se estabelecerão as combinações dessas propriedades e relações, as 

quais condicionam os indicadores característicos, os pontos de apoio dessa tarefa 

particular.  

A orientação do terceiro tipo se forma fácil e rapidamente. O tempo geral de 

assimilação dessas primeiras tarefas (quando tem lugar a formação das três habilidades 

antes mencionadas) é menor que o tempo de assimilação do segundo tipo. Depois, o 

tempo de assimilação das tarefas posteriores (onde se formam somente a terceira 

habilidade e as duas primeiras se aplicam já em forma separada) se reduz, 

sensivelmente, para toda a série de tarefas.  

Uma vantagem fundamental da aprendizagem com uma orientação do terceiro 

tipo, consiste na mudança essencial do processo e do produto da aprendizagem. Ao 

diferenciar, individualmente, a base orientadora da ação, o sujeito a segue ativamente, e 

a organização externa da ação se torna desnecessária. A ação é desenvolvida 

corretamente desde o primeiro, enquanto a assimilação posterior transcorre também sem 

erros. A ação que se forma sobre a análise das relações da área proporciona dados muito 

precisos acerca das mudanças das condições (da situação, do material e dos estados do 

próprio sujeito).  

A orientação do terceiro tipo se manifesta em uma completa transferência da 

ação, dentro dos limites de sua aprendizagem. Nesse momento, participa, claramente, a 

diretriz geral de investigar antes de atuar, de abordar as novas tarefas a partir de seu 

estudo prévio. É evidente que esse tipo de orientação apresenta algumas dificuldades, 

em virtude de uma reconstrução essencial não somente dos métodos de aprendizagem, 

mas também das próprias disciplinas (diferenciação de métodos gerais para a análise e 

organização do material do geral para o particular). Porém, precisamente o terceiro tipo 

de orientação constitui uma possibilidade real para a formação planejada dos processos 

psíquicos e das propriedades da personalidade, não somente com os indicadores que 

hoje se consideram mais efetivos, mas também com os indicadores que serão 

promovidos no futuro sobre a base das novas possibilidades.  

A BOA III devido ao seu caráter generalizado implica uma organização 

sistêmica dos conteúdos, considerando a essência manifestada numa variedade de 

possibilidades. Consequentemente, essa essência é o objeto da assimilação e da 

orientação dessa natureza. Ao se estruturar a BOA III, deve-se estabelecer a invariante 

do sistema, que no caso deste trabalho é a invariante feita por Justi e Gilbert, (2002) 
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para a criação de modelos no ensino de Ciências, intitulada Modelo de Modelagem que 

será tomada como referência para tal que será apresentada posteriomente.  

O quadro 02, a seguir, traduz um resumo das referidas caracterizações dos 

diferentes tipos de base orientadoras da ação, discutidas nesta unidade do trabalho:  

Quadro 02 - Representação das características dos três tipos de base orientadoras da ação, 

considerada anteriormente 

CARACTERÍSTICA 

 

 

BOA 

Da base orientadora segundo 

seu carácter generalizado 

Da base orientadora 

segundo a plenitude 

Da base orientadora 

segundo o modo de 

obtenção 

 

I 

 

Concreta 

 

Incompleta 

 

Elaborada 

Independente 
II Concreta Completa Se da preparada 

 

III 

 

Generalizada 

 

Completa 

 

Elaborada 

Independente 

Fonte: TALIZINA, N. F. Psicologia de La Enseñanza. Moscu: Editorial Progreso, 1988, p. 89. Um 

recorte do quadro original. 

Ainda se referindo a BOA do tipo III Núñez (2012), comenta que é uma 

orientação completa que dá a possibilidade de orientar não apenas a solução de tarefas 

concretas, mas também todo um conjunto de tarefas de uma mesma classe. Tem sido a 

B.O.A mais estudada dentro da teoria, em estreito vínculo com o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes.  

Referindo-se ao terceiro tipo de orientação, Galperin (1986) afirma que como 

resultado do ensino, conforme o terceiro tipo, no panorama das coisas, ocorre três 

mudanças fundamentais: em lugar de simplesmente as coisas, um conjunto de 

parâmetros relativamente independentes intervêm; em lugar de simplesmente a 

propriedade, o conjunto de suas unidades fundamentais; em lugar do conjunto 

desordenado de partículas, a organização das unidades fundamentais, de acordo com o 

esquema comum a todos os objetos da esfera que se estuda.  

A Base Orientadora da Ação (BOA) é um exemplo de uma ferramenta de 

mediação de natureza semiótica que o professor elabora com o estudante; um tipo de 
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ferramenta psicológica, segundo as ideias de Vygostky. Núñez (2009) assinala algumas 

vantagens de trabalhar esse tipo de orientação:  

 Oferecer grandes possibilidades para o trabalho independente, porque aumentam 

as oportunidades de trabalho criativo;   

 É mais produtiva, por seu caráter generalizado;  

 Libera o estudante da necessidade de estudar cada fenômeno particular de um 

assunto dado. Constitui uma nova forma de armazenamento da informação, em 

vez de armazenar muitos casos particulares para sua análise;  

 É uma orientação teórica e, portanto, penetra na essência dos fatos, com os quais 

consegue contribuir de forma planejada para o desenvolvimento do pensamento 

teórico dos alunos. 

Assim sendo, a base orientadora da ação compõe uma condição essencial para a 

execução correta da ação e a internalização da atividade de aprendizagem, facilitando 

assim a compreensão dos conceitos científicos. Pode-se dizer então que, com a BOA o 

ensino não se dissocia da sua função cognitiva de oferecer uma compreensão das 

propriedades do objeto na execução da tarefa, tornando-se uma excelente orientação 

para os futuros licenciandos de Química na sua prática docente. Isso se deve porque o 

uso da base orientadora da ação consente uma compreensão teórica e prática do objeto 

de estudo, sem separações e é uma ótima opção para se trabalhar os modelos e a 

modelagem científica no contexto escolar da contemporaneidade.  

 

            2.2.2 O subsistema dos indicadores qualitativos da ação  

 

Núñez e Ramalho (2015) explicam que o segundo subsistema da Teoria de 

Galperin se refere aos indicadores qualitativos que caracterizam a ação como produto 

final e que são critérios para a formação planejada da ação, em estreita união com os 

conceitos. As etapas da assimilação se caracterizam pelas mudanças operadas em cada 

uma das características ou dos indicadores da ação. Os indicadores revelam elementos-

chave do desenvolvimento e não só da aprendizagem. 

De acordo com Núñez (2009), um dos méritos de Galperin como criador da 

Teoria da Formação Planejada por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos foi ter 

delimitado um conjunto de parâmetros que constituem indicadores de qualidade das 

habilidades formadas e são critérios para dirigir a formação das habilidades. A 
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transformação da atividade externa, material em mental realiza-se conforme o sistema 

de características qualitativas das ações, definidas na teoria de Galperin. As mudanças 

qualitativas acontecem em uma série de momentos cuja substituição lógica constitui o 

processo de transformação da atividade exterior material, em atividade psíquica interna. 

Galperin (2001d) frisa, como características da ação, a forma, o grau de 

generalização, o caráter abreviado (grau de detalhamento) e o caráter assimilado. O 

estudo das características da ação foi desenvolvido também por Talízina (1987), que 

agrega novas características às definidas por Galperin. A autora classifica as 

características da ação em primárias e secundárias. 

Para a autora as primárias pertencem ao grupo das propriedades fundamentais, 

independentes, das quais uma não é consequência da outra. Dentre as características 

primárias, Talízina (2009) realça a forma, o grau de generalização, o grau de 

detalhamento, o grau de assimilação e o grau de independência. A autora chama a 

atenção para o fato de o caráter independente dessas características não significar que 

entre elas não se estabeleçam relações e influências. Já em relação às propriedades 

secundárias, essas são sempre consequências de uma ou de outras propriedades 

primárias. Esse tipo de propriedade nunca se forma diretamente; forma-se sempre pela 

via das propriedades primárias. Dessa maneira, a solidez, o grau de consciência e o 

caráter racional são propriedades secundárias. 

A forma da ação caracteriza o nível de apropriação, pelo estudante, e representa 

as mudanças qualitativas da transformação da ação que passa de externa (material ou 

materializada), à interna (mental) como expressão do princípio de internalização, sendo 

a linguagem externa uma etapa entre essas duas. Quando os estudantes apresentam um 

alto nível de desenvolvimento intelectual, existe a possibilidade de que possam 

assimilar muitas ações na forma mental (NÚÑEZ e RAMALHO, 2015). 

Talízina (1987) define o grau de generalização no que concerne à extensão do 

conceito, ao limite de aplicação da ação. A generalização é máxima quando se aplica o 

conceito e a ação em situações objetivamente possíveis. De modo contrário, quando se 

aplica o conceito e a ação em situações não aplicáveis à generalização é deficiente.  

Segundo Galperin (1986) o grau de percepção refere-se ao nível de detalhamento 

da ação em seus elementos componentes. No processo de assimilação de novas ações, 

toda ação inicial deve realizar-se de uma forma desdobrada para que se tenha 

consciência dos elementos que a integram, e só depois é que se inicia o processo de 

redução, para chegar à forma reduzida que corresponde à forma mental.  
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Para Galperin o grau de consciência consiste na possibilidade de não apenas 

realizar corretamente a ação, mas também de fundamentar na forma verbal o seu 

cumprimento correto. Esse grau está vinculado ao conhecimento procedimental relativo 

às habilidades que se dominam, as quais são demonstradas a partir da ação. Por 

exemplo, o estudante pode dar-se conta do que está fazendo e por que, utilizando-se da 

linguagem verbal para traduzir uma lógica da ação para uma lógica dos conceitos, como 

forma de permitir uma ação consciente (NÚÑEZ e PACHECO, 1997).  

O grau de independência, de acordo com Galperin, é concernente à possibilidade 

de o aluno realizar corretamente uma ação com ou sem determinados níveis de 

ajuda/mediação. Esse grau tende a aumentar à medida que os alunos avançam nas etapas 

de assimilação, relacionadas ao processo de formação da atividade de aprendizagem 

(NUÑEZ e PACHECO, 1997).  

A teoria de Galperin sustenta-se no princípio de que é possível a formação de 

processos mentais pela via de uma atividade planejada, que se institui em órgãos 

funcionais da própria atividade (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012). Nesse sentido, Galperin 

(2011) desenvolve o princípio da internalização das funções psicológicas superiores de 

Vigotsky, no contexto da Zona de Desenvolvimento Próximo.  

 

            2.2.3 As Etapas de Assimilação na Teoria de Galperin 

 

Núñez e Ramalho (2015) comentam que o terceiro subsistema é relativo à 

assimilação propriamente dita, ou seja, às etapas que devem garantir a passagem da 

nova ação do plano externo ao plano mental. O esquema da formação por etapas da ação 

mental e dos conceitos concede formar (educar), em todos os estudantes, ações mentais 

de orientação geral adequadas aos conceitos. Esses, por sua vez, segundo as qualidades 

definidas, funcionam como um mecanismo heurístico para dirigir um mesmo processo, 

respeitando as diferenças individuais. A assimilação na perspectiva da Teoria de 

Galperin, na qual o desenvolvimento integral dos estudantes é uma finalidade, exige 

considerar os recursos cognitivos e afetivos dos quais dispõe o estudante, na sua história 

de vida, em seus interesses, motivos, desejos, envolvendo o próprio estudante na 

construção das condições favoráveis para aprender e se desenvolver, como parte de um 

grupo, sem perder a sua individualidade. 

Para Núñez e Ramalho (2012), a Teoria de Assimilação de P. Ya. Galperin 

constitui um marco teórico norteador da formação de habilidades, sobressaindo o papel 
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de sua orientação. Considerando a criação de modelos como um tipo de atividade, faz-

se necessário ter consciência da estrutura das ações e das operações que a integram e 

constituem objetos da aprendizagem. Como se viu, Galperin propõe uma metodologia 

que tem por objetivo desenvolver a aprendizagem, passando ao plano mental o sistema 

de operações da habilidade.  

No entendimento de Núñez (2009), as etapas do processo de assimilação se 

caracterizam pelas mudanças operadas em cada uma das características da ação, a 

compreender: a) a forma; b) o grau de generalização; c) de independência; e e) de 

consciência.  

As etapas da assimilação se caracterizam pelas mudanças operadas em cada uma 

das características da ação (a forma, o grau de generalização, de independência, de 

consciência, entre outras). Isso inclui também a automatização da ação (NÚÑEZ, 2009). 

Em sua teoria da formação por etapas das ações mentais, Galperin aponta uma 

importante contribuição para o ensino e a aprendizagem à medida que explica o 

processo de internalização da atividade externa em atividade interna, indicando cinco 

etapas qualitativas, que são: Base Orientadora da Ação, Material ou Materializada, 

Verbal e Mental. Também será destacada a Etapa Motivacional, aludida por Talizina 

(2001), como etapa zero.  

Essas etapas elaboradas por Galperin são antecedidas por uma etapa 

motivacional que se vincula ao processo de aprendizagem antes da assimilação do 

conhecimento. É nela que os estudantes desenvolvem o despertar para a execução das 

tarefas de estudo que levarão à aprendizagem (TALÍZINA, 2011).  

Esquema 1 – Representação das etapas de assimilação de uma habilidade. 

Fonte: NÚÑEZ, Isauro B. Vygotsky,  Leontiev,  Galperin:  formação de  conceitos  e  princípios 

didáticos. Brasília: LiberLivro, 2009 –  de forma simplificada (ARAÚJO, 2014). 

 

1. Etapa motivacional: a etapa motivacional deve estar presente no início da ação ou 

atividade que se deseja realizar. Sua importância reside no fato de que o aluno precisa 
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desenvolver uma “disposição positiva” pelo estudo em questão. É considerada uma fase 

preparatória para a assimilação do conhecimento e oportuna para a exploração de 

situações-problema coerentes com a realidade em que vivem os alunos. 

2. Etapa de estabelecimento do esquema da Base Orientadora da Ação (BOA): nas 

palavras de Núñez (2009), a Base Orientadora da Ação forma o modelo da atividade, 

um projeto de ação e, desse modo, preocupa-se em evidenciar todas as partes estruturais 

e funcionais da atividade (orientação, execução e controle). Essa fase deve ser 

implementada de modo a viabilizar a elaboração conjunta entre professores e 

estudantes. Desse jeito, o estudante terá o conhecimento necessário sobre a atividade a 

ser realizada, bem como as etapas e os aspectos conceituais e procedimentais inerentes a 

ela.  

3. Etapa de formação da ação no plano material ou materializado: essa é uma etapa 

na qual os estudantes começam a executar as ações em parceria com os pares. Como 

indica o tema, ela ainda não ocorre no plano mental, mas em um plano concreto, que vai 

se abstraindo à medida que a linguagem é utilizada, ajudando na reflexão acerca do 

objeto ou de sua representação. Formulam por meio da linguagem tudo o que realizam 

materialmente. 

4. Etapa de formação da ação no plano da linguagem externa: a linguagem externa é 

entendida nessa teoria a partir das contribuições da teoria histórico-cultural, na 

perspectiva da interação entre estudantes e professor. É através da linguagem que são 

criados os signos que por sua vez adquirem significados e passam a ser interiorizados 

independente da presença do objeto. Percebe-se, portanto, que a linguagem ao ser 

interiorizada vai sendo assimilada e assumindo significado, relacionando-se aos 

interesses e as convicções da personalidade. 

5. Etapa mental: é nessa etapa que a linguagem interna se transforma em função 

mental e proporciona ao estudante, novos meios para o pensamento; é a etapa final no 

caminho da transformação da nova ação de externa em interna. 

Para Galperin (apud RIBEIRO, 2008), a base orientadora da ação torna-se o 

modelo da atividade, devendo refletir todas as partes estruturais e funcionais da 

atividade (orientação, execução e controle). Nela, o estudante terá conhecimento não só 

de todas as condições para a realização da tarefa, como dos limites de sua aplicação. 

Essas etapas foram construídas por Galperin durante seus estudos. Seguindo 

Galperin, Talízina efetuou várias pesquisas e observou que o estudante motivado 

aprende melhor e que o professor deve dirigir o ensino e a aprendizagem, criando 
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situações de modo que o estudante tenha disposição para aprender. Ela acrescentou a 

etapa zero, etapa motivacional, pois diferente das outras etapas, não é uma ação, mas 

uma complementação da teoria de Galperin, na qual o professor está presente em todo o 

processo de aprendizagem. O professor é o mediador, que coletará informações que lhe 

serão úteis para corrigir os erros percebidos por meio do diagnóstico, tornando o estudo 

mais eficaz. 

Vale lembrar que durante essas etapas, as ações e os conhecimentos assimilados 

apresentam uma conversão gradual de ações de orientação externa ou, materializadas 

em intelectuais, ações internas. Ou seja, o que se internaliza ao passar pelas etapas, são 

as ações de orientação para a execução e a autorregulação da ação.  

De maneira simplificada é possível declarar que o processo de assimilação da 

nova atividade realiza-se seguindo os passos a seguir, como mostra o quadro 03.  

Quadro 03- Etapas do processo de assimilação da nova atividade 

 B.O.A. AÇÃO 

MATERIAL 

LINGUAGEM 

EXTERNA 

 

MOTIVACIONAL     MENTAL 
   

FORMA EXTERNA     FORMA INTERNA 
   

COMPARTILHADA     INDEPENDENTE 
   

NÃO 

GENERALIZADA 

    GENERALIZADA 
   

DETALHADA     REDUZIDA 
   

      

  Fonte: Núñez; Pacheco (1997). 

Quando as atividades propostas aos estudantes passam pelas etapas da Base 

Orientadora da Ação, e o professor consegue contemplar em cada uma delas sua 

especificidade no desenvolvimento do conceito, os estudantes por sua vez, conseguirão 

transformar a atividade externa em interna, ou seja, internalizarão o conhecimento. E ele 

abandona a condição de conhecimento empírico e ascende ao nível maior de abstração, 

tornando-se científico. Desse modo, o professor pode utilizar os mesmos tipos de 
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tarefas, porém com ênfase em exercícios de maior grau de complexidade, que 

impliquem a transferência do conhecimento para novas situações.  

2.3 O Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) na 

aprendizagem 

De acordo com Núñez e Ramalho (2016), Galperin (1992) introduz também o 

termo de Esquema da Base de Orientação Completa da Ação (EBOCA). Assim, 

enquanto a BOA é a orientação real do estudante, subjetiva, o EBOCA é a base de 

orientação desejada, que contém as condições essenciais para a adequada execução da 

ação. O Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) é elaborado pelo 

professor ou disponibilizado nos conteúdos das disciplinas. Trata-se da representação 

esquemática da BOA tipo III. Esses tipos de esquemas são orientações, tanto dos 

professores como dos estudantes em relação aos conteúdos das disciplinas. 

O EBOCA fornece aos estudantes uma ferramenta cultural para a generalização 

teórica, que consente a compreensão de um conjunto de situações ou de um dado 

domínio. Essa é uma condição essencial para a formação de conceitos gerais e de ações 

mentais com alta possibilidade de transferência da aprendizagem (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2016). 

As ações desenvolvidas e apoiadas nos EBOCAs possibilitam comparar, de 

forma consciente, os esquemas mentais dos estudantes e de suas bases de orientação 

com os esquemas que representam o modelo pedagógico e didático, que deve ser a 

referência de diretriz da aprendizagem.  

Sendo assim, o EBOCA é a representação materializada da invariante do 

conteúdo na forma do que Galperin (1992) chamou de mapa da atividade. Ao referir-se 

ao uso do mapa da atividade, Galperin afirma: 

É necessário assinalar que a presença do mapa da atividade muda 

amplamente a atitude do sujeito diante da tarefa. Em sua ausência, observa-se 

o sujeito, indiferente, com necessidade de estímulos externos. Uma vez que 

esse sujeito recebe o mapa da atividade, muda totalmente e se torna ativo. O 

estudante recebe a ferramenta “nas suas próprias mãos” e se transforma em 

dono da situação, enquanto, sem o mapa, é um executor passivo que depende 

das orientações alheias (2001a, p. 37). 

Vários autores como Reshetova (2004), Sálmina e Reshetova (1985), têm 

discutido fundamentos e formas de representação do EBOCA. Na opinião de Núñez e 

Ramalho (2016) não existem EBOCAs universais, mas a estrutura do modelo do 

EBOCA é independente da natureza dos conteúdos e dos tipos das ações. Pode ser 

usada em todas as disciplinas, uma vez que reflete uma estrutura geral do pensamento. 
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O EBOCA pode ser de diferentes tipos, mas deve ser, preferencialmente, de natureza 

heurística e não um algoritmo fechado, embora, em casos excepcionais, possa ser desse 

último tipo. A elaboração da EBOCA implica na determinação da invariante da 

habilidade, a qual é retratada como um esquema. 

Essas considerações anteriores consentem afirmar que na etapa de reelaboração 

das BOAs dos licenciandos, atinente à habilidade da modelagem científica, de 

fenômenos e processos em Química, há a atividade central e a negociação de sentidos (o 

EBOCA) com os significados (as BOAs dos estudantes) para se chegar a orientações 

desejadas e compartilhadas. Consequentemente, essa é uma etapa da aprendizagem que 

se tem na representação mental adequada à ação, e dessa forma se tem uma 

compreensão também adequada à atividade em questão. 

A aprendizagem é também a estruturação ou reestruturação da BOA, uma vez 

que ela dirige a ação, e considera as relações entre pensamento e ação. Uma 

reorganização da ação provoca a reorganização da orientação, enquanto esquema 

mental. O quadro 04 mostra essas relações:  

 

Quadro 04: Mudança de orientação e da ação 

                                     Modificada em 

Ação A Ação A1 

 

 

 

 

 

 

Orientação A Orientação A1 

            Fonte: da pesquisa, 2017. 

O EBOCA, enquanto esquema de orientação, orienta a reconstrução das BOAs, 

as quais podem ser materializadas (representação externas), necessárias a ser usadas nas 

etapas materializadas da ação.   

Nuñez e Pacheco (1998) consideram os mapas da atividade um recurso externo 

importante, por propiciar a aquisição de uma bagagem de conhecimento muito grande, 

além de facilitar sua compreensão e apropriação pela sua utilização. Dentre as suas 

características, destacam-se: a eficiência ao se iniciar pela materializada; a garantia do 
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estudo compartilhado, porém sem perder a individualidade na fase seguinte; 

possibilidade de redução da ação com inclusão de outros materiais; a obtenção de um 

nível maior de independência, pelos alunos, por redução e eliminação. 

O mapa de atividade é o meio de ensino em forma de modelo ou matriz, no qual 

se esquematiza a BOA, com conteúdo, forma e nível de complexidade. Medina (2000 

apud Núñez, 2009) agrupa do seguinte modo:  

a) segundo o conteúdo, mapas das habilidades que: 

- refletem os traços ou relações essenciais do objeto de estudo. 

- apresentam a ordem das operações da ação. 

- contêm os traços ou relações essenciais do objeto de estudo e a estrutura operacional 

da ação. 

b) segundo a forma: 

- de uma, duas ou três sessões; 

- de texto escrito, desenho, esquema, diagrama, símbolo etc. 

c) Segundo a complexidade: 

- detalhamento e reduzidas; 

- preparada pelo professor; 

- criada pelo aluno em colaboração com o professor. 

Entretanto, o modelo do mapa de atividade (ou cartão de estudo) deve apresentar 

proximidades com o conteúdo, para que o estudante tenha condições de observar o 

conteúdo de estudo de maneira compreensível. Ao mesmo tempo, não deve conter 

elementos que possam desviar a atenção ou permitir a distração, isto é, é necessário 

primar pelo princípio da evidência. Em outras palavras, deve apresentar características 

abstratas e simples, peculiares ao objeto de estudo e em conformidade com a idade 

escolar dos estudantes. Podem assumir formas diferenciadas, desde que atenda às 

especificidades do objeto de estudo, como: modelos, analogias, gráficos, ilustrações, 

figuras, entre outros. 

          A revisão da literatura realizada no capítulo 03 possibilitou definir a invariante da 

habilidade, o que representa o EBOCA da ação. Esse esquema se constitui referência 

para o diagnóstico do conhecimento da B.O.A desejada, tida como adequada na 

pesquisa. Assim se define o EBOCA retratado na quadro 05. 
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Quadro 5: EBOCA da ação modelagem científica 

Modelo do objeto Modelo da ação 

Modelos Modelagem Ação da modelagem 

Representação parcial de 

um objeto, um evento, uma 

ideia entre várias possíveis, 

construída e validada pela 

ciência com a finalidade de 

visualizar o objeto ou um 

de seus aspectos, favorecer 

o entendimento, explicar, 

prever e elaborar novas 

ideias, passível de 

modificações. 

É o processo contínuo e 

dinâmico de criar, testar, 

validar e comunicar 

modelos científicos no 

contexto da comunidade 

cientifica. 

• Definir os objetivos 

segundo a situação-

problema. 

• Precisar o objeto e 

suas características. 

• Construir um 

modelo mental 

provisório. 

• Representar o 

modelo provisório. 

• Testar o modelo 

provisório. 

• Definir o modelo 

científico. 

• Comunicar o 

modelo científico. 

 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Dessa forma, foi feita uma abordagem acerca dos fundamentos da teoria da 

formação planejada por etapas das ações mentais e dos conceitos de P. Ya. Galperin, 

como estratégia para a formação de habilidades; nesse caso, com destaque no papel da 

orientação para investigar os conhecimentos que terão os licenciandos em Química, 

sobre os modelos e a modelagem científica no contexto escolar, visto que tais conceitos 

potencializam o conhecimento profissional e um melhor desempenho no ensino e na 

educação científica do estudante.  
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 NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos e modelagem científica: considerações conceituais – traz o processo de 

constituição histórica do conceito de modelos e modelagem. Tem como intenção o 

entendimento das ideias gerais e de seus nexos conceituais para contemplá-las na 

elaboração da proposta de organização de seu ensino. 

 

CAPÍTULO 03 

OS MODELOS E A MODELAGEM CIENTÍFICA 

NAS CIÊNCIAS NATURAIS 
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CAPÍTULO 3: OS MODELOS E A MODELAGEM CIENTÍFICA NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS NATURAIS 

A modelagem científica é um conhecimento disciplinar profissional necessário 

ao professor de Química para uma adequada educação científica dos estudantes da 

educação básica. É um conhecimento disciplinar de natureza epistemológica, 

relacionado com a atividade científica e com a natureza das ciências. 

A modelagem científica por ter uma finalidade de criar modelos científicos, 

precisa ser pensada numa unidade: modelo-modelagem. Assim sendo, é imprescindível 

que faça parte do conhecimento profissional dos licenciandos.  

Com isso, neste capítulo, ocorrerá uma discussão acerca dos modelos e da 

modelagem científica nas ciências naturais. Primeiramente, se explicitará os 

significados, as características, as funções e a tipologia dos modelos científicos, bem 

como sua construção (diagrama modelo e modelagem) em diferentes perspectivas, 

trazendo contribuições de diversos autores nesse campo para o enriquecimento do 

conhecimento científico em relação ao tema.  

As discussões do capítulo possibilitarão definir um conhecimento profissional 

desejável do professor sobre o objeto de estudo (EBOCA - O Esquema da Base 

orientadora Completa da Ação), que será a referência para as análises das respostas às 

questões de estudo da pesquisa.  

 

3.1 Sobre os Modelos Científicos 

Para Silva e Núñez, (2007) seria interessante antes de iniciar essa discussão 

sobre os modelos científicos, inicialmente, procurar a compreensão do que sejam 

modelos. Para os autores os modelos são ferramentas da pesquisa e da aprendizagem 

das ciências, de caráter material ou teórico, que reproduzem um fenômeno ou um objeto 

de estudo. É uma representação simplificada da realidade ou de uma ideia; elaborada 

com o propósito ou a função explicativa e heurística, a fim de um melhor entendimento 

do objeto (físico ou teórico), do fenômeno em estudo ou da solução de problemas.  

É importante dizer que a Ciência pode ser vista como um processo de criar leis, 

modelos e teorias que habilitam as pessoas a prever, observar, explicar e controlar o 

comportamento do mundo (White, e Frederiksen, 2000). A utilização de modelos no 

ensino de Ciências é tida também como essencial por Harrison e Treagust (2000). Esses 

autores entendem que os modelos fazem parte do pensamento e do trabalho científico. 
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Enxergar o ensino de ciências nesse ângulo é natural pois são traços gerais das 

Ciências Naturais buscar compreender a natureza, gerar representações do mundo, ou 

seja, usar os modelos científicos para explicar o universo, o espaço, o tempo, a matéria, 

o ser humano, a vida, descobrir e explicar novos fenômenos naturais, organizar e 

sintetizar o conhecimento em teorias; esses são trabalhados produzidos e  debatidos pela 

comunidade científica, que também se ocupa com a difusão social desse conhecimento 

produzido. Vale salientar que algumas pesquisas são pioneiras em relação às questões 

inerentes ao conhecimento científico e aos modelos científicos (GILBERT, 1991; 

GROSSLIGHT et al., 1991).  

De maneira muito geral e introdutória, é dito que os cientistas, para externalizar 

o que pensam sobre determinados sistemas ou fenômenos da natureza, usam modelos 

científicos, constituídos por proposições semânticas, representações externas simbólicas 

(como são as equações), pictóricas (como gráficos e diagramas), ou ainda via artefatos 

físicos ou simulações computacionais, corroborando com a citação abaixo: 

“Modelos são um dos principais produtos da Ciência, modelagem é um 

elemento da metodologia científica, (e) modelos são importantes ferramentas 

no ensino e na aprendizagem de Ciências” (GILBERT, 1993, p.5).  

Justi e Gilbert (2000) apontam a importância de que no ensino de Ciências se 

priorize discussões que ressaltem a construção do conhecimento científico, enquanto 

modelo das ciências, e sobre como os contextos histórico, filosófico e tecnológico 

influenciam esse desenvolvimento, subsidiando o entendimento da ciência e seu 

aprendizado na educação científica. 

As características básicas do conhecimento científico e da ciência são sugeridas 

por Lederman et al (2002), que são as seguintes:  

1. O conhecimento científico é feito por pessoas e, portanto, é artificial;  

2. O erro é parte aceita da investigação;  

3. As teorias e conceitos das várias Science interagem para criar uma estrutura 

uniforme;  

4. A ciência é intuitiva, criativa, e também lógica;  

5. Os pontos de vista e as ações dos cientistas são influenciados pelo seu ambiente 

social;  

6. A metodologia segue as intenções do cientista;  

7. O conhecimento científico é dinâmico;  

8. O conhecimento científico não é verdade, não é uma verdade absoluta;  



72 
 

 

9. A apresentação do conhecimento científico não deve ser complexa e  

10. A ciência tem uma função de previsão.  

Isto posto, é essencial que, no ensino de Ciências Naturais haja a compreensão 

de que o conhecimento científico é constituído por modelos científicos que buscam 

representar a realidade como forma de retratar as teorias científicas. Através de modelos 

elaborados, os cientistas formulam questões acerca do mundo, descrevem, interpretam 

fenômenos; elaboram e testam hipóteses; e fazem previsões. Segundo Mortimer (1996) 

aprender Ciência envolve um processo de socialização de práticas da comunidade 

científica e de suas formas particulares de pensar, representar, explicar e ver o mundo.  

Islas e Pesa (2003) afirmam que cada modelo construído é submetido às 

considerações da comunidade científica, ou seja, a um processo de validação científica. 

Assim, a validação de um modelo não se restringe apenas à sua adequação como 

representação da realidade, mas estende-se à coerência sistêmica entre as suas estruturas 

e as teorias que são aceitas pela comunidade científica. 

Diversos estudos (GROSSLIGHT et al., 1991; ISLAS; PESA, 2001, 2002; 

JUSTI; GILBERT, 2002a, 2002b, 2003; BRANDÃO; ARAUJO; VEIT, 2010; SMIT; 

FINEGOLD, 1995; VAN DRIEL; VERLOOP, 1999, 2002; TREAGUST; 

CHITTLEBOROUGH; MAMIALA, 2002; CHITTLEBOROUGH et al., 2005; 

BRANDÃO et al., 2011; LIMA e NÚÑEZ, 2011) têm sugerido reflexões sobre a 

natureza da ciência, sua construção, sua validação, seu uso e a revisão de seus modelos 

científicos para a elaboração do conhecimento nas ciências naturais.  

Todo modelo científico deve ser formulado com clareza e precisão a fim de que 

a adequação aos fatos possa ser criticada, estimada e verificada. A importância da 

criticabilidade e do consenso na construção e na análise de modelos científicos 

evidencia outro aspecto importante da atividade científica: o trabalho colaborativo. 

“Ainda que alguns progressos sejam decorrentes da inspiração, e muito esforço, de 

algum cientista em particular, o saber científico é uma construção eminentemente 

coletiva, onde aquilo que é definido como conhecimento científico tende a ser 

duradouro, apesar de inegavelmente evoluir ao longo do tempo”. (VEIT e ARAÚJO, 

2004). 

Morgan e Morrison ao referirem-se à importância dos modelos científicos no 

fazer da ciência, afirmam:  

O conhecimento sobre o que são modelos, suas aplicações e limitações se 

coloca como aspecto fundamental a ser desenvolvido para que o aluno possa 

participar de atividades relativas à modelagem. Envolver alunos no estudo 
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sobre a utilização dos modelos na Ciência favorece que eles percebam os 

modelos como importantes ferramentas na prática científica e conheçam a 

estreita relação dos mesmos com o desenvolvimento de teorias, no sentido de 

que modelos podem ser usados como instrumentos de exploração tanto no 

domínio prático quanto no teórico, como mediadores entre teoria e fenômeno. 

Além disso, para entender Ciência, os estudantes devem conhecer como 

modelos são construídos e validados. (MORGAN e MORRISON, 1999, 

p.10). 

 

Conforme sugere Justi (2006) é preciso entender que os modelos “não são a 

realidade nem cópias idênticas da realidade, são criados pela mente humana, são 

provisórios e apresentam limitações”. Mesmo apresentando tais restrições, o uso de 

modelos é fundante para o desenvolvimento da Ciência e faz parte do processo de 

aquisição do conhecimento pelo ser humano.  

Um fator importante é o fato de que os modelos são elaborados pela mente 

humana, como já mencionado, ou melhor, cada pessoa cria um modelo sobre 

determinado aspecto de seu interesse a partir das ideias que já possui. Dessa maneira, 

Johnson-Laird denominou esse tipo de construção de modelos mentais, que podem ser 

definidos como representações analógicas da realidade, manipuladas mentalmente, para 

explicar e interpretar determinada situação, bem como percebeu as relações imaginadas 

entre esses modelos com o objetivo de produzir uma representação interna que iria 

funcionar como um substituto para uma dada situação (KRAPAS et al., 1997; GRECA e 

MOREIRA, 2000, 2002).  

Chassot (2003) comenta que a necessidade de se usar modelos é consequência 

de duas limitações:  

[...] (i) construímos modelos na busca da facilitação de nossas interações com 

os entes Modelados. É através dos modelos, nas mais diferentes situações, 

que podemos fazer inferências e previsões de propriedades e (ii) os diferentes 

modelos podem ser modificados em função de novas leituras que se faz sobre 

a natureza (p.161).  

Autores como Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001), Rodriguéz e León (1983), 

Mayer, (1989), Islas e Pesa (2002) têm feito de maneira consensual algumas 

considerações acerca dos modelos científicos, considerações essas que refletem a 

própria natureza deles. Os autores apresentam uma sistematização desses modelos, 

apontada pela autora Lima (2007), como se mostra: 

 Os modelos devem cumprir determinado nível de analogia estrutural e funcional com a 

realidade, de maneira que permitam extrapolar os dados obtidos do modelo para o 

objeto ou fenômeno estudado. 
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 Os modelos são construções provisórias; portanto, nenhum modelo científico possui a 

verdade absoluta e definitiva sobre nada. 

 Os modelos científicos alternativos podem não ser compatíveis entre si, principalmente 

quando partem de referenciais teóricos diferentes; 

 A simplificação é um dos objetivos importantes dos modelos e implica discriminar as 

variáveis relevantes e formar uma representação simplificada do complexo mundo real. 

 O mesmo fenômeno pode ser representado por vários modelos, inclusive rivais entre si. 

Em relação à representação de um fenômeno, evento, por vários modelos 

alternativos e/ou competitivos, Castro (1992) traz uma importante contribuição ao 

destacar a necessidade de estabelecer os seguintes critérios para que se possa avaliar o 

modelo mais pertinente, como bem esclarece a autora Lima (2007): 

 Auto-consistência: No campo científico, um modelo não pode contradizer aqueles 

princípios básicos universalmente aceitos e as leis que são particulares a cada ciência; 

 Simplicidade: A construção do modelo deve priorizar os aspectos essenciais do sistema 

objeto a ser modelado; 

 Estabilidade: Deve ser possível a introdução de modificações, complementos e/ou 

generalizações no modelo sem que isso conduza à destruição da estrutura interna do 

modelo; 

 Utilidade: O modelo deve fornecer informações, predições e/ou correlações em face a 

algumas de suas propriedades que não tenham sido introduzidas explicitamente no 

processo de elaboração e esses dados devem ser coerentes com as características 

correspondentes do referente; 

 Generalidade: Um bom modelo deve permitir a identificação de conexões e vínculos 

não evidentes no processo de elaboração entre referentes distintos. Essa consideração é 

importante, pois existem variedades de sistemas objetos que são muito diferentes em 

sua natureza, mas que, ao mesmo tempo, compartilham alguns atributos e 

propriedades. Uma das finalidades da indagação científica é tornar mais claras essas 

vinculações; 

 Matematicidade: Todo modelo deve ser matematizável no sentido de poder quantificar 

suas predições, interpretações e correlações, embora nem sempre seja possível 

quantificar um resultado, fornecendo um número ou uma resposta definitiva.  

