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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a experimentação problematizadora no ensino de 

Modelos Atômicos com base na visão de Delizoicov, verificando suas contribuições 

metodológicas no aprendizado dos alunos do 1º ano do ensino médio. Realizamos a exposição 

de alguns pontos teóricos, que buscam oferecer aportes para o tema abordado, criando assim 

meios e significados para o caminho escolhido. Caracterizando o tema, apresentamos a 

compreensão de que o aluno pode utilizar de seus prévios conhecimentos acerca da natureza 

da matéria, e com o problema experimental, aprimorar sua compreensão de mundo, passando 

a ter um embasamento mais formal, ou seja, mais próximo do conceito científico aceito. Para 

ensinar Modelos atômicos apresentamos os três momentos pedagógicos de Delizoicov, onde o 

primeiro é a problematização inicial, o segundo momento, a organização do conhecimento e 

no terceiro e último momento, a aplicação do conhecimento. Observamos neste estudo que a 

aplicação dos momentos pedagógicos de Delizoicov contribuiu para a prática pedagógica do 

professor de química, favorecendo a participação dos alunos e possibilitando mais 

efetividadena aprendizagem.  

  

Palavras-Chave: Modelos Atômicos. Problematização. Delizoicov.  
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the problem-experimentation in teaching Atomic models based on 

Delizoicov view by checking their methodological contributions to student learning of the 1st 

year of high school. Held the exhibition of some theoretical points, seek to provide 

contributions to the topic discussed, creating ways and means to the chosen path. Featuring 

the theme, we present the understanding that the student can use their previous knowledge 

about the nature of matter, and the experimental problem, improve their understanding of the 

world, going to have a more formal basis, ie closer to the concept scientific accepted. To teach 

atomic models present three educational moments of Delizoicov, where the first is the initial 

questioning, the second time, the organization of knowledge and the third and final time, the 

application of knowledge. We observed in this study that the application of teaching moments 

Delizoicov contributed to the pedagogical practice of professor of chemistry, encouraging the 

participation of students and allowing more efetividadena learning. 

 

Keywords: Atomic Models. Questioning. Delizoicov. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a concepção do ensino não tradicionalista vem sendo abordada de forma 

mais intensa também na área de disciplinas como química, física e matemática, fazendo-se 

necessário darmos início a aplicação de metodologias que possam sobressair diante desta 

exigência. A construção educacional do indivíduo não pode ficar apenas pausada em ideias 

inertes, não tendo, portanto, um significado para com o homem como cidadão, onde o mesmo 

ao observar determinado fenômeno, não consegue, por falta de um olhar crítico, entender o 

conhecimento e explicar de modo satisfatório. 

Tomemos como base o ensino de química. O seu transmitir inadequado em sala de 

aula com apenas memorizações de conceitos e fórmulas, sem criar um ponto de ligação entre 

o que é trabalhado na escola, e o conviver do aluno fora dela, ou até mesmo o não instigar do 

professor para com seus alunos, contribuem para uma não aprendizagem significativa. 

A sistemática para o aprender deve ocorrer, no momento em que um assunto dito 

como inédito é introduzido nos pilares do conhecimento do alunado e isto faz com que este, 

passe a fazer sentido para o antes, conhecimento não maduro. De modo contrário este saber 

passa apenas despercebido o que acaba tornando-o mecanizado e cansativo uma vez que tem 

menos atribuição de significados, ficando assim numa parte isolada, fora do que se definiu 

como sendo os pilares do conhecimento (PELIZZARI et al., 2002). 

Neste estudo, temos o objetivo de analisar a experimentação problematizadora no 

ensino de Modelos Atômicos com base na visão de Delizoicov (1991), verificando suas 

contribuições metodológicas para a aprendizagem de alunos do 1º ano do ensino médio. Para 

isto, usamos a abordagem da experimentação problematizadora na perspectiva de Delizoicov, 

onde o mesmo nos apresenta o que chamou de momentos pedagógicos, onde se diz que se 

deve estruturar o diálogo em torno do fenômeno e/ou situação, ou seja, precisa antes fazer 

uma interpretação do processo de codificação-problematização-decodificação 

(DELIZOICOV, 1991).  

Para Delizoicov: 

 

O que se deseja com o processo é a problematização do conhecimento que 

está sendo explicitado. Devemos organizar as informações e explicações que 

estariam sendo apresentadas porque, primeiro, nós mesmos precisávamos 

apreendê-las e entendê-las; segundo, com elas já organizadas, como que 

constituindo um “corpo de conhecimento” oriundo do conhecimento vulgar 

ou do senso comum e associado à “consciência real efetiva”, poder 

problematizá-las (DELIZOICOV, 1991, p. 183). 
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 Tudo parte da experimentação problematizadora, que segundo Freire (1996), é 

contrário aos ensinamentos alienantes, que fazem o indivíduo tornar-se alienado, assim 

também como sua sustentação humana, adicionando que somente os seres humanos 

conseguem ter um olhar crítico reflexivo de sua atividade sendo um ser social-ativo no que 

diz respeito ao ambiente educacional, politizado e social. Em sua maior parte, os professores 

fazem da experimentação algo não tão perceptível aos olhos dos alunos, tornando assim a aula 

um pouco não atrativa, transformando o tema abordado, em tema mecanizado. 

Como afirma Laburú (2006), embora já várias vezes debatido este tema, há uma 

escassez de pesquisas nesta área, fazendo-se assim necessário este trabalho com intuito de 

contribuir de modo significativo com uma melhor abordagem na didática escolhida pelo 

professor em sala de aula. Assim sendo, para a experimentação (GIORDAN, 1999), pode 

ocorrer de duas formas: a ilustrativa e a investigativa. Para esta pesquisa, será abordada a 

experimentação problematizadora investigativa, uma vez que se tem um fator de impacto 

maior em sua elaboração e nos possíveis, positivos, resultados esperados. 

Não menosprezando a análise ilustrativa, mas como o próprio nome já diz, esta é uma 

análise que vem depois dos conceitos terem sido apresentados, sem ter certa problematização, 

onde irá se discutir resultados experimentais, ou seja, já realizados (FRANCISCO JUNIOR e 

HARTWIG, 2008).   

A vontade de trabalhar a química para a vida surgiu de nossas observações, em que 

percebemos a maior parte dos alunos de nível médio, não conseguirem interpretar fenômenos 

químicos por meio de conteúdos já trabalhados em sala de aula desde o ensino fundamental II. 

De acordo com o que já foi citado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

Deve-se considerar ainda a importância, na organização das práticas do 

ensino, de se levar em conta a visão de que o conhecimento químico é uma 

construção humana histórica e específica, o qual, sendo objeto de 

sistemáticos processos de produção e reconstrução sociocultural, vem sendo 

recontextualizado e usado, com significados ora mais ora menos 

estabilizados, mediante o uso de linguagens e modelos próprios, em 

contextos diversificados (BRASIL, 2002, p. 87). 

 

A abordagem na metodologia em sala de aula deve levar em consideração toda a 

evolução do conhecimento químico, para que assim o aluno possa ter o ponto de partida 

necessário, criando um sólido alicerce que implantará os subsunsores básicos para a melhoria 

no aprendizado. 

Para trabalhar os momentos pedagógicos de Delizoicov, no campo da educação em 

Química, foi escolhido o conteúdo Modelos Atômicos, por meio de uma pesquisa feita em 

14 
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órgãos de fomento oficiais, como revistas especializadas em práticas educacionais para o 

ensino de química
1
 nos últimos dez anos, onde com a análise desses documentos podemos 

observar uma problemática maior no ministrar de determinados conteúdos da Química, assim 

como também uma grande dificuldade no entendimento dos assuntos desta disciplina para 

com alunos de nível médio. Para exploração do tema químico em pesquisa utilizamos os três 

momentos pedagógicos de Delizoicov, também chamados de 3MPs, que trazem a ideia de 

percepção de Paulo Freire para o âmbito da educação formal (MUENCHEN e DELIZOICOV, 

2014). 

Nesta pesquisa, apresentamos uma experimentação problematizadora no âmbito 

investigativo, onde segundo Delizoicov (1991), em sala de aula deve ter uma busca pelo 

diálogo entre os saberes do indivíduo e os do professor diante das mudanças e/ou situações 

marcadas com antecedência para as discursões.  

Fazer os alunos analisarem, refletirem e discutirem e acima de tudo elaborarem suas 

próprias interpretações que passem a ter alicerce para um melhor entendimento do tema 

exposto é primordial para a vida do discente. Esse é o caminho que tem buscado a 

experimentação, que com seu ponto chave da motivação, do lúdico, direcionados aos sentidos 

(cores, odores e texturas), faz com que haja um despertar dos alunos para com a aprendizagem 

(SOARES e MUNCHEN, 2013).  

Para tal, os alunos envolvidos tiverão a oportunidade de observarem um experimento 

químico sobre difração da luz visível, logo após a exposição do conteúdo sobre Modelos 

Atômicos. Visto a prática em sala de aula, farão suas interpretações, tendo ajuda do professor 

para debatê-las, a fim de melhorar o pensamento crítico, para que em seguida possam 

presenciar outro procedimento científico semelhante ao inicial, onde poderemos comprovar se 

o conhecimento adquirido foi aprimorado. Só assim tendo o entendimento que o professor 

tem maior responsabilidade pela aprendizagem do aluno, focado numa relação direta entre o 

teórico-prático, a seguinte pergunta pode ser realizada: quais as contribuições na perspectiva 

de Delizoicov (1991) para a experimentação problematizadora no ensino de Modelos 

Atômicos? 

Durante todo nosso trabalho foi abordado à experimentação problematizadora na visão 

de Delizoicov e seus momentos pedagógicos, que serviu para o referencial teórico. 

Utilizaremos os seus pressupostos de como o aluno aprende e, a partir destes será elaborado 

                                                 
1
 Química Nova na Escola (Qualis B2), Química Nova (Qualis B2), Experiências em Ensino de Ciências (Qualis 

B2), American Journal of Educational Research (Qualis B1) e Educación Química (Qualis B1). 
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uma sequência de atividades que formam o módulo de ensino, a metodologia a ser utilizada 

na intervenção didática, o processo de levantar e analisar os dados obtidos a partir da 

intervenção aplicada em sala de aula.  

Com a verificação da problematização para o tema gerador Modelos Atômicos, tendo 

Delizoicov como aporte teórico, poderemos: 

 

 Acompanhar os momentos pedagógicos de Delizoicov na aplicabilidade da 

experimentação problematizadora no ensino de Modelos Atômicos; 

 Verificar as interferências de suas contribuições didáticas na aprendizagem de 

Modelos Atômicos dos alunos da 1ª série do ensino médio; 

 Discutir as contribuições dos três momentos pedagógicos de Delizoicov, direcionados 

a Modelos Atômicos para alunos da 1ª série do nível médio. 

 

Assim, no capítulo 1 apresentamos o que preconizam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio para o ensino de Química, tendo como aporte a aquisição do seu 

conhecimento, pontos importantes a serem abordados para a explicação dos Modelos 

Atômicos e o que trazem os novos modelos a serem seguidos sobre o ensino de Química.  

No capítulo 2, trazemos o fator culminante de nossa pesquisa, que é a perspectiva da 

definição e aplicação dos momentos de Delizoicov bem como uma reflexão sobre sua 

metodologia. 

Já no capítulo 3, apresentamos a visão geográfica onde foi aplicada nossa pesquisa, 

como foi elaborada a experimentação problematizadora e a coleta dos dados.  

Por fim, no capítulo 4, trazemos a discussão dos resultados e finalizamos com nossas 

considerações, buscando contribuir de modo satisfatório na busca de uma metodologia 

consistente para melhoria no ensino de Química.  

Nesta perspectiva, procuramos explicitar os pressupostos dos momentos pedagógicos 

de Dlizoicov a fim de estabelecer um diálogo entre os mesmos e as diversas etapas da 

pesquisa, a serem apresentadas nos capítulos seguintes e assim, elaborar uma proposta de 

ensino para os Modelos Atômicos, e que torne possível a aprendizagem de forma 

significativa. 
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1. O ENSINO DE QUÍMICA: A DISTÂNCIA ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 

1.1. O Ensino de Química de Acordo com os PCNs 

 

A complexidade do mundo atual não mais permite que o ensino médio seja apenas 

preparatório para um exame de seleção, em que o estudante é perito, porque treinado em 

resolver questões que exigem sempre a mesma resposta padrão. O mundo atual exige que o 

estudante se posicione, julgue e tome decisões, e seja responsabilizado por isso. Essas são 

capacidades mentais construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em situações 

complexas que exigem novas formas de participação. 