Faz-se sempre o uso de modelos nas Ciências Naturais quando se deseja 

representar algum objeto de estudo, ou um determinado fenômeno dentre outros 
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elementos que fazem parte de nosso cotidiano. Então, diz-se que os modelos são 

representações parciais e abstratas da realidade ou do que se supõe ser real. Para os 

autores Núñez, Neves e Ramalho (2005) a ciência trabalha com modelos. 

Um aspecto importante que sublinham Morrison e Morgan (1999) é que os 

modelos são instrumentos mediadores entre a realidade e a teoria de que são autônomos, 

em relação a ambos. De acordo com esses autores, os elementos que contribuem para 

essa autonomia são relacionados com: 

- O processo de construção de modelos. Modelos são construídos a partir de uma 

articulação de ambos os elementos da realidade modelada e da teoria, e também outros 

elementos externos a eles. Além disso, a elaboração do modelo sempre envolve 

simplificações e aproximadas mações que devem ser decididas de forma independente 

dos requisitos teóricos ou condições dos dados. 

- O papel dos modelos. Como já dito anteriormente, os modelos são instrumentos que 

adotam diferentes formas e têm muitas funções diferentes. Os instrumentos são 

independentes da "coisa" em que eles operam; no entanto, eles são associados a ela de 

alguma forma. 

- O poder de representação das modelos. Isto permite que modelos vão funcionar não 

só como uma ferramenta, mas também nos ensinam algo sobre o que eles 

representam. Isto é, funcionam como uma ferramenta de investigação. 

- Learning. A aprendizagem pode ter lugar em dois momentos do processo: na 

construção e usando o modelo. Quando se elabora um modelo, cria-se uma espécie de 

estrutura representativa, desenvolvido, assim, um modo científico de pensar.  

Os modelos científicos são também formas da linguagem científica e 

ferramentas para a comunicação científica. Os modelos se expressam nessa linguagem, 

numa linguagem formalizada mais ou menos abstrata, dos tipos: 

- Literário: Os ácidos fracos dissociam-se parcialmente. 

- Icônico: Tabela com as constantes de dissociação dos ácidos. 

- Lógico-Matemática: Cálculo dos valores de pH
10

 dos ácidos dada a concentração de 

uma espécie em solução. 

A linguagem literária é típica de um texto escrito, formado de símbolos literários 

(letras, signos de pontuação e etc), escritos segundo as regras corretas da língua em 

questão. A linguagem icônica é formada por símbolos gráficos, formando estruturas 

                                                             
10

 pH significa "potencial Hidrogeniônico", uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. 
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variadas como tabelas, diagramas, gráficos, redes, mapas, histograma, dentre outras. Por 

sua vez, a linguagem lógico-matemática é formada por símbolos abstratos que 

expressam diversas estruturas como algébricas, teoria de conjuntos e etc. (GARCIA, 

1992).  

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

teoria científica e a realidade. Eles podem ser representações simplificadas de uma 

realidade observada, produzidas com propósitos específicos, em que as abstrações da 

teoria são passíveis de ser aplicadas; tornar visíveis entidades abstratas; fornecer 

descrições e/ou simplificações de um fenômeno complexo; ser a base, tanto para a 

explicação científica quanto para predições acerca do fenômeno. No entendimento de 

Concari (2001, p. 90):  

As teorias cientificas são conjuntos de enunciados que tem fins explicativos e 

a aplicação da teoria para explicar fatos que se requer da construção de 

modelos. O modelo é a estrutura suposta, enquanto que a teoria é o conjunto 

articulado de enunciando que descreve a estrutura.  

Os modelos científicos têm uma estreita relação com as teorias científicas. Para 

Vera (1983, p. 152):  

Um modelo é o conjunto de sinais isomorfo a uma teoria, isto é, qualquer que 

seja a relação existente entre dois elementos do sistema ou teoria, deve existir 

na relação correspondente entre os dois elementos respectivos do modelo.  

Os modelos podem também ser compreendidos como interpretações de teorias, 

como explicações para elas. Ou seja, os modelos são passíveis de ser pensados como 

interpretação ou como explicação da teoria. Também os modelos podem ser ferramentas 

da linguagem científica, relevante para as explicações científicas.  

No entendimento de Lehrer (1994) e Justi e Gilbert (2002), a construção do 

conceito de modelo requer considerar os seguintes compromissos epistemológicos: 

 Separação entre fenômeno e o número de representações possíveis; 

 Construção de uma representação como sistema formal; 

 Compreensão da possibilidade de fazer previsões e assinalar 

comportamentos novos num sistema que expressa as representações. 

A literatura educacional (BUNGE, 1976, (apud RICARDO VALDEZ; 

MINERVA GUEVARA, 2004); CASTRO, 1992; POZO MUNICIO; GOMÉZ 

CRESPO, 1998; GIORDAN; DE VECHI, 1996; GALAGOVSKY; ADÚRIZ-BRAVO, 

2001; JUSTI, 2006; CHASSOT, 2003 dentre outros) aponta contribuições de diferentes 

autores para o conceito de modelos científicos.  
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A definição do que é um modelo científico se torna polissêmica, a qual constitui 

um obstáculo nas ciências, quando se deseja definir o conceito de modelo científico. 

(ADÚRIZ-BRAVO, 2011). Dessa forma, neste item do capítulo, se apresentará algumas 

definições de modelos científicos. Uma síntese dessas contribuições que subsidiaram a 

compreensão desse conceito nas Ciências Naturais se vê no quadro 06.  

Quadro 6- contribuições de autores sobre o conceito de modelos científicos 

Autores Definições 

Bunge (1976, apud Ricardo Valdez; 

Minerva Guevara, 2004) 

Um modelo é uma construção imaginária 

(portanto arbitrária) de objeto(s) ou 

processo(s) que substituem um aspecto da 

realidade, a fim de poder efetuar um 

estudo teórico por meio das teorias e leis 

usuais. 

Batista (2004) [...] um modelo é uma entidade natural ou 

artificial, relacionada de alguma forma à 

entidade sob estudo ou a alguns de seus 

aspectos. Esse modelo é capaz de 

substituir o objeto em estudo, e de 

produzir certos conhecimentos mediados, 

concernentes à entidade sob estudo. 

Castro (1992) Os modelos representam uma imagem 

particularizada de um aspecto da realidade 

e por definição seriam incompletos em 

relação ao sistema que pretendem 

representar (referente ou sistema objeto), 

que normalmente é um sistema complexo. 

Chamizo (2010) Os modelos são representações, baseadas 

em analogias, que se constroem 

contextualizando uma dada realidade em 

um objeto específico. 

Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001) Os modelos são considerados ferramentas 

de representação teórica do mundo, 

auxiliando a sua explicação, predição e 
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transformação. 

Garritz (2010) Os modelos são esquemas, tentativas ou 

estruturas que correspondem a objetos, 

eventos ou tipo de situação que tem um 

poder explicativo.  

Gilbert e Boulter (1995). Um modelo pode ser definido como uma 

representação parcial de um objeto, 

evento, processo ou ideia, que é produzida 

com propósitos específicos como, por 

exemplo, facilitar a visualização; 

fundamentar a elaboração e o teste de 

novas ideias; e possibilitar a elaboração de 

explicações e previsões sobre 

comportamentos e propriedades do 

sistema modelado. 

Gilbert, Boulter e Elmer (2000)  

 

É uma representação de uma ideia, objeto, 

acontecimento, processo ou sistema, 

criado com um objetivo específico. 

Giordan e  De Vechi (1996) Um modelo é uma construção, uma 

estrutura que pode ser utilizada como 

referência, uma imagem analógica que 

permite materializar uma ideia ou um 

conceito, tornados, assim, diretamente 

assimiláveis. Um modelo, além de 

permitir aclarar um conjunto de 

elementos, deve permitir previsões. 

Guevara e Valdez (2004) Um modelo é uma construção ideal 

(consequentemente arbitrária) de um 

objeto ou processo que apresenta um 

aspecto da realidade com a finalidade de 

ser estudado de forma teórica, com base a 

determinadas teorias. Dessa forma, um 

modelo é uma representação simplificada 
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que ajuda a compreender a realidade 

modelada, de forma conceitual. 

 

Harrison et al., (2000) 

 

É uma representação simplificada que 

ajuda a entender melhor o que pode ser 

modelado, um protótipo, um plano, um 

diagrama, um desenho, uma equação ou 

um programa de computador: provém os 

meios para explorar, descrever e explicar 

várias ideias científicas e matemáticas, 

além de ajudar a tornar a ciência mais 

relevante e interessante. 

Justi (2003) [...] um modelo é (I) uma representação 

parcial de um objeto, um evento, um 

processo ou uma ideia entre várias 

possíveis; (II) é utilizado com a finalidade 

específica, por exemplo, facilitar a 

visualização de algum aspecto, favorecer o 

entendimento, promover a elaboração de 

previsões e o desenvolvimento de novas 

ideias; (III) é passível de modificações.  

Lima e Núñez (2007) Os modelos podem ser entendidos como 

uma forma de representação de um 

aspecto da realidade com fins descritivos, 

explicativos, preditivos, permitindo, 

assim, um aprofundamento do estudo 

realizado. Por representar um aspecto da 

realidade, apresentam limitações, sendo 

passíveis de mudanças e, no decorrer do 

processo de construção, fazem uso de 

analogias de modo a auxiliar a 

visualização e compreensão do que se 

pretende representar. 



80 
 

 

Lima e Núñez (2004) Eles consideram os modelos como uma 

representação da realidade, que permite, 

no campo científico, descobrir e estudar 

novas relações e características do objeto 

de estudo, sendo representações 

provisórias e limitadas, em virtudes da 

complexidade dos fenômenos que buscam 

representar. 

Morgan e Morrison (1999) Modelos são considerados tecnologias 

capazes de fornecer instrumentos de 

investigação que possibilitam a 

compreensão de teorias e do mundo. 

Pozo Municio e Gómez Crespo (1998) Os modelos constituem um processo 

representacional que faz uso de imagens, 

analogias e metáforas para auxiliar o 

sujeito (aluno ou cientista) a visualizar e 

compreender o referente, que pode se 

apresentar como de difícil compreensão, 

complexo e abstrato e/ou em alguma 

escala perceptivelmente inacessível. 

 

Rubinstein e Firstenberg (1996)  Um modelo é uma estrutura resultante do 

processo de abstração precisa de 

fenômeno real múltiplo e complexo, 

baseado em dados sobre processos, 

funções e objetos.  

Sayão (2001) Um modelo pode ser entendido como 

“uma criação cultural, [...] destinada a 

representar uma realidade, ou alguns de 

seus aspectos, a fim de torná-los 

descritíveis qualitativa e quantitativamente 

e, algumas vezes, observáveis”. 

Silva e Núñez (2007) Os modelos são ferramentas de pesquisa e 
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da aprendizagem das ciências, de caráter 

material ou teórico, que reproduzem um 

fenômeno ou objeto de estudo. É uma 

representação simplificada da realidade ou 

de uma ideia; construído com o propósito 

ou a função explicativa e heurística, a fim 

de uma melhor compreensão do objeto 

(físico ou teórico), fenômeno em estudo 

ou da solução de problemas. 

 

Van Dalen e Meyer, (1971); Moles, 

(1975); Castro, (1992). 

Um modelo pode ser definido como uma 

construção ou estrutura imaginária, 

hipotética e alternativa, arbitrária e 

simplificada de objetos, ou processos 

(situação empírica) que podem ou não 

pertencer ao mundo natural, e que, 

constitui uma simulação desses elementos, 

elaborado com a finalidade de ser 

investigados e estudados.   

 Fonte: da pesquisa, 2017. 

As análises das diferentes perspectivas do que são modelos permite determinar 

os elementos invariantes que devem fazer parte da compreensão do que são modelos 

científicos, mostrado no quadro 07, segundo os seguintes critérios ou dimensões:  

Quadro 7- critérios das dimensões dos modelos científicos 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Ontológica Relação do modelo com a 

realidade. 

Epistemológica Como se constroem e validam 

os modelos científicos.  

Funcional Para que servem, suas 

funções.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Entende-se o conceito de modelo científico como sendo um modelo expresso 

mesmo que provisoriamente, mas que ganha aceitação social através de teste e 
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aprovação por uma comunidade científica, passando a ser comunicável e consensual, 

tornando-se um mediador entre o real e o idealizado, constituindo-se como uma 

ferramenta de pesquisa que é usada essencialmente para representar e fornecer 

informações sobre o objeto de estudo que pode ser um fenômeno, um processo, uma 

situação problema e etc. E que possui características e funções próprias do objeto de 

estudo que ele representa. Dessa forma, assume-se como modelo científico: 

Quadro 9- Definição de modelo cientifico 

Dimensões  Aspectos da definição 

Ontológica Representação parcial de um objeto, um 

evento, uma ideia entre várias possíveis. 

Epistemológica Construído pelos cientistas e validado pela 

ciência.   

Funcional • (1) Visualizar o objeto ou um de 

seus aspectos; 

• (2) Explicar o comportamento do 

objeto ou fenômeno; 

• (3) Elaborar previsões e novas 

ideias e 

(4) Passível de modificações. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Essa definição constitui um conhecimento disciplinar profissional desejável na 

pesquisa e é parte do EBOCA da ação modelagem científica.  

3.1.1 Tipologias de Modelos 

Rodríguez e León (1983 apud LIMA, 2007) destacam que os cientistas criam 

diferentes tipos de modelos de acordo com seus objetivos e características dos 

fenômenos estudados. Eles apontam três tipos de modelos: a) o modelo icônico: uma 

reprodução em escala diferente do objeto real; b) modelo teórico: com a capacidade de 

representar as características e relações fundamentais do fenômeno, proporcionar 

explicações e com função de guiar para gerar hipóteses teóricas; c) modelo analógico: 

relacionado à estrutura de relações e determinadas propriedades fundamentais da 

realidade, e não com todas as qualidades do sistema. 
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As tipologias apresentadas por Castro (1992) ressaltam que a sua classificação é 

similar à empregada por Bunge (1985), cujo propósito é enfatizar aspectos estruturais 

dos modelos científicos. Inicialmente, frisa que o modelo pode ser apresentado de forma 

concreta ou abstrata e pode ser: a) iconográfico: caracterizado por uma semelhança 

entre forma e objeto; b) analógico: determinado por manter alguns aspectos da forma do 

objeto, mas a ênfase é dada às propriedades funcionais ou de comportamento do objeto; 

c) simbólico: não considera a analogia entre forma e objeto, mas se baseia na analogia 

funcional. 

Garcia (1992) apresenta como tipos de modelos: os icônicos, os analógicos e os 

científicos. De acordo com a autora, os modelos icônicos são representações 

tridimensionais de um aspecto ou elemento da realidade, são também chamados de 

modelos de escala. Os modelos analógicos reproduzem em intermédio a natureza do 

sistema original, mostrando propriedades que não podem ser apreciadas com modelos 

icônicos. Já os modelos científicos sistematizam ideias, estruturas conceituais para 

representar conhecimentos científicos de um dado objeto, processo ou ideia.  

É importante que se faça uma distinção de três tipos de modelos no ensino das 

Ciências Naturais:  

 Os modelos da ciência: são modelos reconhecidos e consensuados pela 

comunidade científica, como parte de uma teoria. É o conhecimento 

científico, enquanto representação explícita.  

 Os modelos didáticos (elaborados por professores ou expressos nos livros 

didáticos): são modelos feitos para o ensino do conhecimento científico 

no contexto escolar. Estão relacionados não apenas com os objetos 

concretos, mas a todo o subsídio utilizado para ajudar a aprendizagem 

dos alunos, como ilustrações, objetos, gráficos, esquemas, analogias etc. 

(JUSTI e GILBERT, 2000).  

 Os modelos dos alunos: são representações que os alunos elaboram sobre 

o objeto de estudo. Tem um caráter individual mediado pelo grupo e o 

contexto sociocultural. Esses modelos são expressões do tipo de 

compreensão que o aluno tem sobre o conhecimento escolar.  

A aprendizagem do conhecimento científico pode ser tida como um processo de 

negociação desses modelos: do modelo da ciência e dos modelos dos alunos, mediados 

pelos modelos didáticos.  
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A literatura [Giordan e De Vechi (1996 apud MENDONÇA 2011); Galagovsky 

e Adúriz-Bravo (2001); Justi e Gilbert (2000), entre outros] tem mostrado diferentes 

tipologias de modelos utilizados no processo de construção até a sua socialização, e que 

se origina de uma atividade mental. Diante de toda uma diversidade conceitual 

encontrada, opta-se por mostrar a classificação elaborada com base apenas nas Ciências 

Naturais. Conforme a descrição no quadro 10.  

Quadro 10- contribuições de autores sobre tipologia de modelos nas ciências naturais 

Tipos Autores Definição destacadas: 

Modelo Mental (Gilbert e Boulter, 1995 

apud Ferreira 2006). 

Um modelo mental é uma 

representação pessoal interna, 

a partir do momento em que é 

preciso comunicar esse 

modelo a outros, ou mesmo 

trabalhá-lo mais 

sistematicamente, é necessário 

que ele seja, de alguma forma, 

representado, no todo ou em 

parte, tornando-se um modelo 

expresso. 

Justi e Gilbert (2000)  Descreve o modelo mental 

como sendo uma 

representação individual e 

pessoal que pode ser 

construída de maneira 

individual ou em grupo, mas 

que é inacessível a outras 

pessoas.  

 

Vosniadou (2002) De acordo com a autora 

modelo mental é gerado 

através de representações e 

construções pessoais e só é 

acessível àquele que o 
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construiu. E são utilizados na 

construção de explicações, 

particularmente em situações 

em que as respostas não são 

derivadas de uma informação 

prévia. 

Modelo Expresso Giere (2001) 

 

Este torna os modelos mentais 

acessíveis a outras pessoas a 

partir de aspectos linguísticos 

e não linguísticos, como os 

utilizados em figuras, 

diagramas e modelos 

concretos (3D), gestos e 

simulações para 

caracterização de processos, 

eventos, fenômenos ou ideias. 

Os artefatos não linguísticos 

devem ser compreendidos não 

apenas como facilitadores da 

visualização, mas como 

aspectos que caracterizam um 

modelo teórico (abstrato). 

Gilbert, Boulter, e Elmer, 

2000). 

 

Os modelos expressos são 

modelos mentais apresentados 

em alguns dos modos de 

representação: equações, 

diagramas, desenhos, 

simulações computacionais, 

gráficos etc. 

Justi e Gilbert (2000) É a forma como essa atividade 

mental é expressa para outras 

pessoas, seja pela fala, ações, 

seja de qualquer outra maneira 
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simbólica. 

Modelo Consensual Justi e Gilbert (2000) É quando um modelo 

expresso passa a ser consenso 

dentro de um determinado 

grupo social, ou seja, uma 

comunidade científica. Assim, 

ele passa a ser chamado de 

modelo consensual. 

Modelo Analógico Garcia (1992) É uma representação capaz de 

reproduzir num outro meio a 

natureza do sistema original e 

permite relacionar e estudar 

aspectos novos, abstratos ou 

complexos da situação inicial, 

através de estruturas mais 

simples e familiares.  

Modelo científico Giere (2009) O modelo científico é uma 

entidade chave do 

conhecimento cientifico que 

conectam os fenômenos na 

sua ausência e permite pensar 

sobre eles nessa condição. O 

modelo se expressa nas teorias 

científicas. A ciência e os 

cientistas não lidam 

diretamente com a realidade, e 

sim com suas representações 

em forma de modelos.  

Garcia (1992)  É uma sistematização de 

ideias, uma estrutura 

conceitual que facilita a 

compreensão da natureza do 

fenômeno e permite 
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interpretar o comportamento 

de aspectos da investigação. 

Justi; Gilbert (2000); 

Galagowsky; Adúriz-Bravo 

(2001) 

O modelo científico contém a 

articulação de um grande 

número de hipóteses com 

elevado nível de abstração em 

relação a um certo campo 

problemático da realidade, 

sendo construído no contexto 

de uma comunidade científica 

e é mediador entre a teoria e a 

interpretação empírica.  

Lima e Núñez (2004) É aquele aceito em consenso 

pela comunidade científica e é 

mediador entre a teoria e a 

interpretação empírica. Os 

autores ainda acrescentam que 

este tipo de modelo 

consensual contém a 

articulação de um grande 

número de hipóteses, com 

elevado nível de abstração em 

relação a um certo campo 

problemático da realidade.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Garcia (1992) ainda diferencia tipos de modelos científicos, segundo: 

- Modelos arquétipos: São os que conheceram as propriedades médias de uma família 

de sistemas. Um sistema concreto possui algumas dessas propriedades, mas geralmente 

não apresenta todas elas. 

- Modelos teratológicos: Que contém as propriedades extremas de uma família de 

sistemas, mas um sistema concreto pode se aproximar delas sem que geralmente as 

possuam.  

Os modelos científicos devem ser aceitos pela comunidade científica, ser 

validados. Para isso, segundo Garcia (1992), faz-se necessário que: 
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• Facilite a interpretação de acontecimentos e situações relacionados com ele; 

• Não existam contradições entre sua formulação das leis e princípios estabelecidos 

pela Ciência; 

• Sejam capazes de realizar previsões; 

• Demonstrem sua validez mediante a observação e a realidade de experimento; 

• Permitam novas linhas de investigação. 

De acordo com Gibin e Ferreira (2010): “O uso de modelos é importante para o 

desenvolvimento da Ciência e, além disso, é parte integrante do processo de aquisição 

do conhecimento pelo ser humano”. E para que esse conhecimento não aconteça de 

forma inequívoca, é necessário ainda na formação inicial dos professores de Química, 

que eles compreendam a tipologia relacionada aos modelos científicos, bem como a 

forma pelas quais esses modelos se constituem: Modelo Mental, Modelo Expresso, 

Modelo Consensual e Modelo Científico. 

 

3.1.2 Características dos Modelos Científicos 

 

As características dos modelos científicos são elementos-chave para se entender 

o que são essas ferramentas das ciências e consequentemente sua definição. Diversos 

autores têm discutido sobre as características dos modelos científicos. Tais como os 

descritos a seguir.  

Adúriz-Bravo (2012), baseado no trabalho de Chamizo (2006), identifica oito 

características dos modelos científicos, consideradas como as de maior consenso, são 

elas:  

1. Modelos são representações de objetos, sistemas, fenômenos ou processos. Um 

modelo é sempre um modelo de alguma coisa. Modelos enquanto representações 

simplificam o que as coisas representam e procuram entendê-las.  

2. Os modelos são instrumentos para tentar responder a questões científicas. Os 

modelos são usados para obter informações factuais sobre as quais não se têm acesso 

direto.  

3. Modelos armazenam analogia. Eles estão representando os fenômenos. Os modelos 

são semelhantes à realidade, até certo ponto, e permite a derivação de hipóteses que 

podem ser testadas.  

4. Os modelos são diferentes da realidade e mais simples do que ela, porque eles 

respondem a um sentido: o que é proposto, de onde vêm e para onde vão.  
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5. Os modelos constroem-se em um compromisso entre as semelhanças e diferenças que 

eles têm com a realidade que representam. Por conseguinte, podem ser expandidos e 

corrigidos.  

6. Os modelos desenvolvem-se ao longo da história, em um processo de revisão 

interativa para acomodar a nova evidência empírica.  

7. Os modelos devem ser aceitos (acordados) pela comunidade científica. A ciência é de 

conhecimento público e validável.  

8. Podem ser classificados os modelos em Tipo.  A classificação dos modelos 

emblemáticos (fotos e modelos) e conceituais (relacionados com a linguagem, como 

símbolos e fórmulas) "parece ser o mais relevante para discutir a aprendizagem" 

(CHAMIZO, 2006: 479). 

Gilbert (2002) destaca as características particulares de um modelo na educação 

científica. São elas: 

1. Concretamente: é feito com representações materiais resistentes e dimensionais. Este 

modo de representação pode expressar relações espacial e temporal entre entidades do 

modelo. 

2. Modo verbal: falado e escrito (ou simbólico); consiste em uma descrição das 

entidades e relações entre elas. 

3. Matematicamente: o desenvolvimento de expressões sob a forma de equações. 

4. Modo visual: usando diagramas, gráficos e animações. 

5. Forma gestual: usando o corpo ou de suas partes.   

Os modelos científicos ainda podem ser caracterizados com base nas seguintes 

afirmações:  

1- Modelos são construções da mente humana, de modo que têm a natureza temporária;  

2- São representações de ideias ou conceitos idealizados sobre algum aspecto da 

realidade;  

3- É um dos principais produtos da ciência;   

4- Desempenham um papel importante na construção do conhecimento e na 

compreensão dos fenômenos naturais;  

5- Fornecem representações de ideias e conceitos apresentados dentro de uma teoria;  

6- Ajudam os cientistas a prever, descrever e explicar fenômenos naturais, trabalhar 

com eles; e  
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7- Existem diferentes modelos que podem ser utilizados para descrevem um único 

aspecto da realidade, objetos e estruturas;  

8- Simplificam fenômenos ou fazem-lhes mais fáceis (GROSSLIGHT et al, 1991; 

GILBERT, 1994; GILBERT e BOULTER, 1995).   

Entende-se que os modelos apresentam algumas características específicas, com 

isso, se fará descrições dessas características nas diferentes perspectivas de autores, as 

quais são colocadas abaixo no quadro 11:  

Quadro 11- contribuições de autores sobre características dos modelos científicos 

Autores Características destacadas: 

Chamizo (2000) (1) são instrumentos;  

(2) são analogias com a realidade;  

(3) são diferentes da realidade;  

(4) se constroem;  

(5) se desenvolvem de forma interativa ao 

longo da história;  

(6) devem ser aceitos pela comunidade 

científica;  

(7) podem ser dos tipos icônicos e 

conceituais. 

Justi (2003) (1) uma representação parcial de um 

objeto, um evento, um processo ou uma 

ideia entre várias possíveis;  

(2) é utilizado com uma finalidade 

específica, por exemplo, facilitar a 

visualização de algum aspecto, favorecer o 

entendimento, promover a elaboração de 

previsões e o desenvolvimento de novas 

ideias;  

(3) é passível de modificações [...]. 

Morgan e Morrison (1999) 

 

(1) Representação – os modelos 

configuram-se como representações 

abstratas ou não, com o objetivo de 

contribuir com o estudo do 
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comportamento do objeto/entidade 

modelado, por meio de analogia entre 

aquilo que se sabe e aquilo que se quer 

entender/conhecer/simular/prever;  

(2) Autonomia – os modelos possuem uma 

relativa independência, uma vez que 

manifestam em sua essência teorias e 

dados. Todavia, os modelos possuem 

também outros elementos que lhes dão 

certa independência em relação às teorias 

e aos dados. De forma geral, os modelos 

são constituídos por elementos teóricos e 

evidências empíricas, mas também por 

elementos históricos e objetos que 

influenciam nas decisões da construção de 

modelos;  

(3) Conectividade – os modelos 

apresentam uma conexão entre a teoria e 

os dados. Há, portanto, o compromisso de 

configurar-se não como meios de 

intervenção, mas de representação 

suficientemente capazes de favorecer a 

comunicação/mediação/conexão entre as 

teorias e os dados;  

(4) Aproximação - os modelos promovem 

aproximações da teoria (ou de alguns de 

seus pontos específicos) com a realidade, 

estabelecendo condições para se chegar a 

determinadas explicações;  

(5) Heurística - os modelos são 

construções simplificadas (aproximações) 

da realidade ou da entidade sob estudo, 

oferecendo explicações e informações 
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acerca do objeto/entidade sob estudo; 

(6) Instrumentalização - os modelos 

possuem funções expressas pelo seu uso. 

Não sendo instrumentos passivos, 

constituem-se no contexto de uso, 

podendo ser considerados como uma 

tecnologia: primeiro, a construção do 

modelo envolve uma independência 

parcial das teorias e do mundo, mas, 

também, uma dependência parcial de 

ambos; segundo, os modelos podem 

funcionar autonomamente em uma 

variedade de tipos de explorações do 

mundo e de teorias; terceiro, os modelos 

representam alguns dos aspectos de 

teorias, ou aspectos do mundo, ou de 

ambos ao mesmo tempo. 

 Silva e Núñez, (2007) (1) Reproduzem esquematicamente a 

realidade, possibilitando seu estudo. O 

modelo deve cumprir um certo nível de 

analogia estrutural e funcional com a 

realidade. Por exemplo, o modelo das 

partículas para a estrutura das substâncias; 

(2) São operativos e mais fáceis de estudar 

que o fenômeno real. O modelo pode 

modificar, transformar de forma mais 

econômica (material e teórica) que o 

objeto real. Por exemplo, os modelos de 

moléculas; 

(3) São variados, isto é, dependendo do 

propósito do estudo, um mesmo fenômeno 

pode ser representado por vários modelos, 

às vezes, contrários entre si. Por exemplo, 
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os átomos podem ser representados por 

diferentes modelos ou, ainda, tem-se 

representado a natureza da matéria 

ondulatória e corpuscular por modelos 

contraditórios; 

(4) São interpretados a partir da teoria 

científica em que são estabelecidos os 

significados das variáveis e as relações do 

modelo; 

(5) Representam vários sistemas reais 

quando eles compartilham características 

relevantes. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Considerando as discussões anteriores sobre as características dos modelos 

científicos, serão sistematizadas as que se consideram invariantes, ou seja, as que são 

relevantes para caracterizar os modelos científicos, segundo o quadro 12:  

Quadro 12- Características consideradas invariantes 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos científicos 

Características consideradas invariantes  

• (01) Proporcionam explicações, 

representações simbólicas da 

realidade; 

• (02) Facilitam a 

visualização/compreensão 

conceitual do objeto modelado; 

• (03) Podem ser dinâmicos ou 

estáticos, dependendo do material 

que é construído e o objeto de 

estudo que representará; 

• (04) Para se tornar modelo 

científico precisa ser aprovado pela 

comunidade científica com seus 

limites e abrangências e 

• (05) Eles podem ser substituídos 



94 
 

 

por outros mais adequados para os 

fins estabelecidos.   

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Apesar da variedade de termos empregados para designar as características do 

modelo científico, a maioria dos autores apresentam concordância nos seguintes 

aspectos: é considerado seu potencial representacional, sua autonomia, seu papel de 

conectividade como também sua dimensão heurística, tanto em sua relação com a 

realidade, quanto em sua relação com a teoria.  

3.1.3 Funções dos Modelos Científicos 

Em Ciências Naturais, modelos científicos exercem diversas funções passíveis 

de ser vistas como formando um 'continuum' de crescente complexidade. Deles fazem 

parte, dentre outras funções igualmente importantes: representar entidades de uma 

forma simplificada (GLYNN e DUIT, 1995; INGHAM e GILBERT, 1991), tornar 

visíveis entidades que são abstratas (FRANCOEUR, 1997), fundamentar interpretações 

de resultados experimentais (TOMASI, 1988), favorecer a elaboração de explicações 

(GILBERT et al., 1998), facilitar a comunicação tanto entre cientistas, quanto de 

cientistas com pessoas leigas e fundamentar a elaboração de previsões (ERDURAN, 

1999). Considerando tais funções, a produção e revisão de modelos têm sido vistas 

como a essência do processo dinâmico e não-linear, envolvido no desenvolvimento do 

conhecimento científico. (DEL RE, 2000; LETHERDALE, 1974). 

Os modelos científicos ainda podem ser utilizados para: simplificar fenômenos 

complexos (ROUSE e MORRIS, 1986); prestar apoio na interpretação dos resultados 

experimentais (TOMASI, 1988; VOSNIADOU, 1999); servir também para auxiliar no 

desenvolvimento de explicações (ERDURAN, 1998; VOSNIADOU, 1999) e propor 

previsões (MAINZER, 1999; VOSNIADOU, 1999). 

Em outras palavras, considera-se seu potencial representacional, sua autonomia, 

seu papel de conectividade e sua dimensão heurística, tanto em sua relação com a 

realidade, quanto em sua relação com a teoria. Dessa forma, a partir da revisão de 

pesquisas feitas por Morgan e Morrison (1999), apresentam-se, a seguir, algumas das 

funções dos modelos científicos.  

Modelos como recursos epistêmicos:  

 Os modelos ajudam a entender e a estudar o comportamento do 

objeto/entidade a ser modelado, sendo preciso, primeiro, entender o que 
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se demonstra no modelo para depois discutir questões do seu papel na 

representação do real.  

 Aprende-se a partir do estudo de uma modelação da realidade que, 

quando se cria um modelo, cria-se um tipo de estrutura representativa, 

mas quando se manipulam ou calculam ideias em um modelo, o que está 

sob estudo são alguns aspectos da realidade.  

 Ao estudar a estrutura pertencente ao modelo, tem-se um ponto de 

partida para a compreensão de um mundo possível. Ex. levantamentos de 

probabilidades (dados experimentais) em sistemas astrofísicos, em 

organizações moleculares, etc. 

 Também se aprende a respeito do mundo a partir da construção de um 

modelo. 

Modelos apresentam outras funções na ciência, tais como: expressão e 

externalização do pensamento, construção de teorias e ampliação delas (MORRISON e 

MORGAN, 1999), favorecimento da visualização de entidades abstratas, sustentação de 

inferências, previsões e simulações utilizadas em ambas (NERSESSIAN, 2002). 

São várias as funções dos modelos diante da diversidade e da polissemia 

conceitual encontrada. Optou-se por mostrar a classificação elaborada com base nas 

mais usadas. Conforme o quadro 13.   

Quadro 13- contribuições de autores sobre funções dos modelos científicos 

Autores Funções destacadas 

Bunge (1976, apud Ricardo Valdez; 

Minerva Guevara, 2004) 

“os modelos são abordados na medida em 

que se procura relações entre as teorias e 

os dados empíricos. Estes são os 

intermediários entre duas instâncias 

limítrofes do fazer científico: conceito e 

medidas” 

Erduran, (2004)  

 

Facilitam a comunicação tanto entre 

cientistas quanto de cientistas com pessoas 

leigas e fundamentar a elaboração de 

previsões. 

(Francoeur, 1997, apud Justi e Gilbert 

2003)  

Tornam visíveis entidades que são 

abstratas. 
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Giere,(1999) 

 

A principal função dos modelos é a 

capacidade que tem de ser representações 

do mundo produzidas pelo pensamento 

humano. 

(Gilbert et al., 1998 apud Justi e Gilbert 

2003)  

 

Favorecem a elaboração de explicações. 

Gilbert, J. (2004) Funcionam como uma ponte entre a teoria 

científica e a realidade. 

(Glynn e Duit, 1995; Ingham e Gilbert, 

apud Justi e Gilbert 2003)  

 

Representam entidades de uma forma 

simplificada. 

Morgan e Morrison (1999)  

 

(1) Ajudam a entender e a estudar o 

comportamento do objeto/entidade a ser 

modelado, sendo preciso, primeiro, 

entender o que se demonstra no modelo 

para depois discutir questões do seu papel 

na representação do real.  

(2) A partir de seu estudo, cria-se um tipo 

de estrutura representativa, mas quando se 

manipulam ou calculam ideias em si, o 

que está sob estudo são alguns aspectos da 

realidade.  

(3) Ao estudar sua estrutura tem-se um 

ponto de partida para a compreensão de 

um mundo possível.  

(4)  Possibilitam o aprendizado do mundo 

a partir de sua construção. 

(5) Trazem situações novas que ainda não 

possuem conceituação teórica. 

(6) Permitem explorar ou experimentar 

uma teoria que já existe, podendo com 
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isso, possibilitar sua correção.  

 (7) Exploram certas características da 

História, tanto para compreensão de um 

fenômeno histórico, quanto para 

possibilitar previsões.  

(8) Investigam fenômenos que não 

possuem boas explicações em teorias já 

existentes.  

(9) Analisam implicações de teorias em 

situações concretas.  

(10) Aplicam teorias de caráter 

acentuadamente abstrato – uma vez que os 

modelos delimitam o domínio de 

abstração dos conceitos por trabalharem 

com contextos específicos. 

(11) Representam e, ao mesmo tempo, 

experimentam situações.  

 

 Nersessian, (2002).  

 

Favorecem a visualização de entidades 

abstratas, sustentação de inferências, 

previsões e simulações utilizadas em 

ambas. 

(Tomasi, 1988 apud Justi e Gilbert 2003)  

 

 

Fundamentam interpretações de resultados 

experimentais. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

De forma geral, enxerga-se como funções invariantes dos modelos científicos as 

que se mostram no quadro 13:  

Quadro 14- Funções consideradas invariantes 

 

 

 

 

Funções consideradas invariantes  

• (01) Fazem a conectividade da 

realidade com a teoria; 

• (02) Aplicam teorias de caráter 
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Modelos científicos evidentemente abstrato; 

• (03) Serve de apoio na interpretação 

de resultados experimentais; 

• (04) Têm a capacidade de 

representar as ideias humanas e têm 

caráter heurístico, ou seja, podem 

criar novos significados.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Assim, com base nas funções expressas pelo arcabouço teórico utilizado, nota-se 

que são várias as funções dos modelos científicos, conforme as características citadas 

pelos autores. Considerando tais funções, a produção e a revisão de modelos têm sido 

vistas como a essência do processo dinâmico e não-linear, envolvido no 

desenvolvimento do conhecimento científico (DEL RE, 2000; LETHERDALE, 1974, 

APUD JUSTI e GILBERT, 2003). 