Para isso, não servem componentes curriculares desenvolvidos com base em 

treinamento para tais respostas. Um projeto pedagógico escolar adequado não é avaliado pelo 

número de exercícios propostos e resolvidos, mas pela qualidade das situações propostas, em 

que os estudantes e os professores, em interação, terão de produzir conhecimentos 

contextualizados. 

Nesse sentido, as DCNEM
2
 e os PCNEM

3
, buscam viabilizar respostas que atendam 

aos pressupostos para Educação Básica, indicados pela Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases, entre os quais: visão orgânica do conhecimento, afinada com a realidade de acesso à 

informação; destaque às interações entre as disciplinas do currículo e às relações entre os 

conteúdos do ensino com os contextos de vida social e pessoal; reconhecimento das 

linguagens como constitutivas de conhecimentos e identidades, permitindo o pensamento 

conceitual; reconhecimento de que o conhecimento é uma construção sócia histórica, forjada 

nas mais diversas interações sociais; reconhecimento de que a aprendizagem mobiliza afetos, 

emoções e relações entre pares, além das cognições e das habilidades intelectuais. 

Por muito tempo, durante o século XX e início do século XXI no Brasil, tivemos uma 

educação em Química voltada para a memorização de conceitos e fórmulas que leva o 

indivíduo ao modelo bancário negado por Paulo Freire de ensino-aprendizagem, onde o 

método adotado é o do conteúdo a ser trabalhado independentemente de ter significação para 

a vida do aluno (LINS, 2011).  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Química, tem-se:  

 

                                                 
2
 Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 

3
 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 
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[...] manutenção do “conteudismo” típico de uma relação de ensino tipo 

“transmissão – recepção”, limitada à reprodução restrita do “saber de posse 

do professor”, que “repassa” os conteúdos enciclopédicos ao aluno. Esse, 

tantas vezes considerado tábula rasa ou detentor de concepções que precisam 

ser substituídas pelas “verdades” químico-científicas. (BRASIL, 2002, 

p.105). 

 

De acordo com o parecer da Câmara Brasileira de Educação número 15/98, para as 

Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, contido nos PCNEM de Química, existe a ideia central 

do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do ano de 1996 pretende: 

 

[...] a educação geral no nível médio [...] nada tem a ver com o ensino 

enciclopedista e academicista dos currículos de ensino médio tradicionais, 

reféns do exame vestibular. Ainda hoje, prevalece a ideia de que escola 

melhor é aquela que mais aprova nos exames vestibulares mais concorridos, 

não importando a qualidade dos exames realizados nem, principalmente, a 

qualidade das respostas dadas pelos candidatos. (BRASIL, 2002, p. 105). 

 

 A visão do mundo no século XXI, não permite que o ensino de Química fique apenas 

direcionado para preparação do aluno apenas para o “funil” do ENEM
4
, onde com certo treino 

o estudante acaba se tornando especialista em resolução de questões que requerem as mesmas 

respostas padrão (BRASIL, 2002). Em tempos atuais há a exigência de que os indivíduos 

sejam críticos, tenham decisões e as tome, sendo assim responsabilizados por elas (BRASIL, 

2002). 

 É este tipo de visão que a escola de hoje deve proporcionar aos estudantes, um 

pensamento voltado, sempre que possível, para a vida e aplicado de modo amplo ao meio em 

que este indivíduo convive, ou seja, a consciência crítica voltada ao ser cidadão, não pode ser 

direcionada para tal desempenho de “adestramento” contínuo para resolução de questões 

padrão não tendo serventia alguma para um projeto pedagógico consistente.  

 

Um projeto pedagógico escolar adequado não é avaliado pelo número de 

exercícios propostos e resolvidos, mas pela qualidade das situações 

propostas, em que os estudantes e os professores, têm interação (BRASIL, 

2002, p. 106). 

 

Para que uma educação Química de qualidade seja posta em prática no Brasil, 

devemos seguir alguns fatores que dão condições mínimas, segundo os Conselhos Estaduais 

de Educação, para que isto ocorra (ZANON et al., 2004). Enfrentamos hoje em nosso país um 

                                                 
4
 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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déficit muito grande de professores habilitados para lidar com o ensino de Química. Esta 

lacuna é muitas vezes preenchida com profissionais não preparados para o campo da 

licenciatura. 

Engenheiros, Agrônomos, Bioquímicos, Bacharéis em Química e de Física, acabam 

sendo convidados a lecionarem Química, acreditando que por terem visto esta matéria em 

alguns momentos em seus currículos básicos, têm condições de ministrar o conteúdo de modo 

a fazerem os estudantes aprenderem de modo significativo (ZANON et al., 2004). Trabalhar o 

conteúdo químico sem preparo adequado para isso, como conhecimento em Didática, Teorias 

de Aquisição do Conhecimento, Psicologia voltada à educação, pode levar o indivíduo 

passivo na aquisição do aprendizado a ter sérios problemas para com o aprender. 

Sobre a aprendizagem de Química, os PCNEM afirmam: 

 

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 

compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 

forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 

informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 

tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse 

aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 

químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 

ambientais, sociais, políticas e econômicas. Tal a importância da presença da 

Química em um Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma 

Educação Básica (BRASIL, 2002, p. 31). 

 

O Ensino de Química no nível médio tem que possibilitar ao estudante a compreensão 

tanto dos procedimentos químicos, quanto da elaboração de um aprendizado científico muito 

próximo das aplicações direcionadas para tecnologia e suas decorrências impactantes para a 

sociedade. Sendo assim, desse modo, os alunos poderão avaliar com alicerces as informações 

incididas da cultural, da mídia e da própria escola e tomar deliberações de forma autônoma, 

enquanto indivíduos e cidadãos (BRASIL, 1999). 

O entendimento químico teve seu foco maior em estudos empirísticos sobre as 

transformações químicas ocorridas com a matéria de modo geral (BRASIL, 2014). Os padrões 

explicativos tiveram aos poucos seu desenvolvimento de acordo com a compreensão de cada 

etapa histórica e hoje em dia, o saber científico, a grosso modo, e o da Química em especial 

necessitam de uma constante reelaboração de seus modelos (BRASIL, 2014).  

 

Assim, em consonância com a própria história do desenvolvimento desta 

ciência, a Química deve ser apresentada estruturada sobre o tripé: 

transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos 
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explicativos. Um ensino baseado harmonicamente nesses três pilares poderá 

dar uma estrutura de sustentação ao conhecimento de química do estudante 

especialmente se, ao tripé de conhecimentos químicos, se agregarem uma 

trilogia de adequação pedagógica [...] (BRASIL, 2014, p.87). 

 

 Para este tripé observamos a seguinte tríade da adequação pedagógica: a 

contextualização, o respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo e o desenvolvimento de 

competências e habilidades em concordância com os temas e conteúdos do ensino químico. 

Para a contextualização devemos entender que ela servirá para dar significação aos contentos 

e que ajude a formação de ligações com outros pontos do saber, já para a cognição e o afeto, 

terão o compromisso para com o indivíduo no tratamento cauteloso ao seu desenvolvimento e 

seus interesses (BRASIL, 2014).  

Dessa forma, para os Parâmetros Curriculares Nacionais (2014), a correta escolha do 

que será ensinado deve se ajustar para com os conteúdos de maior importância e que 

favoreçam o entendimento sobre o mundo natural, social, político e econômico.  

 

O conhecimento construído com essa abrangência, de forma integrada a 

outras ciências e campos do saber, dentro de contextos reais e considerando a 

formação e interesses de cada estudante, estará propiciando o 

desenvolvimento das diferentes competências propostas nos PCNEM, as 

quais iremos retomar e desenvolver com maior detalhamento (BRASIL, 

2014, p.88). 

 

 A ciência química tem em sua estrutura, o que se pode chamar de um tripé, que dessa 

forma assume a responsabilidade de compor o alicerce curricular nacional, por meio dos três 

eixos, que se inter-relacionam e se direcionam ao ponto chave do que é realmente importante 

na Química em sua formação curricular (BRASIL, 2002), como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1. Tripé dos pontos de interesse da Química. 

 

Fonte: MORTIMER; MACHADO; ROMANELLI, 2000, p. 276. 
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 Sendo assim, podemos descrever as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

em Química, que melhor se destacam, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Química, como sendo expresso de acordo com o Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1. Competências e habilidades em Química 

REPRESENTAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

INVESTIGAÇÃO E 

COMPREENSÃO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

SÓCIO-CULTURAL 

 Descrever as 

transformações químicas 

em linguagens discursivas. 

 Compreender os códigos e 

símbolos próprios da 

Química atual. 

 Traduzir a linguagem 

discursiva em linguagem 

simbólica da Química e 

vice-versa. Utilizar a 

representação simbólica das 

transformações químicas e 

reconhecer suas 

modificações ao longo do 

tempo. 

 Traduzir a linguagem 

discursiva em outras 

linguagens usadas em 

Química: gráficos, tabelas e 

relações matemáticas. 

 Identificar fontes de 

informação e formas de 

obter informações 

relevantes para o 

conhecimento da Química 

(livro, computador, jornais, 

 Compreender e utilizar 

conceitos químicos dentro 

de uma visão 

macroscópica (lógico 

empírica). 

 Compreender os fatos 

químicos dentro de uma 

visão macroscópica 

(lógico-formal). 

 Compreender dados 

quantitativos, estimativa e 

medidas, compreender 

relações proporcionais 

presentes na Química 

(raciocínio proporcional). 

 Reconhecer tendências e 

relações a partir de dados 

experimentais ou outros 

(classificação, seriação e 

correspondência em 

Química). 

 Selecionar e utilizar 

ideias e procedimentos 

científicos (leis, teorias, 

modelos) para a resolução 

de problemas qualitativos 

e quantitativos em 

 Reconhecer aspectos 

químicos relevantes na 

interação individual e 

coletiva do ser humano 

com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da 

Química no sistema 

produtivo, industrial e 

rural. 

 Reconhecer as relações 

entre o desenvolvimento 

científico e tecnológico da 

Química e aspectos sócio-

político-culturais. 

 Reconhecer os limites 

éticos e morais que podem 

estar envolvidos no 

desenvolvimento da 

Química e da tecnologia. 
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manuais etc.). Química, identificando e 

acompanhando as 

variáveis relevantes. 

 Reconhecer ou propor a 

investigação de um 

problema relacionado à 

Química, selecionando 

procedimentos 

experimentais pertinentes. 

 Desenvolver conexões 

hipotético-lógicas que 

possibilitem previsões 

acerca das transformações 

químicas. 

 

Fonte: BRASIL, 2002, p. 39. 

 

O quadro acima serve apenas de apoio, para um possível caminho a ser seguido, pois 

nunca se deve deixar de lado que o ensino de Química objetiva colaborar para a construção da 

cidadania, permitindo assim, a elaboração de conhecimentos que auxiliem como ferramentas 

que venham a intervir com a interação do estudante para com o mundo (BRASIL, 2002). Esta 

abordagem pode ser conseguida quando se tem em mãos a ideia da contextualização durante o 

ensino, sempre que permitido, o que tem a possibilidade de ocorrer com exemplos mais 

amplos ou direcionados ao local em si (BRASIL, 2002). 

Dessa forma é possível criar um caminho alternativo para o aprendizado em Química, 

fazendo assim o indivíduo elaborar um viés legítimo a ser trilhado. A aprendizagem para o 

ensino de Química é muito mais que uma simples memorização de conceitos e fórmulas, ela 

vai além, criando pontos significativos e tornando questionamentos em saberes que 

contribuíram de modo real para um verdadeiro sentido no que diz respeito à passagem para o 

básico saber científico. 
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1.1.1. A Aquisição do Conhecimento Químico 

 

 Para que o aluno torne o aprendizado significativo é preciso que este tenha a 

compreenção, sempre que permitido, aplicabilidade em seu cotidiano (FIRME et al., 2008). O 

enfoque em temas pontuais relacionados às problemáticas da vida real é essencial para 

proporcionar que a discussão se torne mais próxima do dia a dia do alunado (SANTOS e 

MORTIMER, 2001). 

 Na construção do saber químico, a mecanização em sua maior parte, prevalece não 

fazendo um ponto de ligação entre o que realmente é interessante para o mundo em que se 

vive e o que pode ser elaborado apenas para a resolução de questões. A metodologia adotada 

por parte de alguns docentes tem que ser bem mais elaborada, induzindo assim o aluno, 

provocando-o para a busca do saber, tendo as concepções pedagógicas, favoráveis ao ensino e 

aos distintos entendimentos, que segundo Fischer afirma que: 

 

Entendemos metodologia como a articulação de uma teoria de compreensão e 

interpretação da realidade com uma prática específica. Essa prática específica 

pode ser, no caso, o ensino de uma disciplina. Quer dizer, a prática 

pedagógica - as aulas, o relacionamento entre professores e alunos, e 

bibliografia usada, o sistema de avaliação, as técnicas de trabalho em grupo, 

o tipo de questões que o professor levanta e o tratamento que dá à sua 

disciplina, a relação que estabelece na prática entre escola e sociedade - 

revela a sua compreensão e interpretação de relação homem-sociedade-

natureza, historicamente determinada, constituindo-se essa articulação a sua 

metodologia de ensino (FISCHER, 1978, p.1). 

  

Tendo esta perspectiva, os entendimentos pedagógicos do docente surgem por meio do 

envolvimento teórico de captação e explanação do real com a técnica que se é desenvolvida 

para o ensino da Química. Desta forma, estas não são conseguidas por consignações herdais 

de regulação da sistemática de ensino, motivo pelo qual o juízo de parâmetros curriculares 

maleáveis funciona como um salto quando confrontada a de mera decisão de conteúdos 

mínimos, ou seja, é decisivo distinguir, seguindo essa vertente, que as interações 

determinadas para com a unidade escolar são diligentes e conflituosas (ZANON et al., 2004). 

A sugestão apresentada para o ensino de Química, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio se rebate ao mecanismo da memorização de 

conceitos, fórmulas que são de certa forma não participantes do cotidiano do indivíduo. 

Contudo, o que se expõe para a Química ainda nos dias atuais, é a memorização sistemática, 

onde o aluno não busca ultrapassar o que se vê em sala de aula. Sendo assim, este aprendizado 
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não satisfaz os objetivos de resolver situações reais, como por exemplo, as distintas 

explicações sobre as cores emitidas pelas luzes de certos materiais (BRASIL, 1999).  

 É importante também ressaltar que uma das formas de contornar essa problemática no 

ensino de Química, é o emprego de situações que envolvam analogias, que acaba 

proporcionando a construção de conceitos científicos de modo construtivista (SILVA e 

TERRAZZAN, 2008). Sendo assim, o uso dessa ferramenta, beneficia na compreenção de 

conceitos que, em sua maior parte são ditos como complicados pelos estudantes. 

Para as analogias pode ser afirmado que o entendimento que cada indivíduo contrai de 

certo conceito é construído baseando-se no total de condições analógicas constituídas. Logo, 

quanto menor o número de relações estabelecidas com temas químicos direcionados ao 

cotidiano de modo análogo, menor será o entendimento do aluno para com o assunto 

desenvolvido, ou seja, menor será sua capacidade de compreensão o que levará, 

consequentemente, a dificuldade crítica de mundo.   

 

É o conjunto de relações analógicas estabelecidas entre as partes e o todo de 

ambas as situações (alvo e análogo) que permite aos alunos reconstruírem e 

darem significado ao conceito em estudo, reconhecendo as partes como 

elementos que o constitui. A compreensão/entendimento de conceitos, 

mediante o uso de analogias, requer que os alunos aproximem-se de tarefas, 

de certos tipos de atividades ou de conteúdos de natureza procedimental, 

entre eles: comparar, relacionar alguns conceitos com outros, representá-los 

mediante imagens e esquemas, escrever. Estes procedimentos estão 

fortemente presentes quando do uso de analogias em atividades de ensino, 

especificamente quando o aluno é solicitado a estabelecer relações de 

semelhança entre atributos e identificar limites de validade (SILVA e 

TERRAZZAN, 2008, p. 22).  

 

Os temas procedimentais são regras, técnicas, métodos, destrezas ou habilidades, 

estratégicas e que, de acordo com Silva e Terrazzan (2008), originam um conjunto de atos 

preceituados tendo um foco maior para que assim se possa alcançar uma finalidade. Alguns 

pontos abaixo são considerados procedimentais, segundo Silva e Terrazzan (2008): ler, 

desenhar, observar, calcular, classificar, relacionar, sintetizar, inferir. Silva e Terrazzan 

(2008), afirma que estes conteúdos podem ser focados em três eixos, como mostra o Quadro 

2. 

 

Quadro 2. Eixos de conjuntos para ações ordenadas. 

1 
Motor/Cognitivo 

Ações realizadas que implicam componentes motores ou cognitivos. Exemplos: saltar 
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e recortar estariam mais próximos do aspecto motor, já as ações inferir, hipotetizar, 

relacionar estariam mais próximas do cognitivo. 

2 

Número de Ações 

Determinado pelo número de ações que se realizam. Alguns procedimentos são 

compostos por poucas ações e outros por múltiplas ações. Saltar e correr são 

exemplos de poucas ações. Desenhar e observar necessitaria um número maior de 

ações. 

3 

Grau de Determinação da Ordem das Sequências 

De um lado se terá os conteúdos cuja ordem das ações é sempre a mesma. Do outro 

lado estariam os conteúdos cujas ações a serem desenvolvidas e a maneira de 

organizá-las dependem em cada caso das características da situação em que se deve 

aplicá-los, como as estratégias de leitura ou qualquer estratégia de aprendizagem. 

 

Fonte: SILVA; TERRAZZAN, 2008, p. 23. 

 

Quando o foco maior é na aprendizagem de conceitos, é interessante que os exercícios de 

aprendizagem estejam relacionados a métodos em que os estudantes já tenham certo 

conhecimento ou até mesmo domínio, pois assim esta cautela ajudará para a qualidade no 

procedimento, como também faz com que a aprendizagem dos conteúdos se torne mais 

expressiva (SILVA e TERRAZZAN, 2008). Isto é o que chamamos de aprendizagem 

significativa, que segundo Moreira (2006), é um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona, de maneira substantiva e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva do individuo, ou seja, se o professor quer ensinar de modo significativo, basta 

conhecer o que o aluno já sabe sobre determinado tema químico e assim aprimorar este 

conhecimento.  

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado 

às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação 

com seu conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que 

se produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a 

ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.  

Tendo como ideia central a experimentação problematizadora, como um procedimento a 

ser seguido, podemos afirmar que esta pode ser trabalhada para expor os assuntos vistos em 

sala de aula, onde sua utilização para a descoberta no aprendizado deverá fazer com que a 

participação do indivíduo seja mais intensificada.  
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Para que a aprendizagem por meio da experimentação problematizadora seja eficaz, se 

faz necessário provocá-los com casos reais; instigá-los e auxiliá-los a vencer as dificuldades 

que podem até ser intransponíveis; deixar que tenham a colaboração em equipe; avaliar não 

apenas de modo quantitativo, mas elaborar medidas que interfiram na forma como aprendem 

(HOFFMANN, 2001). 

 

1.2. Algumas Considerações na Abordagem de Modelos Atômicos no Ensino Médio 

 

 Durante o ensino sobre o modelo atômico, a nível médio, algumas considerações 

devem ser feitas para verificar se o conteúdo ministrado está sendo abordado de modo, a fazer 

com que o alunado tenha uma visão crítica do tema. Uma exposição primordial é a apreciação 

do assunto sobre o átomo, mostrando toda a sistemática da evolução dos modelos que 

exemplificam a constituição de uma das menores partes da matéria. 

 Partindo das teorias filosóficas como as ideias de Empédocles, Aristóteles, Demócrito 

e Leucipo, até as teorias mais atuais como William Crookes, Ernest Rutherford, entre outros 

cientistas também renomados e que deram suas contribuições para aprimorar o conceito sobre 

a evolução do modelo atômico, Russell (1994) nos diz que na história da química, os séculos 

XVII e XVIII caracterizaram-se pela aquisição de um grande número de informações obtidas 

experimentalmente.  

Estas inúmeras descobertas fizeram com que ocorresse a preferência aos processos 

químicos, e como consequência o conhecimento químico cresceu em quantidade e, em 

alguma extinção, em qualidade. Muitos experimentos rudimentares e logo se percebeu a 

necessidade de observações mais cuidadosas e medidas mais exatas. No final deste período, 

um grande número de fatos químicos floresceu, porém as perguntas aumentavam e poucas 

explicações eram apresentadas (RUSSELL, 1994). 

Aplicando esses conceitos atomísticos para os alunos de nível médio, se pode verificar 

que há certa ausência de intervensão, por parte de alguns professores para o com conteúdo 

sobre o modelo atômico, não abordando fatos que podem complementar teorias posteriores e 

que levam o indivíduo a não perceber pontos chaves do assunto, como por exemplo, 

descobertas importantes de subpartículas que estão presentes nos modelos atômicos 

subsequentes, isto faz com que o estudante apenas memorize aquela mudança ocorrida, sem 

que o mesmo saiba de onde vem, tornando o passar do conteúdo meio que automatizado.  

Isto fica também evidenciado em alguns livros didáticos de química de nível médio 

(Usberco e Salvador, Sardela, Martha Reis, dentre outros), em que se podem encontrar 

26 



 28 

lacunas entre certas teorias atômicas e até mesmo espaços enormes quando se trata de livros 

de volume único. Dessa forma, cabe ao professor trabalhar de modo eficaz o tema químico 

abordado, enfatizando a necessidade do saber de todas as teorias elaboradas sobre o átomo 

para que seja criado um vínculo entre estas, fazendo com que haja a hierarquização do assunto 

a ser dado e tendo significação para o aluno. 

Mas o que realmente importa para o aluno sobre Atomística? O que verdadeiramente é 

de interesse para sua vida como cidadão, ou seja, como ser pensante de uma civilização cada 

vez mais crítica? Para estas perguntas e possível resposta, podemos apresentar abaixo o 

Quadro 3 que mostra as habilidades e competências que podem ser passadas sobre o átomo 

para os alunos, a fim de aprimorar o raciocínio sobre a matéria tornando o aluno crítico tal 

como cidadão. 

As competências e habilidades mostradas no Quadro 3, a serem desenvolvidas no 

estudo sobre a evolução do modelo atômo em Química, como disciplina da área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias dizem respeito a sua representação e comunicação, 

envolvendo a leitura e interpretação de códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química, 

a adaptação entre diferentes formas de representação, a busca de informações, a produção e 

análise crítica de diferentes tipos de textos, da investigação e compreensão, ou seja, o uso de 

ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados a essa disciplina, e da 

contextualização sóciocultural, ou seja, a inserção do conhecimento disciplinar nos diferentes 

setores da sociedade contemporânea. 

As competências e habilidades, em qualquer desses campos, se interrelacionam e se 

combinam, não havendo uma hierarquia entre elas. No ensino da Química, o conteúdo sobre 

Modelos Atômicos e as atividades desenvolvidas devem ser propostos de forma a promover o 

desenvolvimento de competências, com suas características e especificidades próprias, as 

quais passamos a detalhar no Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3. Competências e habilidades sobre Modelos Atômicos. 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES TEMA CONTEÚDO 

Conhecimento das diversas teorias (modelos) 

sobre a estrutura eletrônica do átomo, desde 

as contribuições de Dalton até a teoria de 

Bohr. 

Capacidade de: 

• Compreender as diferentes espécies de 

matéria (substâncias) e a sua constituição em 

Matéria e sua 

Constituição 

O átomo: 

• As ideias de Dalton sobre a 

constituição da matéria. 

• As partículas fundamentais 

do átomo. 

• Modelos atômicos: 

Evolução histórica. 
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unidades básicas denominadas de átomos. 

• Compreender os átomos e a sua composição 

em partículas fundamentais: prótons, elétrons 

e nêutrons. 

Conhecimento dos significados de número 

atômico e número de massa, bem como a 

importância do fenômeno da isotopia. 

Capacidade de: 

• Localizar as partículas fundamentais no 

interior do átomo e de utilizar o modelo 

atômico de Bohr para representar a 

configuração eletrônica de um átomo e de um 

íon monoatômico (cátion e ânion). 

• Número atômico e número 

de massa. 

Isótopos. 

• Modelo atômico de Bohr. 

 

Fonte: Disponível em www.coperve.ufpb.br. Acesso em 20 de abril de 2016. 

 

Para que seja utilizada uma sequência que venha facilitar o entendimento do estudante 

e contribua para o seu maior interesse, temos abaixo o Quadro 4 com as principais teorias 

atômicas. Para Fonseca (1992), é evidente que o homem tivesse acumulado observações e 

experiências durante séculos para que essas ideias sobre o átomo fossem retomadas.  

 

Quadro 4. Principais teorias sobre a composição da matéria. 

TEORIAS FILOSÓFICAS: Elaboradas antes de Cristo 

PENSADOR SÉCULO/ANO AFIRMA QUE MODELO 

Empédocles Século V  

A matéria seria formada 

por quatro propriedades 

bem definidas: fogo, água, 

terra e ar. 

 

Disponível em: http://www.pinterest.com. 

Acesso em: 22/04/2016. 

Aristóteles Século V  

Podemos converter um 

tipo de matéria em outra: 

AR (quente e úmido), 

quando resfriado se 

converte em ÁGUA (fria e 

úmida). 