3.2 Sobre a Modelagem Científica 

Nos itens anteriores foram discutidas questões-chave e necessárias à 

compreensão da modelagem científica, como habilidade das ciências naturais, que tem 

implicações para o ensino de Química.  

Ter clareza sobre a habilidade de modelagem científica, como procedimento das 

ciências, está atrelado à compreensão dos modelos científicos, como produto desse 

procedimento, e às questões da natureza das ciências. Dessa forma, neste item se passa a 

discutir a modelagem científica, enquanto habilidade dos cientistas, o que constitui um 

conhecimento disciplinar profissional fundante aos professores de Química da educação 

básica.   

A ciência pode ser tida também como um processo de construção de modelos 

com diferentes capacidades de previsão. Essa definição liga os processos (de elaboração 

de modelos e usa-os como ferramentas do pensamento científico) e produtos (gerados 

por tais processos, os modelos) da ciência. A modelagem não deve ser identificada 

como um estágio auxiliar, mas como um aspecto fundamental no processo de 

construção dinâmica e não linear do conhecimento científico (DEL RE, 2000; GIERE, 

1999). Tal processo é compreendido como uma junção de conceitos e proposições inter-

relacionada que permite descrever, explicar e prever fenômenos, ao invés de ser algo 

independente das observações ou evidências (HODSON, 1998). É de importância 
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primordial para o conhecimento científico a discussão sobre a modelagem científica, 

para que possa atingir os objetivos propostos da ciência. 

           Assim sendo, a modelagem científica é adequada aos objetivos propostos, pois se 

configura em uma forma autêntica de pensar cientificamente, em função de englobar as 

cinco características principais desse processo: hipótese, teste, revisão, explicação e 

previsão. (WINDSCHITL, THOMPSON, e BRAATHEN, 2008). 

No entendimento de Garcia (1992), todo o modelo, independentemente do nível 

em que se situa, pode ser um mediador entre um campo teórico, do qual é uma 

interpretação, e um campo empírico do qual é uma síntese. Essa consideração é 

essencial quando se pretende a modelagem científica.  

Construir um modelo (modelagem) nas ciências implica a idealização da 

realidade (GIERE, 1992; CONCARI, 2001; WEISBERG, 2006; STREVENS, 2008; 

ADÚRIZ-BRAVO e IZQUIERDO, 2008). Essa idealização se fundamenta em regras 

gerais para explicar as situações que incluem a modelagem. O processo de modelagem 

científica tem sido apontado como uma das práticas fundamentais do processo de 

pesquisa científica. (JUSTI e GILBERT, 2002; FAIRBROTHER, 1989; SCHWARZ e 

WHITE, 2005). 

Para Gilbert e Boulter (1998) o processo de modelagem é um processo de dois 

polos e uma fase intermediária. No primeiro polo, se situa as ações necessárias para 

descrever e simplificar a complexidade dos fenômenos e tornar visíveis construções 

abstratas, com a finalidade de ser compreendidas melhor. No outro extremo, modelagem 

implica a realização de ações necessárias para formular explicações e previsões sobre os 

fenômenos estudados. Esses autores consideram a modelagem como um processo que 

tem como objetivos explicar e prever o comportamento dos fenômenos, usando 

diferentes tipos de representações. 

Para alguns pesquisadores, a modelagem é um dos principais processos 

científicos (BOTTCHER e MEISERT, 2010; ERDURAN e DUSCHL, 2004; GIERE, 

2001), e uma atividade essencial na Ciência (DRIVER et al, 2000). O processo da 

modelagem requer focar a atenção em aspectos particulares da natureza; realizar 

recortes da realidade; fazer simplificações do sistema real; postular entidades ideais. 

(ARAUJO; BRANDÃO e VEIT 2008).  

Na opinião de Justi e Gilbert (2002), os modelos são construídos por um 

processo de escolha e integração de aspectos considerados importantes para o estudo em 
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questão, podendo ser derivados tanto de fenômenos quanto da teoria, dependendo da 

demanda de situações específicas. Como destacado: 

Todo processo de construção de modelo é empreendido com um propósito, 

seja para descrever a condução de um fenômeno, para estabelecer as 

entidades das quais ele pensa que consiste (junto com sua distribuição 

espacial e temporal), seja para descrever as razões – as causas e efeitos de – 

para aquele acontecimento, para prever como ele vai ocorrer sob outras 

circunstâncias, ou vários ou todos desses (p.59).  

Contudo, conhecer os modelos implica conhecer apenas os produtos da Ciência, 

enquanto conhecer o processo de modelagem científica significa saber a respeito das 

bases sobre as quais o conhecimento em Ciências se estrutura e se desenvolve. Isso 

recai na potencialidade de as atividades de modelagem aproximar os sujeitos do 

processo de construção da própria Ciência, promovendo tanto a compreensão da Ciência 

como um construto humano e de seus princípios e ferramentas, quanto o 

desenvolvimento de um raciocínio mais adequado sobre as evidências científicas. 

Ainda, possibilita uma melhor integração de seus conhecimentos prévios, favorecendo o 

desenvolvimento de habilidades que são requeridas durante o processo de modelagem. 

Alguns pesquisadores sistematizam a importância da educação científica para o 

raciocínio científico: “Conhecimentos científicos podem ser provisórios, mas 

habilidades científicas e processos não são.” (BROOK, DRIVER, e JOHNSTON, 1989, 

apud MENDONÇA, 2011).  

Modelagem científica pode ser vista como o abrangente processo de construção, 

validação, uso e revisão de modelos científicos. Esses, por sua vez, são passíveis de ser 

encarados como representações simplificadas e idealizadas de sistemas, processos e 

fenômenos da natureza, aceitos por uma comunidade de cientistas. Tal processo 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das modernas Ciências 

Naturais (BUNGE, 1974; WALISER, 1977; PATY, 1995; MORGAN; MORRISON, 

1999; GIERE; BICKLE; MAULDIN, 2006; DEVELAKI, 2007). Entretanto, os 

cientistas não possuem receitas infalíveis para construir modelos que contenham 

fundamentos na realidade e que concordem com os fatos, dentro de um contexto de 

validade, com desejável grau de precisão. 

A modelagem pode ser compreendida como um processo contínuo e dinâmico 

para se criar, testar e comunicar modelos, sendo uma habilidade estratégica para a 

indagação científica. Assim, aprender através da modelagem auxilia no entendimento de 

como o conhecimento científico é produzido, e esse aspecto é coerente com um ensino 

de ciências mais autêntico (GILBERT, 2004). 
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Diante de tal importância descreve-se a seguir contribuições de diferentes 

autores sobre o conceito de modelagem cientifica nas Ciências Naturais. Conforme o 

quadro 15.  

Quadro 15- contribuições de autores sobre o conceito de modelagem científica 

Autores Definições 

Adúriz-Bravo e Izquierdo (2010)  Consideram, que nas ciências, a 

modelagem: 

(1) É um processo de criação de modelos 

científicos originais, novos com respeito 

aos conhecimentos estabelecidos num 

dado momento histórico; 

(2) É a construção de argumentações nas 

quais se situam os fatos científicos, 

pesquisados sob modelos disponíveis que 

sejam capazes de dar conta deles; 

(3) Supõe a reconfiguração dos modelos 

estabelecidos pelo surgimento de novas 

evidências ou dados que entram em 

contradição com as hipóteses 

estabelecidas;  

(4) É um exercício intelectual de aplicar 

modelos conhecidos para explicar fatos já 

estudados. 

Ferreira (2006) Modelagem pode ser entendida como um 

processo de selecionar, interpretar e 

integralizar aspectos relevantes, conceitos 

e proposições com o objetivo de prever, 

explicar e descrever fenômenos e 

sistemas. O processo de modelagem 

consiste na realização de atividades 

voltadas para construção, reformulação e 

validação de modelos. 

Gravemeijer (1997) Modelar é traduzir a situação real a termos 
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matemáticos e inclui também sua 

afirmação e sua organização, relacionadas 

com um problema. 

Justi (2006) Por meio das atividades de modelagem 

obtêm-se os modelos, que são 

representações parciais e abstratas da 

realidade.  

Silva e Núñez (2007). A modelação seria então o processo pelo 

qual os sujeitos constroem modelos, os 

quais substituem os processos reais que 

são mais complexos e, por vezes, difíceis 

de ser estudados sob condições naturais.  

Sheptulin (1983) A modelagem é a reprodução de 

determinadas propriedades com relação ao 

do objeto pesquisado em outro objeto 

específico, criado (modelar) com a 

finalidade de seu estudo ou de fornecer 

explicações. 

Santos (2002) A modelagem é o processo de estabelecer 

relações entre entidades importantes de 

um sistema. Para cada modelador existe 

um modelo mental básico (a visão ou 

imagem que o modelador tem do sistema 

real), a partir do qual é construído um 

modelo específico simplificado. Ao 

experimentar com esse modelo 

simplificado, deseja-se aumentar o 

entendimento do modelo-base e também 

do sistema real caracterizado por esse 

modelo. Um modelo deve ser construído 

selecionando-se o menor subconjunto de 

variáveis que descreve adequadamente o 

sistema real. A habilidade em modelagem 
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depende de experiência, conhecimento, 

intuição, julgamento, percepção e 

imaginação. A construção de um modelo é 

baseada num modo específico de olhar 

para o objeto, isto é, para a “realidade”. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Uma síntese das definições e entendimentos sobre modelagem científica 

possibilita definir um conceito sobre o que é essa habilidade científica, que se institui no 

modelo do objeto, e em referência ao que os licenciandos devem aprender na sua 

formação inicial. A definição se mostra no quadro 16.  

Quadro 16- Definição de modelagem científica 

 

 

Modelagem científica 

Definição 

É o processo contínuo e dinâmico de criar, 

testar, validar e comunicar modelos 

científicos no contexto da comunidade 

científica. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

A análise dessa definição possibilita destacar as características necessárias e 

suficientes, segundo uma dada estrutura, qual é:  

Quadro 17- Critério das dimensões da modelagem científica 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Natureza Processo contínuo e dinâmico. 

Finalidade Criar, testar, validar e 

comunicar modelos 

científicos.  

Contexto A comunidade científica.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 

A modelagem científica é um processo de abstração, que tem como função 

fundamental a descoberta e o estudo de novas qualidades, relações, princípios ou leis do 

objeto de estudo, de natureza provisória. O produto da modelagem científica são os 

modelos científicos, expressos de forma exterior como representações semióticas.  

Sendo que a criação de modelo científico (modelagem científica) pode contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades. Dentre tais habilidades, destacam-se: seleção e 
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controle de variáveis, formulação de hipóteses, planejamento de procedimentos, 

interpretação de padrões de evidências, observação, comunicação dos resultados e uma 

visão adequada sobre a natureza dos modelos, comtemplando assim as propostas tão 

discutidas para o ensino de Química do século XXI. (ANDRADE e NÚÑEZ, 2016).  

Dessa forma, para todos esses autores mencionados a modelagem implica 

inovação, aplicação e avaliação. Por sua vez, a modelagem (criação de modelos) nas 

Ciências Naturais é uma das ferramentas importantes para fazer e produzir ciências. 

 

3.2.1 A Modelagem científica em diferentes perspectivas 

 

A construção de um modelo se inicia pela consideração do fenômeno que se 

deseja estudar, limitando-se os aspectos que serão abordados. A partir daí a pessoa 

elabora um modelo mental para seu objeto de estudo, levando em conta modelos 

anteriores, modificando um modelo já existente ou criando seu próprio modelo. E para a 

sua elaboração é necessário que o sujeito tenha observado o fenômeno com o qual ele 

vai trabalhar, ou tenha dados (teórico ou empírico) que possam auxiliá-lo nisso. 

Gutierrez (2004), tomando como referência as ideias de Johnson-Laird, 

considera que a elaboração de modelos mentais envolve três tipos de representações: 

- Uma primeira representação mental do sistema físico que se deseja modelar, pela 

imaginação das entidades que o constituem e de suas propriedades; 

- Uma segunda representação mental são as regras de inferência ou regras de 

funcionamento que permitem prever possíveis futuros estados do sistema físico 

modelado; 

- Uma terceira, é relativa à execução ou simulação do modelo.  

Nas ciências a modelagem é um método que se realiza de forma teórica ou 

prática com um objetivo, não de forma direta, e sim indireta, usando determinado 

sistema intermediário auxiliar, natural ou artificial (um modelo), o qual: 

• Encontra-se em uma determinada correspondência objetiva com o 

propósito mesmo do conhecimento; 

• Em determinadas etapas do conhecimento, com condições de substituir, 

em terminadas relações, o objeto que se estuda;  

• No processo de pesquisa, onde oferece informações sobre o objeto em 

estudo.  
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A modelagem cientifica é um método que possibilita aos pesquisadores resolver 

problemas científicos no processo de pesquisa, integrando-se como um dos métodos 

essenciais na investigação científica. Existem diversas perspectivas que apontam para os 

processos de modelagem e de modelagem científica. 

Garcia (1992) indica quatro fases na construção e melhoria progressivas de um 

determinado modelo, com um ponto de partida arbitrário, e representadas na figura 01. 

Figura 1: Dinâmica da modelação 

                                                                                    (B) 

 

Introdução Dedução 

  

       (A) (C) 

 

 

           (D) 

Descrição Previsão 

 

 

Adaptado: Garcia, 1992, p. 27. 

 

As fases indicadas por Garcia (1992) são: 

A fase dedutiva: fundamenta-se em se obter de um modelo teórico prévio um 

modelo empírico que contém tantas variáveis observáveis como não observáveis, sendo 

susceptível de ser verificado nas hipóteses ou nas conclusões.  

A fase de previsão: implica criar ou imaginar experiências a partir do modelo 

hipotético precedente que permita sua verificação. Essa previsão pode ser preditiva 

(assegurar que um evento vai acontecer) ou de um evento já ocorrido. 

A fase descritiva: nela se integram as observações no modelo empírico novo ou 

já existente. 

A fase indutiva: ler as análises das diferenças entre o modelo hipotético e o 

modelo confirmado e induzir, levando em conta os outros modelos empíricos, as 

Campo teórico 

--------------- 

Axíomatização 

Modelo confirmado Modelo hipotético 

Manipulação 

--------------- 

Campo empírico 
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modificações a ser realizadas no modelo teórico prévio ou na estrutura de um modelo 

teórico novo. (GARCIA, 1992). 

 O processo de construção de modelos é representado por Halloun (2004) como 

uma espiral na qual a complexidade do raciocínio e de testes empíricos aumenta 

progressivamente em cada etapa do processo, de acordo com cada modelo e, 

principalmente, de um modelo para o outro, conforme ilustrado na figura 02. 

Figura 2: Espiral de desenvolvimento de modelos  

 

 

 

 

 

Fonte: Halloun, 2004, p. 144. 

Essa espiral pode ser melhor compreendida se tomar como base o diagrama 

proposto por Justi e Gilbert (2002), chamado de modelo de modelagem (diagrama 01), 

que representa todas as etapas envolvidas no processo de modelagem e como elas se 

relacionam. 

Arévalo Mora, Ortega Hernandéz e Domínguez Danache (2005) apresentam 

algumas propostas importantes de etapas na construção de um modelo, como:  

a) observar as manifestações do fato, fenômeno ou sistema que se deseja 

explicar com o modelo;  

b) descobrir, registrar e classificar as regularidades dos aspectos do sistema que 

se deseja modelar e  

c) criar analogias e/ou metáforas que permitam visualizar, de modo concreto, o 

que se deseja modelar. 

Em face de uma situação problema, é definido o problema e se faz necessário 

aprofundar os conhecimentos sobre o objeto. Nesse sentido, a observação permite 

determinar algumas propriedades ou qualidades suas. Por vezes, o pesquisador precisa 

da experimentação com o objeto em estudo. Mas quando não são possíveis o seu acesso 

e sua manipulação, precisa-se construir um modelo do objeto, para o qual se faz 

necessária à modelagem cientifica. 
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Com base na modelagem, como método das ciências, Portal (1990) caracteriza 

as seguintes etapas desse método:  

• A busca consciente do modelo, partindo da possibilidade de utilizar um 

objeto análogo ao original em algum sentido determinado (naturais ou 

artificiais) ou algum meio teórico, fruto da imaginação criativa do 

pesquisador; 

• Realizar uma análise sistêmica do objeto que se pesquisa, determinando 

os subsistemas e o processo mais simples de interesse do pesquisador; 

• Abstrair as características essenciais de acordo com os objetivos da 

pesquisa; 

• Estabelecer analogias entre o objeto e o modelo. No original, frisam-se as 

características e as relações que devem ser objeto do estudo e depois se 

efetua a analogia com propriedades e relações essenciais, com respeito às 

propriedades e relações de modelo;  

• Tomar o modelo como objeto da pesquisa para se obter novos 

conhecimentos sobre o objeto original, suas propriedades e relações, ou 

seja, estudar o objeto modelado. 

Nesse processo, o modelo é uma via para se estudar o objeto, o qual pode levar a 

representação de um modelo como produto da pesquisa, em relação a novos 

conhecimentos do objeto de estudo. 

Na opinião de Jardinot (1998), o valor heurístico da modelagem científica vem 

da possibilidade de se elaborar uma representação do objeto de estudo com novas 

propriedades descobertas durante a pesquisa e a modelagem, baseadas na dedução por 

analogia. 

Jardinot (1998) propõe como ações da habilidade de modelagem cientifica:  

• Precisar o objeto e suas características; 

• Construir diferentes variáveis do modelo; 

• Avaliar os modelos criados; 

• Eleger o modelo mais adequado.  

Chamizo (2014) sistematiza as etapas do processo de modelagem, segundo 

podem ser representadas na figura 03. 

 

 

 



108 
 

 

Figura 3: Etapas da modelagem 

 

 

Conhecimento e   Contraste, ancoragem 

Criatividade.  e/ou câmbio. 

 

 Recolocação de dados e  

 

 Construção. 

 

Adaptado: Chamizo 2014. 

 

Segundo Chamizo (2014) a atividade de modelagem científica não se inicia 

pelos fatos, mas sim nas perguntas que dependem de um dado marco teórico sob o qual 

são formuladas, uma vez que os fatos não são independentes dos observadores e de sua 

forma de ver o mundo. 

A partir das perguntas, elabora-se um primeiro modelo: um modelo mental. A 

seta que une ambos os quadros na figura têm duas direções, pois as perguntas dependem 

da estrutura mental dos sujeitos que as formulam, como também a representação 

depende dos dados obtidos na percepção do objeto a ser representado, em um dado 

contexto e segundo objetivos definidos. 

Na opinião de Chamizo (2014) não existem métodos para a construção dos 

modelos, não obstante se devem observar duas condições: 

- O conhecimento (sobre as possibilidades das limitações da construção do modelo); 

- A imaginação e a criatividade (para elaborar o modelo compatível com o objeto e os 

objetivos).  

O segundo momento na modelagem científica, na proposta de Chamizo (2014), é 

expressar o modelo mental, tido como um modelo material, usando os elementos mais 

relevantes do modelo mental, coletas de dados, corrigir, recomeçar, refinar e finalmente 

chegar a uma versão final (embora provisória) do modelo material. Promove-se então 

um processo de ida e volta, com base nas perguntas: O que acontecerá se? Como 

explicar isso? O que leva as setas a duas direções? 

Finalmente o modelo material deve ser testado, usando experimentos como a via 

mais importante, quando isso for possível.   

Mundo real 

Modelo mental Modelo material 
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O contraste e a adequação entre o modelo material e o objeto a ser modelado 

acarreta aceitar ou não o modelo material, sendo que a adequação do modelo material 

significa as possibilidades de explicações e de previsão do modelo. 

Para Justi 2006, os modelos são construídos a partir de uma mistura, tanto de 

elementos da realidade modelada, da teoria, como de outros elementos externos a eles. 

Sua elaboração, porém, sempre vai ocasionar simplificações e aproximações que têm 

que ser decididas independentemente de requisitos teóricos ou de condições dos dados 

disponíveis. Ainda destacando esse processo Justi e Gilbert (2002) ressalta:  

Todo processo de construção de modelo é empreendido com um propósito, 

seja para descrever a condução de um fenômeno, para estabelecer as 

entidades das quais ele pensa que consiste (junto com sua distribuição 

espacial e temporal), seja para descrever as razões – as causas e efeitos de – 

para aquele acontecimento, para prever como ele vai ocorrer sob outras 

circunstâncias, ou vários ou todos desses (JUSTI e GILBERT, 2002, p.59). 

Sublinha-se neste trabalho a proposta apresentada por Justi e Gilbert (2002), 

onde eles propuseram um diagrama intitulado Modelo de Modelagem que apresenta 

uma organização das etapas necessárias ao processo de modelagem, a partir do estudo 

de como os cientistas fazem modelos, bem como através de outras propostas disponíveis 

na literatura (CLEMENT, 1989 apud COSTA, 2012), na tentativa de explicar como 

ocorre a modelagem. Os autores (JUSTI e GILBERT, 2003), em um artigo publicado 

em 2003, salientaram a potencialidade do uso desse diagrama para assessorar as 

atividades de modelagem no contexto de ensino. 

Esse diagrama não é uma regra que deve ser seguida para se fazer um modelo. 

Na verdade, ele foi elaborado como resultado da análise de como os modelos são 

organizados na ciência e em outros contextos. Todas as etapas e processos descritos no 

diagrama são necessários e inerentes à construção de modelos, sendo geralmente 

executados conscientemente (por cientistas) ou não (por estudantes e pessoas leigas) 

(FERREIRA, 2006). 

Justi e Gilbert (2002) têm proposto uma metodologia para a modelagem em 

Ciência. Essa metodologia é exibida no diagrama 01 a seguir: 
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Diagrama 1: Modelo de Modelagem 

 

Fonte: Justi e Gilbert (2002). 

Para melhor entendimento do diagrama Modelos e Modelagem, considera-se 

cada um de seus elementos (que caracterizam as etapas do processo), onde o processo se 

Definir os 

objetivos 

Selecionar origem 

para o modelo 

Ter experiências 

com o alvo 

Produzir 

modelo mental 

Rejeitar o 

modelo 

Expressar em algum dos 

modos de representação 

Modificar o 

modelo 

Conduzir 

experimentos mentais 

Considerar 

abrangências e limitações 

do modelo 

Falha Ok 

Planejar e conduzir 

testes empíricos 

Falha Ok 

Objetivo atingido 
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inicia pela consideração do fenômeno que se deseja estudar, limitando-se aos aspectos 

que serão abordados. A partir daí o aluno elabora um modelo mental para seu objeto de 

estudo, levando em conta observações sobre o fenômeno com o qual vai trabalhar e/ou 

dados (teóricos ou empíricos) que possam auxiliá-lo na elaboração de seu modelo 

mental inicial.  

Para a construção de modelos, é necessário que o sujeito tenha conhecimentos e 

modelos prévios que sirvam de base para a proposição de um novo modelo, ou que os 

conhecimentos sejam adquiridos a partir de observações e busca na literatura. No 

diagrama, isso se relaciona a ter experiências com o alvo. No ensino, as atividades de 

modelagem propostas pelo professor podem apresentar fenômenos e sistemas 

interessantes (observáveis ou não), dados (teóricos ou empíricos) e informações 

relevantes aos alunos com o intuito de dar suporte ao processo de elaboração do 

modelo. Ao selecionar essas informações, o professor deve estar atento às concepções 

alternativas que os alunos comumente desenvolvem sobre o tema a ser estudado. Ele 

também deve averiguar se os alunos têm noção de conceitos prévios que são pré-

requisitos para favorecer a elaboração de um modelo mental. 

Tal modelo é elaborado a partir da integração dessas “experiências” iniciais com 

o fenômeno e, posteriormente, da seleção de uma “origem” adequada como, uma fonte a 

partir da qual uma analogia possa ser estabelecida ou relações matemáticas possam ser 

utilizadas.  Após a elaboração do modelo mental, é importante decidir como esse 

modelo será expresso. Nisso, é possível a ocorrência de alterações em ambos – modelo 

mental e modelo expresso – até o momento em que um esteja em consonância com o 

outro.  

            Em seguida, o modelo expresso obtido deve passar para a etapa de testes, que 

pode ser via experimentos mentais e através de planejamento e realização de testes 

empíricos. Segundo Justi (2006), essa etapa pode ser caracterizada pela ocorrência 

sucessiva desses dois tipos de testes ou pela utilização de um único tipo, dependendo 

essencialmente do modelo com o qual se está trabalhando, dos recursos disponíveis e 

dos conhecimentos prévios do indivíduo ou do grupo de indivíduos que participa do 

processo.  

Se o modelo falhar nos testes, é possível voltar no ciclo e propor modificações 

nele ou rejeitá-lo, caso não apresente aplicabilidade na explicação da situação proposta, 

o que conduzirá a uma reavaliação dos elementos que foram utilizados para a sua 

elaboração. Porém, se o modelo lograr êxito na etapa de testes, isso indica que ele 
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alcançou os objetivos para os quais foi construído.  

            Na fase de testes, os experimentos empíricos nem sempre são necessários ou 

possíveis de ser realizados. Isso depende da entidade a ser modelada e da 

disponibilidade de recursos materiais. Além disso, mais de um teste pode ser efetuado, o 

que está diretamente relacionado à natureza da entidade modelada. 

Após a obtenção desse modelo adequado à situação em questão, ele deve ser 

apresentado para um grupo de pessoas que o validarão (ou não), por meio do 

reconhecimento de sua aplicação em outros contextos. No contexto da ciência, essa 

última etapa é de fundamental importância, pois corresponde à divulgação do modelo à 

comunidade científica, que, além do importante papel de contribuir com novos 

conhecimentos para a elaboração do modelo, poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo.  

Conforme descrito anteriormente, percebe-se que o processo é dinâmico e não 

linear. Tal fato pode ser evidenciado pelas setas duplas do diagrama 01, demonstrando 

que algumas etapas são capazes de influenciar significativamente outras.  

Para a elaboração de modelos, descritas por Justi (2002) em seu trabalho, 

assinala-se com clareza quais os cuidados que se devem ter na hora de elaborar 

modelos, bem como quais objetivos desejam-se alcançar com eles. Ressalta-se que cada 

uma dessas etapas contempla diferentes habilidades e características apresentadas pelos 

seres humanos, como a capacidade de abstração, de pensamento crítico, de 

argumentação, de refutação, entre outras, além de aproximar aqueles que criam modelos 

sobre a essência das Ciências, que é estar em constante mudança e romper com velhas 

teorias. 

Além desse diagrama de Modelo de modelagem descrito anteriormente, tem-se 

também um tetraedro (figura 04), elaborado por Justi (2011), que sintetiza as quatro 

etapas principais envolvidas na modelagem e pode ser usado como orientador na 

elaboração de atividades fundamentadas na modelagem. 

Figura 04 – Relacionamento entre as principais etapas envolvidas na modelagem Tetraedro: 

Modelo de Modelagem 
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Fonte: Justi (2011). 

A elaboração do modelo mental consiste na definição dos objetivos do modelo 

e na obtenção de informações sobre o sistema modelado. A expressão do modelo é 

realizada a partir da integração de um ou mais dos modelos de representação. A etapa de 

testes divide-se em dois tipos: empíricos e mentais. Podem ser usados de acordo com o 

sistema que se quer modelar. Por fim, a identificação de abrangência e limitações do 

modelo ocorre a partir do confronto dele com o objetivo proposto inicialmente. 

Estudos (como os de JUSTI e GILBERT, 2002 e HALLOUN, 2004) indicam 

que a introdução de estudantes em atividade de modelagem pode, além de contribuir 

para a construção de conhecimento específico, ajudá-los a formar seus próprios 

modelos, a avaliar os seus e outros modelos usados pelo ensino e pela ciência, em 

específico, e saber por que são feitos. Assim, o estudante se torna sujeito ativo do seu 

próprio processo de construção do conhecimento, estando engajado em atividades que 

propiciam a reflexão crítica sobre o objeto em estudo e, consequentemente, uma 

aprendizagem mais significativa. 

A relevância das propostas apresentadas por Justi e Gilbert (2002) e Pozo 

Municio e Gómez Crespo (1998 apud LIMA, 2007) está relacionada às indicações de 

possíveis caminhos para que os professores de Ciências possam realizar o trabalho com 

modelos em suas aulas, em momentos que julgarem convenientes. Isso, de forma 

alguma, implica receitas para o docente, mas estratégias metodológicas que serão 

analisadas, adaptadas ao contexto da sala de aula pelo professor, para que ele 

desenvolva um trabalho adequado à sua realidade, comenta LIMA (2007). 

Maia (2009), baseada no diagrama de modelo e modelagem, de Justi e Gilbert 

(2002) estabelece um sistema de habilidades envolvidas no processo de modelagem, 

quais são: 

1. Definir os objetivos. 

1.1 Sistematizar o problema por meio da formulação de questões. 

2. Ter experiência com o alvo. 

2.1 Observar propriedades do sistema em estudo. 

2.2 Selecionar conhecimentos prévios (na estrutura cognitiva). 

2.3 Buscar informações já disponibilizadas na literatura. 

2.4 Identificar propriedades do sistema/conhecimentos prévios sobre o sistema 

em estudo, relevantes para a construção do modelo. 

3. Selecionar a origem para o modelo. 
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3.1 Selecionar ideias e modelos prévios e aplicá-los em novas situações. 

4. Produzir um modelo mental. 

4.1 Integrar ideias, dados e modelos na elaboração de novos conhecimentos 

tendo em vista os objetivos definidos. 

5. Expressar em algum dos modos de representação. 

5.1 Utilizar e interpretar diferentes formas de expressão e representação. 

5.2 Comunicar ideias com correção e clareza, fazendo uso de tecnologias 

adequadas. 

6. Conduzir experimentos mentais. 

6.1 Elaborar questões hipotéticas. 

6.2 Planejar e conduzir experimentos adequados, identificando variáveis 

relevantes e selecionando procedimentos. 

6.3 Analisar os resultados obtidos e as suas implicações. 

7. Planejar e conduzir testes empíricos. 

7.1 Planejar experimentos adequados. 

7.2 Identificar as variáveis relevantes com seleção de procedimentos. 

7.3 Utilizar instrumentos de medição e de cálculos. 

7.4 Coletar dados. 

7.5 Analisar e interpretar dados. 

8. Considerar abrangências e limitações do modelo. 

8.1 Analisar a extensão em que o modelo proposto atinge seus objetivos. 

8.2 Estabelecer relações entre o modelo proposto e um contexto mais amplo, 

envolvendo novas situações e/ou informações. 

Maia e Justi (2009) sistematizam, por sua vez, as habilidades que se devem 

considerar na modelagem científica, como se apresenta no quadro 18: 

Quadro 18- As habilidades que se devem considerar na modelagem científica 

Etapas do 

processo de 

modelagem 

Habilidades relacionadas 

Elaboração do 

modelo 

Analisar e compreender a situação-problema. 

Sistematizar o problema por meio da formulação de questões. 

Observar propriedades do sistema em estudo. 

Selecionar conhecimentos prévios (na estrutura cognitiva). 

Buscar informações já disponíveis na literatura. 
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Identificar propriedades do sistema ou conhecimentos prévios 

sobre o sistema em estudo que sejam relevantes. 

Conhecer diferentes formas de obter e relacionar informações. 

Selecionar ideias e modelos prévios. 

Aplicar modelos e ideias prévias a novas situações. 

Integrar ideias, dados e modelos na elaboração de novos 

conhecimentos. 

Expressão do 

modelo 

Utilizar e interpretar diferentes formas de expressão e 

representação. 

Comunicar ideias com correção e clareza, fazendo uso de 

terminologias adequadas. 

Teste do modelo Elaborar questões hipotéticas. 

Planejar e conduzir experimentos adequados. 

Identificar variáveis relevantes. 

Selecionar procedimentos. 

Analisar os resultados obtidos e suas implicações. 

Planejar experimentos adequados. 

Identificar variáveis relevantes. 

Selecionar procedimentos. 

Utilizar instrumentos de medição e de cálculo. 

Coletar, analisar e interpretar os dados. 

Avaliação do 

modelo 

Analisar a extensão em que o modelo proposto atinge seus 

objetivos. 

Estabelecer relações entre o modelo proposto e um contexto mais 

amplo, envolvendo novas situações e/ou informações.  

Fonte: Maia e Justi (2009).   

De acordo com o que se está discutindo até agora, a criação de modelos tem um 

papel importante no processo de produção e aquisição do conhecimento científico e, 

para tanto, algumas características são importantes para tal finalidade.  

Uma delas é a avaliação dos modelos criados, que como explica Lima e Núñez 

(2004), segue alguns critérios para a construção de modelos alternativos mais adequados 

para explicar situações (fenômenos) que são:  

 Deve ser de fácil visualização e compreensão conceitual; 
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 Deve buscar a simplicidade no sentido de evitar aspectos que não sejam 

essenciais na elaboração do modelo; 

 Deve permitir a introdução de modificações, completamente e/ou 

generalizações, sem que haja alteração na sua estrutura interna; 

 Não deve contradizer os princípios básicos e as leis particulares da Ciência; 

 Deve ser materializável, no sentido de poder quantificar suas predições, 

interpretações e correlações e 

 Deve apresentar um grande poder explicativo, ou seja, explicar muitos 

fenômenos.  

Ainda nesse contexto, Lima e Núñez (2007) destaca alguns fatores essenciais 

que podem auxiliar o processo de construção de modelos: (i) a compreensão do que é 

um modelo; (ii) a importância dos modelos para o conhecimento científico; (iii) as 

habilidades que podem ser desenvolvidas no processo de modelagem.  

A modelagem como método das ciências naturais deve fundamentar-se em três 

princípios, os quais são: 

• Dedução por analogia (do geral ao particular na prática). Semelhança 

com o original. Procuram-se semelhanças entre etapas, qualidade e o 

modelo; 

• Consistência lógica (fundamentada no conhecimento cientifico). Deve 

apresentar estabilidade, solidez e fundamentação científica; 

• Estrutura sistêmica (apresentar relações e estrutura que constituem um 

todo orgânico).   

É importante elucidar que a modelagem não se reduz a simples formação de 

modelos; requer também seu uso e aplicação como novos conhecimentos científicos.  

Uma análise das diferentes perspectivas sobre os processos de modelagem e de 

modelagem científica deixa identificar etapas ou ações que podem ser invariantes, ou 

seja, estão na essência dessa habilidade, e que forma a parte estruturante operacional da 

ação modelagem científica, como parte do EBOCA, como se mostra no quadro 19. 
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Quadro 19- Estrutura operacional de ação modelagem científica 

 

Ações de 

Modelagem 

científica 

1. Definir os objetivos segundo a situação-problema. 

2. Precisar o objeto e suas características. 

3. Construir um modelo mental provisório. 

4. Representar o modelo provisório. 

5. Testar o modelo provisório. 

6. Definir o modelo científico. 

7. Comunicar o modelo construído. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

É preciso sublinhar que o modelo da ação de modelagem científica formado pelo 

sistema de operações não pode ser pensado como um algarismo de ações regidas, e sim 

como uma referência de ações necessárias, inter-relacionadas como uma rede, própria 

da complexidade da atividade científica. 

Esse sistema de operações concebe-se na estrutura operacional da ação, que 

enquanto invariante, torna-se um conhecimento desejável na formação inicial. 

As investigações no grupo de pesquisa Formação e Profissionalização Docente 

(LIMA; NÚÑEZ, 2004a; LIMA; NÚÑEZ; COSTA, 2005; LIMA; NÚÑEZ, 2005; 

LIMA, 2006) têm oportunizado aos pesquisadores desenvolver estudos que sinalizam a 

importância dos licenciandos em Química, ainda na sua formação inicial, e a 

necessidade de compreenderem, de maneira adequada, o significado dos Modelos e sua 

criação, como um dos conhecimentos essenciais à docência em Química. 

Diante de tal relevância do tema em estudo, fica claro que esse tipo de 

conhecimento deva fazer parte dos conhecimentos profissionais, adquiridos durante a 

formação inicial dos professores. Autores como Nunes (2001), Monteiro (2001), Tardif 

(2002), Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) ressaltam a pertinência de estudos que 

tenham por objeto os saberes docentes para se compreender a base de conhecimentos da 

formação, que é característica de cada atividade profissional, contribuindo para uma 

revisão da prática pedagógica do professor, tomado como mobilizador de saberes. 

Além do mais, discutir sobre os modelos e modelagem na formação inicial pode 

favorecer a formação de professores para que atuem de acordo com essas novas 

tendências do Ensino de Ciências Naturais do século XXI e a disseminação da 

abordagens de ensino que favoreçam o pensar científico do estudante, em escolas onde 
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eles atuarão futuramente ou naquelas em que já realizam seus estágios. (ANDRADE e 

NÚÑEZ, 2016). 