 

Disponível em: http://pt.dreamstime.com. 

Acesso em: 22/04/2016. 

28 



 30 

Demócrito Ano 450  
A matéria seria formada 

por minúsculas partículas. 

 

Disponível em: 

http://tudodeconcursosevestibulares. 

Acesso em: 22/04/2016. 

Leucipo  Ano 450  
Além de minúsculas, as 

partículas eram maciças. 
 

Disponível em: 

http://quimica3esobeticamudarra.blogspot.

com.br. Acesso em: 22/04/2016. 

TEORIAS CIENTÍFICAS: Elaboradas depois de Cristo 

PENSADOR ANO CONCEITO MODELO 

Dalton 1803 

Criou o primeiro modelo atômico, 

em que caracterizava a matéria como 

sendo formadas por partículas, 

minúsculas, maciças, homogêneas, 

indivisíveis e eternas. 

 

Disponível em: 

http://manualdaquimica.uol.com.br.  

Acesso em: 22/04/2016. 

Crookes 1856 

Usando uma ampola com gás a 

baixas pressões, descobriu os 

elétrons.  

Disponível em: http://www.girona.cat. 

Acesso em: 22/04/2016. 

Goldstein 1886 

Utilizando-se da mesma ampola, só 

que com certas modificações, 

descobriu os prótons.  

Disponível em: http://timerime.com.  

Acesso em: 22/04/2016. 

Becquerel 1896 

Descobriu a radioatividade, que 

funciona com a liberação de três 

partículas: alfa (positiva), beta 

(negativa) e gama (onda 

eletromagnética). 
 

Disponível em: http://efisica.if.usp.br. 

Acesso em: 22/04/2016. 
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Thomson 1898 

Elaborou um novo modelo atômico 

com a presença de uma grande carga 

elétrica positiva (prótons) e várias 

cargas elétricas negativas (elétrons) 

espalhadas de modo uniforme. 

 

Disponível em: 

http://mirkesventura.blogspot.com.br. 

Acesso em: 22/04/2016. 

Lénard 1903 

Sugeriu que o modelo atômico 

deveria ser formado por pares de 

cargas positivas e negativas, aos 

quais chamou de “dinamidas”. 

 

Disponível em: 

http://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 

22/04/2016. 

Nagaoka 1904 

Propôs que o átomo seria formado 

por um anel de elétrons ao redor de 

um centro muito denso. 
Disponível em: 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/. Acesso em: 

22/04/2016. 

Rutherford 1911 

Verificou experimentalmente que o 

átomo é formado por uma grande 

parte vazia, um núcleo extremamente 

pequeno e com carga positiva. 

 

Disponível em: 

http://alunosonline.uol.com.br. Acesso em: 

22/04/2016. 

Bohr 1913 

Explicou de modo satisfatório o 

modelo atômico de Rutherford, onde 

os elétrons giram em torno do núcleo 

atômico por meio de absorção e 

liberação de energia na forma de luz 

com cor característica. 

 

Disponível em: 

http://quimicozinhos.blogspot.com.br. 

Acesso em: 22/04/2016. 

Sommerfeld 1913 

Admitiu que para cada camada 

eletrônica havia uma órbita circular e 

órbitas elípticas de diferentes 

excentricidades. 

 

Disponível em: 

http://www.wikiwand.com. Acesso em: 

22/04/2016. 
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Chadwick 1932 

Por meio do bombardeamento de 

materiais com partículas alfa, 

constatou que os núcleos dos átomos 

continham outras partículas, de carga 

elétrica neutra e massa 

aproximadamente igual à do próton. 

 

Disponível em: 

http://silvana13001.blogspot.com.br/. 

Acesso em: 22/04/2016. 

    

Fonte: FONSECA, 1992, p. 15-21. 

 

 A visão inapropriada dos modelos durante as aulas é verificada tanto nos alunos 

quanto nos docentes praticantes (MELO, 2002). Vale salientar que um dos pontos chaves é 

o de criar significado para o estudante utilizando o assunto a ser abordado, quebrando assim 

essa visão distorcida. 

 Para o modelo atômico de Bohr, por exemplo, é possível ir muito além de uma mera 

representação do salto quântico, é possível mostrar como ocorre o processo de absorção e 

liberação de energia para com o elétron e a luz por ele emitida. O cálculo do comprimento de 

onda, bem como um breve conceito sobre difração da luz e espectroscopia, caberia na 

exposição do conteúdo, de modo análogo há fenômenos em que os alunos são acostumados a 

observarem, tendo já certo costume com o ocorrido.  

A contextualização deve estar presente neste momento, possibilitando refletir o 

habitual do indivíduo para com o campo científico exposto. Observações diárias como as 

cores emitidas pela luz provinda do sol, fogos de artifício, até mesmo as cores perceptíveis 

pelo olho humano por meio de certos objetos, pode sim criar um ponto de ligação no intelecto 

do aluno, instigando-o a sempre buscar mais sobre o tema químico abordado. 

Para Chaui (2000), o saber científico se dá por meio da investigação, ou seja, a 

ciência julga a veracidade de conclusões, de nossa aceitação contígua aos objetos, da carência 

de apreciação e da ausência de curiosidade. O instigar ao aprendizado vai muito além de 

fórmulas e conceitos prontos, é necessário ter pontos de ligação com o cotidiano do indivíduo 

e o que este novo conhecimento pode proporcionar para a sua vida como pessoa cidadã, 

detentora de suas próprias decisões. 

Outro fator também que nos chama a atenção, sobre o conteúdo de atomística, é a 

utilização de terminologias “empobrecidas” e de dados químicos incompletos, onde como 

exemplos, podemos citar os valores das cargas atômicas, o não emprego das unidades de 
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cargas, os valores não precisos das massas das subpartículas como os prótons, elétrons e 

nêutrons. A correta adequação dos conceitos sobre Modelos Atômicos para os alunos é muito 

importante para a absorção do conhecimento, mas não devemos esquecer a fidelidade 

científica fazendo estes alunos tornarem-se cada vez mais críticos na aquisição de novas 

informações. 

 

1.3. Novos Paradigmas da Educação em Química 

 

 Durante todo este trabalho, apresentamos uma visão alternativa para o ensino de 

Química, por meio de um foco maior, a experimentação problematizadora, que tem o objetivo 

de inversão de papéis entre a memorização e meios concretos de absorção do conhecimento 

científico, onde a sistemática utilizada procura fazer com que professores e alunos partilhem 

do diálogo, buscando aplicações no cotidiano, para o rico embasamento teórico da Química, 

presente em tempos atuais. O alcançar do saber, que é contrário ao da memorização, por meio 

de uma metodologia apropriada, como o uso da experimentação, deve ser a engrenagem 

principal que fará o ensino de Química, para os estudantes, se tornar significativo. 

 O desenvolvimento de técnicas eficazes para ajudar na absorção do conteúdo químico, 

tem tido um crescimento expressivo, onde as visões de mundo, que constroem novos 

paradigmas no ensino de Química, procuram fazer com que a educação do indivíduo, passivo 

na recepção do conhecimento, tenha seu aproveitamento para a vida. Segundo Kuhn (1992), 

os paradigmas são aplicações concretizadas da ciência, conhecidas de forma geral, que podem 

por certo intervalo de tempo, fornecer problemas e resoluções para certo grupo que está a 

praticá-las. 

 Tendo este conceito em mente podemos dizer que novos modelos de ensino em 

Química surgem, ou seja, tendo um paradigma não surtindo efeito, passando a ter sua 

insuficiência comprovada para possíveis resultados. É importante salientar que há imensas 

dificuldades por parte dos alunos em inter-relacionar os assuntos de Química com o seu 

convívio, assim como por parte de alguns professores, a dificuldade na prática da 

interdisciplinaridade (BOTTECHIA e SÁ, 2013). 

 Para Toralles-Pereira e Forest: 

 

Interdisciplinaridade é o princípio da máxima exploração das potencialidades 

de cada Ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo, é o 

princípio da diversidade e da criatividade (TORALLES-PEREIRA e 

FOREST, 1998, p. 1). 
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A definição mostra claramente que o ensino de Química deve ter suas limitações 

quebradas, explorando novos horizontes, fazendo o indivíduo participante, por meio do 

conhecimento em Química, de uma sociedade crítica. A interdisciplinaridade é uma vertente 

que busca desfragmentar os conteúdos, fazendo o entrelaçar das diversas partes que formulam 

os conhecimentos do homem (BOTTECHIA e SÁ, 2013). 

 

Para que haja a participação efetiva dos estudantes em sala de aula, deve-se 

levar em conta o contexto social e cultural em que estão inseridos, lembrando 

que, em uma mesma sala, existem diversos tipos de realidades sociais e 

econômicas, sendo necessário o cuidado para não excluir nenhum dos 

estudantes. Participando significativamente, o estudante desenvolverá a 

capacidade de expor suas ideias, tornando-se assim um cidadão ativo e crítico 

na sociedade (BOTTECHIA e SÁ, 2013, p. 481). 

 

 O professor tem que ter uma visão, além de eclética e heterogênea de sua sala de aula, 

mas também de que é um mediador, contribuindo no entendimento químico dos alunos, para 

que estes percebam que a Química não é independente, deve ajudá-los no consciente de que 

há soluções de problemas ambientais e que a experimentação deva ser realizada, pois implica 

em entendimento a níveis significativos (BOTTECHIA e SÁ, 2013). 

 

O professor deve assumir, neste contexto, o importante papel de orientar seus 

estudantes na busca do entendimento e questionamento da modalidade 

científica de pensamento, bem como no desenvolvimento da habilidade em 

trabalhar mentalmente com os modelos explicativos. Essa tarefa, porém, não 

está isenta de obstáculos. (SOUZA e CARDOSO, 2008, p. 51) 

 

Já Castilho et al., afirmam: 

 

Os experimentos são uma ferramenta que pode ter grande contribuição na 

explicitação, problematização e discussão dos conceitos com os alunos, 

criando condições favoráveis à interação e intervenção pedagógica do 

professor, de modo que eles possam discutir tentativas de explicação 

relacionadas aos conceitos (CASTILHO et al., 1999, p.16). 

 

 A união do teórico com o prático no ensino de Química proporciona para o aluno um 

momento único, em que a interdisciplinaridade deve estar presente em seu convívio escolar, e 

que quando vinculada a problematização, facilita para o não memorizar das respostas ditas 

como padrão. O uso frequente das informações conceituais de Química, sem sua devida 

contextualização, faz com que o indivíduo se aproprie do conhecimento de modo apenas 
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automático, fazendo o aluno acreditar que terá um sucesso escolar (BOTTECHIA e SÁ, 

2013). 

 Com a utilização da experimentação problematizadora, temos muito mais que o 

entender químico, pois não só busca para o convívio escolar a contextualização, como injeta 

no aluno a visão de mundo que não apenas reproduz, mas que passa agora a ser produto desta 

neo-apropriação (BOTTECHIA e SÁ, 2013). Tendo o correto planejamento, com aulas 

problematizadas (dialogadas), ocorrerá à contextualização que sem sombra de dúvidas, levará 

ao instigar dos alunos, fazendo com que o entendimento do mundo micro passe ao nível 

aplicável ao cotidiano escolar. 
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2. DELIZOICOV E A EXPERIMENTAÇÃO PROBLEMATIZADORA 

 

A experimentação problematizadora surge com o intuito de promover diálogos entre a 

teoria e o modo como os estudantes entendem as distintas formas de pensar sobre o mundo 

tendo a ciência como intermediária (OROFINO et a.l, 2014). Além disso, a problematização 

cria um estado pleno em que o aluno pode elaborar e por a prova suas hipóteses, indagações e 

curiosidades, e ainda usar sua capacidade criadora para solucionar certas situações durante a 

experimentação (OROFINO et al., 2014). 

  

[...] ajudar a compreender as possibilidades e os limites do raciocínio e 

procedimento científico, bem como suas relações com outras formas de 

conhecimento; criar situações que agucem os conflitos cognitivos no aluno, 

colocando em questão suas formas prévias de compreensão dos fenômenos 

estudados; representar, sempre que possível, uma extensão dos estudos 

ambientais quando se mostrarem esgotadas as possibilidades de compreensão 

de um fenômeno em suas manifestações naturais, constituindo-se uma ponte 

entre o estudo ambiental e o conhecimento formal. (OROFINO et al., 2014, 

p. 2). 

  

A problematização tem um papel fundamental de criar um ambiente favorável à 

aprendizagem constante e não apenas a comprovação de teorias. 

 

É devido a este caráter cientificista que permeia o ensino de ciências, que as 

práticas experimentais têm buscado alcançar objetivos que culminam em 

treinamentos e constatações. Essas práticas cultivam a instrumentalização do 

ensino de ciências, que extrai a oportunidade dos alunos de ter contato com 

uma cultura científica que possa capacitá-los a desempenhar efetivamente um 

papel na sociedade. (ANDRADE, 2009, p. 3). 

 

 É aceito hoje em dia que a problematização, por meio da experimentação e por uma 

boa parte dos professores e pesquisadores da área de ciências exatas e suas tecnologias, 

precisa estar presente no ensino de disciplinas deste campo, pois instiga o despertar dos 

alunos para o querer ao aprender (FRANCISCO JUNIOR e HARTWIG, 2008). 

 Para efeitos de ensino-aprendizagem, a experimentação deve ser aplicada de dois 

modos bem diferentes. Como Giordan afirmou, o formato ilustrativo e o investigativo: 

 

A forma como se dá essa experimentação em sala de aula varia conforme a 

acepção teórica na qual se aporta o professor e/ou investigador que conduzirá 

a atividade. A experimentação ilustrativa geralmente é mais fácil de ser 

conduzida. Ela é empregada para demonstrar conceitos discutidos 

anteriormente sem muita problematização e discussão dos resultados 
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experimentais. Já a experimentação investigativa, por sua vez, é empregada 

anteriormente à discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem 

a discussão, reflexão, ponderações, explicações, de forma que o aluno 

compreenda não só os conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar 

sobre o mundo por meio da Ciência. (GIORDAN, 1999, p. 43). 

 

 A aplicabilidade da experimentação problematizadora abordado por este estudo, visa 

além de criar o instante em que esta ferramenta irá ser utilizada, como também, por meio dos 

momentos pedagógicos de Delizoicov (1991), criar os alicerces necessários para a concepção 

de mundo para o aluno. No tempo em que há uma posição de emprego da leitura, escrita e o 

falar, o estudo ultrapassa o que a experimentação investigativa propõe, ou seja, vai muito 

além (FRANCISCO JUNIOR E HARTWIG, 2008). 

 Em seus estudos, sobre a problematização de Freire, Delizoicov (1991), propôs que: 

 

A priori não haveria um conteúdo programático escolar pronto, mas sim 

conhecimentos científicos acumulados historicamente que seriam 

selecionados, e que deveríamos socializar, enquanto direito do educando 

deles se apropriar. Os conhecimentos, então selecionados, se tornariam 

conteúdos programáticos desenvolvidos na educação escolar. Nosso objetivo 

se constituía em construir programas a partir da investigação temática e da 

consequente redução, garantindo o caráter dialógico quer da programação a 

ser construída, quer da sua abordagem na sala de aula com os alunos 

(DELIZOICOV, 1991, p. 177). 

 

 Para Delizoicov (1991), o que se dever ter é a quebra da postura tradicional de ensino, 

o que ele chama de “postura ideológica conservadora”. Sendo assim, dois fatores foram 

levantados: 

 

1. Como realizar a investigação e como saber quais os fatores a considerar? 

2. O que fazer para garantir a dialogicidade para com os alunos, proporcionando a 

aquisição do conhecimento? 

Respondendo estes questionamentos, Delizoicov (1991): 

 

A resposta é tão clara, mas também ideologicamente escondida pelo ranço, 

conservadorismo e inércia da formação neoescolástica, livresca, por nós 

recebida, e que continua sendo oferecida, na educação escolar: o diálogo 

deveria se dar em torno dos fenômenos e/ou situações que ocorrem quer 

naturalmente, quer na natureza transformadora pelos homens, identificados 

como significativos e envolvidos nos temas geradores obtidos durante a 

investigação temática (DELIZOICOV, 1991, p. 178).   
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O que Delizoicov (1991) quis dizer é que durante uma aula com os estudantes, é 

preciso ter um rendimento mais adequado, ocorrer o debate entre professor-aluno, aluno-

professor, em torno do fenômeno em discussão, ou seja, o diálogo deve existir entre os 

conhecimentos dos alunos e o do professor, tendo já elaborado momentos pré-estabelecidos 

para discussão. Um fenômeno e/ou situação codificado que logo será descodificado, por meio 

de discussões. Ou seja, o diálogo e situações problema, tendo como eixo central o professor 

como mediador da sistemática aplicada (DELIZOICOV, 1991). 

 O professor para com seus alunos tem apenas a função de elaborar a chamadas 

situações problema por meio das explicações obtidas a partir dos alunos, tendo a capacidade 

de chamar a atenção dos mesmos e atribuindo entendimentos diferentes ao dos alunos, 

instigando possíveis informações, para que assim possa encontrar aquela que mais se 

aproxima da resposta crítica do fenômeno exposto. O objetivo é elaborar juntamente com o 

aluno um conhecimento mais acentuado, distanciando-o daquele prevalente, formulando 

questionamentos que os alunos não formulem e assim problematizar e elaborar as soluções 

que o novo aprendizado tem a eles proporcionado (DELIZOICOV, 1991). 

 Segundo Delizoicov (1991), esta modalidade de aprendizado segue a seguinte visão 

construída por intermédio dos parâmetros mostrados na Figura 2. 

 

Figura 2. Visão do processo pedagógico a ser seguido. 

 

Fonte: DELIZOICOV, 1991, p. 180. 
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Na Figura 2 temos a visão dos fenômenos e/ou situações expostos como uma 

codificação inicial, em que sua obtenção foi realizada através da investigação do tema gerador 

a ser trabalhado bem antes à atividade educacional em sala de aula com os alunos. Os 

conhecimentos sobre os fenômenos e/ou situações que os alunos têm, e que fazem parte da 

sua construção em busca das interpretações, começam já durante a investigação do tema 

gerador. 

Por meio da investigação temática é possível obter os fenômenos e/ou situações, onde 

esta é realizada antes da aplicação da experimentação, momento que é chamado de 

codificação inicial (DELIZOICOV, 1991). O entendimento sobre os fenômenos e/ou 

situações que os estudantes têm e que fazem parte de suas explanações, são elaborados com a 

realização da investigação temática, ou seja, é o que se define como conhecimentos 

(DELIZOICOV, 1991). 

 Para o trabalho da interpretação do conhecimento científico, o professor com 

antecedência seleciona os assuntos a serem trabalhados e os estrutura de modo contundente e 

eficaz (DELIZOICOV, 1991). Com o intuito de melhor expor como essas significações, do 

corpo estrutural dos assuntos a serem ministrados, podem ser melhor trabalhados durante as 

atividades na escola, se tem a Figura 3, que mostra todo o processo de modo sistematizado. 

 

Figura 3. Corpo estrutural ampliado da abordagem pedagógica. 

 

Fonte: DELIZOICOV, 1991, p. 182. 
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 Nesta perspectiva, a educação problematizadora é concretizada por meio do educador 

com educando, e se diferencia ao que Paulo Freire chama de educação bancária, produzida 

pelo professor sobre o aluno, ou seja, para este tipo de abordagem o aluno sofre a ação 

educativa, não sendo componente passivo da mesma (DELIZOICOV, 1983). O estudante tem 

participação direta e constante e é o ponto inicial a experimentação problematizadora, passível 

a sofrer modificações (DELIZOICOV, 1983). 

 Delizoicov mostra em seus trabalhos, que o alcance no êxito na aplicação da 

problematização, pode se dar por meio da utilização dos momentos pedagógicos, que os 

classifica como sendo: aplicação da problematização, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento, levando o aluno ao debate de pensamentos sobre o tema-gerador. 

Tudo parte do processo de codificação-problematização-descodificação, processo este que 

será debatido no próximo subtópico e que mostrará como se deve estruturar o diálogo no 

aspecto problematizador. 

 

2.1. O Ensino de Química e uma Reflexão na Perspectiva de Delizoicov 

 

Podemos observar que alguns alunos do nível médio possuem certa dificuldade em 

compreender conceitos corriqueiros da Química. Dentre vários fatores que podem originar 

tais dificuldades, acreditamos que os mais importantes sejam: conteúdos ministrados sem 

vinculação com a realidade e a vivência do aluno, dificuldades dos alunos raciocinarem em 

função de modelos abstratos e aulas teóricas meramente expositivas, sem o uso da 

experimentação relacionada com o conteúdo teórico ensinado, sempre que possível. 

Para Delizoicov (1983), quando se apresentam situações reais que os alunos conhecem 

e presenciam e também quando estão envolvidos em temas, neste momento os alunos são 

desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações. Inicialmente a descrição feita por 

eles prevalece, para que o professor possa ir conhecendo o que pensam. A meta é 

problematizar o conhecimento que os alunos vão expondo, de modo geral, com base em 

poucas questões propostas relativas ao tema e a situações significativas, questões inicialmente 

discutidas em pequenos grupos, para, em seguida, serem exploradas as posições dos vários 

grupos com toda a classe. 

Segundo Delizoicov (2002), os conhecimentos selecionados como necessários para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial são sistematicamente estudados neste 

momento com orientação do professor. As mais variadas atividades são então empregadas, de 

modo que o professor possa desenvolver a conceituação identificada como fundamental para a 
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compreensão científica das situações problematizadas. Abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno serve para analisar e interpretar tanto as 

situações iniciais que determinam seu estudo como outras situações que, embora não estejam 

diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.  

Do mesmo modo que no momento anterior, as mais diversas atividades devem ser 

desenvolvidas, buscando a generalização da conceituação que já foi abordada e até mesmo 

formulando os chamados problemas abertos (DELIZOICOV, 2005). A meta pretendida com 

este momento é muito mais a de capacitar os alunos ao emprego dos conhecimentos, no 

intuito de formá-los para articularem, constante e rotineiramente, a conceituação científica 

com situações reais, do que simplesmente encontrar uma solução, ao empregar algoritmos 

matemáticos que relacionam grandezas ou resolver qualquer outro problema típico da 

literatura química. 

Na opinião dos professores entrevistados em nossa pesquisa, as experimentações 

estimulam a curiosidade e as discussões, incentivam reflexões, promovem a elaboração de 

hipóteses sobre fenômenos cotidianos e favorecem uma maior percepção da relação entre 

ciência e tecnologia por parte dos alunos. Por isso, uma reavaliação dos procedimentos 

experimentais utilizados é importante para que os resultados almejados no ensino da química 

sejam atingidos, ou seja, é a contextualização, sempre que possível, que prevê o 

desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do cidadão crítico, que seria desejável 

por possibilitar a atuação desse indivíduo na sociedade tecnológica atual com uma melhor 

compreensão desta. 

 

2.2. Delizoicov e a Aprendizagem Significativa 

 

A forma de um indivíduo abordar a realidade é muitas vezes uma forma construtivista 

e, portanto tem a ver com a sua disposição, com o seu conhecimento anterior e com as 

características do objeto educacional em questão. Então, a aprendizagem se dá através da 

construção de conceitos pela interação entre esquemas e respostas a respeito do objeto em 

estudo (DELIZOICOV, 2002). Nesse momento, a aquisição de conhecimentos através da 

experimentação se torna importante para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

A experimentação é um recurso capaz de assegurar uma transmissão eficaz dos 

conhecimentos escolares, porém a falta de preparo de alguns professores faz com que essa não 

seja uma prática constante nas escolas e o ensino de ciências acaba se tornando algo distante 

da realidade e do cotidiano do aluno. Esquece-se que estes conteúdos estão presentes na vida 
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dos alunos a todo o momento e que sempre se pode experimentar e avaliar até que ponto 

foram utilizados esquemas válidos para a construção dos conceitos. 

Tornar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de aula num desafio 

prazeroso é conseguir que seja uma atividade gratificante para todos, tanto para o professor 

quanto para o conjunto de alunos que compõem a turma. É transformá-la em um projeto 

coletivo, em que a aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de 

seus riscos e limites seja a oportunidade para o exercício e o aprendizado das relações sociais 

e dos valores.  

 

Nessa perspectiva, a sala de aula passa ser espaço de trocas reais entre os 

alunos e o professor, diálogo que é construído através de conhecimentos 

sobre o mundo onde se vive e que, ao ser um projeto coletivo, estabelece a 

mediação entre demandas afetivas e cognitivas de cada um dos participantes 

(Delizoicov, 2002). 

 

Ao professor cabe fazer da sala de aula um campo de pesquisa e de seu ambiente de 

trabalho um laboratório. A troca de saberes, o estudo e a atualização constante, o trabalho em 

equipe, a segurança para trabalhar com incertezas e a busca da multidisciplinaridade são, 

dentre outras atitudes, as que norteiam a prática escolar docente voltada à construção do 

conhecimento.  