Corroborando com os autores citados chegamos à conclusão que esses critérios 

são capazes de servir de referências, tanto para os licenciados, quanto para os que estão 

ainda se licenciando (ou seja, em sua fase de estágio), quando estiverem elaborando 

modelos na sala de aula sobre um dado objeto de estudo ou fenômeno; e que podem ser 

utilizados ainda para discutir e buscar um consenso em relação aos modelos 

alternativos. 
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Por acreditar que professor é o profissional responsável pela qualidade e relevância do 

ensino que promove. Se fará uma explanação de aspectos que serão necessários para 

formação inicial de professores da área de Ciências Naturais, dando prioridade a 

disciplina de Química. 

 

CAPÍTULO 04  

A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E O 

CONHECIMENTO PROFISSIONAL NA 

FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE 

QUÍMICA. 

 



120 
 

 

4  A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E O CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL NA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE 

QUÍMICA 

Neste capítulo, se abordará elementos teóricos da formação inicial de 

professores que serviram de suporte para as investigações, como também as principais 

tendências nas pesquisas educacionais que se debruçam sobre a formação de 

professores, discutindo a questão do conhecimento (saberes) profissional como um 

elemento central da profissionalização e da identidade profissional do professor de 

Química, com destaque para o conhecimento disciplinar.  

 Deixa-se claro que ao se debruçar sobre a pertinência do processo de formação 

inicial de professores, houve o embasamento nos resultados de pesquisas já divulgadas e 

fundamentadas a partir de um corpo de conhecimento legitimamente científico, como 

também em textos legais que tratam e regulam sobre esse tema, bem como houve o 

registro de forma ampla dos conceitos e das constatações que alguns autores fazem a 

respeito da docência e de suas competências. 

Diante de todas as preocupações que se apresentam como grandes desafios aos 

professores de Química do século XXI, consideram-se os Modelos e a Modelagem 

Científica como um conhecimento disciplinar profissional, necessário à formação inicial 

desses professores, pois abrem um leque de possibilidades para a realização de 

atividades de pesquisas, direcionando para uma prática docente contextualizada e 

facilitadora no contexto educacional contemporâneo.  

Por sua vez, é sustentado que a aprendizagem de novos conhecimentos 

profissionais é uma atividade essencial na formação inicial, de tal forma que contribui 

com o desenvolvimento profissional, já na formação inicial. O conhecimento 

profissional, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional articulam-se de maneira 

dialética como categorias estruturantes da formação inicial, sob a perspectiva da 

profissionalização da docência. (RAMALHO e NÚÑEZ, 2015). 
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4.1 As licenciaturas e a formação inicial de professores de Química: Tendências e 

Dificuldades 

Pela legislação educacional, as licenciaturas são os cursos responsáveis pela 

formação dos professores para toda a educação básica. E esses cursos são 

regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9394, de 20 de 

setembro de 1996
11

, a qual rege a educação brasileira, onde trata da formação dos 

profissionais da educação em seu artigo 61e 62. Essa lei estabelece que a formação de 

docentes far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação. Verificando in verbis:   

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de 

cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino e outras atividades. Art. 62. A formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério 

na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996) 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação 

Superior deve formar pessoas reflexivas, aptas para se inserir em diferentes setores 

profissionais e para contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Nesse 

contexto, é fundamental que os futuros profissionais da Química adquiram uma 

formação sólida e estejam preparados para empregar seu conhecimento nas mais 

variadas situações.  

E nessa formação inicial sólida está inclusa a competência que para Nuñez, 

Ramalho e Gauthier (2003) é a “capacidade manifestada da ação, para fazer com saber, 

com consciência, responsabilidade, ética, que possibilita resolver, com eficácia e 

eficiência, situações problemas da profissão”. A competência envolve saberes, 

habilidades, atitudes, valores, responsabilidades pelos resultados, orientada por uma 

ética compartilhada. A formação de competências é um processo complexo, que implica 

relações diversas entre os diferentes níveis de conhecimento, dos saberes, esquemas de 

ação, elementos efetivos, motores do contexto. E para isso, é imprescindível que os 

                                                             
11

 Está lei está suspensa por medida provisória, sendo que esse trabalho foi desenvolvido antes das 

mudanças e que estas estão em tramitação.  
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Cursos de Química, preparem seus futuros profissionais da química, professores a 

desenvolver tais habilidades.  

Dessa forma, o professor de química deve ter uma compreensão sólida acerca 

dos conceitos químicos, para entender, explicar e prever o comportamento de sistemas 

químicos. Além disso, é importante para a sua formação entender a natureza da Ciência 

e suas inter-relações com a sociedade e a tecnologia, ou seja, aprender a ensinar 

ciências. Para Núñez (2012):  

Aprender a ensinar ciências significa a apropriação de conhecimentos, 

habilidades, competências nas bases teóricas em que se fundamenta a 

Didática das Ciências. Os futuros professores devem aprender a tomar 

decisões de natureza didático pedagógica, a questionar o pensamento didático 

tradicional, a inovar e desenvolver uma prática de ensino ética, pautada pela 

responsabilidade social de garantir aos estudantes o direito constitucional de 

aprender e desenvolverem-se como cidadãos críticos (p. 38) 

O professor que ensina ciências, entre eles, os professores de Química do ensino 

médio, é um profissional que desenvolve sua atividade num contexto escolar complexo 

e dinâmico, na base de saberes e competências específicas para ensinar, conforme 

Núñez (2012). O aprender a ensinar é fundamental durante a formação inicial dos 

professores.  

A proposta de diretrizes para a formação inicial de professores (LDB- BRASIL, 

2001) aponta que “As mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil trazem 

enormes desafios à formação de professores. No mundo contemporâneo, o papel do 

professor está sendo questionado e redefinido de diversas maneiras”. E diante das novas 

exigências apresentadas pelas atuais políticas educacionais para o século XXI, são 

muitos os questionamentos em torno da formação inicial.  

O professor deste século XXI é um educador, um agente ativo, ou seja, 

transformador da educação dentro da comunidade; está sempre pensando em inovar, 

capacitado a dialogar com outros espaços de produção de saberes e de educação. 

Segundo Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), a formação de professores [...] “é 

considerada como o processo permanente de aquisição, estruturação e restruturação de 

condutas, conhecimentos, habilidades, valores inerentes ao desenvolvimento de 

competências para o desempenho da docência”, mostrando assim que a formação de um 

professor se dá a longo prazo e que não se finaliza com a obtenção do título de 

licenciado.  

Na opinião de Fullan (1991) “[...] as mudanças na educação dependem do que 

pensam e fazem os professores, algo tão simples e, por sua vez, tão complexo. ” Quando 
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não se presta atenção aos professores, as possibilidades de sucesso das reformas 

diminuem. Não obstante, deve-se ter cuidado para não colocar nos professores o peso 

absoluto dessas mudanças e, dessa forma, mascarar outros fatores que dificultam os 

processos de implementação das reformas necessárias, como alertam Ramalho; Núñez; 

Gauthier (2004). Para os estudiosos dos processos de inovação curricular, os fatores 

institucionais e políticos são determinantes para que as propostas se efetivem com 

sucesso. Mas essa condição não é suficiente. O sucesso das reformas curriculares 

depende, sobretudo, ainda que não exclusivamente, da participação ativa, criativa, 

transformadora de todos os atores da educação (sociedade, pais, famílias, professores, 

alunos, diretores). 

Para Schnetzler, (2002) a autora chama a atenção para a necessidade de os 

cursos de formação contemplarem os conhecimentos profissionais relacionados à 

história e filosofia das ciências; às orientações metodológicas empregadas na construção 

de conhecimento científicos; às relações entre Ciências, Tecnologia e Sociedade, e a 

perspectivas do desenvolvimento científico. Assim, há um desafio para as instituições 

de ensino superior formadoras desses profissionais, pela urgência de reestruturarem seus 

currículos de tal forma a comtemplar essa proposição de caráter teórico-prático.  

E essas instituições de ensino superior formadoras são definidas por Marcelo 

(1992), como sendo instituições educativas cuja principal função consiste em dar 

resposta às necessidades de desenvolvimento, identificadas pelos próprios professores. 

O caráter local e as próprias características dos contextos de formação determinam o 

que é preciso ser feito em prol dos grupos de professores. 

Ainda nesse âmbito, constata-se uma diversidade de críticas relativas à formação 

de professores. Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) afirmam que “[..] uma questão 

inegável é admitir que os professores são reconhecidamente uma peça essencial dentro 

desses processos [..]. ” Em todas essas dimensões a participação do professor torna-se 

indispensável. Todavia, é preciso que tal participação se dê de forma efetiva. A 

realidade da sala de aula muitas vezes é tão incompatível com o que dizem as teorias, 

essas vistas em sua formação inicial, que os professores acabam realizando suas aulas, 

baseados muito mais nos saberes da experiência, do que nos saberes teóricos.  

Núñez e Ramalho (2005) discutiram a importância de se trabalhar na formação 

de professores em uma perspectiva que contempla as necessidades formativas dos 

docentes envolvidos. De uma maneira geral, os referidos autores defendem que as 
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necessidades formativas seriam a diferença entre o estado atual de desenvolvimento do 

professor e o estado que se deseja alcançar.  

Com isso, os cursos de Licenciatura em Química apresentam uma importante 

contribuição na qualidade da educação química pelo fato de promover a formação de 

professores que atuarão nessa área, formando assim, futuros formadores de 

conhecimento (DCNCQ: BRASIL, MEC, 2001). Isso implica a necessidade de 

eficiência e qualidade, considerável nos cursos de Química nessa modalidade. 

Dentre muitos dos conhecimentos necessários à docência em Química, se 

realçará nesta pesquisa a importância dos Modelos e da Modelagem Cientifica na 

construção do conhecimento científico e sua influência no ensino-aprendizagem de 

Ciências Naturais, visto que são temas que têm merecido destaque na literatura nacional 

(CHASSOT, 2003; NÚÑEZ; NEVES e RAMALHO, 2005; LIMA; NÚÑEZ e 

SOARES, 2005; JUSTI, 2006; FRANCISCO JÚNIOR, 2010) e internacional 

(GROSSLIGHT; JAY e SMITH, 1991; GILBERT, 1991; ISLAS e PESA, 2001; 

HARRISON e TREAGUST, 2000; JUSTI e GILBERT, 2002; POZO e GÓMEZ 

CRESPO, 2009), pela importância no ensino-aprendizagem em Ciências.  

Toda a exposição anterior evidencia a importância dos conhecimentos 

profissionais da atividade profissional do ensino de Química, como elemento 

estruturante que deve ser objeto da aprendizagem dos futuros professores desse 

componente curricular, para uma adequada educação cientifica dos estudantes da 

Educação Básica.  

 

4.2 Profissionalização: o profissionalismo e a profissionalidade  

A preocupação com a profissionalização docente é uma questão que tem sido 

abordada no cenário educacional. A busca por um repertório de conhecimento/saberes 

que caracterizem e legitimem a docência, enquanto profissão, permeia os debates, 

constituindo um dos subsídios ao exercício dessa profissão e contemplando a dimensão 

da profissionalidade, sendo que a profissionalidade diz respeito aos processos de 

produção dos conhecimentos/saberes e das competências profissionais. 

A discussão em relação à profissionalização da docência é posta pelas atuais 

políticas como umas das problemáticas centrais para a mudança educativa, quando se 

compreende que os professores são peças-chave nas transformações educacionais e, 

portanto, não podem continuar na posição de meros usuários/técnicos de propostas 
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concebidas por outros, com uma formação baseada no racionalismo técnico e no 

academicismo limitado (NÚÑEZ, RAMALHO e OLIVEIRA, 2014). 

As legislações nacionais já mencionadas indicam que a profissionalização do 

educador está intimamente ligada à sua formação inicial, fazendo crer que o caminho 

para a profissionalização está pautado em sua formação, participação e experiência. 

Acrescentado a isso, Núñez e Ramalho (2008) tratam a “profissionalização docente” 

como uma categoria estruturante da atividade docente, ou seja, supõem uma formação 

voltada para o desenvolvimento de competências, saberes e habilidades para o ensino, 

visando a uma educação de qualidade dos estudantes.  

Ainda na opinião de Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), o termo 

“profissionalização” apresenta diversos sentidos, segundo os contextos específicos de 

seu uso, definindo-se pelas relações dialéticas das características objetivas e subjetivas 

que pautam a construção de identidades profissionais. A profissionalização é uma forma 

de representar a profissão como processo contínuo/descontínuo ao longo da história da 

docência.  

Núñez e Ramalho (2008) também apontam para algumas características da 

profissionalização, a saber:  

A profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que repousa 

em novas representações da educação e do ser do professor no interior do 

sistema educativo. É um processo de socialização, de comunicação, de 

reconhecimento, de decisão, de negociação entre os projetos individuais e os 

dos grupos profissionais. Mas é também um processo político e econômico, 

porque no plano das práticas e das organizações induz novos modos de 

gestão do trabalho docente e de relações de poder entre os grupos, no seio da 

instituição escolar e fora dela (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 118).  

 

A profissionalização é um produto de construção de identidades da docência, 

argumenta Núñez e Ramalho (2014). Os autores ainda acrescentam, a respeito dessa 

identidade, a seguinte explicitação:  

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão, da revisão constante dos seus significados sociais, e da revisão 

de tradições. Essa construção é produto de sucessivas socializações no 

embate de fatores externos e internos, objetivos e subjetivos nos contextos 

específicos (NÚÑEZ; RAMALHO, 2014, p.28). 

 

Ainda para os mesmos autores as identidades profissionais se iniciam durante a 

formação inicial e se enfrentam com realidades diversas nos contextos da atividade 

profissional, nos contextos sociais mais amplos, que exigem novas configurações 

pessoais, intergrupais, individuais, para assumir matrizes que caracterizam estágios de 

profissionalização (NÚÑEZ; RAMALHO, 2014). 
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A profissionalização da docência, alega Núñez e Ramalho (2014), é uma forma 

de se conceber a atividade profissional dos professores, consequentemente, a formação 

inicial, como momento crucial no desenvolvimento da profissão.  

Explicitando seus pressupostos, Veiga (1998) diz que a profissionalização não é 

um processo que se produz de forma endógena; pelo contrário, envolve o esforço da 

categoria para efetivar mudanças na atividade profissional atrelada às finalidades e aos 

objetivos da educação, partindo de um “saber científico” próprio dos interesses comuns. 

A autora alega que, nos dias hodiernos, ainda tem validade.  

Ramalho e Carvalho (1944) citado por Nuñez, Ramalho e Gauthier (2003), 

define a profissionalização como sendo:  

[...] o processo no qual uma ocupação organizada, normalmente, mas nem 

sempre, em virtude de uma demanda de competências especiais e esotéricas, 

e da qualidade do trabalho, dos benefícios para a sociedade, obtém o 

exclusivo direito a executar um tipo particular de trabalho, controlar a 

formação e o acesso, e controlar o direito de determinar e avaliar as formas 

de como realizar o trabalho.  

Ainda nessa ordem de ideias, a profissionalização corresponde à transformação 

de uma pessoa num profissional, habilitando-o a assumir funções profissionais 

complexas e variadas. (TARDIF; FAUCHER, 2010). 

Na perspectiva da formação, a profissionalização é entendida como a aquisição 

permanente de saberes/conhecimento, hábitos e condutas que desenvolvem as 

competências ao longo do desenvolvimento profissional.  Na vida profissional é preciso 

aprender continuamente como ver a realidade, uma vez que é na prática, na troca de 

saberes, na ousadia da busca que se dá o aprendizado mútuo. Sendo assim, é possível 

que o professor se torne um agente capaz de reger o seu próprio fazer, alguém proativo, 

capaz de criar, relacionar, argumentar e participar em seu espaço de trabalho, a escola.   

De acordo ainda com Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), a profissionalização 

apresenta dois aspectos, que formam uma unidade: um interno, denominado 

profissionalidade, e outro externo, o profissionalismo. Assim, a profissionalização se 

estrutura em torno dessas duas dimensões, como elementos nucleares de construção de 

identidades profissionais. 

Outra definição trazida é a de Perrenoud (1993 apud OLIVEIRA 2007), onde a 

define sob dois pontos de vista. O primeiro denominado estático, como sendo o grau em 

que um ofício manifesta as características de uma profissão; e o segundo seria um 

movimento dinâmico, porque expressa o grau de avanço da transformação estrutural de 

um ofício, no sentido de uma profissão. Do ponto de vista de Nóvoa (1992) “A 
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profissionalização é um processo, através do qual os trabalhadores melhoram o seu 

estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder, a sua autonomia”. 

Acrescentando essa ideia, Nóvoa (1992) sinaliza que para a formação de 

professores é indispensável que ela tenha como eixo de referência o desenvolvimento 

profissional, na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente. Além 

disso, que o trabalho possibilite e favoreça espaço de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, promova os seus saberes e seja um componente de mudança. 

Numa sociedade globalizada e planetária a profissionalização dos professores 

ainda é deficitária em face ao desenvolvimento histórico da educação e a complexidade 

da sociedade. Diante de tais desafios, o grupo de pesquisa Formação e 

Profissionalização Docente, que teve seu início em 1995, sob a coordenação da 

professora Betânia Leite Ramalho e Isauro Beltrán Núñez e ampliado em 1997 com a 

participação do professor Clermont Gauthier, com uma interlocução entre a UFRN e a 

Université Laval/Quebéc/Canadá, oportunizou a esses pesquisadores desenvolver 

estudos em conjunto sobre reflexões acerca das ideias concernentes à formação, com 

base na profissionalização do ensino e no examinar de como essas ideias podem ser 

traduzidas em modelos de formação no contexto brasileiro. 

A profissionalização engloba todas as ações e medidas de que se faz uso direta 

ou indiretamente para produzir melhorias no desempenho das atividades profissionais. 

Neste sentido, a profissionalização materializa-se como um processo bastante 

complexo, contínuo e inacabado, sempre em movimento, motivo esse que leva não 

esgotar o universo de pesquisa e as muitas implicações advindas do novo desafio que é 

assumir a dinâmica da profissionalização do trabalho docente, presente na base da 

reforma do ensino nacional.  

Para Ramalho, Nuñéz e Gauthier (2004), a profissionalização apresenta duas 

dimensões relacionadas entre si: a profissionalidade e o profissionalismo. A primeira 

diz respeito aos processos de formação de saberes, aos conhecimentos profissionais e às 

competências profissionais; enquanto que o segundo refere-se ao “fazer” e ao “ser” da 

atividade profissional em contextos específicos.  

 

4.2.1 A profissionalidade 

 

As diferentes profissões diferenciam-se entre si pelos conhecimentos que lhe são 

próprios e pelo estabelecimento de uma prática adequada às demandas necessárias de 
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um determinado ofício, já quanto à profissionalidade docente não se refere apenas ao 

desempenho do ofício de ensinar, mas principalmente ao manifestar de valores que se 

pretendem alcançar no exercício da profissão de docente. 

Núñez, Ramalho e Gauthier (2003) conceituam a profissionalidade como 

“conjunto de características de uma dada profissão que tem uma natureza mais ou 

menos elevada segundo os tipos de ocupação”.  

Ainda explicitando o termo profissionalidade Núñez e Ramalho (2008), expressa 

ainda a dimensão relativa ao conhecimento, aos saberes, às técnicas e competências 

fundamentais à atividade profissional.  

Por meio da profissionalidade, o professor adquire as competências 

necessárias para o desempenho de suas atividades docentes e os saberes 

próprios de sua profissão. Ela está ligada às seguintes categorias: saberes, 

competências, pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, 

capacitação, inovação, criatividade, pesquisa, dentre outras, componentes dos 

processos de apropriação da base de conhecimento da docência como 

profissão” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008, p.58).  

Para os autores os saberes próprios da profissão, são saberes das disciplinas e 

também os saberes pedagógicos, que de posses deles e com sua prática o docente vai 

construindo os saberes, as habilidades, as competências para atuar como profissional 

(NÚÑEZ; RAMALHO,2014).   

Já o termo competência é definido por Nuñez, Ramalho e Gauthier (2003), como 

a “capacidade manifestada da ação, para fazer com saber, com consciência, 

responsabilidade, ética, que possibilita resolver, com eficácia e eficiência, situações 

problemas da profissão”. A competência envolve saberes, habilidades, atitudes, valores, 

responsabilidades pelos resultados, orientada por uma ética compartilhada.  

Nuñez e Ramalho (2014) alegam que a profissionalidade deve estar fortemente 

relacionada com o profissionalismo, pois ambos formam uma unidade dialética. Os 

autores ainda incluem que desconhecer essa relação pode levar ao círculo vicioso de 

“mudar para não mudar”.  

Do ponto de vista de Gimeno Sacristán (1995, p. 86) a profissionalidade é:  

[...] a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem 

a especificidade de ser professor. A discussão sobre a profissionalidade do 

professor é parte integrante do debate sobre os fins e as práticas do sistema 

escolar, remetendo para o tipo de desempenho e de conhecimentos 

específicos da profissão professor. 

Já Reis Monteiro (2008, p.46) define a profissionalidade como sendo:  

[...] como um saber-comunicar-pedagogicamente, ou seja, com a legitimidade 

do direito à educação, competência nos saberes a comunicar e sobre 

comunicação e excelência pessoal. Os profissionais da educação podem, pois, 

ser considerados como profissionais do direito à educação e da comunicação 
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pedagógica, oficialmente habilitados e socialmente investidos para o 

exercício da sua função.  

De acordo com Contreras (2002), a profissionalidade se refere às qualidades da 

prática profissional dos professores em função das exigências do trabalho educativo. 

Nessa perspectiva, falar disso significa, “[...] não só descrever o desempenho do 

trabalho de ensinar, mas também expressar valores e pretensões que se deseja alcançar e 

desenvolver nesta profissão”. (CONTRERAS, 2002). 

Contreras (2002) ainda apresenta três dimensões constitutivas desse conceito da 

profissionalidade docente, que são elas: 

1º A obrigação moral. Essa primeira dimensão é derivada do fato de que o ensino 

supor um compromisso de caráter moral para quem o realiza;  

2º O compromisso com a comunidade. Essa segunda dimensão é derivada da relação 

com a comunidade social na qual os professores devem realizar a prática profissional.  

3º A competência profissional. A obrigação moral dos professores e o compromisso 

com a comunidade requerem uma competência profissional coerente com ambos.  

A profissionalidade estaria ligada aos conhecimentos, saberes, técnicas e 

competências necessárias à atividade profissional e o profissionalismo expressaria a 

dimensão externa da profissão (dimensão ética dos valores e normas, das relações no 

grupo profissional com outros grupos). 

Dessa forma, tais aspectos devem ser levados em conta durante a formação 

inicial dos estudantes em nível de Ensino Superior, visando uma contribuição para a 

questão dos conhecimentos profissionais que constitui elemento essencial na 

profissionalização desses futuros professores de Química. Neste trabalho, associa-se a 

profissionalidade com os conhecimentos que futuros professores de Química devem 

dominar para realizar com sucesso a educação científica dos estudantes da educação 

básica.  

 

4.2.2 O profissionalismo 

Profissionalismo docente é esse compromisso do professor com o ato de ensinar 

e, para que possa exercê-lo com qualidade, é necessário que ele se aperfeiçoe, sendo 

uma exigência natural da sua profissão; ele também precisa ter garantido esse direito de 

aperfeiçoar-se, ou que lhe seja garantido uma formação inicial de qualidade, onde 

poderá obter o domínio da matéria e dos métodos para ensiná-la. E como se viu o 

profissionalismo está atrelado sempre aos conceitos de profissionalização e 
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profissionalidade e para acalorar ainda mais as discussões é pedida a ajuda a alguns 

teóricos, num pequeno exercício de definição.   

De acordo Núñez e Ramalho (2008), o profissionalismo traduz a dimensão ética 

dos valores e normas, das relações, no grupo profissional, com outros grupos. É mais do 

que um tema de qualificação e competência; é uma questão de poder: autonomia perante 

a sociedade, o poder político, a comunidade e os empregadores; jurisdição, perante os 

outros grupos profissionais; poder e autoridade, perante o público e as outras profissões 

ou grupos ocupacionais.  

É uma construção social na qual se situa a moral coletiva, o dever ser o 

compromisso com os fins da educação como serviço público, para o público 

(não discriminatória) e com o público (participação). O profissionalismo se 

associa ao viver-se a profissão, às relações que se estabelecem no grupo 

profissional, às formas de se desenvolver a atividade profissional”. (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2008, p.4).  

Ainda para os autores o profissionalismo refere-se à reivindicação de um status 

distinto dentro da visão social do trabalho. Implica em negociações, por um grupo de 

atores, com vistas a fazer com que a sociedade reconheça as qualidades específicas, 

complexas e difíceis a ser adquiridas, de tal forma que lhes proporcionem, não apenas 

um certo monopólio sobre o exercício de um conjunto de atividades, mas também uma 

forma de prestígio.  Acrescentando que o reconhecimento de tal status está ligado à 

ideologia dominante de uma sociedade em uma determinada época, mostra-se que é no 

profissionalismo que se manifesta a autonomia que o profissional possui. Na docência 

essa autonomia é mais intelectual do que institucional. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2014).  

Ao explicitar seus pressupostos, Libâneo (2002), em seu trabalho sobre as novas 

exigências educativas e a profissão docente, aponta que um ensino de qualidade se torna 

inviável sem a articulação dos professores na luta por uma formação docente adequada, 

relacionando os conceitos de Profissionalismo e Profissionalidade e definindo-os 

conjuntamente como:   

Profissionalismo significa compromisso com o projeto político democrático, 

participação na construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao 

trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e dos métodos de ensino, 

respeito à cultura dos alunos, assiduidade, preparação de aulas etc. 

(LIBÂNEO, 1998, p.90). 

No profissionalismo, manifesta-se a autonomia do profissional e, nele, estão 

inter-relacionadas as categorias: remuneração, status social, autonomia intelectual, 

serviços, compromisso/obrigação, vocação, ética, crítica social, democracia, 

coletividade, etc.  

Como sugerem Núñez, Ramalho e Gauthier (2003), “O duplo aspecto da 

profissionalização, em suas dimensões interna (profissionalidade) e externa 
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(profissionalismo), é um processo dialético de construção da identidade profissional e 

do desenvolvimento profissional que se articulam uma ao outro”. Contemplar as 

questões comentadas anteriormente, subsidia o conceito de profissionalização docente, 

entendido “como uma forma de representar a profissão como processo 

contínuo/descontínuo ao longo da história da docência”. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008, 

p.1). 

Ser um profissional da educação é ter uma profissionalização, que precisa ser 

buscada pelo professor, que por sua vez anseia por uma profissionalidade, muitas vezes 

suprida por ações governamentais. A profissionalização e o profissionalismo são 

elementos indispensáveis para a formação de um bom profissional da educação. A 

profissionalização é composta pela sua formação inicial e sua formação continuada. Já o 

profissionalismo é a ética, o compromisso com os deveres e responsabilidades que são 

atribuídos a esse profissional. 

Essa discussão é reveladora do fato da atividade profissional não ser só um 

problema de saberes/conhecimentos ou competências, como também de condições 

objetivas para o exercício da profissão. (NÚÑEZ E RAMALHO, 2012).  

 

4.3 Os Conhecimentos/Saberes profissionais do professor: as contribuições para 

profissionalização docente 

Na contemporaneidade, a linha de investigação conhecida como Conhecimento 

Profissional do Professor ou Saberes Profissionais do Professor tem merecido destaque, 

tanto internacionalmente como nacionalmente, levantando a uma série de interrogações 

acerca do conjunto de saberes ou de conhecimentos necessários ao exercício da 

docência.  

A pesquisa acerca dos saberes docente ou do conhecimento profissional surgiu, 

em um cenário internacional, entre as décadas de 1980 e 1990. Um dos motivos que 

influenciaram sua ascensão foi a profissionalização do ensino e suas consequências para 

a questão do conhecimento dos professores, na busca de um repertório de 

conhecimentos, visando garantir a legitimidade da profissão. A partir daí há uma 

ampliação tanto quantitativa, quanto, posteriormente, qualitativa desse campo 

(TARDIF, 2000). Alguns autores buscam definir a questão do conhecimento 

profissional/ saberes docentes, dentre eles Shulman (1986); Porlán (1997); Carrascosa et 

al (2008); Furió (1996); Carvalho e Gil (2012); Gauthier et al (1998); Carvalho e 

Meirieu (1998); Núñez e Ramalho (2005); Gil-Pérez (2001); Marcelo (2012); Pimenta 
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(1997); Libâneo (2004); Tardif (2002); Perrenoud (1999); Therrien (1998); Tardif e 

Lessard (2005), Lahaye (1991). Cada um dos autores citados procura trazer suas 

contribuições para explicar como o conhecimento profissional ou os saberes docentes se 

caracterizam e como se conseguem identificá-los na prática pedagógica cotidiana.  

Em relação aos conhecimentos/saberes da ação docente, Gauthier (1998) destaca 

a natureza dos saberes subjacentes ao ato de ensinar como o conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades que alicerçam a prática docente. Para ele, não basta ao 

professor saber o conteúdo, ou ter talento, ou ter bom senso, ou seguir a intuição, ou ter 

experiência ou ter cultura, e aponta como saberes necessários o ensino disciplinar 

(matéria); o saber curricular (programas); o saber das Ciências da Educação; a tradição 

pedagógica (usos e experiências e jurisprudência particular).   

Para Shulman (2005, p. 5), o “conhecimento” sobre a “docência” é aquilo que os 

“professores deveriam saber, fazer, compreender ou professar para converter o ensino 

em algo mais que uma forma de trabalho individual e para que seja considerada entre as 

profissões prestigiadas”; enquanto que para García (1992, p. 1), é o conjunto de 

“conhecimentos, destrezas, atitudes, disposições que deverá possuir um professor do 

ensino”. 

Na obra intitulada Saberes Docentes e Formação Profissional, Maurice Tardif 

(2002) discorre a respeito dos saberes docentes e a sua relação com a formação 

profissional dos professores e ainda com o próprio exercício da docência. Destaca, a 

partir de pesquisas realizadas com o propósito de compreender o que pensam os 

professores sobre os seus saberes, que o saber docente é um “saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos e da prática cotidiana” (p.54). Partindo dessa ideia de pluralidade, o autor 

discute que a possibilidade de uma classificação coerente dos saberes docentes só existe 

quando associada à natureza diversa de suas origens, às diferentes fontes de sua 

aquisição e às relações que os professores estabelecem entre os seus saberes e com os 

seus saberes. A forma plural de entender os saberes docentes e a relação existente entre 

eles, destacada nos estudos de Tardif, é reafirmada por Gauthier (2006), quando 

esclarece que: 

é muito mais pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários 

saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se 

abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta de 

ensino (p. 28).  
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A existência de um “reservatório” no qual o professor se “abastece para 

responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino” é uma das teses 

defendidas no estudo intitulado Por uma Teoria da Pedagogia: pesquisas 

contemporâneas sobre o saber docente, Gauthier et al (2006). 

Pimenta (2002) constatou que no mundo contemporâneo o crescimento 

quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido a um resultado formativo 

(qualitativo), adequado às exigências da população envolvida, nem às exigências das 

demandas sociais, passando a reivindicar uma nova identidade profissional do 

professor.  

De modo que uma identidade profissional se faz a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão e da revisão das 

tradições; ela se constrói também através do significado que cada professor, enquanto 

ator ou autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, de 

seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor 

(Pimenta, 2002). Portanto, a identidade do professor é formada ao longo de sua 

trajetória como profissional do magistério. Assim, é na sua formação que são 

consolidadas as opções e intenções da profissão e a identidade vai sendo construída com 

a experiência e história pessoal, no coletivo e na sociedade (PIMENTA e LIMA, 2004). 

É de suma importância os conhecimentos/saberes docentes para o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos professores, bem como os novos conhecimentos/saberes 

que serão instituídos, possibilitem enfrentar as diversas situações que se manifestam, 

tanto na gestão da matéria de ensino como na gestão das salas de aula. As contribuições 

apresentadas pelos autores citados são de fundamental importância para orientar o 

trabalho docente, no que concerne à mobilização/construção dos saberes docentes, 

necessários ao ensino. 

A prática profissional de um docente é resultado da relação existente entre os 

seus diferentes saberes, adquiridos na sua preparação profissional, feita em instituições 

destinadas à formação de professores. Os saberes dos professores são da mesma forma, 

resultantes dos conhecimentos e ensinamentos aprendidos na sua vida familiar e social, 

no decorrer de sua trajetória escolar como aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por 

meio das relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão. 
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4.3.1 O conhecimento profissional docente 

 

O conhecimento profissional, enquanto elemento da profissionalidade e da 

identidade profissional, tem sido estudado por diversos autores como Marcelo (2012); 

Tardif (2007); Ramalho, Núñez e Gauthier (2003); Shulman (1986), dentre outros. No 

caso de ciências naturais, eles têm sido objeto de estudo de especialistas do ensino dessa 

área de conhecimentos, entre eles, Carvalho e Gil (2012); Pórlan et al (2010); Carvalho 

e Gil (2011); Carrascosa et al (2008), Furió (1996).  

Para Shulman (1986), todo professor é professor de alguma disciplina e é essa 

especificidade que está no centro da sua profissionalização. Segundo o autor, ele deve 

ter domínio do conteúdo específico em três níveis: conhecimento do conteúdo em si, 

conhecimento curricular do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo. Em 

artigo de 1987, Shulman propõe que a base de conhecimentos para o ensino engloba 

sete conhecimentos, incluindo os três conhecimentos relacionados ao conteúdo 

específico, apresentados anteriormente, a saber: Conhecimento do Conteúdo; 

Conhecimento do Currículo; Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK, da 

expressão em inglês, Pedagogical Content Knowledge); Conhecimento Pedagógico 

Geral; Conhecimento dos Alunos e de suas características; Conhecimento dos 

Contextos; Conhecimento dos Objetivos, finalidades e valores educacionais, e de seus 

fundamentos filosóficos e históricos. E acrescenta que, dentre esses conhecimentos da 

base, o PCK se destaca como sendo o conhecimento exclusivo de professores.  

O conhecimento profissional, na opinião de Pórlan e Rivero (1997), “é uma 

expressão sui generis, na qual se misturam teorias do campo do saber científico, 

manifestações peculiares da experiência cotidiana, hábitos, rotinas, reflexões teorias 

pessoais e crenças”. Os autores consideram, ainda, o conhecimento profissional 

desejável como conhecimento epistemologicamente diferenciado, que resulta da 

reelaboração e integração de diferentes saberes, concebidos como sistema de ideias em 

evolução gradativa, do simples ao complexo.  

Pórlan Ariza e Rivero Garcia (1998 apud LIMA, 2007) postulam que o 

conhecimento profissional dominante é a justaposição de quatro tipos de saberes que 

têm naturezas diferentes e são gerados em momentos e contextos distintos, mantendo-se 

relativamente isolados uns dos outros na memória dos professores e manifestando-se em 

diferentes situações profissionais e pré-profissionais. Esses seriam, segundo esses 

autores, os seguintes: 
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 os saberes acadêmicos: conjunto de concepções disciplinares que os professores têm 

em relação ao conteúdo específico, as disciplinas relacionadas à área de educação ou as 

disciplinas que têm por objeto de estudo os problemas concernentes aos diversos tipos 

de conhecimentos e as suas relações com a realidade. São saberes construídos no 

decorrer do processo de formação acadêmica, explícitos e organizados na melhor das 

hipóteses para atender à lógica disciplinar. Os componentes psicopedagógicos e 

epistemológicos acabam por ter uma pequena influência na atividade profissional dos 

professores que concebem esses componentes como teoria. 

 os saberes baseados na experiência: conjunto de ideias conscientes que os professores 

desenvolvem durante o exercício de sua profissão em relação aos diferentes aspectos 

que contemplam o ensino-aprendizagem. São concepções que, normalmente, são 

compartilhadas entre os companheiros de trabalho e que têm um forte poder 

socializador e relativamente orientador da conduta profissional, expressando-se mais 

claramente nos momentos de programação, avaliação, particularmente, em situações de 

diagnóstico dos problemas e conflitos que ocorrem na aula. Os autores destacam que 

esse saber não mantém um alto grau de organização interna já que, 

epistemologicamente falando, pertence ao conhecimento proveniente do senso comum; 

portanto, compartilha com esse conhecimento grande parte de suas características: é 

adaptativo, tem contradições internas, não possui método, está impregnado de 

valorações morais e ideológicas, baseia-se em argumentos relativamente inconsistentes 

etc. 

 as rotinas e guias de ação: seriam o conjunto de esquemas tácitos que predizem o 

curso dos acontecimentos em aula e que contém pautas de atuação concreta e padrões 

de comportamento que ajudam a resolver questões frequentes no cotidiano. Esse tipo 

de conhecimento é gerado muito lentamente e, na maioria das vezes, por influência do 

contexto em que está inserido. São conhecimentos inevitáveis em toda atividade 

profissional que tem repetições, já que simplificam a tomada de decisões e minimizam 

a ansiedade que é gerada em função do medo do desconhecido, do que não pode ser 

controlado. É, portanto, um saber que tem uma função psicológica e biológica. Dessa 

forma, qualquer mudança que se deseja promover no contexto escolar deve envolver a 

mudança de rotinas, se realmente se desejar que aconteça, durante as aulas. 

 as teorias implícitas: teorias que podem dar razão às crenças e ações dos professores 

em função de categorias externas. Esse é um tipo de concepção que só é evidenciada 
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com ajuda de outras pessoas, já que nem são teorizações conscientes dos professores, 

nem aprendizagens acadêmicas. 