 

O grande desafio da escola tem sido estabelecer a interdisciplinaridade e 

contextualizar o conhecimento com o objetivo de torná-lo significativo para o 

aprendiz. Partir de temas significativos e apresentar os conhecimentos como 

processuais, históricos, portadores de procedimentos são resultados de ações 

e possibilitam ações e explicações, tornando seu aprendizado uma forma de 

conquista pessoal e coletiva de uma vida melhor (Delizoicov, 2005). 

 

Por esta razão, a prática e a ação pedagógica devem procurar responder às expectativas 

da coletividade. Além disso, devem ser tratada como investigação, experimentação, espaço de 

descoberta e de construção, onde se criam comunidades críticas voltadas para a produção de 

novos entendimentos transformadores da realidade. 

 

Por sua vez, o trabalho em grupo estimula e possibilita o desenvolvimento de 

habilidades como: cooperação, respeito e solidariedade, de forma a 

compartilhar curiosidades e conhecimento. A educação assenta-se na crença 

de que respeito mútuo e flexibilidade são fundamentais à convivência 

humana. As contradições, ambiguidades, o caráter provisório da ciência, 

pressupõem seres humanos capazes de manter situações dialógicas de maior 

tolerância e flexibilidade (DELIZOICOV, 1983). 
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Para os alunos a experimentação tem caráter motivador, vinculado aos sentidos. Já 

para os professores a experimentação aumenta a efetividade de suas intervenções 

pedagógicas, uma vez que envolve os alunos nos temas trabalhados. 

Neste sentido, Delizoicov (2002) afirma basicamente que a experimentação pode ser 

conduzida de duas formas: ilustrativa e investigativamente. A forma como acontece essa 

experimentação em sala de aula varia conforme a acepção teórica na qual se aporta o 

professor e/ou investigador que conduzirá a atividade. A experimentação ilustrativa 

geralmente é mais fácil de ser conduzida. Ela é empregada para demonstrar conceitos 

discutidos anteriormente, sem muita problematização e discussão dos resultados 

experimentais. Já a experimentação investigativa, por sua vez, é empregada anteriormente à 

discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem a discussão, a reflexão, as 

ponderações e as explicações, de forma que o aluno compreenda não só os conceitos, mas a 

diferente forma de pensar e falar sobre o mundo por meio da ciência. 

 

2.3. Avaliando o uso de Temas Geradores 

 

Os temas geradores foram idealizados como um objeto de estudo que compreende o 

fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo um estudo da realidade 

em que emerge uma rede de relações entre situações significativas individual, social e 

histórica, assim como uma rede de relações que orienta a discussão, 

interpretação e representação dessa realidade (Delizoicov, 2002). Ainda segundo Delizoicov 

(2002), os temas geradores têm como princípios básicos:  

 

 uma visão de totalidade e abrangência da realidade;  

 uma ruptura com o conhecimento no nível do comum;  

 adotar o diálogo como uma essência;  

 exigir do educador uma postura de crítica, de problematização constante, de 

distanciamento, de estar na ação e de se observar e se criticar nessa ação;  

 apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo disponibilidade dos 

educadores. 

 

Além disso, segundo Delizoicov (1991), os temas geradores são organizados em 

três momentos pedagógicos: estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. 
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Segundo Pernambuco (1994), ao organizar uma aula, uma sequência de conteúdos, 

uma reunião com pais, estamos sempre atentos à situação inicial que gera o passo seguinte. É 

o momento de compreender o outro e o significado que a proposta tem em seu universo e ao 

mesmo tempo permitir-lhe pensar, com certo distanciamento, sobre a realidade na qual está 

imerso. É o momento da fala do outro, da descodificação inicial proposta por Pernambuco 

(1994), quando cabe ao professor, ou ao organizador da tarefa, ouvir e questionar, entender e 

desequilibrar os outros participantes, provocando-os a mergulhar na etapa seguinte. Este 

primeiro momento constitui o estudo da realidade. 

Uma segunda fase ou momento é o de cumprir as expectativas: é quando, percebendo 

quais as superações, informações, habilidades necessárias para dar conta das questões 

inicialmente colocadas, o professor ou educador propõe atividades que permitam sua 

conquista. Aqui predomina a fala do organizador. Apesar de não se perder de vista a fala do 

outro, o que orienta essa etapa é a tentativa de propiciar os saltos que não poderiam ser dados 

sem o conhecimento, do qual o organizador é o portador. É o momento da organização do 

conhecimento. 

O terceiro momento é o da síntese, quando a junção da fala do outro com a fala do 

organizador permite a síntese entre as duas diferentes visões de mundo ou, ao menos, da 

percepção de sua diferença e finalidade. É um momento em que uma fala não predomina 

sobre a outra, mas juntas exploram perspectivas criadas, reforçam os instrumentos 

apreendidos, fazem um exercício de generalização e ampliação dos horizontes anteriormente 

estabelecidos: tem-se então a aplicação do conhecimento. 

 

2.4. Os Momentos Pedagógicos de Delizoicov 

 

 Para o tema gerador a ser trabalhado, aplicamos a problematização baseada nos três 

momentos pedagógicos na perspectiva de Delizoicov (1991), ou seja, para que ocorra o 

diálogo com o fenômeno e/ou situação, temos o procedimento de codificação-

problematização-descodificação, que será realizado de modo sistemático e contínuo. 

 Com a ideia da reflexão e discussão na experimentação problematizadora, os 

envolvidos neste processo terão trilhas para encontrar alternativas na aprendizagem 

significativa do conhecimento (DELIZOICOV, 1991). Esta aplicação ocorre através do 

professor como mediador, levantando hipóteses, acariando informações, apresentando 

pequenas dicas que possibilitem a complementação de informações, levando os alunos a 

terem suas próprias considerações mais bem elaboradas. 
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 Abaixo um breve detalhamento dos três momentos pedagógicos, e suas possíveis 

contribuições para tornar o indivíduo mais crítico na visão de mundo em que o rodeia. 

 

 Primeiro Momento: Estudo da Realidade ou Aplicação da Problematização 

 

Neste primeiro instante, tendo o tema químico a ser abordado, ou seja, o tema gerador 

aplicamos o fenômeno e/ou situação, onde a função do aluno é a de observar, fazer anotações, 

posteriormente se pronunciando, apresentando seus diversos entendimentos sobre o fato 

exposto (DELIZOICOV, 1991). Para o primeiro momento, o objetivo central é problematizar 

o conhecimento que está sendo apresentado, cabendo ao professor organizar as informações e 

conceitos explicitados pelos alunos, para que assim o mesmo possa entender e por meio de 

um olhar crítico, ter a capacidade de problematizá-la (DELIZOICOV, 1991). 

 

Este conhecimento prevalente do educando estaria sendo apreendido com a 

finalidade de se promover um distanciamento crítico, para aplicá-lo em várias 

outras situações também do cotidiano, procurando as suas possíveis 

consistências, contradições e limitações. Denominamos este momento de 

“Estudo da Realidade”, no sentido em que tanto a situação significativa, 

como a(s) interpretação (ões) que o aluno dá, constituem uma realidade ou 

leitura desta. (DELIZOICOV, 1991, p. 183). 

 

 Segundo Momento: Estudo Científico ou Organização do Conhecimento 

 

No segundo momento será feito o entendimento do fenômeno por meio do que 

Delizoicov (1991) chamou de “conhecimento universal”, através dos conceitos introdutórios 

já apresentados anteriormente a experimentação, ou seja, será feito de modo organizado a 

problematização do conteúdo aplicado ao fenômeno envolvido para com o tema gerador 

(DELIZOICOV, 1991). Para este momento temos a reflexão que aborda os conceitos e 

modelos científicos (DELIZOICOV, 1991). 

 

 Terceiro Momento: Aplicação do Conhecimento 

 

Tendo o conteúdo propositivo agora sido universalizado, não terá aplicação apenas 

para a situação inicial, mas também para outros instantes, claro que abrangendo uma prática 

de organização e sistematização, devendo encontrar a generalização para entender uma vasta 

variedade de fenômenos e/ou situações (DELIZOICOV, 1991). Neste caso se tem o 
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sobrepujar na utilização do conhecimento em outros casos diferentes do inicial 

(DELIZOICOV, 1991). 

Com o trabalho voltado aos momentos pedagógicos, acreditamos que desta forma 

ocorrerá dialeticidade entre os mesmos, direcionando a busca pelas mesmas características, 

organização e abordagens volvidas para o conhecimento informal e o crítico, juntos em suas 

diferentes visões (DELIZOICOV, 1991). O que se espera é que cada momento seja distinto, 

tendo a aquisição do saber por parte do estudante e sua conexão com o cotidiano. 

Delizoicov afirma que: 

 

Sistematicamente assim se procederia durante as atividades educativas. Uma 

dinâmica que partindo do concreto, do real vivido, a ele retorna, mas como 

“outro” concreto, na medida em que entre o “primeiro” e o “segundo” 

concreto, se estaria garantindo a abstração necessária para sua 

reinterpretação, via conhecimentos científicos selecionados constituídos em 

conteúdos programáticos escolares. (DELIZOICOV, 1991, p. 184). 

 

 Sendo assim, para podermos alcançar nosso objetivo de aplicar a experimentação 

problematizadora no ensino de Modelos Atômicos com base na visão de Delizoicov (1991), 

tivemos a ajuda de professores de Química, que escolheram este tema, considerado de difícil 

assimilação por parte dos educandos e assim verificar suas contribuições na aprendizagem de 

alunos do 1º ano do ensino médio. Na metodologia que utilizamos, levamos em conta a 

educação problematizadora, realizada assim pelo professor com o aluno que é distinto a 

educação bancária chamada dessa forma por Paulo Freire, onde o professor atua sobre o aluno 

(DELIZOICOV, 1991). 

 André fala que: 

 

Entre os tipos de pesquisa que vêm sendo utilizadas na área de educação, 

destacam-se os estudos que focalizam as situações específicas do cotidiano 

escolar (ANDRÉ, 1991, p. 37). 

  

 Podemos afirmar que a pesquisa realizada por meio deste trabalho, se traduz 

claramente como sendo do tipo pesquisa ação, pois se tem sua utilização para aprimoramento 

do ensino e consequentemente o aprendizado dos alunos (ANDRÉ, 1991). Ainda o que pode 

deixar caracterizado, de forma mais profunda a pesquisa ação, é devido o fato de que neste 

tipo de ferramenta ocorre o planejar, o implementar, o descrever e o avaliar das mudanças no 

processo aplicado e busca sua melhoria, se adequando gradativamente com o seu transcorrer, 
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tanto por meio da prática como também na investigação do objeto educacional (ANDRÉ, 

1991).  

O tipo de análise escolhida é por meio de métodos qualitativos e quantitativos. 

Segundo Ramos, Ramos e Busnello (2005), o qualitativo não pode ser interpretado com 

números, se averigua a correlação da realidade para com o objeto em estudo, tendo assim 

vários entendimentos de uma visão indutiva do pesquisador. Ainda para Ramos, Ramos e 

Busnello (2005), o meio quantitativo é tudo que pode ser explicitados em números, analisados 

e classificados, a partir de técnicas da estatística. 

 Será feita uma abordagem do assunto de Química escolhido pelos docentes 

entrevistados, para uma turma de primeira série de nível médio. Os alunos irão juntamente 

com o professor, construir os conhecimentos necessários, por meio de hierarquização do 

conteúdo, complementando-o, expondo suas dúvidas, verificando na parte final como toda 

essa teoria se apresenta e confrontando-a com a experimentação que problematizará todo o 

procedimento realizado em sala de aula. Vale lembrar que no mundo contemporâneo, as 

novas condições para exposição do conteúdo por parte do docente é entender que o professor 

é apenas um mediador (LIBÂNEO e PIMENTA, 2006).  

 

2.4.1. Uma Breve Análise dos 3MP’s
5
  

 

Durante toda a aplicação de nosso trabalho, tivemos o uso metodológico na visão de 

Delizoicov, fazendo dizer que na atividade diária da sala de aula o processo de codificação-

problematização-descodificação foi estruturado com o auxílio do que se denominou 

momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991). Constituem-se em três momentos, 

estruturalmente relacionados, com as seguintes características: primeiro vem a 

problematização inicial, quando são apresentadas situações reais que os alunos conhecem e 

presenciam, e que estão envolvidas no tema central que é Modelos Atômicos, e que também 

exigem a introdução de conhecimentos anteriores sobre a constituição da matéria para 

podermos interpretá-los. Neste momento problematizamos o conhecimento que os alunos vão 

expondo, de modo geral a partir de poucas questões propostas, inicialmente discutidas num 

pequeno grupo, para após explorarmos as posições das várias equipes com toda a classe, em 

um grande grupo. 

                                                 
5
 Três Momentos Pedagógicos. 
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Neste primeiro momento, caracterizado pela preocupação na compreensão do 

posicionamento dos alunos frente às questões em pauta, a função coordenadora do professor 

se volta mais para questionar posicionamentos, inclusive provocando discussões das distintas 

respostas dos alunos, e lançar dúvidas sobre o assunto, do que para responder ou fornecer 

explicações (DELIZOICOV, 2002). Em síntese a finalidade deste momento é propiciar um 

distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas 

para discussão. 

O ponto culminante desta problematização é fazer com que o aluno sinta a necessidade 

da aquisição de outros conhecimentos que ainda não possui, ou seja, procuramos configurar a 

situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado (DELIZOICOV, 2005). 

Com o segundo momento, organização do conhecimento, estes já selecionados como 

necessários para a compreensão de atomística e da problematização inicial, são 

sistematicamente estudados neste momento sob a orientação do professor. As mais variadas 

atividades são empregadas neste momento de modo que o professor possa desenvolver a 

conceituação química identificada como fundamental para uma compreensão científica das 

situações que estão sendo problematizadas. É neste ponto que a resolução de problemas de 

lápis e papel pode desempenhar sua função formativa na apropriação de conhecimentos 

específicos (DELIZOICOV, 2002). 

Para o terceiro e último momento, a aplicação do conhecimento, destina-se, sobretudo, 

abordar sistematicamente a informação que vem sendo incorporada pelo aluno para analisar e 

interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo, como outras situações que, 

embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo 

mesmo conhecimento (DELIZOICOV, 2005). Isto pode ser feito do mesmo modo que no 

momento anterior, perante as mais diversas atividades que devem ser desenvolvidas, 

buscando a generalização da conceituação sobre Modelos Atômicos, que foi abordada no 

momento segundo, inclusive formulando problemas com questões subjetivas.  

A meta pretendida com este momento é muito mais a de capacitar os alunos a irem 

empregando os conhecimentos na perspectiva de formá-los a articular constante e 

rotineiramente a conceituação química com situações reais, do que simplesmente encontrar 

uma solução ao empregar fórmulas matemáticas que relacionam grandezas físicas 

(DELIZOICOV, 2005). Independentemente do emprego do aparato matemático disponível 

para se enfrentar esta classe de problemas, a identificação e emprego da conceituação 

envolvida, ou seja, o suporte teórico fornecido pela Química é que está em pauta neste 
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momento. É o potencial explicativo e conscientizador das teorias físicas que deve ser 

explorado. 

 Há durante todo o processo educativo, em que se tem a organização e aplicação do 

conhecimento, várias oportunidades de observar em suas diferentes dimensões o aluno, como 

já era de finalidade para este estudo. Todo o material educacional aplicado no processo foi 

estruturado para assegurar as análises levantadas por meio da fala do aluno e do professor. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Localização e Caracterização da Área Geográfica da Cidade de Guarabira - PB 

 

Guarabira é um município do estado da Paraíba, no Brasil. É uma das cidades mais 

populosas do estado. Situada a 98 quilômetros da capital estadual João Pessoa; a 100 

quilômetros de Campina Grande, mais populosa cidade do interior paraibano; a 198 

quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte; e a menos de 250 quilômetros 

do Recife, a capital de Pernambuco. 

É chamada de "Rainha do Brejo" pelo fato de ser a principal cidade-polo de uma 

região que se caracteriza pela regularidade de chuvas. Assim como a cidade de Sapé, que, 

próxima a Guarabira, faz parte oficialmente da Mesorregião da Mata Paraibana politicamente 

está inserida no Brejo. Ambas (Microrregião do Brejo e Microrregião de Guarabira) fazem 

parte da Mesorregião do Agreste Paraibano. 

A pesquisa foi realizada no Executivo Colégio e Curso, escola da rede privada, com 

turnos manhã e tarde. Sua estrutura é composta por doze salas de aula, uma secretaria, uma 

gráfica, sala de direção e uma sala de coordenação pedagógica, cinco banheiros, área de 

recreação e cantina. 

 

Figura 4. Localização de Guarabira-PB e fachada do Executivo Colégio e Curso. 

 

Fonte: pt.wikipedia.org; executivocc.com.br. Acesso em: 12/07/2016 

 

3.2. População Amostral 

 

 Para realização da pesquisa, tivemos a participação de um total de vinte professores da 

disciplina de Química, que atuam na educação básica e vinte alunos do 1º ano do nível médio, 

turma “A”, do Executivo Colégio e Curso da cidade de Guarabira – PB, divididos em quatro 
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equipes de cinco alunos cada, que de forma efetiva participaram de todo o processo da 

abordagem metodológica. 

 Assim sendo, destacamos as seguintes etapas: 

 

 Entrevista semiestruturada com os vinte professores participantes; 

 Escolha, por meio de consulta, do assunto químico a ser ministrado; 

 Exposição do conteúdo a ser trabalhado; 

 Experimentação problematizadora sobre modelos atômicos, envolvendo equipamento 

com materiais alternativos de baixo custo para construção de uma rede de difração; 

 Aplicação de questionários avaliativos, antes e após a utilização do aparelho; 

 Discussão dos resultados a partir dos dados coletados. 

 

Alguns outros dados dos professores entrevistados, para fins de futuros 

questionamentos a nossa pesquisa foram coletados, como as respectivas idades, o sexo, tipos 

de escolas em que lecionam, tempo de prática docência e titulação. Obtivemos os seguintes 

números: 

Tabela 1. Estatística sobre os professores consultados. 

 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 2. Titulação docente para o cargo de professor de Química. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Gráfico 1. Padrões percentuais da titulação docente. 

 

Fonte: Do autor. 
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O Gráfico 1 apresenta claramente o nível de escolaridade dos professores participantes 

da pesquisa, que atuam no 1º ano do ensino médio. Em um maior quantitativo de docentes, 

temos os professores da área de Química que têm a referida graduação para atuarem na área, 

mas um dado que nos chama a atenção é o fato de 30%, um número expressivo, não 

possuírem a habilitação pertinente para ministrar aulas de Química. 

Segundo pesquisa mais recente, realizada pelo Censo da Educação Básica 2015
6
, a 

maioria dos professores do ensino médio no Brasil (51,7%) não tem licenciatura na disciplina 

em que trabalha. Outros 22,1% dos docentes que estão nas salas do ensino médio não têm 

qualquer licenciatura. Ainda na pesquisa feita, a região Nordeste é a região em que faltam 

mais professores licenciados nas áreas específicas das disciplinas, 66% não são formados na 

área em que atuam. No Centro-Oeste, o índice é de 60,5%, sendo que na região Norte, o 

percentual é de 55%, regiões Sul com 41,9% e Sudeste com 42% são as com menores 

carências de professores. 

É perceptível que o número de professores especialistas tem um valor expressivo, mas 

constitui em nossa pesquisa apenas 25% do total de docentes entrevistados e que quando 

passamos para os mestres e doutores esse valor despenca para 0%. Segundo o PNE
7
, que 

estabelece as metas nacionais para o setor, em 2024 o país deve ter pelo menos 50% dos 

professores de educação básica com pós-graduação. Nos últimos anos, a preocupação a 

formação docente vem ganhando espaço na área educacional, e é neste gancho que devemos 

nos adequar para fazermos os pilares educacionais serem bem discutidos e refletidos no meio, 

buscando com o conteúdo ministrado em sala de aula, a melhoria no aprendizado dos alunos. 

 

3.3. Procedimentos e Coleta de Dados 

 

Com o objetivo de encontrar elementos para responder às questões de pesquisa, 

relizamos uma busca para localizar nos últimos dez anos em cinco revistas da área de ensino 

em Química, os principais assuntos ditos como de difíceis de serem compreendidos pelos 

alunos. Tendo todo este aparato em mãos, solicitamos por meio de entrevista semiestruturada 

aos professores de Química participantes, que compreendem um total de 20 (vinte) docentes 

que apontassem em sua opinião, qual dos conteúdos apresentava maior dificuldade para 

entendimento dos estudantes.  

                                                 
6
 portal.inep.gov.br/básica-censo. 

7
 Plano Nacional de Educação. 
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Este conteúdo químico serviu como tema gerador, e foi usado na experimentação 

problematizadora, levando os alunos a fazerem suas anotações, diálogarem com os seus 

colegas, pensarem reflexivamente e apresentarem, possíveis explicações, verificação destas 

hipóteses e respostas, sempre juntamente com o professor, durante todas as etapas do 

processo. 

Para os seguintes conteúdos apresentados como de maior problemática para o 

entendimento dos alunos, Modelos Atômicos, Ligações Químicas e Reações Químicas, foi 

realizada a seguinte indagação para os professores, durante a entrevista, como mostra a Figura 

5. 

 

Figura 5. Pergunta da entrevista semiestruturada realizada com professores de Química. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Podemos observar a seguinte escolha, em um maior quantitativo dentre os docentes, de 

acordo com o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Padrões percentuais da escolha feita pelos docentes. 

 

Fonte: Do autor. 
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3.4. Proposta da Abordagem Didática 

 

A contextualização é um fator fundamental no processo de ensino-aprendizagem, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais. A contextualização dos conteúdos aproxima 

os conhecimentos estudados em sala de aula com os acontecimentos do dia a dia dos alunos, 

motivando e despertando o interesse destes pelo conhecimento químico e a sua curiosidade, 

tornando a aula mais prazerosa.  

Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999), com a utilização das vivências dos alunos, os 

fatos do cotidiano, a mídia, a tradição cultural, dentre outros, é possível reconstruir 

conhecimentos químicos significativos que permitem fazer interpretações do mundo físico 

com base nas ciências a fim de se alcançar mudanças conceituais. Nesse contexto, nossa 

proposta foi composta por um total de dez aulas ministradas para a turma do 1º ano do ensino 

médio. O processo foi desenvolvido em três etapas principais:  

 

 A Primeira  

 

Consistiu em formação das equipes que participariam da pesquisa durante todo o 

processo. No primeiro instante foi ministrado todo o conteúdo sobre Modelos Atômicos, e 

sempre fazendo contextualizações com o cotidiano do indivíduo ouvinte. 

 

 A Segunda  

 

Foi apresentada a turma, de modo prático, uma experimentação sobre espectroscopia, 

com a utilização de um aparelho construído com materiais alternativos e de baixo custo, que 

tem como objetivo dar significado real ao assunto ministrado em sala de aula. Com a ajuda de 

uma ficha avaliativa contendo os materiais utilizados e perguntas básicas sobre observações 

para com a prática realizada, os grupos observaram o experimento, fazendo anotações que 

julgaram pertinentes (1º Momento Pedagógico de Delizoicov), de acordo com APÊNDICE C. 

Ainda nesta etapa, pós-prática, foi perguntado a turma quais entendimentos foram tidos para 

com o aparato químico mostrado, com o intuito de obter os conhecimentos brutos tidos pelos 

alunos e problematizá-los, reescrenvendu-os e novamente levantar hipóteses e assim ao final 

tentar lapidar as informações apresentadas para que os alunos possam ter uma criticidade mais 

acentuada com o tema envolvido. Tivemos respotas às perguntas de um questionário, aplicado 

logo após o confronto de ideias entre as equipes e o autor da presente pesquisa, sobre as 
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interpretações obtidas para com o aparato experimental, como mostra o APÊNDICE D (2º 

Momento Pedagógico de Delizoicov). 

 

 A Terceira 

 

Última etapa em que tivemos a realização de um novo experimento químico 

semelhante ao anterior. Os alunos, juntamente com o autor da presente pesquisa, fizeram o 

confronto de ideias sobre a prática realizada, onde o mediador organizou as conclusões 

obtidas pelos estudantes a fim de enriquecer o conhecimento de todos os envolvidos, 

debatendo as considerações e fomentando pensamentos tornando-os mais críticos a cerca do 

tema químico abordado. Já ao final, realizamos a aplicação de novo questionário avaliativo 

(APÊNDICE E), que visaria verificar se os novos entendimentos estavam melhor elaborados 

quando comparados aos anteriores.  

Para Francisco Junior e Hartwig: 

  

O professor pode apresentar um experimento que envolva a interpretação a 

partir dos mesmos conceitos, exigindo, dessa forma, que os alunos apliquem 

os conhecimentos desenvolvidos em um contexto diferente. Também há a 

possibilidade de descrever um procedimento experimental, apresentando os 

resultados e solicitando aos estudantes explicações. Outras possibilidades 

ficam a critério do professor. O importante é que os alunos apliquem o 

conhecimento em um contexto diferente (FRANCISCO JUNIOR E 

HARTWIG, 2008, p. 39). 

 

Na Tabela 3, apresentamos a proposta pedagógica que executamos seguindo o modelo 

proposto por Delizoicov (1991). Nela podemos observar o planejar e a execução de todo o 

procedimento didático ocorrido para com os alunos do 1º ano do ensino médio e o conteúdo 

sobre Modelos Atômicos. 