Na visão de Núñez e Ramalho (2014), o conhecimento profissional é ainda um 

componente da identidade profissional em que a formação inicial exerce um papel 

preponderante, como um primeiro momento de socialização e de construção de saberes 

profissionais. Ser um professor de Química profissional exige domínio da base de 

conhecimentos, atitudes, valores que permite o exercício competente da profissão com 

as finalidades da educação científica na escola básica. Dessa forma, a questão dos 

saberes passa a ser vinculada à profissionalização docente, visto que cada categoria 

profissional detém determinados saberes que diferenciam seus profissionais de outra 

categoria profissional.  

Para Roldão (2007), a necessidade de se teorizar e estudar o conhecimento 

profissional se dá, dentre outras razões, pois: 

A atividade de ensinar – como sucedeu com outras atividades profissionais – 

praticou-se muito antes de sobre ela se produzir conhecimento sistematizado. 

Estas profissões transportam por isso uma inevitável “praticidade” que, a não 

ser questionada/teorizada, jamais transformaria a atividade em ação 

profissional e mantê-la-ia prisioneira de rotinas não questionadas e incapazes 

de responder à realidade. [...] a progressiva teorização da ação, neste como 

noutros domínios, foi gerando, por sua vez, novos corpos de conhecimento, 

que passam a alimentar – e a transformar – a forma de agir dos profissionais 

em causa. (ROLDÃO, 2007, p. 97). 

Na literatura educacional há um interesse crescente na definição de quais 

conhecimentos, saberes, habilidades e competências devem compor o repertório 

profissional de um professor para que realize o seu trabalho de forma eficiente, 

considerando os distintos contextos de ensino em que se encontra inserido e os objetivos 

propostos para a aprendizagem e formação dos alunos (FERNANDEZ, 2011, 2014a, 

2014b; FERNANDEZ; GOES, 2014; GAUTHIER et al., 1998; GOES, 2014; 

GROSSMAN, 1990; PERRENOUD, 2000; SHULMAN, 1986, 1987; TARDIF, 2002; 

NÚÑEZ e RAMALHO, 2014). 

O conhecimento profissional docente também caracteriza a atividade docente. 

No próximo item, serão definidos e caracterizados os tipos de saberes, fundantes a uma 

formação docente.  

 

4.3.2 Tipologias do conhecimento profissional docente 

Segundo Núñez e Ramalho (2014), existem diferentes tipologias de 

saberes/conhecimentos docentes atinentes à atividade profissional, segundo a opinião de 
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diferentes autores. Assim, uma análise das propostas dos diferentes autores sublinha os 

saberes disciplinares, os saberes curriculares, os conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo para ver quais melhor se relacionam com o estudo em questão.  

Shulman (1986), ao refletir sobre a prática docente numa perspectiva que indica 

um repertório de saberes/conhecimentos para a profissão docente, seleciona o conteúdo 

e os saberes relacionados ao processo de ensinar. Para que isso aconteça, o autor propõe 

sete categorias dos tipos de conhecimentos que formam a Base de Conhecimentos para 

o Ensino de uma prática docente bem sucedida, são elas: a) Conhecimento do Conteúdo 

Específico, ou seja, da disciplina a ensinar; b) Conhecimento Pedagógico Geral; c) 

Conhecimento do Currículo; d) Conhecimento dos Contextos Educativos; e) 

Conhecimento dos Estudantes e suas características; f) Conhecimento dos Objetos, da 

finalidade, dos valores educativos e de seus fundamentos filosófico e histórico e g) 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Essa tipologia de conhecimentos para o ensino 

tem sido amplamente usada para os estudos da formação de professores de ciências 

naturais, e se definem como: 

a) Conhecimento do conteúdo, que é o conhecimento próprio da disciplina. A 

formação continuada deve discutir o conhecimento da disciplina, da sua estrutura, 

lógica e psicológica, as atualizações e os avanços, assim como propiciar reflexões 

críticas em face aos conteúdos dos livros didáticos. Os professores devem ter um 

bom domínio do conteúdo e dos problemas e processos que originaram os 

conhecimentos científicos, assim como as relações entre Ciência, Sociedade e 

Tecnologia. A formação deve prestar atenção à atualização do conteúdo disciplinar, 

de forma a fazer dos conteúdos escolares uma proposta da ciência atual e 

perspectiva. 

b) Conhecimento do currículo, que diz respeito ao domínio dos programas e matérias 

dos projetos pedagógicos da escola. O programa oficial da disciplina, articulado ao 

projeto pedagógico da escola, às orientações curriculares, como os PCNEM
12

, deve 

ser do domínio dos professores, uma vez que eles norteiam os processos de ensino e 

aprendizagem. O domínio das discussões sobre o ensino da Química, da Biologia e 

da Física, nos PCNEM, constitui ferramenta essencial para o trabalho docente. 

c) Conhecimento pedagógico geral, que inclui a Pedagogia, a Didática Geral, a 

Psicologia da aprendizagem, entre outras disciplinas. Esses conhecimentos 

                                                             
12

 PCN+ (BRASIL, 2002) e OCN (BRASIL, 2006) 
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mobilizam-se como referentes para teorizar, executar e justificar a prática, de forma 

geral e para se organizar, planejar a prática de ensino de ciências, como também 

para se refletir de forma crítica sobre ela. É importante enfatizar que se devem 

adequar esses conhecimentos às especificidades da natureza dos conteúdos das 

disciplinas científicas, uma vez que não existe um enfoque único para o ensino das 

ciências. Esse é um dos saberes objeto da nossa pesquisa: o professor deve adquirir 

conhecimentos fundamentados sobre como os alunos aprendem Ciências Naturais. 

Conhecer as diferentes teorias da aprendizagem dos adolescentes é necessário para 

compreender e favorecer a aprendizagem. 

d) Conhecimento dos aprendizes e de suas características. Esse tipo de conhecimento 

possibilita ensinar segundo a heterogeneidade e a diversidade que supõem os grupos 

de alunos, com diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, interesses, motivações 

etc. É imperativo que o professor possa conciliar os interesses individuais com os 

interesses do grupo na educação em ciências; 

e) Conhecimento dos contextos. Oportunizar uma aproximação à realidade da escola, 

dos alunos, para se pensar nas ações da educação científica; 

f) Conhecimento dos fundamentos, objetivos, fins e valores educacionais, em especial 

as finalidades e o significado da educação científica no ensino médio, atrelados as 

finalidades da educação básica; 

g) Conhecimento Pedagógico do Conteúdo ou PCK (Pedagogical Content Knowledge) 

permite ao professor: 

- Compreender os aspectos que facilitam ou dificultam a aprendizagem do 

conteúdo de um tópico específico. 

- Conhecer as concepções dos estudantes de procedências e idades diferentes, 

sobre um conteúdo particular.  

Para Shulman, ainda, a capacidade de transformação do conteúdo é que 

distingue, por exemplo, um professor de química de um especialista em química. 

Shulman definiu o conhecimento pedagógico do conteúdo como aquele conhecimento: 

[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega na dimensão do 

conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda falo de conteúdo 

aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de conteúdo que engloba 

os aspectos do conteúdo mais próximos de seu processo de ensino [...] dentro 

da categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu [Shulman] incluo, 

para os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do 

conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as 

analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa 

palavra, os modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível 

aos demais. Uma vez que não há simples formas poderosas de representação, 
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o professor precisa ter às mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas 

de representação, algumas das quais derivam da pesquisa enquanto outras 

têm sua origem no saber da prática. (SHULMAN, 1986, p. 4-14). 

Explicitando ainda seus pressupostos, Shulman (1992) salienta a 

imprescindibilidade de o professor edificar pontes entre o significado do conteúdo 

escolar e os significados traçados pelos estudantes sobre esse conteúdo. Dessa forma, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo está vinculado à forma como os professores 

consideram que deve ajudar aos estudantes para que compreendam o conteúdo escolar, 

assim como um conhecimento sobre o que torna fácil ou difícil aprender. Esse tipo de 

conhecimento inclui também o modo de organizar os conteúdos, os problemas no 

ensino, sua adaptação aos estudantes com diversidade de interesses e habilidades, além 

de outros.  

Na opinião dos autores Carvalho e Gil (2012) uma sólida formação teórica dos 

professores está estruturada em três áreas de saberes: 

a) Os saberes conceituais e metodológicos da área de conhecimentos; 

b) Os saberes integradores; 

c) Os saberes pedagógicos. 

Já para Gauthier et al (1998), a profissão docente é uma ocupação constituída de 

saberes essenciais para seu exercício. Esses saberes devem ser mobilizados na prática, 

para que haja um ensino eficiente e constituam a Base do conhecimento para o Ensino. 

Essa Base representa o que os professores devem saber para ensinar, a fim de que o 

ensino conduza a aprendizagem dos estudantes.  

Para os autores os saberes docentes se classificam em: a) Saber Curricular; b) 

Saber da Ação Pedagógica; c) Saber da Tradição Pedagógica; d) Saber Experiencial; e) 

Saber das Ciências da Educação e f) Saber Disciplinar. Essa tipologia se insere na 

perspectiva da profissionalização docente. (RAMALHO, NUNÉZ e GAUTHIER, 

2004). 

Em relação aos saberes da ação docente, Gauthier (1998) destaca a natureza dos 

saberes subjacentes ao ato de ensinar como o conjunto de conhecimentos, competências 

e habilidades que alicerçam a prática docente. Para ele, não basta ao professor saber o 

conteúdo, ou ter talento, ou ter bom senso, ou seguir a intuição, ou ter experiência ou ter 

cultura, e aponta como saberes necessários ao ensino o saber disciplinar; a matéria; o 

saber curricular; os programas; o saber das Ciências da Educação; a tradição 

pedagógica; os usos e experiências; a jurisprudência particular.   
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Na visão Núñez e Ramalho (2005), os saberes profissionais resultam de relações 

complexas, subjetivas e intersubjetivas entre os professores e desses com outros grupos, 

mediadas por saberes – referências da atividade profissional. São saberes que emergem 

de necessidades práticas e teóricas, vinculadas a novas situações-problema da atividade 

profissional.  

Silva; Núñez; Ramalho (2001) falam dos três tipos de saberes profissionais: 

disciplinares, curriculares e conhecimento pedagógico do conteúdo, como se verá 

abaixo descritos pelos autores:  

Os saberes disciplinares: referem-se aos saberes produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conhecimento produzido a respeito do 

mundo e legitimado pela academia. Esses saberes disciplinares penetram na cultura do 

professor; por isso, ele precisa de uma extensa cultura relativa aos conteúdos, 

procedimentos que constituem recursos para o seu fazer profissional.  

Os saberes curriculares: são os saberes selecionados e organizados num corpus 

considerado nos programas escolares. Compreendem os conteúdos que os professores 

devem dominar para cumprir os currículos e programas da escola. Dizem respeito ao 

domínio dos programas e matérias dos projetos pedagógicos da escola. Enfim, é o 

programa oficial das 60 disciplinas, sintonizado com o projeto pedagógico da escola, 

com as orientações curriculares, como os PCNEM e os PCNs, constituindo, assim, uma 

ferramenta essencial para o trabalho docente.  

Conhecimento pedagógico: é o conhecimento que, segundo Imbernón (2010), permite 

analisar e responder o porquê de uma determinada seleção de conhecimentos, com os 

quais se pretende trabalhar com os estudantes, como será feita essa seleção e por que se 

reúne uma condição de conhecimento relevante e útil no contexto no qual se 

desenvolve. Oportuniza a seleção de qual é a metodologia didática mais adequada para 

favorecer a aprendizagem, ou seja, esses conhecimentos se mobilizam como referentes 

para teorizar, executar e justificar a prática, planejar, e sobretudo para refletir de forma 

crítica sobre ela. 

Do ponto de vista de Dubar (1991), são quatro os conhecimentos que estão 

ligados à configuração da identidade profissional e às combinações de espaço-tempo, 

que estruturam a identidade profissional docente. Entre esses conhecimentos, estão: os 

conhecimentos práticos, que resultam da experiência, são estruturantes da identidade e 

baseados numa dada lógica instrumental de um trabalho que tem que ser remunerado; o 

conhecimento profissional, no qual se articulam os saberes práticos e os técnicos, como 
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centro da identidade estruturada pelo ofício ou tarefa; o conhecimento da organização, 

dependente das estratégias organizacionais específicas das instituições escolares, ligado 

à lógica da responsabilidade; e os conhecimentos teóricos, os quais estruturam um tipo 

de identidade que proporciona autonomia intelectual. 

Junto a isso, Dubar (1991) também reforça a ideia de que os conhecimentos 

profissionais estão na base dos que caracterizam a identidade profissional e superam as 

práticas pautadas na racionalidade técnica, estando ligados às configurações da 

identidade docente profissional. Nessa perspectiva, o professor deixa de ser um técnico 

que reproduz e aplica saberes para assumir uma postura de profissional que reflete sobre 

sua prática, de forma crítica, tomando como referência a base de conhecimentos da 

profissão.  

Outro ensinamento é o de Rodrigo et al (1993) que sustenta que o conhecimento 

do professor é pragmático e responde a demandas práticas. Por sua vez, Elliot (1990) 

reconhece esse tipo de conhecimento como teorias práticas ou marcos conceituais – 

categorizações de problemas práticos, suas explicações e soluções – os quais estão na 

base das práticas profissionais de ensino. Esse conhecimento mobiliza-se para teorizar, 

agir e justificar a prática profissional. Esses conhecimentos são sistematizados também 

em disciplinas científicas, o que Gauthier (1998) chama de saberes pedagógicos, e se 

constituem elementos estratégicos da identidade docente como profissão. 

Corroborando ainda esse pensamento, tem-se Jimenez e Wamba (1997), os quais 

consideram o conhecimento profissional dos professores como a conjunção de todos os 

saberes e de todas as experiências que um professor possui e dos quais fazem uso no 

desenvolvimento da atividade de ensino, a qual é feita a partir da formação inicial e 

durante a vida profissional. Esse conhecimento pode ser pensado também como um 

sistema de ideias com diferentes níveis de concretude e articulação, submetido à 

evolução e à reorganização contínua, segundo processos abertos e flexíveis.  

A prática profissional de um docente é resultado da relação existente entre os 

seus diferentes saberes, adquiridos não somente na sua preparação profissional, cursada 

em instituições destinadas à formação de professores. Os conhecimentos/saberes dos 

professores são da mesma forma, resultantes dos conhecimentos e ensinamentos 

aprendidos na sua vida familiar e social, no decorrer de sua trajetória escolar como 

aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações com alunos e colegas de 

profissão. 
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           4.3.2.1 O conhecimento docente disciplinar 

 

O conhecimento disciplinar refere-se ao conhecimento da disciplina que se 

ensina, assim como da forma como estão organizados, no que Schwab (1978) chama de 

estrutura substantiva e sintática. Que para Shulman, (1986), essa estrutura substantiva 

corresponde à variedade de formas, como os conceitos e princípios são organizados para 

incorporarem-se aos fatos.  

Marcelo (1999), aponta para o fato dos conhecimentos substantivos não se 

limitarem aos conceitos e princípios gerais da disciplina, como também devem incluir 

os marcos teóricos, as tendências e a estrutura interna da disciplina.  

Na opinião de Marcelo (1999) esse conhecimento é importante na medida em 

que determina o que os professores vão ensinar e sob qual perspectiva. O autor faz uma 

revisão sobre o conhecimento do conteúdo em diferentes perspectivas demonstradas no 

quadro: 

Quadro 20 – Classificação do conhecimento do conteúdo 

Ball, Macdiarmid (1989)  Conhecimento substantivo 

 

 Conhecimento sobre a disciplina 

 

 Disposição para a disciplina 

Cornbleth (1989)  Conhecimento declarativo 

 

 Conhecimento procedimental 

Grossman, Welsone; Shulman (1989)  Conhecimento substantivo 

 

 Conhecimento sintático 

 

 Crenças 

Kennedy (1990)  Conhecimento do conteúdo 

 

 Organização, estruturas do 

conteúdo 

 Métodos de indagação 

Fonte: Marcelo, 1999. 
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Em outras palavras, como coloca Núñez e Ramalho (2009), os conhecimentos 

profissionais “seriam as formas de representar e formular o conteúdo de um modo tal 

que se torne mais compreensível para o estudante”.  

Porlán et al. (2010) alertam para o fato de o conhecimento profissional não ser 

uma simples aplicação das teorias. A formação inicial deve proporcionar oportunidades 

para os licenciandos dar sentidos às teorias em função de problemas práticos, que 

exigem conectar os diferentes conhecimentos profissionais, estabelecer entre eles novas 

relações epistemológicas, criando significados originais, e construindo um novo 

conhecimento diferenciado para problemáticas também diferenciadas.  

Dessa forma, os conhecimentos profissionais/saberes docentes, dessa pesquisa, 

focam a atenção no conhecimento disciplinar para ensinar Ciências, em específico o que 

diz respeito ao conhecimento da natureza das ciências, como ele se produz, sua natureza 

epistemológica e os processos de modelagem científica, necessários ao professor de 

Química, e consequentemente que devem ser objeto de aprendizagem na formação dos 

professores. 

 

4.4 Os conhecimentos disciplinar dos professores no ensino sobre os modelos e 

modelagem científica 

As pesquisas conduzidas pela professora Rosária Justi (Universidade Federal de 

Minas Gerais) e colaboradores têm merecido destaque na literatura nacional, visto que 

buscam resgatar as representações de licenciandos e professores de Ciências, acerca dos 

modelos científicos e seu processo de construção (modelagem científica) e desenvolver 

estratégias que contemplem a construção de modelos nas aulas de Química, 

propiciando, dessa forma, elementos que auxiliem aos professores a trabalharem com 

Modelos Científicos e suas construções. 

Para a autora e seus colaboradores o conhecimento de conteúdo dos professores 

deve inclui a compreensão da natureza de modelos e da modelagem científica em geral. 

Isso incluiria aspectos como o que são modelos, para que modelos são utilizados, quais 

entidades são representadas em modelos, a estabilidade de modelos ao longo do tempo 

(JUSTI e GILBERT, 2003), além de como o processo de modelagem acontece.  

Para que isso ocorra, é necessário que o professor seja mediador nesse processo, 

buscando sempre conhecer os modelos mentais dos estudantes em relação a um 

determinado conceito em estudo na sala de aula, por exemplo, para juntos construírem 
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os modelos de ensino. No entanto, o papel do professor vai além. É também dele a 

responsabilidade, em conjunto com os estudantes de (JUSTI, 2010b): 

- Conhecer a natureza, a abrangência, a aplicação e as limitações dos 

principais modelos científicos; 

- Compreender adequadamente a natureza dos modelos e ser capaz de avaliar 

o papel dos mesmos no desenvolvimento e disseminação dos resultados da 

pesquisa científica; 

- Ser capaz de criar, expressar e testar seus próprios modelos (JUSTI, 2010b, 

p. 215). 

Gilbert et al., (1998) falam quanto ao conhecimento pedagógico de conteúdo dos 

professores com relação aos modelos científicos e ao processo de modelagem, que 

devem inclui:  

i) conhecimento curricular: quando, como e por que as ideias gerais de modelos, 

modelos científicos específicos e modelagem devem ser introduzidas em suas aulas. 

Isso significa a capacidade dos professores de desenvolver e/ou modificar modelos 

curriculares, relacionados aos temas que devem ser ensinados e de elaborar maneiras de 

introduzir a modelagem no ensino;  

ii) conhecimento de estratégias instrucionais: a capacidade de desenvolver bons 

modelos de ensino e de conduzir atividades de modelagem em suas turmas;  

iii) conhecimento do entendimento dos estudantes: a compreensão de como os 

alunos constroem seus próprios modelos mentais e a habilidade de lidar com os modelos 

expressos pelos alunos numa situação de ensino; 

 iv) conhecimento de avaliações da aprendizagem dos estudantes: identificar os 

aspectos que contemplam uma aprendizagem de ciências, sobre ciências e para ciências, 

através de um ensino a partir da modelagem. Além disso, conhecer métodos avaliativos 

capazes de dimensionar os conceitos e habilidades aprendidos pelos estudantes nessa 

perspectiva;  

v) orientações para o ensino de ciências: traçar metas e objetivos para o ensino 

através da modelagem que permitam uma correlação coerente entre os domínios 

anteriores e promovam um perfil de prática de ensino condizente aos pressupostos dessa 

metodologia. 

Nessa perspectiva, os autores Lima e Núñez (2011) argumentam que é 

importante repensar a formação inicial dos professores de Ciências e, especialmente dos 

professores de Química, no sentido de que, durante o processo formativo sejam 

fomentadas reflexões críticas acerca do conhecimento químico, sua natureza, construção 

e como os modelos são uma ferramenta essencial nesse processo de construção.  
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As OCN (BRASIL, 2006), voltados ao ensino médio, servem como orientações 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais, ressaltando a importância dos modelos 

explicativos, ao apontar que “[...] em consonância com o desenvolvimento histórico 

dessa ciência, a Química deve ser apresenta sobre o tripé: transformação química, 

materiais e suas propriedades e modelos explicativos ou constituição”. Conforme 

representado na figura 05. 

Figura 5 – Focos de interesse da química 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Fonte: (BRASIL, 2006). 

 

O referido documento salienta a necessidade de que sejam fornecidos subsídios 

para que os estudantes do ensino médio possam compreender as transformações 

químicas e, assim, julgar criticamente as informações oriundas de diversos meios como 

a escola, os meios de comunicação, a tradição cultural, auxiliando o exercício de sua 

cidadania. Esse aprendizado deve possibilitar o entendimento, tanto dos processos 

químicos em si quanto da constituição do conhecimento científico em todas as possíveis 

relações com o contexto.  

Como o reconhecimento do papel de modelos e modelagem científica no ensino 

de ciências é recente, professores de ciências não têm sido adequadamente preparados 

com conhecimentos e habilidades para ensinar em uma perspectiva que é focada no 

entendimento dos estudantes sobre a natureza da ciência (JUSTI e VAN DRIEL, 2005). 

Justi e Gilbert (2002) relatam que: 

a maioria dos professores não possuem conhecimento compreensivo e 

práticas relacionadas à construção de modelos requeridos pelos estudantes no 

aprendizado de ciências e, sequer têm uma formação apropriada sobre a 

natureza da ciência. (P. 384). 

A tradicional preparação de professores em ciências muitas vezes focaliza 

primeiramente o domínio dos fatos e transmite uma imagem de investigação científica 

não associada com a prática científica (CRAWFORD e CULLIN, 2004), além de 

usualmente apresentar modelos para ser aprendidos como fatos estáticos. 
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Para possibilitar um significativo desenvolvimento desses conhecimentos, é 

necessário que os professores aprendam, em sua formação inicial, os devidos suportes 

teóricos e práticos direcionados às suas realidades escolares. Entretanto, apenas muito 

recentemente alguns desses aspectos passaram a ser enfatizados nos cursos de formação 

de professores de química, não apenas em relação aos modelos e a modelagem 

científica, mas no que ser refere ao desenvolvimento desses conhecimentos em geral. 

(JUSTI e VAN DRIEL, 2005).  

As reflexões relativas à natureza do conhecimento científico e aos modelos 

usados nas ciências e no ensino de ciências da educação básica têm se configurado 

como questões importantes e que mereceram a atenção de diversos autores. (HODSON, 

1992; HARRES, 1999; GIL PÉREZ et al., 2001; CHASSOT, 2003; MARSULO e 

SILVA, 2006). 

Trazer para o contexto do ensino os modelos e a modelagem, especificamente na 

disciplina de Química é primordial, visto ser uma questão que também está presente, 

nos documentos oficiais nacionais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino médio, (BRASIL, 1999) que enfatizam tal importância. Contemplar as questões 

comentadas anteriormente subsidia a profissionalização docente, entendida “como uma 

forma de representar a profissão como processo contínuo/descontínuo ao longo da 

história da docência”. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008). 

As investigações realizadas no grupo de pesquisa Formação e Profissionalização 

Docente (LIMA e NÚÑEZ, 2004A; LIMA; NÚÑEZ e COSTA, 2005; LIMA e NÚÑEZ, 

2005; LIMA, 2006, LIMA e NÚÑEZ, 2007, LIMA e NÚÑEZ, 2011 e ANDRADE e 

NÚÑEZ, 2016) têm oportunizado aos pesquisadores desenvolver estudos que 

investigam e sinalizam a importância dos licenciandos em Química, ainda na sua 

formação inicial, compreenderem, de maneira adequada, o significado dos modelos 

científicos e o uso da modelagem científica, como base de conhecimentos necessários à 

docência em Química.  

Para isso, mais ênfase deve ser dada aos modelos e modelagem durante os 

cursos de formação inicial de professores, capacitando-os a refletir criticamente sobre 

seu processo, a propor atividades de modelagem que possam ser aplicadas em uma 

maior gama de contextos e a conduzir o ensino de forma adequada para que dê subsídio 

à construção da profissionalidade do professor de Química, pois representam saberes 

importantes que permeiam o ensino-aprendizagem dessa disciplina. 
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Orientações metodológicas – traz o desenho metodológico, tanto da pesquisa quanto de 

sua articulação com a própria base teórica da proposta, que é o levantamento dos 

conhecimentos profissionais que têm os futuros licenciandos em Química sobre a 

Modelagem Científica. 

 

 

CAPÍTULO 05  

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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5 Percurso Metodológico da Pesquisa 

As pesquisas sobre o conhecimento profissional para o ensino têm sido baseadas 

em diferentes perspectivas, em especial, sob a orientação construtivista (PORLÁN e 

RIVERO 1987). Já em relação ao diagnóstico e a caracterização das B.O.As, esses 

estudos têm seguido no fundamental os procedimentos elaborados pela teoria Histórico-

Cultural de L. S. Vygotsky, com as contribuições teóricas de A. N. Leontiev e P. Ya. 

Galperin.  

A diferença das epistemologias construtivistas, no contexto da teoria Histórico-

cultural, é que sua preocupação não é só diagnosticar conhecimentos enquanto 

representações, como também as ações nas quais se mobilizam o conhecimento, 

consideram a unidade entre conceito e ação. Como explica Núñez (2009), o foco do 

diagnóstico inicial é o nível de desenvolvimento das habilidades, em estreita união com 

os conceitos, que revelam tipos de BOAs em questão.  

É bom ressaltar que há uma bibliografia considerável sobre a Modelagem 

Científica, mas nesta pesquisa não foram encontrados trabalhos científicos que utilizem 

a Base Orientadora da Ação, para subsidiar uma investigação sobre os conhecimentos 

profissionais que os licenciandos têm sobre Modelagem Científica, aplicáveis em um 

contexto regular de ensino de química, havendo assim uma necessidade de se investigar 

sobre o tema, em virtude de ser um conhecimento base essencial à docência em 

Química. Por isso, a pesquisa se justifica por ser um estudo de caráter exploratório e 

descritivo que articula, de forma dialética, as dimensões qualitativa/quantitativa.  

Na opinião de Leite (2008), a pesquisa exploratória - como o próprio nome 

sugere - explora algo novo; baseia-se no empirismo e seus resultados tem um grande 

valor, visto que servem de base para estudos vindouros, quando sua abordagem não 

possui bibliografia extensa. 

A pesquisa exploratória tem como finalidade reunir dados preliminares para 

elucidar de forma mais completa a natureza real de problema e sugerir possíveis 

hipóteses ou novas ideias. E seus objetivos são:  

 Proporcionar maior familiaridade com o problema (torná-lo mais explícito); 

 Construir hipóteses; 

 Aprimorar ideias ou descobrir intuições.  

Segundo Cerezal e Fiallo (2005) o problema das pesquisas educacionais não tem 

como objetivo definir qual paradigma (qualitativo ou quantitativo) prevalece, no intuito 
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de absolutizar um deles ou promover o enfrentamento de um com o outro. O tipo de 

pesquisa depende do problema em estudo, o que possibilita aproveitar as 

potencialidades de um paradigma ou de outro. 

Considerando a dimensão quantitativa, se faz possível estabelecer diferenças 

significativas ou não entre grupos em estudo, usando a estatística não paramétrica. Por 

sua vez a dimensão qualitativa autoriza interpretar os sentidos que são atribuídos pelos 

sujeitos aos objetos de estudo, respeitando a subjetividade típica da pesquisa sobre o 

conhecimento profissional que pode ser relacionado com as BOAs a ser “identificadas” 

e “caracterizadas”. 

Outro pressuposto da pesquisa, diz respeito a relação dialética entre objetividade 

e a subjetividade. A pesquisa no campo educacional, como nas “Ciências humanas” é 

marcada pela subjetividade, pois os resultados dependem das interpretações do 

pesquisador. Uma forma de diminuir os efeitos da especulação é a procura de 

objetividade nas análises, assim como a seleção, uso e combinação de estratégias 

(CEREZAL e FIALLO, 2006). O percurso metodológico explicita os caminhos, as 

formas, instrumentos de coleta de dados, as análises para essa finalidade, e, ainda, a 

forma como foi desenvolvido o produto da dissertação. O processo de investigação 

científica ocorreu ao longo do biênio 2015/2016, sendo subdivida nas seguintes etapas: 

levantamento bibliográfico, elaboração do projeto, pesquisa de campo, questionário, 

prova pedagógica, análise dos resultados e elaboração final da dissertação, como se 

mostra na figura 06.  

Figura 6: Representação do percurso metodológico 
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A compreensão acerca do processo de aprendizagem constitui um importante 

passo para a realização de um ensino coerente com as condições de aprendizagem, 

sendo assim, esta dissertação é parte das ações e produtos de uma investigação que foi 

realizada com os licenciandos em Química, junto à Base de Pesquisa - Formação e 

Profissionalização Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre os 

conhecimentos profissionais que integram a base orientadora da ação de Modelagem 

Científica, que têm os licenciandos em Química da UFRN.  

  

5.1 Instrumentos de coleta de dados  

A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e provas, procurar 

informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas correlacionados e 

agrupá-los de forma a facilitar uma posterior análise, de maneira a responder as 

questões de estudo da pesquisa. 

A definição do instrumento de coleta de dados dependerá dos objetivos que se 

pretendem alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado. Essa etapa é 

essencial na organização da metodologia da pesquisa, pois o rigoroso controle na 

elaboração e na aplicação dos instrumentos de pesquisa é o diferencial significativo 

nesse processo, evitando possíveis equívocos, bem como o sucesso na obtenção de 

dados confiáveis.  

Os procedimentos para a realização da coleta de dados são diversos e podem 

variar conforme as circunstâncias ou o tipo de investigação. A escolha do instrumento a 

ser utilizado dependerá do tempo disponível, dos recursos humanos e financeiros, da 

complexidade do tema em questão e da habilidade e experiência do pesquisador. 

Quanto à obtenção dos dados Marconi e Lakatos (1999), informam que “tanto os 

métodos quanto as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses 

levantadas, que se queira confirmar, e ao tipo de informantes com que se vai entrar em 

contato”.  

Neste trabalho, foi feito o levantamento dos dados, utilizando como 

instrumentos um questionário de perguntas fechadas e uma prova pedagógica.  O 

questionário visa caracterizar o perfil dos licenciandos e prova pedagógica foi usada 

para caracterizar o conhecimento profissional disciplinar que tem os licenciando em 

Química, sobre os modelos e a modelagem científica e dessa forma caracterizar as 

BOAs da modelagem científica.  
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Na opinião de Anderson e Morgan (2011) um questionário é um conjunto de 

itens desenhados para obter informações sobre uma pessoa. O tipo de informação pode 

variar amplamente e incluir dados sobre características pessoais; qualificações e práticas 

de trabalho; condições de trabalho e recursos; ou fatores socioeconômicos e contextuais 

de uma pessoa, bem como suas atitudes, crenças ou opiniões a respeito de certas 

questões.  

Eles ainda mencionam que o questionário pode coletar dados de variáveis que 

estão associados a diferenças nos níveis de desempenho ou ajudar a explicá-los. O 

desenho do questionário deve descrever claramente os tipos de dados que serão 

coletados, como serão analisados e apresentados e como as constatações poderiam 

contribuir para a melhoria dos investigados. (ANDERSON E MORGAN, 2011).  

Como foi informado, o questionário na pesquisa foi usado para a caracterização 

do perfil dos licenciandos, e dessa forma comparar os grupos definidos. Uma das etapas 

de sua elaboração foi definir um plano, o qual orientou seu conteúdo e facilitou o 

processo de validação desse instrumento. 

Quadro 21: Parte I do questionário - Caracterização do perfil dos licenciandos 

PARTE - I Perfil dos licenciandos  

a) Turma: Estágio _______ 

b) Idade: _______                  c) Sexo: (     ) F    (     ) M 

d) Tipo de escola na qual estudou no Ensino Médio: 

 (     ) Pública  (     ) Privada 

- Ano de conclusão do ensino médio: (                 ) 

e) Em qual período do curso você se encontra? __________ 

f) Você é ou foi bolsista na graduação? 

(     )Sim     (     )Não 

- Caso afirmativo, qual o tipo de bolsa?  

(     ) PIBID     (     ) Iniciação Científica     (     ) Outra _________________ 

g) Você tem cursado ou cursa algum tipo de pós-graduação? 

(     )Sim, concluída   (    ) Sim, ainda cursando     (     ) Não 

- Caso afirmativo, qual nível? 

(     ) Especialização              (     ) Mestrado                       (     ) Doutorado 

- Em qual área do conhecimento? _________________________________ 

h) Tem experiência como professor?   (     )Sim     (     )Não 

- Caso afirmativo, em quais níveis de ensino já atuou/atua?  

(     ) Fundamental     (     ) Médio         (     ) Superior 

- E qual disciplina? __________________________________ 
- E durante quanto tempo? _____anos.  

 
   Fonte: acervo da pesquisa, 2017. 

Já, a prova pedagógica foi o instrumento de pesquisa usado para identificar o 

conhecimento profissional disciplinar sobre a ação de modelagem científica dos 

licenciandos e dessa forma caracterizar as BOAs. É um instrumento de pesquisa, que na 
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opinião de Cerezal e Fiallo (2006) permite diagnosticar o estado dos conhecimentos, 

habilidades e hábitos dos sujeitos num momento determinado. Segundo esses autores, a 

prova pedagógica:  

- Ajuda a conhecer a efetividade de ensino; 

- Serve para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem; 

- Ajuda a avaliar a assimilação dos conteúdos dos estudantes; 

As provas pedagógicas podem ser de questões objetivas, de questões discursivas 

ou mistas. Na pesquisa foi elaborada uma prova de questões discursivas. Para 

elaboração das questões discursivas da prova, foram seguidas as recomendações de 

Anderson e Morgan (2011): 

- Decidir quais os objetivos e como os dados serão usados; 

- Escrever uma tabela de especificações que determinem os respondentes, as áreas 

principais, os tipos de itens, os protocolos de codificação ou a pontuação e o protocolo 

de aplicação; 

- Escrever os itens, usando grupos (ou painéis) de indivíduos experientes para rever e 

refinar os itens, e diagramar o formulário de modo que os respondentes possam usá-lo 

sem dificuldade, e que as pessoas que farão a entrada dos dados possam processar os 

dados com eficiência; 

- Especificar um plano de análise de dados para processar a informação coletada e criar 

variáveis indicadores para análise estatística subsequente; 

- Fazer o pré-teste para estabelecer a adequação de itens de categorias de respostas; 

- Analisar os dados do pré-teste, refinar e produzir questões que serão finalmente 

aplicadas. 

As questões foram elaboradas, segundo o plano mostrado no quadro 22.  

Quadro 22: Plano da prova pedagógica relacionado com questões referentes aos modelos e ao uso 

da modelagem científica 

 QUESTÕES DE ESTUDO PERGUNTAS 

Identificar e caracterizar o conhecimento 

profissional dos licenciados sobre 

importância: 

- dos modelos científicos nas Ciências 

Naturais. 

 

- Em sua opinião, qual é a importância dos 

Modelos Científicos nas Ciências 

Naturais? 
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Identificar e caracterizar o que são: 

- modelos científicos e  

- suas tipologias na opinião dos 

licenciandos. 

 

- O que é um Modelo Científico? 

- Explicite quatro características dos 

modelos científicos? 

- Explicite quatro funções dos modelos 

científicos? 

- Observe a seguinte figura: (Modelo 

atômico de Rutherford). Por que pode se 

afirmar que essa figura representa um 

Modelo Científico? 

 

Identificar e caracterizar o conhecimento 

profissional dos licenciados sobre: 

- como se constroem modelos científicos 

(modelagem) nas Ciências Naturais e  

- a importância dessa habilidade nas 

Ciências. 

- O que é Modelagem Cientifica nas 

Ciências Naturais? 

- Qual é a importância da Modelagem nas 

Ciências Naturais?  

Identificar e caracterizar a estrutura do 

sistema de operações da ação de 

modelagem em Ciências para o 

licenciando em Química. 

- Suponha que você faz parte de uma 

equipe de pesquisadores que estuda um 

fenômeno químico. Na equipe, fica sob 

sua responsabilidade construir um modelo 

(modelagem) do fenômeno. Explicite as 

etapas, que você, como pesquisador, deve 

seguir na modelagem do fenômeno. 

Explicite o sentido de cada etapa. 

 

Fonte: acervo da pesquisadora, 2017. 
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Quadro 23: Prova pedagógica - Caracterização do conhecimento profissional dos licenciandos 

PARTE - II Modelos e Modelagem científica 

01. a) O que é um Modelo Científico? 

b). Explicite quatro características dos modelos científicos? 

1.  

2. 

3. 

4.  

 

c). Explicite quatro funções dos modelos científicos? 

1.  

2. 

3. 

4.  

 

d) Observe a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

Figura – Representação do modelo atômico de 

Rutherford. 

Fonte: (Foto: Wikicommons) 

- Porque pode se afirmar que essa figura representa um Modelo Científico? 

 

e) Em sua opinião, qual é a importância dos Modelos Científicos nas Ciências 

Naturais?  

 

02. a) O que é Modelagem nas Ciências Naturais? 

 

b). Qual é a importância da Modelagem nas Ciências Naturais? 

 

03. Suponha que você faz parte de uma equipe de pesquisadores que estuda um 

fenômeno químico. Na equipe, fica sob sua responsabilidade construir um modelo 

(modelagem) do fenômeno. Explicite as etapas, que você, como pesquisador, deve 

seguir na modelagem do fenômeno. Explicite o sentido de cada etapa. Para isso, 

responda no quadro abaixo. 

 

Etapas do processo de modelagem Finalidade/ Sentido da etapa 

 

 

   Fonte: acervo da pesquisa, 2017. 

Como mostra na prova pedagógica, as perguntas foram formuladas de maneira 

clara, objetiva, precisa e em linguagem acessível, para que fossem bem entendidas. A 

disposição das perguntas seguiu uma progressão lógica, para que os licenciandos: 
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- fossem conduzidos a responder pelo interesse despertado, sendo as perguntas atraentes 

e não controvertidas;  

- fossem levados a responder, indo dos itens mais fáceis para os mais complexos;  

 

5.2 Validação dos instrumentos  

O processo de validação dos instrumentos de pesquisa é um procedimento para 

conferir relevância e objetividade aos dados. A validez de um instrumento de pesquisa, 

segundo Laville e Dionne (1999), diz respeito à qualidade do instrumento para 

favorecer as informações, para as quais foi construído.  

Para Haynes et al. (1995), validade de conteúdo é o grau no qual os elementos, 

constitutivos de um instrumento de mensuração, são representativos e relevantes para os 

conceitos a ser avaliados. Ou seja, ao se construir um instrumento de pesquisa 

(questionário e prova pedagógica), esse deve contemplar todos os fatores do fenômeno 

medido. Os autores sugerem um guia com pontos para a validação de conteúdo, tais 

como: definir o domínio de construção, geração, avaliação e correção do conteúdo por 

especialistas, e emprego de outras análises para refinamento do instrumento. 

Outro ponto de vista é o de Raymundo (2009). Para a autora a validação de 

conteúdo refere-se ao julgamento sobre o instrumento, ou seja, se ele realmente cobre os 

diferentes aspectos do seu objeto e não contém elementos que podem ser atribuídos a 

outros objetos. Ela não é determinada estatisticamente, ou seja, não é expressa por um 

coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento de diferentes examinadores 

especialistas, que analisam a representatividade dos itens atinente às áreas de conteúdo e 

à relevância dos objetivos a medir.  

A autora ainda acrescenta que o planejamento do instrumento tem grande 

influência na validade de conteúdo, pois é, nesse momento, que se organiza uma 

amostra representativa de conhecimento, de processos cognitivos e de comportamentos. 

Nessa fase, devem relacionar os diversos itens do instrumento a fim de caracterizar o 

equilíbrio do instrumento, o universo dos conteúdos e os objetivos do processo 

instrucional. O trabalho cooperativo para a construção dos instrumentos de medida é 

essencial para evitar julgamentos subjetivos (RAYMUNDO, 2009).   

Após a elaboração do questionário e da prova pedagógica, no formato do plano 

correspondente, houve as validações de cada uma, que foram realizadas em sessões de 

discussão com o orientador da dissertação. 
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5.3  Aplicação dos instrumentos de pesquisa  

 

O questionário e a prova pedagógica foram aplicados pela própria pesquisadora, 

nos dias 07 e 09 de junho de 2016 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte nas 

turmas do estágio supervisionado I e III, nos turnos matutino e noturno, sendo que 

foram esclarecidos o objetivo da pesquisa e os objetivos de cada questão em particular, 

explicitados antecipadamente através de um plano para o questionário e para a prova 

pedagógica. O questionário e a prova pedagógica foram aplicados a 58 licenciandos que 

levaram em média quarenta minutos para responder aos instrumentos. 

 

5.4 Organização e tratamento dos dados  

A organização dos dados é uma etapa essencial na pesquisa, pois é feita 

considerando sua natureza e facilita as análises das informações. Os dados foram 

organizados de forma que possibilitassem interpretações coerentes sobre a natureza do 

objeto de estudo e dos objetivos das questões, que a pesquisa procura responder. 

As respostas às perguntas do questionário e à prova pedagógica foram 

organizadas numa base de dados do EXCEL, devidamente codificados e tratados com o 

Software Modalisa 6.1.  

O Modalisa 6.1 é um software que possibilita a análise de dados, tanto 

quantitativos como qualitativos. Além de ser de utilização ampla tem também uma 

análise multivariada constituída por interpretação, construção, categorização e 

organização. E para isso, ele usa os procedimentos de tabulação de dados em planilha 

txt, importação, construção categórica, análise e gráficos.  

No caso das respostas ao questionário, os dados foram representados em tabelas 

de frequências, segundo as variáveis para caracterizar o perfil dos licenciandos, 

diferenciando o grupo I e o grupo II, de maneira a facilitar as análises. Já as respostas da 

prova pedagógica foram organizadas de acordo com as análises a ser realizadas para 

atender os objetivos da pesquisa. 

O tratamento com o Modalisa permitiu identificar e quantificar as variáveis, 

assim como as sequências delas na determinação dos níveis de respostas, que 

representam qualidades de respostas em relação ao conhecimento desejado, expresso no 

EBOCA. A partir desse procedimento foram construídos tabelas e quadros com os 

dados obtidos nas análises. 
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A análise orientou-se a determinar, nas respostas, a correspondência com o 

conteúdo do EBOCA. Segundo os pressupostos do estudo, os conhecimentos 

profissionais disciplinares que integram as BOAs são referenciados a partir do Esquema 

da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA), definido na pesquisa para a ação de 

modelagem científica, e tido como desejável na formação da ação, caracterizada por sua 

generalização a um amplo contexto de possibilidades. Dessa forma, as análises dos 

conhecimentos relacionados a modelos científicos e à modelagem científica se pautam 

em considerar como adequados os que integram o EBOCA. Isso não significa a 

existência de outras possíveis respostas, mas o estudo se centra nesses conhecimentos 

de referência. 

O EBOCA supõe a integração de três modelos: o do objeto, o da ação e o do 

controle. Para os fins da pesquisa, são válidos os dois primeiros modelos. Por sua vez, 

assume-se o princípio da unidade entre os conceitos e ação (NÚÑEZ, 2009), assim 

como de relacionar a modelagem científica, conceitualmente, com os modelos 

científicos. 

As informações são relativas à questão da prova pedagógica: o que são modelos 

científicos, bem como suas características e funções. Para identificar e caracterizar esses 

componentes cognitivos das B.O.As dos licenciandos, assumem-se como adequados os 

conhecimentos apresentados nos quadros 24 e 25. 

 Quadro 24- Definição de modelo científico do EBOCA 

Dimensões  Aspectos da definição 

Ontológica Representação parcial de um 

objeto, um evento, uma ideia entre várias 

possíveis. 

Epistemológica Construído pelos cientistas e 

validado pela ciência.   

Funcional (1) Visualizar o objeto ou um de seus 

aspectos; 

(2) Explicar o comportamento do objeto 

ou fenômeno; 

(3) Elaborar previsões e novas ideias e 

(4) Passível de modificações. 

 Fonte: da pesquisa, 2017. 
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Quadro 25- Características e funções de modelos científicos no EBOCA 

 

 

Modelos científicos 

Características consideradas invariantes  

(1) Proporcionam explicações, 

representações simbólicas da realidade; 

(2) Facilitam a visualização/compreensão 

conceitual do objeto modelado; 

(3) Podem ser dinâmico ou estático, 

dependendo do material que é construído e 

do objeto de estudo que representará; 

(4) Para se tornar modelo científico precisa 

ser aprovado pela comunidade científica 

com seus limites e abrangências e 

(5) Podem ser substituídos por outros mais 

adequados para os fins estabelecidos.   

 

 

 

 

Modelos científicos 

Funções consideradas invariantes  

(1) Fazem a conectividade da realidade 

com a teoria; 

(2) Aplicam teorias de caráter 

evidentemente abstrato; 

(3) Servem de apoio na interpretação de 

resultados experimentais; 

(4) Têm a capacidade de representar as 

ideias humanas e 

(5) Têm caráter heurístico, ou seja, podem 

criar novos significados. 

 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Esses procedimentos exigiram a definição de categorias para a qualificação das 

respostas, quais foram: 

- Adequada (A); 

- Parcialmente Adequado (PA); 

- Inadequado (I) e 

- Característica Ausente (CA). 
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Nesse sentido foram identificados para cada licenciando, e as informações 

registradas no quadro 26: 

Quadro 26- Estrutura da folha de registro dos dados sobre modelos científicos 

Grupo:  

Código:   

1. Definição de modelo científico 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Ontológica (DO) DO 

Epistemológica (DE) DE 

Funcional (DF) DF1 DF2 DF3 DF4 

 

2. Características dos modelos científicos 

Sequência das características 

 

C1 C2 C3 C4 C5 

     

 

3. Funções dos modelos científicos 

Sequência das Funções 

 

F1 F2 F3 F4 F5 

     
 

Fonte: acervo de pesquisa, 2017. 

Os dados sobre os registros foram usados na base de dados do EXCEL, de forma 

tal a possibilitar a construção das tabelas. Nessas tabelas se expressam as avaliações de 

cada elemento, tomado como referência o conteúdo do EBOCA sobre os modelos 

científicos. Esse é um procedimento que permitiu caracterizar a dimensão dos modelos 

científicos nas estruturas das BOAs, considerando que o conhecimento da modelagem 

cientifica está vinculado ao conhecimento dos modelos científicos.  

As informações são relativas à questão da prova pedagógica: o que é a 

modelagem científica, bem como as etapas do processo de criação dos modelos 

científicos. E essas questões sobre a modelagem científica foram analisadas a partir da 

comparação com o conteúdo do EBOCA, sobre essas dimensões, como mostrado nos 

quadros 27 e 28.  

Quadro 27- Definição de modelagem científica do EBOCA 

 

 

Modelagem científica 

Definição 

É o processo contínuo e dinâmico de criar, 

testar, validar e comunicar modelos 

científicos no contexto da comunidade 

cientifica.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 

A análise dessa definição possibilita destacar as características necessárias e 

suficientes, segundo uma dada estrutura, qual é:  
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Quadro 28- Critério das dimensões da modelagem científica do EBOCA 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Natureza Processo contínuo e dinâmico. 

Finalidade Criar, testar, validar e 

comunicar modelos 

científicos.  

Contexto A comunidade científica.  

Fonte: da pesquisa, 2017. 
No caso da identificação e caracterização sobre o “o que é modelagem 

científica”, determinaram-se e enquadraram-se as respostas de cada licenciando nas 

categorias: Adequada (A); Parcialmente Adequada (PA); Inadequada (I) e Característica 

Ausente (CA). Essas análises possibilitaram estabelecer sequências reveladoras de 

níveis de apropriação desse conceito, se comparado com o conteúdo do EBOCA. 

Uma análise das diferentes perspectivas apresentadas sobre os processos de 

modelagem e de modelagem científica permitiu identificar as etapas ou ações 

consideradas como invariantes, ou seja, que estão na essência dessa habilidade, e que 

formará parte da estrutura operacional da ação modelagem científica, como parte do 

EBOCA. Observe o quadro 29.  

Quadro 29- Estrutura operacional de ação modelagem científica do EBOCA 

 

Ações de 

Modelagem 

científica 

(1) Definir os objetivos segundo a situação-problema. 

(2) Precisar o objeto e suas características. 

(3) Construir um modelo mental provisório. 

(4) Representar o modelo provisório. 

(5) Testar o modelo provisório. 

(6) Definir o modelo científico. 

(7) Comunicar o modelo construído. 

Fonte: da pesquisa, 2017. 

Com relação à questão, tinha-se como propósito caracterizar as ações da 

habilidade em estudo, de forma tal a ser contrastada com as ações definidas no EBOCA. 

Igualmente, essas últimas ações foram classificadas como no caso anterior, e 

estabelecidas sequências para tipificar a sua estrutura operacional. Para caracterizar o 

conhecimento profissional disciplinar sobre modelagem científica, foram organizados 

os dados num registro mostrado no quadro 30. 
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Quadro 30: Estrutura da folha de registro dos dados sobre modelagem científica e suas operações 

da ação 

Grupo:  

Código:   

1. Definição de modelagem científica 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Natureza (DN) DN 

Finalidade (DF) DF 

Contexto (DC) DC 

 

2. Operações da ação de modelagem científica 

Sequência  

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

       

 

 
Fonte: da pesquisa, 2017. 

Para atender à dimensão qualitativa da pesquisa, deu-se a procura dos sentidos 

que os licenciandos atribuíam aos conhecimentos profissionais disciplinares sobre 

modelos e modelagem científica, o que possibilitou uma visão mais completa do 

conteúdo das BOAs sobre a modelagem científica. Para essa proposta, as questões do 

quadro 21 que compõem as questões da prova pedagógica foram tratadas segundo a 

Análise de conteúdo de Bardin (2011), que designa que:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47).  

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais, conforme o esquema apresentado na Figura 07: pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação. 

Figura 7: Três fases da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011). 

 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de 

organização. Nela se estabelece um esquema de trabalho que deve ser preciso, com 
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procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin (2011), 

envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que 

serão submetidos à análise, à escolha deles, à formulação das hipóteses e objetivos, à 

elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do 

material. 

Na segunda e terceira fases, inicia-se o trabalho, escolhendo os documentos a ser 

analisados. Para tanto, é preciso obedecer às regras de exaustividade (deve-se esgotar a 

totalidade da comunicação, não omitir nada); representatividade (a amostra deve 

representar o universo); homogeneidade (os dados devem referir-se ao mesmo tema, ser 

obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes); pertinência (os 

documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da pesquisa) e exclusividade 

(um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria). 

A caracterização das BOAs da modelagem científica implica na integração do 

que é um modelo científico (dimensão ontológica e epistemológica), o que é a 

modelagem científica nas dimensões da natureza, nas finalidades e no contexto, assim 

como nas operações que configuram essa ação. Esses dados foram organizados, o que 

permitiu estabelecer para cada licenciando o conteúdo da BOA, segundo o esquema 

representado no Quadro 31.    

Quadro 31: Estrutura da folha de registro integrada aos dados sobre modelos, modelagem 

científica e suas operações da ação do EBOCA 

Grupo:  

Código:   

1. O que é modelo científico? 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Ontológica (DO) DO 

Epistemológica (DE) DE 

 

2. O que é modelagem científica? 

DIMENSÕES 

(critérios) 

Natureza (DN) DN 

Finalidade (DF) DF 

Contexto (DC) DC 

 

3. Operações da ação de modelagem científica 

Sequência  

 

A1  A2 A3 A4 A5 A6 A7 

        

 

 
Fonte: da pesquisa, 2017. 

 

A integração dessas informações possibilita identificar as sequências 

correspondentes que caracterizam as BOAs sobre a modelagem científica, e comparar o 
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GI com o GII, a fim de determinar se a formação promove diferenças significativas em 

relação a compreensão e ao conhecimento profissional disciplinar em estudo. 

O objetivo geral da pesquisa diz respeito à determinação do conhecimento 

profissional, como expressão da B.O.A de modelagem científica, e o estabelecimento da 

influência da passagem pelo curso de licenciatura em Química na apropriação desses 

conhecimentos pelos professores de ciências. Para esse propósito, procedeu-se o teste 

Qui Quadrado, no sentido de determinar a existência ou não de diferenciais 

significativos entre as BOAs, identificadas nos licenciandos do grupo I, comparadas 

com as do grupo II.  

Qui Quadrado, simbolizado por χ
2
, é um teste de hipóteses que se destina a 

encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, e avaliar 

a associação existente entre variáveis qualitativas. É um teste não paramétrico, ou seja, 

não depende de parâmetros populacionais, como média e variância.  

O princípio básico desse método é comparar proporções, isto é, possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. 

Evidentemente, pode-se dizer que dois grupos se comportam de forma semelhante se as 

diferenças entre as frequências observadas e as esperadas em cada categoria forem 

muito pequenas, próximas a zero. Portanto, o teste é utilizado para:  

- Verificar se a frequência com que um determinado acontecimento, observado em uma 

amostra, se desvia, significativamente ou não, da frequência que se espera.  

- Comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim de 

avaliar se as proporções observadas desses eventos mostram ou não diferenças 

significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses 

acontecimentos. Para aplicar o teste as seguintes proposições precisam ser satisfeitas:  

- Os grupos devem ser independentes,  

- Os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente,  

- As observações devem ser frequências ou contagens,  

- Cada observação pertence a uma e somente uma categoria e  

- A amostra deve ser relativamente grande. 

Para efetuar o cálculo, Karl Pearson propôs a seguinte fórmula para medir as 

possíveis discrepâncias entre proporções observadas e esperadas:   

 

                                         χ
2
= Σ [(o - e)

2
 /e]  

Em que:  
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- o = frequência observada para cada classe, 

- e = frequência esperada para aquela classe. 

Nota-se que (o - e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser escrita 

como:                                          χ
2
= Σ (d

2
 /e). 

Percebe-se que as frequências vistas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir dessas. 

É importante notar que o desvio d = (o - e) é a diferença entre a frequência vista e a 

esperada em uma classe. Quando as frequências notadas são muito próximas às 

esperadas, o valor de χ
2
 é pequeno. Mas, quando as divergências são grandes, (o - e) 

passa a ser também grande e, consequentemente, χ
2
 assume valores altos. Assim, as 

hipóteses que podem ser testadas são:  

- Hipótese nula: As frequências observadas não são diferentes das frequências 

esperadas. Não existe diferença entre as frequências (contagens) dos grupos.  

Portanto, não há associação entre os grupos;  

- Hipótese alternativa: As frequências observadas são diferentes das frequências 

esperadas, portanto existe diferença entre as frequências.  

Portanto, há associação entre os grupos.  

Como foi descrita a Qui Quadrado (χ
2
) é usada para duas amostras 

independentes e quando os dados da pesquisa se apresentam sob a forma de frequências, 

em categorias discretas, deseja-se determinar a significância de diferenças entre dois 

grupos independentes. A mensuração pode ser mesmo na forma de escala nominal. 

Segundo Siegel (1975) a hipótese a ser comprovada é a de que os dois grupos diferem 

em relação à determinada característica.    

Na pesquisa o teste foi realizado, usando o programa Modalisa 6.1 para os dados 

relativos às BOAs caracterizadas, nos grupos I e II dos licenciandos. A metodologia da 

pesquisa, considerando seus fundamentos, procurou respeitar a natureza do objeto de 

estudo, a fim de responder às questões de estudo, e dessa forma atingir o objetivo geral.  
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Neste capítulo serão apresentados as análises e os resultados do estudo, de acordo com 

as perguntas de pesquisa, assim como a discussão vis-à-vis aos conceitos desenvolvidos 

na revisão da literatura. Primeiramente, será caracterizado o perfil dos licenciandos e 

depois os conhecimentos relacionados aos modelos e ao uso da modelagem científica, 

utilizando a base orientadora da ação como subsídio para as análises.  

 

CAPÍTULO 06 

O CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

DISCIPLINAR E AS BOAs DE MODELAGEM 

CIENTÍFICA DOS LICENCIANDOS 
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6 O conhecimento profissional disciplinar como conteúdo da B.O.A de modelagem 

científica. Os anos de formação fazem diferença? 

Os modelos e a modelagem científica ocupam lugar de destaque na atividade 

científica e no ensino das ciências naturais, pelos quais os conhecimentos profissionais 

disciplinares dos futuros professores dessa área de conhecimentos se tornam relevantes 

na formação inicial desses profissionais. 

De acordo com a teoria de P. Ya. Galperin, a Base Orientadora da Ação, é o 

componente estratégico da ação, do qual depende o sucesso da realização da ação e sua 

regulação. No caso da ação de modelagem científica, como conhecimento profissional 

disciplinar, a B.O.A e sua configuração, em termos de seu conteúdo, devem ser 

identificadas e caracterizadas, como um dos pontos de partida, para ser objetos de 

reestruturação nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento da referida 

habilidade. 

Como foi justificado nos capítulos anteriores, revelar o conteúdo da B.O.A para 

a ação de modelagem científica significa explicitar seu conteúdo como conhecimento 

articulado às operações da ação, que expressa uma dada compreensão para o agir que 

modeliza os conhecimentos. 

Neste capítulo são apresentados os resultados de diagnóstico da B.O.A sobre a 

ação modelagem científica dos licenciandos que participaram da pesquisa, que se 

amplia com os conhecimentos sobre os modelos científicos e a modelagem científica; 

como expressão da unidade entre os conteúdos conceituais e as ações que respondem à 

habilidade objeto de estudo. Dessa forma, como explica Núñez (2009), não se trata do 

diagnóstico só das ideias prévias, ou das concepções alternativas como se faz na 

“tradição construtivista”, mas sim do saber em estreito vínculo com o saber fazer. 

As análises tomam como referência o Esquema da Base Orientadora Completa 

da Ação (EBOCA), definido neste estudo, como expressão de uma invariante do que 

são os modelos científicos, do que é modelagem cientifica e do conjunto de operações 

necessárias à modelagem cientifica. Dessa forma, procura-se identificar nas respostas 

dos licenciandos, a presença ou não dos conhecimentos que são referenciados no 

EBOCA. Essa estratégia de análises não significa um reducionismo dos conhecimentos 

dos licenciandos a um esquema determinado, mas sim a compatibilização ou não, com 

conhecimentos disciplinares tidos como desejáveis, segundo a lógica de Pórlan e Rivero 

(1997).  
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6.1 O contexto e os participantes da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo 

como sujeitos 58 licenciandos em Química, de quatro turmas de estágio supervisionado 

I e III, sendo 31 do estágio supervisionado I (denominados aqui de licenciandos L1-L31 

do grupo I) e 27 do estágio supervisionado III (denominados aqui de licenciandos L32-

L58 do grupo II), com duas no turno matutino e duas do turno noturno.  

Como se observa na tabela 1, o total de licenciandos participantes do estudo foi 

de 58; apesar da pouca diferença, o número de licenciandos é maior no grupo I com 31 

licenciandos e no grupo II com 27 licenciandos. É importante destacar que, no período 

de 2016.1, quando foi vivenciada a pesquisa junto aos licenciandos, havia apenas dois 

estágios supervisionados I e III, durante o semestre, embora o curso consta em sua grade 

curricular com quatro estágios supervisionados que são I, II, III, IV e que são ofertados 

de forma alternativa durante os semestres. 

Tabela 01: Proporção de licenciandos segundo a turma 

Grupo Quantidade % 

Grupo I 31             53,4 

Grupo II 27             46,5 

TOTAL 58              100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

Na tabela 02 são apresentados os dados relativos à idade dos participantes, nos 

quais foram divididos em seis faixas etárias. Os participantes, em sua maioria (77,4% 

para o grupo I e 66,6% para os licenciandos do estágio III), encontram-se na faixa etária 

entre 20-26 anos, significando que são um grupo de licenciandos jovens. 

 

Tabela 02: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo a faixa etária 

 

Faixa Etária 

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

20-26 anos 24 77,4 18 66,7 

27-33 anos 5 16,1 7 25,9 

34-40 anos 2 6,4 1 3,7 

41-47 anos 0 0,0 0 0,0 

48-54 anos 0 0,0 0 0,0 

55-61 anos 0 0,0 1 3,7 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
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Na tabela 03 são apresentados os resultados do sexo dos licenciandos. Apesar 

da pouca diferença, prevalece o sexo feminino entre os grupos. 

Tabela 03: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o Sexo 

 

Sexo 

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Feminino  17 54,8 14 51,9 

Masculino  14 45,2 13 48,1 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 

O tipo de escola é uma outra variável importante para caracterizar o perfil dos 

licenciandos. Na tabela 04, observa-se que a maioria dos licenciandos para os dois 

grupos (54,98% e 62,9%) é oriunda de escolas públicas. 

Tabela 04: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o tipo de escola de conclusão do 

E.M. 

 

Tipo de Escola  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Pública  17 54,8 17 62,9 

Privada  14 45,2 10 37,1 

Outras  0 0,0 0 0,0 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

Na tabela 05 se mostra as faixas de anos de conclusão do ensino médio.  

Tabela 05: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o ano de conclusão do E.M. 

 

Ano de conclusão 

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

1978-2004 2 6,4 4 14,8 

2005-2009 14 45,2 10 37,0 

2010-2013 15 48,4 13 48,2 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

Para se responder às questões de estudo, interessa saber os períodos que 

prevalecem em cada um dos grupos dos licenciandos. Essa confirmação se apresenta 

na tabela 06.  Isso pode significar, como já se espera, que os licenciandos do grupo II 
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se encontram em períodos mais avançados que os do grupo I. 

Tabela 06: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o período do curso 

 

Período 

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

3º 4 12,9 0 0,0 

4º 1 3,2 0 0,0 

5º 19 61,2 0 0,0 

6º 1 3,2 1 3,7 

7º 5 16,2 12 44,4 

8º 1 3,2 0 0,0 

9º 0 0,0 13 48,2 

10º 0 0,0 1 3,7 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

A participação dos licenciandos em programas de bolsas pode ser reveladora de 

influências positivas, relacionadas com a formação científica desses estudantes, o que 

por sua vez, pode influenciar nas ideias sobre as ciências e a atividade científica. De 

acordo com a tabela 07 em ambos os grupos, a maioria dos licenciandos (74,2% para o 

grupo I e 85,2% para o grupo II) participa desse tipo de programa. 

Tabela 07: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o recebimento de bolsas na 

graduação 

 

Bolsista  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Sim  23 74,2 23 85,2 

Não  8 25,8 4 14,8 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

Na tabela 08, mostram-se os tipos de bolsas das quais os estudantes são 

beneficiados. A bolsa do PIBID é a que mais comtempla os estudantes do grupo I, com 

um percentual de 34, 8% e a de iniciação científica para o grupo II, com 39,1%.  

Tabela 08: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o tipo de bolsa 

 

Tipo da bolsa  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Apoio técnico  0 0,0 1 4,3 
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FUNPEC   2 8,7 0 0,0 

Iniciação Científica 6 26,1 9 39,1 

Iniciação à docência 1 4,3 0 0,0 

Olimpíadas-química 0 0,0 1 4,3 

Parque da ciência 0 0,0 2 8,7 

PET-química 6 26,1 3 13,1 

PIBID 8 34,8 2 8,7 

PLI 0 0,0 3 13,1 

PRH 0 0,0 1 4,3 

Tutoria 0 0,0 1 4,3 

TOTAL 23 100 23 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

Estar ou não realizando estudos no nível de pós-graduação é outra variável 

importante na caracterização do perfil dos licenciados, sendo que na tabela 09 se vê 

que para o grupo I 74,2% e para o grupo II 88,9% ainda não possuem níveis de pós-

graduação.  

Tabela 09: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo cursar ou não  pós-graduação 

 

Pós-graduação  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Sim, concluída  2 6,4 0 0,0 

Sim, ainda cursando 6 19,3 3 11,1 

Não  23 74,2 24 88,9 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Há um número relevante dos que estão cursando uma pós, conforme os dados 

para o grupo I 19,3% e grupo II 11,1%, vistos anteriormente na tabela 09, sendo que 

desses, a maioria do grupo I 50%, tem ou está cursando o doutorado, já para o grupo II 

66,7% tem ou está cursando o mestrado, conforme apresentado na tabela 10.   

Tabela 10: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo nível de pós-graduação 

 

Nível   

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Especialização  2 25,0 0 0,0 

Mestrado  2 25,0 2 66,7 

Doutorado  4 50,0 1 33,3 
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TOTAL 8 100 3 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Dos licenciandos que já possuem pós-graduação, a tabela 11 mostra que 50% 

do grupo I, são da área de Química, já no grupo II, 66,7% são da área de engenharia 

química.   

Tabela 11: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo a área do conhecimento 

 

Área/conhecimento    

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Eletroquímica  0 0,0 1 33,3 

Engenharia química  2 25,0 2 66,7 

Petróleo e gás  1 12,5 0 0,0 

Logística 1 12,5 0 0,0 

Química 4 50,0 0 0,0 

TOTAL 8 100 3 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

A experiência na docência é outro fator que pode influenciar no conhecimento 

dos licenciandos sobre questões relacionadas à docência e sua estrutura. Na tabela 12 

são mostradas as proporções de licenciados, segundo a experiência ou não na 

docência, sendo que 58,1 para o grupo I não têm experiência, já para o grupo II esse 

perceptual aumenta 81,5%. 

Tabela 12: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo experiência como professor 

 

Experiência  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Sim  13 41,9 5 18,5 

Não  18 58,1 22 81,5 

TOTAL 31 100 27 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

São revelados agora, na tabela 13, os níveis de ensino nos quais os licenciandos 

desenvolveram atividade docente. Mostraram experiência na docência 69,2% para o 

grupo I e 60% para o grupo II, atuaram ou atuam no ensino médio. 

Tabela 13: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o nível de ensino onde 

atuaram/atuam 

 

Nível de ensino  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Fundamental  2 15,4 2 40,0 
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Médio  9 69,2 3 60,0 

Superior 2 15,4 0 0,0 

TOTAL 13 100 5 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Os licenciados que atuam ou atuaram na docência têm uma prevalência em 

ensinar a disciplina Química para ambos os grupos, 69,2% para o grupo I, e 80% para 

o grupo II, como mostra a tabela 14. 

Tabela 14: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo a disciplina que lecionam/ou 

lecionaram 

 

Disciplina  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

Ciências 0 0,0 1 20,0 

Matemática 2 15,4 0 0,0 

Química  9 69,2 4 80,0 

Outros  2 15,4 0 0,0 

TOTAL 13 100 5 100 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Já na tabela 15, nota-se o tempo de experiência com a docência dos 

licenciandos para ambos os grupos, predominando um período curto (um média de 2 

anos, para ambos os grupos, 76,9% e 80%), como era de se esperar, visto que ainda 

estão se licenciando.   

Tabela 15: Proporção de licenciandos dos grupos I e II segundo o tempo de docência 

 

Tempo  

Grupo I Grupo II 

Quantidade % Quantidade % 

1-2 anos  10 76,9 4 80,0 

3-4 anos  1 7,7 1 20,0 

5-6 anos  2 15,3 0 0,0 

TOTAL 13 100 5 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

A análise do perfil dos licenciandos foi uma etapa importante, pois permitiu ter 

informações gerais sobre os participantes da pesquisa.  Dos 58 participantes, 27 eram 

homens e 31 mulheres com uma prevalência de idade entre as faixas 20-26 anos, sendo 

a grande maioria oriunda da escola pública. Grande parte dos participantes estavam nos 

períodos 5º e 9º, contando que mais 70% deles tiveram ou têm bolsa na graduação e a 
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maioria tem bolsa de apoio à docência, que é o caso da bolsa do PIBID. Ainda no 

grupo, têm aqueles que já têm níveis pós-graduação, predominado o nível de mestrado 

com ênfase em Química. Têm ainda os que já lecionam. Isso foi notado principalmente 

no grupo II, no qual 13 deles já trabalham na docência em níveis de ensino médio e na 

disciplina de Química, em um período médio de 2 anos. Dessa forma, existem 

diferenças entre os licenciandos dos grupos I e II, o que se revela como algo importante 

na pesquisa, uma vez que interessa conhecer se a formação faz ou não diferença em 

relação ao conhecimento profissional objeto da pesquisa.   

6.2 Os conhecimentos profissionais e a Base Orientadora da Ação dos licenciandos 

sobre os modelos científicos  

As análises das respostas, para responder as questões de estudo explicitadas nos 

objetivos, são organizadas considerando sua ordem de formulação, o que possibilitará 

uma lógica coerente com a proposta da pesquisa. 

Um primeiro objetivo formulado, diz respeito a determinar e caracterizar o 

conhecimento sobre a importância que os licenciandos atribuem aos modelos científicos 

nas ciências naturais. Essa questão se relaciona, por sua vez, com as dimensões 

ontológica e epistemológica dos modelos científicos no ensino das ciências naturais. 

Pesquisas como a de Núñez e Ramalho (2014) mostram que reconhecer a necessidade 

de um conteúdo estimula os professores para que o assunto seja escolhido no ensino. 

Isso, por sua vez, tem sido evidenciado nos estudos de Grossman et al (1989).  

Na tabela 16, observa-se que para a grande maioria dos licenciandos dos grupos 

(I e II) os modelos científicos têm importância para as ciências naturais.  

Tabela 16: Importância dos modelos para as ciências naturais 

Importância dos modelos para as ciências Grupo I Grupo II 

% % 

Sim 90,32 96,30 

Não 6,45 0,0 

Não responderam 3,23 3,70 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Conforme se observa, para a maioria dos licenciandos de ambos os grupos 

(90,32% e 96,30% respectivamente), são muito importantes os modelos no ensino de 

ciências naturais, como se nota nas falam que se seguem:  
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Grupo I: “Torna-se muito importante os modelos principalmente nas ciências naturais, 

uma vez que essas ciências geralmente possuem uma linguagem muito específica e de 

difícil compreensão, além dessas serem muito abstratas. Então os modelos são muito 

importantes para facilita à compreensão de fenômenos”. L4 

Grupo II: “Tem grande importância os modelos auxiliam na resolução e compreensão 

de problemas nas ciências naturais”. L34 

Nos trechos das respostas, verifica-se o destaque dos aspectos epistemológicos 

dos modelos científicos para as ciências. Um dos principais objetivos das Ciências 

naturais é explicar, com base nas leis científicas conhecidas, uma grande variedade de 

fatos e regularidades da natureza e para isso usam-se os modelos científicos. Diante de 

tal importância os autores Núñez e Lima (2007) trazem uma reflexão sobre os objetivos 

do ensino de Ciências, realçando tanto a questão epistemológica que reflete a visão dos 

professores em relação à natureza do conhecimento científico, quanto o papel dos 

modelos no ensino-aprendizagem de Ciências devido à elaboração e socialização de 

modelos, como base para a construção do conhecimento científico. 

Poucos licenciandos não viram a relevância dos modelos nas ciências naturais 

como o grupo I, com 6,45% dos licenciandos, e nem um do grupo II.  Ao justificar o 

porquê de os modelos científicos não serem relevantes para as ciências naturais, um dos 

licenciandos explicita que: 

Grupo I: “Não considero importante, pois acredito que alguns modelos atrapalha a 

compreensão do aluno, por que na prática não acontece, por exemplo, na orgânica os 

professores sempre representam as ligações químicas por bolas ligadas e palito, para 

representar a quebra das ligações este tipo de modelo não é bom, pois na realidade isso 

não acontece”. L17 

Observa-se no depoimento, que o licenciando não se refere à importância dos 

modelos científicos para as ciências naturais, e sim para o ensino das ciências, o que não 

responde à questão. Essas respostas dos licenciandos de ambos os grupos revelam que 

eles atribuem valor aos modelos científicos nas ciências naturais. Essa postura pode, em 

hipóteses, mobilizar os futuros professores a desenvolver atividades de ensino, 

vinculadas com esse aspecto essencial no ensino da Química na educação básica.  

As respostas dos licenciandos de ambos os grupos, a pergunta da prova 

pedagógica sobre a importância dos modelos científicos foram tratadas segundo a 

análise de conteúdo, como discutido na metodologia. Na tabela 17, apresentam-se as 
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respostas caracterizadas para os que consideram os modelos científicos valorosos nas 

ciências naturais. 

Tabela 17: Importância dada aos Modelos Científicos 

 

Categorias 

Grupo I Grupo II 

% % 

Como via de representação de objeto, ideias, 

processos, dentre outros. 

48,38 48,10 

Para facilitar a aprendizagem. 29,04 29,65 

Universalizar e disseminar o conhecimento. 16,12 14,85 

Para a compreensão de teorias. 6,46 7,40 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

Algumas falas dos licenciandos são explicitadas abaixo para justificar suas 

respostas, conforme:  

Grupo I: “Os modelos científicos não só são importantes, como são primordiais para a 

descrição e compressão dos fenômenos naturais”. L7 

Grupo II: “Para explicar algo abstrato e de difícil visualização”. L54 

Os licenciandos justificaram suas respostas, como se mostra na tabela 17, para 

ambos os grupos (48,38% e 48,10% respectivamente), alegando que os modelos 

científicos têm importância no ensino das ciências naturais, porque podem representar o 

objeto de estudo. Já (29,04% e 29,65% respectivamente) descrevem os modelos como 

sendo um facilitador no ensino-aprendizagem dessas ciências. Há aqueles que 

consideram os modelos como universalizador e disseminador do conhecimento (16,12% 

e 14,85% respectivamente). Têm também aqueles que consideram importante os 

modelos pelo fato de auxiliar na compreensão de teorias (6,46% e 7,40% 

respectivamente).  

Vale dizer que esses resultados corroboram com a investigação, conduzida por 

Justi e Gilbert (2001), segundo a qual o grupo de professores investigados ressaltou a 

relevância dos modelos em áreas, com a visualização e a explicação do conteúdo no 

ensino. 

 Na prova pedagógica, foi solicitado aos licenciandos responder se uma figura 

que representava o átomo de Rutherford era um modelo científico, e justificar por que, 

como se vê na tabela 18. E essa questão tinha como finalidade obter informações sobre 

a compreensão que têm os licenciandos a respeito do que é um modelo científico. 
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Tabela 18: Figura como representação de Modelo Científico 

Categorias Grupo I Grupo II 

% % 

Representa um modelo científico; 77,42 77,78 

Não representa um modelo científico. 22,58 22,22 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Para a maioria dos licenciandos de ambos os grupos (77,42% e 77,78% 

respectivamente) a figura é um modelo cientifico. Poucos não consideram a figura como 

sendo a representação de um modelo científico (22,58% e 22,22% respectivamente). As 

respostas dos licenciandos para justificar se o modelo de Rutherford era um modelo 

científico foram categorizadas em cinco categorias como se mostram na tabela 19. 

Tabela 19: A figura do átomo de Rutherford como representação de um Modelo Científico 

 

Categorias 

Grupo I Grupo II 

% % 

É uma representação criada por Rutherford para 

explicar, ilustrar e demonstrar a existência do 

átomo.  

54,84 59,26 

Por ser aceito pela comunidade científica. 3,22 7,40 

Serve como um facilitador do mundo 

microscópico para o macroscópico. 

16,12 7,40 

Representa um conjunto de princípios e 

conceitos sobre o modelo atômico.  

22,59 22,23 

Não responderam.  3,22 3,70 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Ambos os grupos (54,84% e 59,26% respectivamente) acreditam que é um 

modelo científico por ser uma representação criada por Rutherford para explicar, ilustrar 

e demonstrar a existência do átomo. Uma menor proporção (3,22% e 7,40% 

respectivamente) considera um modelo científico por ser aceito e aprovado pela 

comunidade cientifica. Para (16,12% e 7,40% respectivamente) é um modelo por servir 

de facilitador de ligação entre o nível microscópico e o macroscópico. Têm ainda os que 

consideram um modelo científico por representar um conjunto de princípios (22,59% e 

22,23% respectivamente) e o percentual dos que não responderam à questão foram 

3,22% e 3,40%, respectivamente. Essas categorias são ilustradas, em termos de seu 

conteúdo, nos depoimentos abaixo de alguns dos licenciandos:  
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Grupo I: “Sim, pois consiste em uma representação ilustrativa das ideias e 

comprovações (para ir da observação e experimentação) de Rutherford acerca do 

átomo”. L14 

Grupo II: “Essa figura representa um modelo científico, pois foi aceito pela 

comunidade científica. Uma vez que esse modelo explica alguns fenômenos e os 

fenômenos podem ser confirmados a partir de experimentos”. L38 

Na pesquisa de Grosslight et al. (1999) eles encontraram que, em geral, os 

professores (ou futuros professores) entendiam modelos como 'representações 

simplificadas ou esquemáticas da realidade'. Compara-se assim essa resposta com as 

respostas dadas pelo licenciandos, tanto do grupo I, bem como do grupo II. Encontra-se 

esse mesmo entendimento em estudos como Grandy, 2003; Erduran e Duschl, 2004; 

Gallego Badillo, 2004; Izquierdo-Aymerich de 2004, Joshua e Dupin, 2005; Justi, 2006; 

Koponen, 2007; Lombardi, 2010. Algumas dessas discussões, particularmente no 

trabalho de José Antonio Chamizo (2006) e Phil Sung J. e S. Oh Oh (2011) apontam 

alguns problemas ligados à epistemologia desse conhecimento. 

Um segundo objetivo da pesquisa foi identificar e caracterizar o que são os 

modelos científicos, na opinião dos licenciandos. Para esse propósito, na prova 

pedagógica foi perguntado: “O que são modelos científicos?”. As respostas a essa 

pergunta foram tratadas de acordo com as análises de conteúdo e os resultados se 

apresentam na tabela 20.  

Tabela 20: Definição de Modelos Científicos 

 

Categorias 

Grupo I Grupo II 

% % 

É uma representação de um objeto de estudo, no 

qual se aproxima o máximo possível do objeto real. 

12,90 18,51 

Explica e caracteriza um fenômeno, fazendo a 

correlação entre nível macroscópico e 

microscópico, com limitações e abrangências. 

35,47 29,62 

Expressa um conhecimento científico de forma 

didática.  

23,11 25,91 

É uma representação do abstrato, fazendo ligação 

entre a teoria e a parte experimental.  

32,25 22,21 

Liga a criação de modelos. 3,22 3,70 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

As categorias mostradas na tabela 20 evidenciam que a maioria dos licenciandos 

dos grupos I e II, ao definir o que é um modelo científico, se refere às funções: 

- Explica e caracteriza um fenômeno (35,5% e 29,6% respectivamente); 
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- Representação do abstrato, que permite a ligação entre a teoria e a experimentação 

(32,25% e 22,21% respectivamente);  

- Expressa um conhecimento científico de forma didática (23,1% e 25,9%). 

Já, os que ao definir o que é um modelo científico, usam como característica 

necessária ser uma representação, são 12,90% e 18,51%, respectivamente. No caso 

desses últimos, constata-se que se fazem referência a uma dimensão didática dos 

modelos científicos, o que liga a compreensão dos licenciandos a uma dimensão de 

ensino. De modo semelhante, verificam-se resultados parecidos nas investigações 

conduzidas por Justi e Gilbert (2001), e Van Driel e Verloop (1999), onde os 

professores investigados reconheciam os modelos com uma forma de representação.  

A análise das respostas dos licenciandos teve também como finalidade 

determinar a presença ou não do conteúdo do EBOCA em relação ao modelo do objeto, 

que inclui o conhecimento do que é um modelo científico. Para isso, procedeu-se o 

contraste entre as respostas e a definição do que é um modelo científico, expresso no 

EBOCA, considerando as dimensões ontológica, epistemológica e funcional. 

Na dimensão ontológica, segundo o EBOCA, explicita-se que os modelos 

científicos são representações da realidade, e não a realidade em si. Na tabela 21, 

mostram-se as categorias usadas para qualificar essa dimensão das respostas. Como se 

pode observar, os percentuais para ambos os grupos, a categoria “adequado” teve um 

menor percentual para o grupo II (22,6% e 11,1% respectivamente). 

Existe um predomínio da categoria parcialmente adequado (35,5% e 44,4%). Já 

é evidente, segundo a tabela, o número expressivo de licenciandos que responderam de 

forma inadequada à dimensão ontológica (25,8% e 29,6% respectivamente). Por sua 

vez, ainda 16,1% e 14,8% respectivamente, das respostas, não fazem referência à 

dimensão ontológica dos modelos científicos, segundo o EBOCA definido na pesquisa. 

Tabela 21: Dimensão Ontológica dos Modelos Científicos 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 07 22,58 03 11,12 10 17,24 

Parcialmente Adequada 11 35,48 12 44,44 23 39,65 

Característica Ausente 05 16,13 04 14,82 09 15,52 

Inadequado 08 25,80 08 29,62 16 27,59 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

A dimensão epistemológica da definição de modelo cientifico, segundo o 

EBOCA, implica em conhecer que os modelos científicos são construídos pelos 
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cientistas e validados pela ciência. Na tabela 22, são ilustrados os resultados da 

avaliação das respostas, segundo as categorias definidas. Para a categoria adequada, 

obtiveram-se 6,4% e 0,0%, respectivamente, para o grupo I e II, como se pode observar, 

percentuais também muito baixos e, no grupo II, nenhuma resposta para essa categoria 

foi adequada. Já a dimensão parcialmente adequada, alcançaram-se para o grupo I 

22,6% e 7,4% II, e nenhum dos participantes dos grupos responderam inadequadamente 

para essa dimensão. 

Identifica-se uma grande predominância de respostas, que não fazem referência 

à dimensão epistemológica dos modelos científicos, segundo o EBOCA, definido na 

pesquisa, conforme os percentuais 70,9% para o grupo I e 92,6% para o grupo II. De 

acordo com esse resultado, nas repostas dos licenciandos não se evidencia a importância 

epistemológica dos modelos científicos serem uma criação dos cientistas e validados na 

comunidade científica, o que é essencial. Esse resultado é semelhante ao obtido no 

estudo realizado por Liu e Lederman (2007), segundo o qual os futuros professores 

apresentam muitas concepções ingênuas relativamente a esse aspeto da NdC sobre os 

Modelos.  

Tabela 22: Dimensão Epistemológica dos Modelos Científicos 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 02 6,45 00 0,0 02 3,44 

Parcialmente Adequado 07 22,58 02 7,41 09 15,52 

Característica Ausente 22 70,97 25 92,59 47 81,03 

Inadequado 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

No EBOCA, como parte da definição de modelos científicos, explicitam-se 04 

características funcionais, que como invariantes são necessárias à compreensão do que é 

um modelo científico. As análises das respostas dos licenciandos permitiram determinar 

a presença ou não dessas características funcionais nas respostas. 

A dimensão funcional 1, segundo o EBOCA, expõe que os modelos científicos 

têm funcionalidade de visualizar o objeto ou um de seus aspectos. Na tabela 23 são 

descritas as categorias usadas para qualificar essa dimensão. Como se pode ver, os 

percentuais para a categoria, adequados para os grupos I e II são (3,2% e 3,7% 

respectivamente), o que representa um baixo percentual para ambos os grupos. 

Já para a categoria “parcialmente adequado”, repara-se a estatística de 22,6% 

para o grupo I e 22,2% para o grupo II, havendo uma predominância de respostas para a 
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característica ausente, 58,0% e 59,2% respectivamente, para essa dimensão funcional 1, 

referenciada no EBOCA.  

Ainda se observou um número considerável, tanto para o grupo I com 16,1%, e 

14,8% para o grupo II, que suas respostas foram “inadequada” para essa dimensão. 

Tabela 23: Característica Funcional 01 dos Modelos Científicos 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 01 3,22 01 3,70 02 3,45 

Parcialmente Adequado 07 22,58 06 22,22 13 22,41 

Característica Ausente 18 58,06 16 59,26 34 58,62 

Inadequado 05 16,13 04 14,81 09 15,52 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na dimensão funcional 2, segundo o EBOCA, desvela-se que os modelos 

científicos têm funcionalidade de explicar o comportamento do objeto ou fenômeno. Na 

tabela 24 são apresentadas as categorias definidas para qualificar essa dimensão. 

Observa-se que para a categoria “adequada” os índices foram de 19,3% para o grupo I e 

3,7% para o grupo II. Isso evidencia que para um número significativo de ambos os 

grupos, a função explicativa dos modelos científicos não aparece nas respostas.  

Quanto à categoria “parcialmente adequado” há um número percentual 

considerável em ambos os grupos (38,7% e 55,5%%, respectivamente). Já para os que 

não fizeram referência à dimensão funcional 2, mencionada no EBOCA, obtiveram-se 

29,0% para o grupo I e 25,9% para o grupo II.  Um número ainda considerado 

expressivo foi para a categoria “inadequada”, onde se mostra para ambos os grupos 

12,9% e 14,82%, respectivamente.  

Tabela 24: Característica Funcional 02 dos Modelos Científicos 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 06 19,35 01 3,70 07 12,07 

Parcialmente Adequado 12 38,71 15 55,55 27 46,55 

Característica Ausente 09 29,03 07 25,92 16 27,59 

Inadequado 04 12,90 04 14,82 08 13,79 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na dimensão funcional 3, segundo o EBOCA, explicita-se que os modelos 

científicos têm funcionalidade de elaborar previsões e novas ideias. Na tabela 25, 

mostram-se os resultados da avaliação dessa dimensão. Como se pode observar, não 

houve percentuais para a categoria “adequada” para ambos os grupos. Para o 
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“parcialmente adequado” se obteve os seguintes perceptuais: 16,1% para o grupo I e 

7,4% para o grupo II, observando uma diferença nos percentuais dos grupos.  

Corroborando com os resultados nas análises funcionais anteriores, houve 

também uma predominância nas respostas para a categoria “características ausentes” em 

ambos os grupos (74,2% e 77,8%, respectivamente). E ainda um percentual 

considerável para a categoria inadequado, como se pôde notar 9,7% para o grupo I e 

14,8% para o grupo II. 

Tabela 25: Característica Funcional 03 dos Modelos Científicos 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Parcialmente Adequado 05 16,13 02 7,41 07 12,06 

Característica Ausente 23 74,19 21 77,78 44 75,86 

Inadequado 03 9,68 04 14,81 07 12,07 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Também na dimensão funcional 4, segundo o EBOCA, os modelos científicos 

têm funcionalidade de ser passíveis de modificações. Na tabela 26, são apresentados 

esses resultados. Observar-se que para a categoria “adequada” não se mostrou nenhum 

percentual em ambos os grupos. Já para o “parcialmente adequado” se alcançou os 

seguintes valores: 12,9% para o grupo I e 7,4% para o grupo II, um percentual maior 

para o primeiro grupo em relação ao segundo. 

A predominância foi mesmo para a categoria que não se faz referência à 

dimensão funcional 4, com os seguintes percentuais para ambos os grupos (77,4% e 

77,8, respectivamente). E tem também 9,7% e 14,8%, respectivamente, para a categoria 

“inadequado”, observando-se um número maior para o segundo grupo nessa categoria.  

Tabela 26: Característica Funcional 04 dos Modelos Científicos 

 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Parcialmente Adequado 04 12,90 02 7,41 06 10,34 

Característica Ausente 24 77,42 21 77,78 45 77,59 

Inadequado 03 9,68 04 14,81 07 12,07 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

A partir das discussões dos resultados relacionados à compreensão dos 

licenciandos acerca dos modelos científicos de acordo com as dimensões (Ontológica, 

Epistemológica e Funcional), foi verificado que uma quantidade expressiva de respostas 

se enquadra na dimensão Ontológica “inadequada”, conforme a análise da tabela 21. Já 
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para a dimensão Epistemológica, a “Parcialmente Adequado” foi a que apresentou um 

número maior de resposta, conforme se verifica na análise da tabela 22. Tem também a 

dimensão Funcional que é composta por quatro características. Na dimensão funcional 

1, a que predominou nas respostas dos licenciandos foi a Característica Ausente 

conforme as análises realizadas na tabela 23; na dimensão funcional 2 foi a 

Parcialmente Adequado que apresentou um número maior de respostas de acordo com 

as análises da tabela 24; na dimensão Funcional 3, apresentou uma quantidade 

expressiva para característica ausente, observada na análise da tabela 25 e na dimensão 

funcional 4, a característica ausente teve a maior predominância, conforme as análises 

da tabela 26. Dessa maneira, notou-se uma limitação no conhecimento disciplinar em 

relação aos modelos científicos e essa limitação pode dificultar suas práticas 

pedagógicas. Essa constatação corrobora as afirmações de Grossman, Wilson e Shulman 

(2005), para os quais limitações nesse tipo de conhecimento podem interferir na 

maneira como os professores ou futuros professores desenvolvem suas práticas 

docentes. 

Para se ter uma informação mais detalhada sobre o conhecimento profissional 

disciplinar sobre modelos científicos, além de se solicitar aos licenciandos na prova 

pedagógica, responder o que é um modelo científico (na qual se incluem as respostas 

analisadas anteriormente), foi solicitado que escrevessem 05 características e 05 funções 

dos modelos científicos. As respostas em ambos os casos foram analisadas com a 

intenção de determinar, como nas análises anteriores, a presença ou ausência das 

características e funções em relação ao conteúdo do EBOCA. 

Segundo a referência do EBOCA, foram definidas as seguintes características 

dos modelos científicos. 

C1 - Proporcionam explicações, representações simbólicas da realidade; 

C2 - Facilitam a visualização/compreensão conceitual do objeto modelado; 

C3 - Pode ser dinâmico ou estático, dependendo do material que é construído e o objeto 

de estudo que representará; 

C4 - Para se tornar um modelo científico precisa ser aprovado pela comunidade 

científica com seus limites e abrangências; 

C5 - Eles podem ser substituídos por outros mais adequados para os fins estabelecidos.  

Os resultados dessas análises se apresentam no quadro 07, explicitando-se a 

avaliação de cada uma das características nas repostas dos licenciandos. Nesse quadro, 

constata-se que existem baixos percentuais, para todas as características adequadas para 
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ambos os grupos. No caso da característica primeira (C1), os licenciandos do GI e do 

GII responderam de forma parcial (42,0% e 44,4%, respectivamente). Dessa forma, para 

essas características os valores mais expressivos são para “parcialmente adequada” e 

“inadequada”. Nas respostas dos licenciandos, não se valoriza de forma adequada o fato 

dos modelos proporcionar explicações, representações simbólicas da realidade, segundo 

costa no EBOCA.  

Em face à característica (C2), observa-se na tabela um predomínio de 

característica “ausente” ou “inadequada” para ambos os grupos: 77,5% para GI e 92,0% 

para GII. Isso indica que eles não fizeram referência ao fato de os modelos facilitarem a 

visualização e a compreensão conceitual do objeto modelado.  

A terceira característica (C3) diz respeito aos modelos serem dinâmicos ou 

estáticos, dependendo do material que é construído e do objeto de estudo que 

representará. Essa característica, de forma adequada ou parcialmente adequada aparece 

muito pouco em ambos os grupos, predominando respostas “inadequadas” ou não terem 

feito referência a elas (77,5% e 88,9% respectivamente), para os grupos I e II.  

Concernentes à (C4), que expressa a característica dos modelos científicos ter 

sido validados pela comunidade científica, como na (C3), praticamente os maiores 

percentuais em geral, aparecem para a resposta “inadequada” (45,3% e 59,2%, 

respectivamente) e para a ausência dela nas respostas (32,2% e 29,6%, 

respectivamente).  

A (C5) tem o mesmo comportamento da (C3) e (C4). A maior predominância 

são as respostas “inadequadas” (48,5% e 59,3%, respectivamente) e a “ausente” nas 

respostas (45,12% e 18,5%, respectivamente), o que significa dificuldades em 

reconhecer o caráter dinâmico dos modelos científicos.  

Isso permite afirmar, que nas respostas dos licenciandos não se revela um 

conhecimento profissional disciplinar satisfatório das características dos modelos 

científicos considerados relevantes no EBOCA, ou seja, das características desejadas 

dos modelos científicos. Resultados parecidos com as Investigações realizadas no grupo 

de pesquisa Formação e Profissionalização Docente (LIMA; NÚÑEZ, 2004; LIMA; 

NÚÑEZ; COSTA, 2005; LIMA; NÚÑEZ, 2005; LIMA, 2006) têm mostrado que 

licenciados em Química não têm compreendido de maneira adequada o significado dos 

modelos científicos e até mesmo mostram fragilidades no tocante a essas concepções.   
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Tabela 27: Característica dos Modelos Científicos 

Característica Adequada Parcialmente 

Adequadoa 

Inadequada Característica 

Ausente 

 

GI 

% 

GII

% 

GI 

% 

GII

% 

GI 

% 

GII 

% 

GI 

% 

GII

% 

C1 16,0 11,1 42,0 44,4 10,0 3,7 32,0 40,8 

C2 3,2 3,7 19,3 3,7 35,4 33,3 42,1 59,3 

C3 0,0 3,7 22,5 7,4 29,0 25,9 48,5 63,0 

C4 0,0 3,7 22,5 7,4 32,2 29,6 45,3 59,3 

C5 0,0 11,1 6,4 11,3 45,1 18,5 48,5 59,3 
              Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Para o caso das funções dos modelos científicos, no quadro 08 são apresentados 

os resultados das análises das respostas dos licenciandos. Segundo o EBOCA são 

funções dos modelos científicos:  

F1 - Fazer a conectividade da realidade com a teoria; 

F2 – Aplicar teorias de caráter evidentemente abstrato; 

F3 - Servir de apoio na interpretação de resultados experimentais; 

F4 - Ter a capacidade de representar as ideias humanas; 

F5 - Ter caráter heurístico, ou seja, poder criar novos significados. 

Nesse quadro 08 se nota que nenhuma das funções dos modelos considerados 

pelo EBOCA aparecem de forma correta nas respostas dos licenciandos, em ambos os 

grupos. A função primeira (F1) refere-se ao fazer conectividade da realidade com a 

teoria. Em relação a essa função, os maiores percentuais correspondem com as 

características inadequada e ausente (42,0% e 37,1%, respectivamente e 29,0% e 37,0%, 

respectivamente).   

A função (F2) que remete aos modelos, aplicam teorias de caráter evidentemente 

abstrato. Quanto a essa função, obteve-se percentuais para parcialmente adequada e 

inadequada (41,9% e 33,3%, respectivamente, e 32,2% e 44,5%, respectivamente).   

Na função (F3) os modelos servem de apoio na interpretação de resultados 

experimentais. Nessa função, alcançaram-se percentuais consideráveis para as 

características ausente e inadequada (32,7% e 29,6%, respectivamente e 55,22% e 

52,3%, respectivamente).   

Na função (F4) os modelos têm a capacidade de representar as ideias humanas. 

Esses percentuais se evidenciam para as características ausente e inadequada (51,6% e 

37,0%, respectivamente e 45,2% e 55,6%, respectivamente). E na função (F5) os 

modelos têm caráter heurístico, ou seja, podem criar novos significados. Pode-se 
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constatar percentuais consideráveis para a característica ausente e inadequada (61,2% e 

40,7%, respectivamente e 35,6% e 51,9%, respectivamente).   

Nas análises verificam-se que existem também baixos percentuais, para todas as 

funções consideradas adequadas para ambos os grupos, e nos maiores percentuais 

também se repetem funções inadequadas e ausentes. Dessa forma é permitida a 

afirmação de que nas respostas dos licenciandos não se revela um conhecimento 

profissional disciplinar satisfatório das funções dos modelos científicos, relevantes no 

EBOCA, ou seja, funções desejadas dos modelos científicos. Salienta-se que muitos 

estudos (como os de Treagust, D., Chittleborough, G. e Mamiala, T. 2007; Capuano, V., 

Dima, G., Botta, I., Follari, B., De la Fuente, A., Gutiérrez, E. e Perrota, M. 2007; Justi, 

R. 2006 e Chamizo, J. 2010) têm abordado o uso de modelos e de suas funções como 

essenciais no processo de construção no ensino. 

Tabela 28: Funções dos Modelos Científicos 

Característica Adequada Parcialmente 

Adequada 

Inadequada Característica 

Ausente 

 

GI 

% 

GII

% 

GI 

% 

GII

% 

GI 

% 

GII 

% 

GI 

% 

GII

% 

F1 16,0 11,1 42,0 44,4 10,0 3,7 32,0 40,8 

F2 3,2 3,7 19,3 3,7 35,4 33,3 42,1 59,3 

F3 0,0 3,7 22,5 7,4 29,0 25,9 48,5 63,0 

F4 0,0 3,7 22,5 7,4 32,2 29,6 45,3 59,3 

F5 0,0 11,1 6,4 11,3 45,1 18,5 48,5 59,3 
                Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

O conhecimento profissional sobre o que são modelos científicos supõe uma 

integração das dimensões discutidas anteriormente. Como foi apresentado, o 

conhecimento sobre a modelagem científica está vinculado ao conhecimento sobre 

modelos científicos. Para tal propósito, foram feitas sínteses para integrar as dimensões 

identificadas e caracterizadas, de forma tal a se apresentarem como sequências das 

formas seguintes: 

 

com as categorias as quais respondem cada uma.  

 

Nas figuras 08; 09; 10 e 11 apresentam-se os resultados dessa organização do 

que são modelos científicos, enquanto conhecimento profissional dos licenciandos.  
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Figura 08: Sequência I - Definição de Modelo Científico 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Na figura 08, observa-se que apenas 7 e 3 licenciandos dos grupos I e II 

respectivamente, responderam de forma adequada à dimensão ontológica do que é um 

modelo científico. Desses licenciandos, apenas um de cada grupo o faz de forma 

adequada à dimensão epistemológica, sendo que ambos respondem uma função de 

forma adequada, uma parcialmente adequada e duas deixam de considerar as respostas. 

Esses são os estudantes que conseguiram a melhor resposta sobre o que é um modelo 

científico. 

Já, na mesma figura, observa-se que dos 10 licenciandos que responderam, 6 não 

fizeram referência à dimensão epistemológica nas respostas, sendo 04 licenciandos do 

grupo I, e 02 do grupo II. Desses licenciandos, observam-se quatro respostas no tocante 

à dimensão funcional dos modelos, com poucas respostas adequadas. Só 02 

licenciandos do grupo I, respondem corretamente à dimensão ontológica, e parcialmente 

correta à dimensão epistemológica, sendo uma resposta adequada para a dimensão 

funcional. Portanto, apenas 02 licenciandos, um em cada grupo, conseguem uma boa 

qualidade na compreensão do que é modelo científico, tomando como referência o 

modelo do EBOCA.  
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Figura 9: Sequência II - Definição de Modelo Científico  

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Na figura 9, observa-se que apenas 11 e 12 licenciandos dos grupos I e II, 

respectivamente, responderam de forma parcialmente adequada à dimensão ontológica 

do que é um modelo científico, sendo que os licenciandos 10 do grupo I e 11 do grupo 

II não se fizeram referência à dimensão epistemológica. Desses, apenas um do grupo I 

respondem uma função de forma adequada; 8 responderam parcialmente adequada e 

uma deixou de considerar as funções nas respostas. Ainda se atenta que para as funções 

de características “ausente” foram 9 respostas e apenas 2 funções “inadequada”. 

Observa-se ainda na figura que dos 10 licenciandos do grupo I, que respondem 

“parcialmente adequado”, 2 deles responderam para a dimensão epistemológica 

“parcialmente adequado”. Desses licenciandos, notam-se duas respostas em relação à 

dimensão funcional dos modelos, sendo que nenhuma foi adequada tomando como 

orientação o modelo do EBOCA para modelos científicos. 
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Figura 10: Sequência III - Definição de Modelo Científico 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Para a figura 10, nota-se que apenas 5 e 4 licenciandos dos grupos I e II, 

respectivamente, não fazem menção à dimensão ontológica do que é um modelo 

científico, segundo o EBOCA. Desses licenciandos, 2 do grupo I e 4 do grupo II 

também não fizeram menção à dimensão epistemológica, sendo que apenas um 

respondeu à função de forma adequada, 4 para a função “parcialmente adequada” e 3 

para a “característica ausente”, e apenas um respondeu “inadequado” para a função.       

Já para os licenciandos que não fizeram alusão nas suas respostas para a 

dimensão ontológica, 2 do grupo I e um do grupo II tiveram suas respostas 

“parcialmente adequado” para as dimensões epistemológicas. Desses, foram uma 

resposta “adequada” para a função, uma para “parcialmente adequado” e duas 

“característica ausente”. Nenhuma resposta “inadequada” para a função, segundo o 

EBOCA, foi observada nessa dimensão.  

 

 

 

 



189 
 

 

Figura 11: Sequência IV - Definição de Modelo Científico 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Para finalizar essas sequências de modelos científicos, observa-se na figura 11 

que apenas 8 e 9 licenciandos dos grupos I e II, respectivamente, responderam de forma 

“inadequada” à dimensão ontológica. Desses licenciandos, 7 de cada um dos grupos não 

fizeram alusão à forma da dimensão epistemológica, sendo que um respondeu a função 

de forma “adequada”, 8 “parcialmente adequado”, 5 não fizeram alusão à função nas 

suas respostas e 2 responderam inadequadamente para as funções.  

Tratando-se dos 8 licenciandos do grupo I, suas respostas para a dimensão 

ontológica foram inadequadas. Houve 2 que responderam “parcialmente adequado” para 

a dimensão epistemológica; desses, 2 para a função “adequado”, um “parcialmente 

adequado”, um “característica ausente” e duas respostas para a função “inadequado “, 

segundo as referências do EBOCA para modelos científicos.  

De forma geral, sobre a identificação e caracterização do conhecimento 

profissional disciplinar sobre os modelos científicos dos licenciandos, constata-se a 

síntese: 
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 Reconhecem a importância dos modelos científicos nas ciências, como 

estratégicos na produção do conhecimento científico. 

 Reconhecem a representação do átomo de Rutherford como um modelo 

científico. 

 Ao definirem o que é um modelo científico, poucos articulam de forma correta 

as dimensões ontológica, epistemológica e funcional, da definição tomada como 

parâmetro no EBOCA. 

Tudo isso mostra certa fragilidade dos conhecimentos profissionais disciplinares 

sobre modelos científicos, que formam parte das B.O.As dos licenciandos, sem se 

revelarem diferenças expressivas entre os GI e GII. 

 

6.3 O conhecimento profissional disciplinar sobre a modelagem científica 

Um outro objetivo da pesquisa foi identificar e caracterizar a relevância que os 

licenciandos atribuem à modelagem científica, o que pode ajudar numa compreensão 

mais completa do conhecimento profissional disciplinar em estudo. Diversas pesquisas 

(JUSTI, 2000; JUSTI, 2006; JUSTI e FERREIRA, 2005; JUSTI e MENDONÇA, 2007; 

JUSTI e GILBERT, 2002; MAIA e JUSTI, 2009; HALLOUN, 2004; TREAGUST, 

CHITTLEBOROUGH, e MAMIALA, 2002; VOSNIADOU, 2002) têm mostrado que a 

importância conferida a um conhecimento profissional disciplinar pelos professores 

influencia no que ensinam e como ensinam.  

No item 6.2 foi discutido o conhecimento profissional dos licenciandos sobre os 

modelos científicos. Essa discussão se torna relevante na medida em que o 

conhecimento profissional disciplinar que entra na composição da B.O.A de modelagem 

cientifica é influenciado pelo conhecimento profissional disciplinar sobre os modelos 

científicos, que são os produtos da modelagem científica. 

Na prova pedagógica foi solicitado aos licenciandos que dissessem qual o valor 

que atribuem à modelagem cientifica nas ciências. Na tabela 29, mostram-se as 

respostas a essa questão.  

Tabela 29: A importância da modelagem para as ciências naturais 

Importância da modelagem para as 

ciências 

Grupo I Grupo II 

% % 

Sim 90,36 85,18 
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Não 0,0 0,0 

Não responderam 9,64 14,82 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

Conforme se observa a maioria dos licenciandos do grupo I, com 90,36%, e 

grupo II, com 85,18%, consideram muito importante a modelagem científica nas 

ciências naturais. As respostas à questão sobre a importância da modelagem científica 

nas ciências naturais foram categorizadas segundo a análise de conteúdo e apresentadas 

na tabela 30.  

Tabela 30: Importância dada a Modelagem Científica 

 

Categorias 

Grupo I Grupo II 

% % 

Favorecer o processo de ensino e aprendizagem, 

por definir as etapas de formulação de um modelo 

científico. 

48,39 48,16 

É a partir dela que é possível entender assuntos 

complexos, e serve para aproximar o mundo 

abstrato do real. 

16,16 18,51 

A importância está na dinâmica que tem o 

conhecimento, com suas comprovações científicas.  

12,90 7,40 

Importante para dar suporte na elaboração do 

modelo científico, corroborando ou refutando a tal. 

12,90 11,11 

Não soube responder.  9,64 14,82 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

De acordo com as respostas dos licenciandos para justificar a importância que 

atribuíram à modelagem cientifica, 48,40% do grupo I e 38,37% do grupo II, dizem que 

ela favorece o ensino e a aprendizagem por definir as etapas do processo de construção 

dos modelos. Vale ressaltar que existem aqueles que implicitamente atribuem à 

modelagem a mesma importância dos modelos, quando dizem que servem para 

aproximar o mundo abstrato do mundo real, sendo eles 16,16% do grupo I e 18,51% do 

grupo II. Têm também aqueles que não conferiram à modelagem científica, como uma 

ferramenta de grande importância nas ciências naturais, desses 9,64% dos licenciandos 

do grupo I e 14,82% do grupo II.  

Quanto à relevância que se dá à modelagem científica algumas falas 

representativas dos licenciandos são explicitadas para retratar algumas das categorias 

descritas:  



192 
 

 

Grupo I: “A importância da modelagem está na criação dos modelos científicos. Este 

processo de modelagem define todas as etapas de formulação de um modelo”. L12 

Grupo II: “A modelagem é importante, pois os caminhos para a elaboração de um bom 

modelo dão suporte científico a essa elaboração”. L34    

Grupo I: “É importante porque permitir que o professor, por exemplo, criar modelos 

para que consiga chegar através de fatos e argumentos no modelo adequado para utilizar 

no assunto abordado”. L5 

Grupo II: “A modelagem é muito importante nas ciências naturais, pois utilizam a 

criação de modelos e pode facilita a compreensão do aluno”. L31 

Esses percentuais e falas explicitadas evidenciam que os licenciandos 

investigados atribuem a importância da modelagem ao ensino e não às ciências naturais, 

corroborando assim com diversos estudos de natureza qualitativa (GROSSLIGHT et al., 

1991; ISLAS; PESA, 2001, 2002; JUSTI; GILBERT, 2002a, 2002b, 2003; BRANDÃO; 

ARAUJO; VEIT, 2010) e quantitativa (SMIT; FINEGOLD, 1995; VAN DRIEL; 

VERLOOP, 1999, 2002; TREAGUST; CHITTLEBOROUGH; MAMIALA, 2002; 

CHITTLEBOROUGH et al., 2005; BRANDÃO et al., 2011) que têm investigado as 

concepções de estudantes e professores de Ciências sobre modelos e modelagem 

científica. Os resultados sugerem que muito dos estudantes e professores de Ciências 

não costumam refletir sobre a natureza, a construção, a validação, o uso e a revisão de 

modelos científicos. Por consequência, não conferem a devida dimensão do processo de 

modelagem científica, que está na base de produção do conhecimento das Ciências da 

Natureza, imbricado com o conteúdo disciplinar a ser aprendido (BRANDÃO, 2008). 

Como parte da caracterização do conhecimento profissional disciplinar que entra 

na composição da B.O.A sobre a modelagem científica, na prova pedagógica foi 

solicitada a definição dessa ação. As respostas dos licenciandos foram categorizadas 

segundo as análises de conteúdo. Na tabela 31 são apresentadas as referidas categorias.  

Tabela 31: Definição de Modelagem Científica 

 

Categorias 

Grupo I Grupo II 

% % 

É o processo de criação de modelos científicos. 12,90 11,11 

São modelos criados para explicar determinados 

fenômenos científicos. 

16,13 33,33 

É a organização das ideias do que foi investigado para 

tentar explicar algo cientificamente.  

6,44 3,70 

É a representação, tanto de fenômeno como de uma 

experimentação usando como apoio o mundo real como 

uma explicação didática.  

51,62 40,74 
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Não soube responder.  12,90 11,11 

Total 100 100 
Fonte: dados da pesquisa, 2016 

As categorias mostradas na tabela evidenciam que uma pequena quantidade dos 

licenciandos dos grupos I e II, relacionou a modelagem científica à criação de modelos, 

como se verifica nos percentuais e também em algumas falas: 

- É o processo de criação de modelos científicos (12,90% e 11,11% respectivamente); 

- São modelos criados para explicar determinados fenômenos científicos (16,13% e 

33,33%). 

Nos trechos abaixo se reproduzem dois depoimentos dos licenciandos: 

Grupo I: “Modelagem nas ciências naturais é a criação de modelos científicos a partir 

de observações do que ocorre a nível macroscópico tentando explicar o nível 

microscópico”. L1 

Grupo II: “O ato de modelar, criar modelos que explique o que está sendo ensinado 

e/ou aprendido”. L49 

Ainda na tabela 31, se observa que uma grande quantidade dos licenciandos de 

ambos os grupos atribui à definição de modelagem científica a mesma definição dada a 

modelos, e alguns deles confundem o processo com o produto. Referem-se à 

modelagem como sendo uma representação e não um processo. Conforme notado nos 

percentuais em algumas falas representativas:  

- É a organização das ideias do que foi investigado para tentar explicar algo 

cientificamente (6,44% e 3,70% respectivamente); 

- É a representação tanto de fenômeno como de uma experimentação, usando como 

apoio o mundo real como uma explicação didática (51,62% e 40,74%). Isso se ilustra a 

seguir: 

Grupo I: “É a representação de um fenômeno que seja capaz de explicar/prever o que 

ocorre”. L20 

Grupo II: “A representação (de fenômeno) através de modelos que sejam capazes de 

explica-los em determinada época e contexto”. L46 

A grande maioria das respostas evidenciou a falta de clareza epistemológica em 

relação ao processo da modelagem científica nas Ciências Naturais. Isso pode estar 

atrelado às ideias dos professores na formação inicial sobre a ciência e sua produção, 

como têm apontado diversos estudos (BUNGE, 1974; WALISER, 1977; PATY, 1995; 

MORGAN; MORRISON, 1999; GIERE; BICKLE; MAULDIN, 2006; DEVELAKI, 
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2007), que mostram que a modelagem científica pode ser entendida como o abrangente 

processo de construção, validação, uso e revisão de modelos científicos. E nessas 

pesquisas têm mostrado as fragilidades na aquisição desses conceitos por partes de 

professores ou futuros professores.  

Para que a visão sobre modelagem científica, expressa por licenciandos de 

Química, seja abrangente ao se responder à questão de estudo é necessário que ela seja 

constituída por elementos definidas no EBOCA, uma vez que na pesquisa foi procurada 

a presença ou a ausência dos elementos constitutivos do EBOCA nas respostas dos 

licenciandos, nas quais a modelagem científica se definiu com base em três dimensões, 

já mostrada no quadro 26.  

Na dimensão Natureza, segundo o EBOCA, explicita-se que a modelagem 

científica é um processo contínuo e dinâmico. Na tabela 33, exibem-se as categorias 

usadas para qualificar essa dimensão das respostas. Como se pode observar, não houve 

percentuais para a categoria “adequado” em ambos os grupos.  

Para a categoria “parcialmente adequado”, obtiveram-se 16,13% para o grupo I e 

nenhuma resposta para o grupo II. Já é evidente, segundo a tabela, o número expressivo 

de licenciandos que responderam de forma inadequada à dimensão natureza (70,97% e 

92,60% respectivamente). Por sua vez, ainda 12,90% e 7,40% respectivamente, nas 

respostas, não fazem referência à dimensão natureza para a modelagem científica, 

segundo o EBOCA definido na pesquisa. 

Tabela 32: Dimensão Natureza da modelagem científica 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Parcialmente Adequado 05 16,13 00 0,0 05 8,62 

Característica Ausente 04 12,90 02 7,40 06 10,34 

Inadequado 22 70,97 25 92,60 47 81,03 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

A dimensão Finalidade da modelagem científica, segundo o EBOCA, implica 

em criar, testar, validar e comunicar modelos científicos. Na tabela 33, expõem-se as 

categorias usadas para qualificar essa dimensão das respostas. Para a categoria 

“adequada” obtiveram-se apenas 6,45% o grupo I e nenhuma resposta para o segundo 

grupo, percentuais muito baixos para essa categoria foram adequados.   
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Já para a dimensão “parcialmente adequada” alcançaram-se 35,48% e 40,74% 

respectivamente, e nenhum dos participantes dos grupos respondeu “característica 

ausente” para essa dimensão. 

Também se nota uma grande predominância das respostas para a dimensão 

inadequada (58,06% e 59,26% respectivamente), onde não se faz alusão à dimensão 

Finalidade para a modelagem científica, segundo o EBOCA definido na pesquisa.  

Tabela 33: Dimensão Finalidade da modelagem científica 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 02 6,45 00 0,0 02 3,45 

Parcialmente Adequado 11 35,48 11 40,74 22 37,93 

Característica Ausente 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Inadequado 18 58,06 16 59,26 34 58,62 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

A dimensão Contexto, segundo o EBOCA, diz que a modelagem científica tem 

que ser apresentada e aceita por uma comunidade científica. Na tabela 35, há as 

categorias usadas para qualificar essa dimensão das respostas. Houve apenas 3,22% do 

grupo I e nenhuma resposta do segundo grupo, que responderam “adequado” à essa 

dimensão. 

Fica evidente, segundo a tabela, o número expressivo de licenciandos que 

responderam de forma inadequada à dimensão Contexto (64,52% e 92,59% 

respectivamente). Para “parcialmente adequado”, não houve nenhuma resposta em 

ambos os grupos. Mas, obteve-se uma quantidade considerável de licenciandos que não 

fez referência (32,26% e 7,419% respectivamente) à dimensão Contexto para a 

modelagem científica, segundo o EBOCA definido na pesquisa.  

Tabela 34: Dimensão Contexto da modelagem científica 

Categoria Grupo I % Grupo II % Total % 

Adequada 01 3,22 00 0,0 01 1,72 

Parcialmente Adequado 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Característica Ausente 10 32,26 02 7,41 12 20,69 

Inadequado 20 64,52 25 92,59 45 77,59 

TOTAL 31 100 27 100 58 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Averiguou-se uma prevalência nos dois grupos de respostas que tratam as 

dimensões Natureza, Finalidade e Contexto como sendo “Inadequados”, mesmo 

sabendo que essas dimensões fazem parte do conhecimento disciplinar do licenciando 

para ensinar a modelagem científica. O estudo feito por Justi e Gilbert (2001) corrobora 
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com os dados encontrados aqui. A seguinte questão de pesquisa foi lançada: “Que 

compreensões os professores de Ciências mostram quando solicitados a definir modelos 

e modelagem e a classificar exemplos relacionados com uma variedade de fenômenos? 

” Nessa pesquisa, foram investigados 39 professores brasileiros do ensino fundamental, 

sendo 20 deles nas áreas de ciências naturais e 19 professores universitários de Química. 

De uma forma geral, eles apresentaram em suas respostas visões simplistas em relação 

aos modelos e até algumas incorretas em relação à modelagem cientifica.   

Para uma visão mais completa do que é a modelagem científica, foram 

integradas as três dimensões de respostas, devidamente avaliadas para cada estudante, 

de forma tal a se ter uma sequência em termos da DF (dimensão natureza), DF 

(dimensão finalidade) e DE (dimensão contexto). Na tabela 35 são apresentados os 

resultados dessas sequências.  

Tabela 35: Sequência das definições de Modelagem Científica 

Sequência da definição Grupo I % Grupo II % 

DNCA; DFPA; DCCA 4 12,90 2 7,41 

DNI; DFI; DCI  18 58,06 16 59,26 

DNI; DFPA; DCCA  2 6,46 4 14,81 

DNI;DFPA;DCI  2 6,46 5 18,52 

DNPA; DFA; DCCA  2 6,46 0 0,0 

DNPA; DFPA; DCCA 2 6,46 0 0,0 

DNPA; DFPA; DCA  1 3,22 0 0,0 

Total  31 100 27 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Se observar na tabela 36 a sequência que mais aparece, para ambos os grupos 

(58,0% e 59,2% respetivamente), corresponde a sequência: DNI; DFI e DCI, ou seja, 

aquela na qual as três dimensões da definição são inadequadas. Nela se revela que esses 

licenciandos fazem inadequadamente alusões à natureza da modelagem científica, à sua 

função e ao contexto desse processo das ciências. Alguns exemplos são notados em 

algumas falas representativas que se seguem:  

Grupo I: “Modelagem são formas como os modelos são organizados, construídos e 

para quais finalidades”. L4 
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Grupo II: “É organizar as ideias do que foi investigado para tenta explicar algo 

cientificamente”. L42 

Para a sequência DNCA; DFPA e DCCA (12,90% e 7,41% respectivamente), 

seguida de outras sequências tais como: DNI; DFPA e DCCA (6,46% e 14,81% 

respectivamente); DNI; DFPA e DCI (6,46% e 18,52% respectivamente); DNPA; DFA; 

DCCA (6,46% e 0,0% respectivamente); DNPA; DFPA e DCCA (3,22% e 0,0% 

respectivamente); DNPA; DFPA e DCA (3,22% e 0,0% respectivamente) e DNPA; 

DFPA; DCCA (3,22% e 0,0% respectivamente), fica evidente nas respostas uma 

predominância nas dimensões “parcialmente adequada” e “característica ausente”. 

Contudo, nenhuma para a “totalmente adequada” em face às dimensões de modelagem 

científica, segundo o EBOCA definido na pesquisa. 

Em relação a essa compreensão sobre a modelagem científica, foram observadas 

dificuldades e até algumas limitações de suas visões em relação ao tema, ou seja, uma 

carência de um conhecimento adequado e suficiente para a prática docente dos 

licenciandos. Resultados parecidos também em outras pesquisas identificaram 

limitações nesse tipo de conhecimento, como: a análise se limita ao produto final do 

processo de modelagem (como em SMITH et. al., 1992; SCHWARZ, e WHITE, 2005; 

LOPES, e COSTA, 2007); a avaliação de conteúdos é priorizada em detrimento da 

avaliação do processo (LOPES, e COSTA, 2007); a avaliação da modelagem se 

restringe à apreensão de conhecimentos declarativos e ocorre desvinculada de contextos 

reais de aplicação do conhecimento (SCHWARZ, e WHITE, 2005). 

O EBOCA da modelagem científica foi estruturado, enquanto conhecimento 

profissional disciplinar desejável à formação inicial dos licenciandos em Química. Em 

dois modelos, o modelo do objeto (o que integra os conhecimentos do que são modelos 

científicos e o que é modelagem científica) e o modelo da ação de modelagem 

científica, no qual se expressa o sistema de operações, da ação de modelagem, 

considerando que esse sistema representa a invariante operacional, ou seja, ações 

necessárias da estrutura de operações da ação. Essa invariante foi resultado das análises 

de diversas variantes, a fim de se determinar o que deve estar na essência dessa ação, 

em relação ao sistema de operações. Isso não significa uma sequência rígida e linear das 

operações, mas sim de operações necessárias à ação, como tem indicado Núñez (2009).  

Como parte da caracterização do conhecimento profissional sobre a modelagem 

científica, os licenciandos, na prova pedagógica deviam explicitar as operações que 

supõem a ação de modelagem científica, numa sequência lógica, na solução de uma 
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situação-problema. Para isso, identificou-se nas respostas dos licenciandos a presença 

ou não do conteúdo do EBOCA, sobre as operações da modelagem científica. Segundo 

o EBOCA, a invariante das operações da ação modelagem científica supõe as seguintes 

operações:  

O1 - Definir os objetivos segundo a situação-problema; 

O2 - Precisar o objeto e suas características; 

O3 - Construir um modelo mental provisório; 

O4 - Representar o modelo provisório; 

O5 - Testar o modelo provisório; 

O6 - Definir o modelo científico e 

O7 - Comunicar o modelo construído. 

De acordo com o quadro 02 são explicitadas as operações da qualidade de 

modelagem segundo a definição do EBOCA, dessa forma para: 

- Operação 1, que corresponde a definir os objetivos segundo a situação-problema. 

Notou-se que tanto para o grupo I, como para o grupo II nenhum licenciando explicitou 

de forma correta essa operação, sendo que o maior percentual para cada grupo são  

“parcialmente adequada” (58,0% e 48,1% respectivamente) e “inadequada” (38,7% e 

51,8% respectivamente); 

- Operação 2, que corresponde a precisar o objeto e suas características. 70,9% e 96,2%, 

respectivamente, responderam inadequadamente a essa operação. Isso significa que a 

grande maioria dos licenciandos não explicita de forma correta a necessidade de se 

precisar o objeto como etapa da modelagem científica; 

- Operação 3, que corresponde a construir um modelo mental provisório. Apenas 29,0% 

e 22,2%, respectivamente, responderam “parcialmente adequado”. Maiores percentuais 

correspondem à condição de respostas inadequadas, com destaque para o GII (48,3% e 

74,0% respectivamente); 

- Operação 4, que corresponde a representar o modelo provisório. Nenhum dos 

licenciandos de ambos os grupos responderam adequadamente, e dos que responderam 

(19,5% e 8,0% respectivamente) suas respostas não fazem menção à operação quatro. 

Sendo os maiores valores para as respostas incorretas (74,1% e 96,2% respectivamente);  

- Operação 5, que corresponde a testar o modelo provisório; responderam 

inadequadamente 74% e 85,0%, respectivamente; 
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- Operação 6, que corresponde a definir o modelo científico. Nenhum percentual para a 

operação “adequadamente” e a maioria (77,1% e 96,2% respectivamente) faz menção à 

essa operação de forma inadequada e 

- Operação 7, que corresponde a comunicar o modelo construído. Foi outra operação 

que não foi mencionada em nenhuma das respostas dos licenciandos de ambos os 

grupos. Como nos casos anteriores, predomina respostas inadequadas para essa ação 

(77,1% e 96,2% respectivamente). Constata-se que, no geral, há pouca presença de 

operações adequadas, com um predomínio de operações inadequadas, pois o número 

das ausências não é expressivo. 

Tabela 36: Qualidade das operações de Modelagem Científica 

Operações Adequada Parcialmente 

Adequada 

Inadequada Característica 

Ausente 

 

GI 

% 

GII

% 

GI% GII

% 

GI 

% 

GII 

% 

GI 

% 

GII

% 

 

01 

0,0 0,0 58,0 48,1 38,7 51,8 3,3 0,0 

 

02 

6,4 0,0 12,9 0,0 70,9 96,2 9,8 8,0 

 

03 

6,4 0,0 29,0 22,2 48,3 74,0 16,3 8,0 

 

04 

0,0 0,0 6,4 0,0 74,1 96,2 19,5 8,0 

 

05 

6,4 0,0 12,9 11,1 74,1 85,0 6,6 8,0 

 

06 

0,0 0,0 3,2 0,0 77,4 96,2 22,4 8,0 

 

07 

0,0 0,0 9,6 0,0 77,4 96,2 13,0 8,0 

                   Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na tabela anterior foram apresentadas e analisadas as operações sobre 

modelagem científica de forma individual, presente nas respostas dos licenciandos. Na 

tabela 37, mostram-se as sequências das operações da modelagem científica, 

identificadas nas respostas dos licenciandos.   

Tabela 37: Sequências das ações de Modelagem Científica 

Sequência de ações Grupo I 

% 

Grupo II 

% 

A1I; A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; A7I 

 

32,26 40,74 

A1I; A2I; A3I; A4I; A5PA; A6I; A7I 

 

0,0 3,70 
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A1I; A2I; A3PA; A4I; A5I; A6I; A7I 

 

6,45 3,70 

A1PA; A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; A7I 

 

19,35 22,22 

A1PA; A2I; A3I; A4I; A5PA; A6I; A7I 

 

12,90 7,40 

A1PA; A2I; A3PA; A4I; A5I; A6I; A7I 0,0 14,81 

A1PA; A2A; A3A; A4CA; A5A; A6CA; A7CA 

 

3,22 3,70 

A1CA; A2CA; A3PA; A4PA ; A5I; A6I; A7I 

 

3,22 3,70 

A1PA; A2PA; A3PA; A4I; A5I; A6I; A7I 

 

3,22 0,0 

A1PA; A2CA; A3CA; A4CA ; A5PA; A6CA; 

A7CA 

 

3,22 0,0 

A1PA; A2CA; A3A; A4CA; A5PA; A6CA; A7PA 

 

3,22 0,0 

A1PA; A2PA; A3CA; A4CA; A5PA; A6CA; A7CA 

 

3,22 0,0 

A1PA; A2PA; A3CA; A4CA; A5CA; A6CA; A7PA 

 

6,45 0,0 

A1PA; A2CA; A3PA; A4PA; A5A; A6PA; A7PA 

 

3,22 0,0 

TOTAL 100 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Observa-se na tabela 38 que as duas sequências que mais aparecem, para ambos 

os grupos (32,26% e 40,74% respectivamente), tratam-se da sequência: A1I; A2I; A3I; 

A4I; A5I; A6I; A7I, ou seja, para todas as ações se mostram inadequadamente. Já a 

segunda sequência A1PA; A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; A7I, com (19,35% e 22,22% 

respectivamente) apresenta apenas uma ação “parcialmente adequada” e as demais 

“inadequadamente”, segundo o EBOCA. Alguns exemplos são observados em algumas 

falas representativas para a sequência inadequadamente:  

Grupo I: “Observação; registro; análise; experimento e conclusão”. L3 

Grupo II: “É um estudo de campo que funciona como processo; estudo dirigido; 

experimentação; estudo de dados e montagem da pesquisa”. L33 

Há uma inexistência, praticamente, de sequências nas quais se integram as 

operações corretas. Há um predomínio de sequências de ações que ficaram na categoria 

“ausente”.  

O objetivo geral da pesquisa é identificar e caracterizar o conhecimento 

profissional disciplinar que entra na BOA de modelagem científica dos licenciandos em 

Química, e determinar se a formação inicial faz diferença, ao se comparar os grupos I e 
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II, que caracterizam diferentes momentos da formação inicial. Os itens anteriores se 

assumem na estratégia analítica para se tratar dos dados, no sentido de caracterizar os 

elementos que dizem respeito ao conhecimento profissional disciplinar em estudo. 

Nesse item a integração desses elementos passa a ser essencial para se caracterizar as 

BOAs identificadas, tomando como referência o EBOCA definido, o qual representa um 

conhecimento profissional disciplinar desejado, e necessário para ensinar os conteúdos 

de modelagem científica nas aulas de Química da educação básica. 

No EBOCA definido, são incluídos três modelos, que respondem ao que é um 

modelo científico, nas dimensões metodológicas e epistemológicas; o que é modelagem 

cientifica, segundo a natureza, a função e o contexto, assim como as operações que 

foram consideradas necessárias nos processos de modelagem científica, como se 

reproduz no quadro 32.  

Quadro 32: Estrutura do EBOCA modelagem científica 

 

Modelo Científico Dimensão Ontológica (DO) 

Dimensão Epistemológica (DE) 

Modelagem Científica Dimensão Natureza (DN) 

Dimensão Finalidade (DF) 

Dimensão Contexto (DC) 

Operações das Ações de Modelagem 

científica 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Como foi explicitado na metodologia, as análises das respostas às perguntas (O 

que é um modelo científico? O que é a modelagem científica? E quais as etapas da 

modelagem científica?) consistiram em avaliar as correspondências com o conteúdo do 

EBOCA, segundo as categorias: Adequada (A); Parcialmente Adequado (PA); 

Inadequado (I) e Característica Ausente (CA).  

Nesse sentido, foram integrados os diferentes conteúdos que entram na 

composição da B.O.A, de cada licenciando, se qualificada segundo o conteúdo do 

EBOCA, em sequências determinadas. Na tabela 36 as B.O.As identificadas se 

apresentam segundo quatro blocos (BI, BII, BIII, BIV), considerando como critério a 

dimensão ontológica dos modelos científicos para os grupos de licenciandos em estudo. 
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Tabela 36: Sequências das BOAs dos licenciandos 

 

 

 

 

 

BI 

Categorias de respostas GI 

% 

GII 

% 

DOA;DECA;DNIDFPA;DCA;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;

A7I 

0,0 3,71 

DOA;DEA;DNI;DFPA;DCI;A1PA;A2CA;A3PA;A4PA;A5

A;A6PA;A7PA 

3,22 0,0 

DOA;DEA;DNPA;DFPA;DCCA;A1PA;A2PA;A3CA;A4C

A;A5CA;A6CA;A7PA 

3,22 0,0 

DOA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 6,45 3,71 

DOA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2CA;A3CA;A4CA;A5

CA;A6CA;A7CA 

0,0 3,71 

DOA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3PA;A4I;A5I;A6I;

A7I 

3,22 0,0 

DOA;DEPA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2CA;A3CA;A4CA;A5

PA;A6CA;A7CA 

3,22 0,0 

DOA;DEPA;DNI;DFPA;DCCA;A1PA;A2PA;A3PA;A4I;A

5I;A6I;A7I 

3,22 0,0 

 

 

 

BII 

DOCA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2CA;A3A;A4CA;A5

PA;A6CA;A6CA;A7PA 

6,45 3,71 

DOCA;DECA;DNI;DFPA;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;

A71 

0,0 7,41 

DOCA;DECA;DNPA;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3PA;A4I;

A5I;A6I;A7I 

3,22 0,0 

DOCA;DEPA;DNCA;DFPA;DCCA;A1PA;A2A;A3A;A4C

A;A5A;A6CA;A7CA 

3,22 0,0 

DOCA;DEPA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 3,22 3,71 

 

 

 

 

 

 

DOI;DECA;DNCA;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;

A6I;A71 

3,22 0,0 

DOI;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A71 6,45 3,71 

DOI;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 3,22 3,71 

DOI;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 3,22 7,41 

DOI;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3PA;A4I;A5I;A6I; 0,0 3,71 
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BIII A7I 

DOI;DECA;DNI;DFPA;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 0,0 7,41 

DOI;DECA;DNI;DFPA;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5PA;A6I;

A7I 

0,0 3,71 

DOI;DECA;DNPA;DFA;DCCA;A1PA;A2PA;A3CA;A4CA

;A5PA;A6CA;A7CA 

3,22 0,0 

DOI;DECA;DNPA;DFPA;DCA;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;A

6I;A7I 

3,22 0,0 

DOI;DEPA;DNCA;DFPA;DCCA;A1CA;A2CA;A3PA;A4P

A;A5I;A6I;A7I 

3,22 0,0 

DOI;DEPA;DNI;DFPA;DCI;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A

7I 

0,0 3,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIV 

DOPA;DECA;DNCA;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3I;A4I;A

5PA;A6I;A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNCA;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3PA;A4I;

A5I;A6I;A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 3,22 0,0 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;A7I 6,45 7,41 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3PA;A4I;A5I;A6I;

A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;

A7I 

9,60 3,71 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3I;A4I;A5PA;A6

I;A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNI;DFI;DCI;A1PA;A2I;A3PA;A4I;A5I;A6

I;A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNI;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3PA;A4I;A5

I;A6I;A7I 

3,22 0,0 

DOPA;DECA;DNI;DFPA;DCI;A1I;A2I;A3I;A4I;A5I;A6I;

A7I 

3,22 7,41 

DOPA;DECA;DNI;DFPA;DCI;A1PA;A2I;A3PA;A4I;A5I;

A6I;A7I 

0,0 3,71 

DOPA;DECA;DNPA;DFA;DCCA;A1PA;A2PA;A3CA;A4 3,22 0,0 
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CA;A5PA;A6CA;A7CA 

DOPA;DEPA;DNCA;DFPA;DCCA;A1PA;A2I;A3PA;A4I;

A5I;A6I;A7I 

3,22 0,0 

DOPA;DEPA;DNI;DFI;DCI;A1I;A2I;A3PA;A4I;A5I;A6I;A

7I 

3,22 0,0 

TOTAL 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Uma observação detalhada da tabela 39 permite afirmar que existe uma 

variedade significativa de B.O.A dos estudantes de ambos os grupos. Isso revela, por 

sua vez, uma dispersão no conhecimento profissional disciplinar que entra na 

composição da B.O.A dos licenciandos, em relação com o EBOCA, enquanto 

conhecimento desejável dos professores. Essa diversidade não é negativa, mas 

problemática no sentido de não revelar uma compreensão da modelagem científica, 

coerente com as discussões atuais da ciência e sua natureza. 

No bloco I a sequência que apresentou um percentual considerável foi DOA; 

DECA; DNI; DFI; DCI; A1I; A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; A7I com 9,60% e 3,71% 

respectivamente, apresentando resposta para dimensão de modelo ontológica adequada. 

Não faz referência à dimensão de modelo epistemológica e tanto às dimensões de 

modelagem, bem como às operações que as compõem, são inadequadas, segundo o 

EBOCA, usado como base para a análise.  

Já no bloco II, se obteve a sequência DOCA; DECA; DNI; DFI; DCI; A1PA; 

A2CA; A3A; A4CA; A5PA; A6CA; A6CA; A7PA com 6,45% e 3,71% 

respectivamente. Nessa sequência não se faz menção à dimensão para modelo 

ontológico e nem epistemológico; as dimensões de modelagem tanto a de natureza, 

quanto a de finalidade e contexto são inadequadas; apenas uma operação da modelagem 

é adequada, três parcialmente adequada e quatro delas não fazem alusão às operações.  

No bloco III, se obteve a sequência DOI; DECA; DNI; DFI; DCI; A1I; A2I; 

A3I; A4I; A5I; A6I; A71 com 6,45% e 3,71% respectivamente. Nessa sequência a 

dimensão para modelo ontológica é inadequada, à epistemológica não se faz menção e 

tanto as dimensões de modelagem, bem como as operações que as compõem são 

inadequadas.  

E no bloco IV, a sequência DOPA; DECA; DNI; DFI; DCI; A1PA; A2I; A3I; 

A4I; A5I; A6I; A7I com 6,45% e 3,71% respectivamente, apresenta resposta para a 

dimensão de modelos ontológica parcialmente adequada. Não se faz alusão à dimensão 
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de modelo epistemológica e as dimensões de modelagem são inadequadas, sendo que 

apenas uma operação apresenta-se parcialmente adequada e as demais 

inadequadamente.  

Como se nota que em todas as sequências analisadas, elas apresentaram suas 

respostas inadequadamente para as dimensões de natureza, finalidade e contexto da 

modelagem científica, bem como praticamente há uma prevalência para as operações 

inadequadamente. Não se obteve nenhuma sequência correta para as referências tanto de 

modelos, quanto modelagem e suas operações segundo o EBOCA definido, na pesquisa, 

o que demonstrou que os licenciandos não têm uma compreensão adequada do 

significado dos modelos científicos e do processo de modelagem cientifica. Dados esses 

também constatados por algumas pesquisas, como é o caso da investigação feita com 

participantes dos cursos de ciências naturais do Instituto Pedagógico de Caracas, no 

período de 2009 pelos autores Perez;  Mazzarella e Eglee, que chegaram à conclusão de 

que os futuros professores correspondem parcialmente sua resposta com a visão aceita 

pela comunidade científica. Outro estudo que traz contribuição nesse sentido é o estudo 

de Justi e Gilbert (2001), o qual teve a seguinte questão de pesquisa: “Que 

compreensões os professores de Ciências mostram quando solicitados a definir modelos 

e modelagem e a classificar exemplos relacionados com uma variedade de 

fenômenos?”. Nessa pesquisa, os autores constataram grandes lacunas na compreensão, 

tanto de modelos bem como de sua construção (modelagem científica).  

Outras pesquisas também apontam e identificam alguns problemas ligados à 

epistemologia desse conhecimento como é o caso de, por exemplo, Caamaño (2011); 

Guevara e Valdez (2004); Raviolo et al (2010); Islas e Pesa (2003); Andrade (2016); 

Maia (2009) Mozzer (2013); Justi, 2006; Chamizo (2006) e Phil Sung J. & S. Oh Oh 

(2011). 

É finalidade do estudo determinar se existem diferenciais significativos nos 

conhecimentos profissionais que entram nas BOAs. Para isso, foi feito o teste de 

hipóteses de Chi quadrado a partir dos dados representados no quadro 03, que mostram 

as sequências das B.O.As dos licenciandos de ambos os grupos. Os resultados do teste 

em relação às B.O.As se mostram na figura 12:  
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Figura 12: Resultados do teste em relação às B.O.As 

 
Fonte: da pesquisa, 2016. 

Ao analisar os resultados desse teste, o valor é de x
2 

= 2,16 para as condições 

dadas. Esse valor é o mesmo que o x
2 

da tabela, então se aceita Ho, ou seja, não existem 

diferenças entre os GI e GII, quanto ao resultado do conhecimento disciplinar 

relacionado à modelagem cientifica, segundo o EBOCA definido na pesquisa.  

De modo geral, considerando o que foi respondido por esses licenciandos, são 

notórias as fragilidades em seu conhecimento disciplinar sobre os modelos e 

modelagem científica, segundo o EBOCA utilizado para investigar esse conhecimento. 

Aponta-se, porém, como relevantes as limitações sinalizadas no emprego de uma 

abordagem que adote modelos e a modelagem científica nas ciências naturais e, em 

especial, na disciplina de Química ainda na formação inicial, visto ser um conhecimento 

desejável e necessário para esses futuros professores da educação básica. 
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Neste capitulo procurou-se finalizar o trabalho com a apresentação das considerações 

finais em que se procura sinalizar os resultados mais relevantes em relação às questões 

de estudo levantadas para o processo investigativo. 

 

 

CAPÍTULO 07  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo desta pesquisa, foi buscado identificar e caracterizar o conhecimento 

profissional disciplinar que tem os futuros professores de Química sobre os modelos e a 

modelagem científica e que entra na configuração da B.O.As deles. Entretanto, se pode 

considerar, conforme apresentado pela literatura (HARRISON e DE JONG, 2005), que 

o conhecimento do processo de modelagem já implica, mesmo que de maneira 

implícita, a compreensão do processo de construção do conhecimento científico, uma 

vez que os modelos estão na base do seu desenvolvimento. E esse conhecimento 

caracteriza e legítima a docência em Química enquanto profissão, constituindo um dos 

subsídios ao exercício dessa profissão e contemplando a dimensão da profissionalidade, 

desde a formação inicial onde se possa potencializar o desenvolvimento intelectual dos 

licenciandos, em um contexto da educação de Ciências Naturais do século XXI.  

 Diversos autores, em seus estudos, têm apontado limitações e dificuldades de 

futuros professores em se apropriar dos conteúdos sobres os modelos e a modelagem 

científica, mas ainda se fazem necessárias novas investigações com o intuito de 

melhorar a formação inicial desses futuros profissionais sob uma orientação mais 

apropriada. Diante dessa problemática, foi realizada uma investigação fundamentada 

nos princípios da Teoria da Formação Planejada por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos de P. Ya. Galperin, como referência para se pensar a aprendizagem dos 

futuros licenciandos de Química.  Ao longo desta pesquisa, foi buscado identificar e 

caracterizar o conhecimento disciplinar que configura a base orientadora da ação sobre a 

modelagem científica de futuros professores de Química, de tal forma que eles possam 

contribuir para a prática da educação científica de seus estudantes da Educação Básica.    

Para Cupani e Pietrocola (2002), só é capaz de realizar essa tarefa o educador 

que puder aliar bons conhecimentos sobre o conteúdo que ele pretende ensinar com 

sólidas formações nos domínios didático-pedagógico e epistemológico. Dessa forma, 

torna-se necessário entender os processos de produção da ciência, assim como as 

características e o estatuto do conhecimento por ela produzidos. Sendo assim, para o 

arsenal de conhecimentos profissionais dos estudantes do curso de licenciatura em 

Química, em discussão, colocam-se novos saberes que podem ser parte da base de 

conhecimentos da profissão de ensinar Química, derivados de novas funções, que são 

exigidas desse futuro professor na escola. 
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Para uma maior compreensão do ensino das ciências naturais é preciso se 

investigar os conhecimentos dos professores sobre os modelos e a modelagem 

científica, visto ser um conhecimento cientifico básico para as ciências naturais. O 

conhecimento profissional disciplinar sobre modelagem científica, no qual se inclui o 

relacionado com os modelos científicos, deve ser objeto de apropriação da formação 

inicial, como elemento-chave da profissionalização do ensino. Ao logo dessa formação, 

se supõe que os licenciandos avancem de um conhecimento de “senso comum” para um 

conhecimento desenvolvido pela ciência.  

A partir da primeira questão de estudo, soube-se da importância que os 

licenciandos de ambos os grupos dão aos modelos científicos nas ciências naturais, 

assim como se sabe que os modelos científicos na Ciência são amplamente 

reconhecidos entre cientistas e filósofos da Ciência, já que a teoria dos modelos é, 

originalmente, uma teoria da Ciência. Para essa questão, os licenciandos quase em sua 

totalidade, em ambos os grupos, reconhecem a importância dos modelos científicos.  

A segunda questão de estudo buscava identificar o que são modelos científicos 

na opinião dos licenciandos de ambos os grupos. Sabe-se que os modelos estão no 

centro de qualquer teoria, sua construção e emprego são fundamentais no processo da 

pesquisa científica. Quanto à essa questão foi observado que uma quantidade expressiva 

das respostas deles se enquadra na dimensão Ontológica inadequada, parcialmente 

inadequada para a dimensão Epistemológica, para a dimensão Funcional 1 foi a 

Característica Ausente, para dimensão funcional 2 Parcialmente Adequado, e tanto para 

as dimensões Funcional 3 e 4 não se fizeram referências. Essas foram as maiores 

predominâncias de respostas para ambos os grupos. 

 De modo geral, esses resultados não foram favoráveis, embora eles mostrassem 

que consideravam importantes os modelos científicos nas ciências naturais, conforme 

observado na primeira questão de estudo. Mas quando foi preciso definir modelos 

científicos, suas respostas não foram compatíveis com as dimensões comparadas pelo 

EBOCA, ou seja, dimensões desejáveis para a definição de modelos científicos, 

mostrando assim uma limitação no conhecimento disciplinar em relação aos modelos 

científicos, e essa limitação poderá dificultar suas práticas pedagógicas.  

 A terceira questão de estudo foi voltada a saber qual era o conhecimento 

disciplinar que tinham os licenciandos de ambos os grupos sobre a importância da 

modelagem, sob a premissa de que compreender o processo de modelagem científica 

significa conhecer as bases sobre as quais se desenvolve o conhecimento em Ciências, 
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isso porque a construção e o emprego de modelos científicos são o norte do processo de 

pesquisa cientifica. Nas análises foi observado que a maioria dos licenciandos de ambos 

os grupos consideram muito importante a modelagem científica nas ciências naturais. 

Mas, mesmo dando tal importância a ela, quando solicitado justificar o porquê, em suas 

respostas verificaram-se fragilidades, ou seja, definições consideradas limitadas. Outra 

fragilidade foi que uma grande quantidade dos licenciandos de ambos os grupos atribuiu 

à definição de modelagem científica a mesma definição dada a modelos, e alguns deles 

confundem o processo com o produto.  

Referem-se à modelagem como sendo uma representação e não como um 

processo, mostrando assim que a grande maioria das respostas evidenciou a falta de 

clareza epistemológica em face ao processo da modelagem científica nas Ciências 

Naturais, ou seja, “a maioria desses futuros professores não possuem conhecimento 

compreensivo à construção de modelos que será requerido pelos seus estudantes no 

aprendizado de ciências e, sequer têm uma formação apropriada sobre a natureza da 

ciência”. É fundante, assim, ser enfatizados nos cursos de formação de professores de 

química, não apenas estudos atinentes aos modelos e a modelagem, mas no que se refere 

ao desenvolvimento desses conhecimentos em geral.  

Quanto à quarta questão de estudo, ela diz respeito a saber como os licenciandos 

de ambos os grupos constroem os modelos científicos, ou seja, modelam nas Ciências 

Naturais. Deve-se saber que a construção de modelos científicos é uma das atividades 

mais essenciais dos cientistas e também pode contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades, tais como: seleção e controle de variáveis, formulação de hipóteses, 

planejamento de procedimentos, interpretação de padrões de evidências, observação, 

comunicação dos resultados e uma visão adequada sobre a natureza dos modelos. Ao 

analisar as sequências de respostas dos licenciandos de ambos os grupos, para essa 

questão em estudo, observaram-se duas sequências que mais apareceram em destaque, 

sendo que a primeira se mostrava para todas as ações de forma inadequadamente (A1I; 

A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; A7I), enquanto a segunda apresenta apenas uma ação 

parcialmente adequada e as demais inadequadamente (A1PA; A2I; A3I; A4I; A5I; A6I; 

A7I). Existe uma inexistência, praticamente, de sequências nas quais se integram as 

operações corretas, o que significa dizer que esses futuros professores não mostraram 

ter domínio do sistema de operações que norteia a modelagem científica, tomando como 

referência para o estudo, a estrutura operacional invariante (modelo da ação), o que 

evidencia que o domínio da ação se caracteriza de forma insuficiente. Eles não 
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reconhecem as ações que compõem a modelagem científica satisfatoriamente, 

mostrando assim que não têm sido devidamente preparados em sua formação, com 

conhecimentos e habilidades adequadas para ensinar em uma perspectiva que é focada 

no entendimento dos estudantes sobre a natureza da ciência.  

A quinta questão de estudo buscou saber se os anos de formação fazem diferença 

na apropriação do conhecimento profissional disciplinar referente à base orientadora da 

ação de modelagem científica nos licenciandos de ambos os grupos. Observou-se uma 

variedade nas sequências das respostas de B.O.A dos licenciandos, de ambos os grupos 

para a questão em estudo, e isso revela, por sua vez, uma dispersão no conhecimento 

profissional disciplinar em relação com o EBOCA, enquanto conhecimento desejável 

desses futuros professores. Nessas sequências houve uma predominância que não faz 

referência à dimensão de modelo Ontológico e nem Epistemológico, bem como as 

dimensões para modelagem e suas operações foram “inadequadamente”, sendo que 

nenhuma das sequências mostraram-se “adequadamente” para as dimensões de 

modelos, nem modelagem científica e suas operações. 

 E essa quantidade expressiva que de sequências variadas mostra certa 

fragilidade dos conhecimentos profissionais disciplinares sobre modelos e a modelagem 

científica, que formam parte das B.O.As dos licenciandos, sem se revelar diferenças 

expressivas entre os GI e GII. Esses dados são preocupantes, visto que os grupos 

investigados estavam em períodos diferentes e muitos deles próximos ao término de 

seus estágios supervisionados, momento em que deveriam apresentar diferenças quanto 

a esse conhecimento. E essas lacunas nos conhecimentos disciplinares desses futuros 

professores podem estar ligadas a problemas epistemológicos, contidos nos programas 

das fontes formadoras, que não usam adequadamente a abordagem dos modelos, bem 

como o uso da modelagem científica. 

No campo dos modelos e da modelagem científica, Justi e Van Driel (2005) 

recomendam que os professores vivenciem primeiramente as experiências científicas 

semelhantes às propostas ensinadas aos seus estudantes; só assim poderão realizá-las em 

sala de aula, de modo a refletir sobre o impacto delas na aprendizagem dos estudantes e 

realizar as modificações apropriadas, visto que quando essas experiências não são 

vivenciadas durante a formação inicial dos professores existirão lacunas no ensino-

aprendizagem dos seus estudantes. 

 Essa constatação pode, então, contribuir para o redirecionamento dos cursos de 

licenciatura em Química, na medida em que funciona como um alerta e indica que 
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muitas questões relativas ao conhecimento disciplinar sobre o tema em estudo devem 

ser discutidas desde o início dos cursos, não apenas, de forma pontual, mas ao longo da 

formação desses licenciandos. Com todas essas fragilidades, o ensino pode não atingir, 

em maior extensão, um de seus objetivos considerados hoje como mais relevante: 

contribuir significativamente para a formação de cidadãos do século XXI que pensam 

cientificamente. 
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