A tabela ainda traz o quantitativo de aulas realizadas, a expectativa obtida e o inserir 

dos momentos pedagógicos propostos por Delizoicov (1991), que na verdade se traduz em 

uma sequência didática, pois possui um interligado conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas etapa por etapa pelo professor para que o entendimento do conteúdo 

sobre Modelos Atômicos seja alcançado pelos alunos (KOBASHIGAWA et al, 2008). Parece 

muito com um plano de aula, porém possui uma abrangência maior pois consegue unir 

inúmeras estratégias de ensino e aprendizagem e sendo elaborada em uma sequência de 

alguns dias. 
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Tabela 3. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Foi escolhida para participação na pesquisa a turma de 1º ano A do ensino médio do 

colégio Executivo da cidade de Guarabira, devido o conteúdo fazer parte da grade de Química 

daquela respectiva série. A turma indicada é composta, por 20 alunos, 9 (45%) deles do sexo 

masculino e 11 (55%) do feminino. Para este trabalho, a sala foi dividida em quatro equipes, 
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cada equipe foi identificada por um código/letra (Equipes A, B, C e D), a fim de preservar o 

anonimato dos estudantes. 

 

3.5. Montagem e Utilização do Aparelho para a Experimentação 

 

Na experimentação realizada em sala de aula, que consistiu no uso de um CD
8
, os 

alunos das equipes puderam ver com seus próprios olhos o fenômeno ocorrido com a luz 

quando difratada em seus diversos comprimentos de onda. Neste procedimento, forma-se uma 

espécie de espectro da luz no CD, agora chamado de rede difratória, que pode ser visto pelas 

cores diferentes emitidas pela luz provinda da espécie química em análise. 

 

Quadro 5. Relação dos materiais utilizados na atividade prática. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Disponível em: 

http://www.hypebot.com  

Acesso em: 05/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.grampline.com.br 

Acesso em: 05/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://colecoes.mercadolivre.com.br 

Acesso em: 05/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.solucoesindustriais.com.br 

Acesso em: 05/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.politape.com.br/index.ph 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.tigraoderamos.com.br 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://raa.eng.br/v9/produto/LED 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://eletronicos.mercadolivre.com 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.reidoarmarinho.com.br 

Acesso em: 06/04/2016. 

                                                 
8
 Compact Disc. 
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Disponível em: 

http://heconsobral.com.br/fornecedore 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.skamuller.com.br/eletric 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://eletronicos.mercadolivre.com 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://cfqpatroc.blogspot.com.br 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.graveagudo.com.br/bat. 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Disponível em: 

http://www.lanbras.com.br/portal 

Acesso em: 06/04/2016. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Na confecção do aparato, retiramos toda a cobertura contida no CD, com a ajuda de 

uma fita adesiva, fazendo um pequeno corte com um estilete. No suporte acoplou-se o CD 

com fita e o orifício do mesmo, foi tampado com a moeda que fica fixada graças ao imã, com 

isto não se tem a vista sendo ofuscada pelo brilho das lâmpadas de maior intensidade. 

Na parte traseira do CD, fixamos o soquete para acoplar as lâmpadas (lâmpadas de 

maior intensidade) com a fiação conectada na tomada ou a bateria, caso seja com os LEDs, 

permitindo assim a visualização no lado frontal do CD da luz emitida de forma clara. 

 

Figura 6. Confecção do aparelho. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 7. Esquema final do aparelho de difração. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para a prática foram utilizados diversos tipos de lâmpadas, que acabaram por mostrar 

diversos comprimentos de ondas distintos e, em algumas dessas lâmpadas, tivemos a 

observação de apenas um único tipo de comprimento de onda, como mostra a figura 9. 

 

Figura 8. Espectros da luz emitida por lâmpadas específicas. 

 

Fonte: Do autor. 
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Após a atividade experimental, foi dado as equipes de alunos uma ficha com perguntas 

sobre as observações feitas pelos mesmos para com a atividade prática, a fim de criar o debate 

temático e analisar o grau de criticidade dos estudantes (APÊNDICE C). 

 

3.6. Aplicação da Experimentação Problematizadora 

 

 A problematização surge através de um ponto chave que levará o aluno a ser instigado 

a pensar, levantar suas hipóteses e ter suas conclusões a partir de análises de um objeto 

educacional. Foi isto que tentamos elaborar pra os alunos do 1º ano do ensino médio do 

Executivo Colégio e Curso. Tendo a apresentação de todo o conteúdo sobre Modelos 

Atômicos, sempre fazendo relações diretas e indiretas com o cotidiano do estudante, deixando 

claro a hierarquização do conteúdo e nunca consentindo que a linguagem química utilizada 

fosse empobrecida, tivemos nossa problematização focada nos momentos pedagógicos de 

Delizoicov (1991). 

 No instante inicial pensamos na forma como os alunos observavam o fenômeno. Só 

assim poderíamos analisar o grau de entendimento destes, mas nos preocupando em 

aproveitar ao máximo os conhecimentos prévios. Com suas anotações em mãos, 

democratizamos estas informações colhidas pelos alunos e debatemos entre todas as equipes, 

levantando as hipóteses e buscando nos aproximarmos ao máximo do que seria a conceituação 

correta. Sempre levamos em conta que o professor é apenas um mediador preocupado em 

organizar o conhecimento, nunca dando respostas prontas, mas sim buscando as respostas 

mais adequadas para a ocasião ali exposta para com todos os alunos presentes, e sendo assim, 

para que a comprovação do novo conhecimento absorvido fosse verificada, foi aplicado um 

novo questionário avaliativo, só que desta vez, com perguntas mais bem elaboradas em 

relação ao anterior (APÊNDICE D). 

 Para a finalização, tivemos um experimento muito parecido com o inicial, mas agora 

com espectros obtidos por luzes diferentes, com a ideia de que os alunos podem dar suas 

contribuições em busca das interpretações para uma prática distinta da anterior, mas sempre 

galgada no aprendizado, agora mais bem sofisticado como mostra as perguntas realizadas de 

modo muito parecido, mas desta vez não debatido em sala de aula com os alunos 

(APÊNDICE E).  

Delizoicov (1991) nos diz que a sequência correta na aplicação dos momentos 

pedagógicos é fundamental para que os alunos desenvolvam seu olhar crítico, unindo a 

contextualização às observações práticas e tomando assim suas próprias considerações sobre o 
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problema exposto, tendo também esta formatação adequada para o aprendizado, fazendo a 

percepção teórica criar pontos de ligação na mente do indivíduo.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados coletados possibilitam uma compreensão de que, sempre que possível, a 

contextualização ajuda de modo significativo no processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que os conteúdos aproximam os conhecimentos estudados em sala de aula com os 

acontecimentos do dia a dia dos alunos. Devemos motivar no despertar do interesse dos 

estudantes pelo conhecimento químico, aguçando sua curiosidade e tornando a aula mais 

prazerosa, e assim conseguir chegar aos nossos resultados. 

Podemos perceber que a utilização de temas mais presentes e significativos no 

cotidiano dos alunos proporciona um ensino contextualizado e permite ao estudante aprender 

com a integração de diferentes saberes (BRASIL, 1999). As Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2014) também defendem a contextualização dos conhecimentos 

químicos, tornando-os mais relevantes socialmente, através da articulação desses com 

situações reais da vida do aluno, como podemos citar as vivências, saberes, concepções, 

dentre outros. 

Ainda segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 1999), com a 

utilização das vivências dos alunos, os fatores habituais, a mídia, a tradição cultural, podemos 

reconstruir conhecimentos químicos significativos que permitam fazer interpretações do 

mundo físico com base nas ciências a fim de se alcançar mudanças conceituais, sendo 

expostas estas análises, para com os dados coletados dos professores e alunos, logo em 

seguida.  

 Em nossa pesquisa, tivemos a possibilidade de entrevistar vinte professores que se 

dispuseram a responder perguntas sobre o tema químico a ser abordada, experimentação 

problematizadora e suas interpretações sobre tal objeto educacional. Posteriormente, vinheram 

os alunos, que receberam a aplicação da problematização temática, sobre Modelos Atômicos, 

escolhida pela maioria dos professores entrevistados. 

 

 Os Professores 

 

Para nosso ponto introdutório, foi perguntado aos docentes o porquê da escolha do 

tema químico abordado. Abaixo apresentamos alguns posicionamnetos: 

 

Devido o fato de ser muito difícil falar de algo que os alunos nunca 

viram (P1). 
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A dificuldade de se falar de algo tão pequeno como o átomo, ou seja, 

pedir que o aluno compreenda uma estrutura nunca vista, não facilita 

o trabalho (P2). 

 

Temos a possibilidade de verificar que um grande obstáculo enfrentado, segundo relatos dos 

professores aqui representados por P1 e P2, é o problema de demonstrações práticas que o conteúdo de 

Modelos Atômicos traz em sua essência, o que poderá levar o docente a buscar meios didáticos 

alternativos a aula meramente expositiva.  

Observermos mais alguns pontos elencados: 

  

Minhas experiências com este tema mostraram que os alunos possuem 

muita dificuldade em conseguir relacionar a teoria descrita com algo 

que eles não podem vê ao olho nú (P5).  

 

Porque os alunos vêem com um certo abstracismo esse tema (P8). 

 

As falas dos professores P5 e P8, também de modo coincidente, trazem indagações parecidas 

com os relatos dos dois professores anteriores, e isto levanta a hipótese de que uma técnica mais 

apurada para ministrar o assunto escolhido deve ser implantada, pois poderá melhorar o entendimento 

sobre Modelos Atômicos, facilitando a visualização do modelo atômico escolhido de modo lúdico. 

Os professores ainda responderam quais pontos chaves, sobre Modelos Atômicos, os 

alunos têm grande dificuldade de interpretar. Observe os relatos de seus respectivos 

manuscritos abaixo. 

 

Figura 9. Resposta de P1. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 10. Resposta de P2. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 11. Resposta de P5. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Pela própria abordagem dos Professores entrevistados é possível perceber que há um 

nível de dificuldade na aplicação em sala de aula, do conteúdo escolhido por parte da maioria 

dos docentes e isto acaba por se apresentar como uma problemática para que ocorra a 

aprendizagem do conteúdo. Este fato possibilita trazermos um nível de criticidade mais 

aguçada no lecionar do tema sobre Atomística, para que a busca pelo correto método a ser 

seguido se torne mais consistente e plausível.  

Vale salientar que dentre os gráficos apresentados a partir das entrevistas realizadas 

com os Docentes da disciplina de Química, o Gráfico 5 é o que chama mais atenção, pois em 

segundo lugar, do total dos professores participantes, ministram aula no ensino médio sem 

qualificação profissional para tal, ou seja, sem a devida licenciatura necessária para o cargo ao 

qual ocupa. Isto poderá acarretar ao alunado a uma má aprendizagem, pois estes docentes não 

têm conhecimentos em didática, teorias da aprendizagem, dentre outras disciplinas do 

currículo básico do curso de licenciatura em Química de forma a não provocar, 

possivelmente, no aluno do 1º ano do ensino médio a curiosidade devida para assim ter a 

aquisição do conhecimento sobre o átomo e seus modelos. 
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Sobre o questionamento para com a experiência problematizadora, e o que os 

professores de Química entrevistados sabiam a respeito, tivemos as seguintes respostas: 

 

Há uma questão problematizadora que se faz, usando um termo 

gerador, onde usa-se a experimentação como norteador neste 

processo (P7). 

 

Pode ser que eu tenha conhecido com outros termos (denominação) 

(P8). 

 

Experimento químico utilizado em sala de aula (P12). 

 

Temos uma confusão nas definições dadas pelos docentes. Uns dizem que sabem e não 

justificam, outros justificam, mas de forma não tão clara, ainda tem aquele que confunde a 

experimentação problematizada com um experimento químico realizado em laboratório por 

meio de um roteiro e apenas isso, sem que haja um trabalho de interpretação por parte dos 

alunos, uma mera prática laboratorial. Ainda quando questionados sobre a importância no uso 

da experimentação problematizadora, têm-se as seguintes exposições de ideias como mostram 

as Figuras 12, 13 e 14 para a pergunta: Você acha importante o uso da “Experimentação 

Problematizadora” para o ensino de Química? 

 

Figura 12. Resposta sobre a importância da experiência problematizadora de P3. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 13. Resposta sobre a importância da experiência problematizadora de P6. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 14. Resposta sobre a importância da experiência problematizadora de P9. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Em sua maior parte os professores concordam que o uso da experimentação 

problematizadora contribui de modo significativo para o aprendizado do aluno, levando-o ao 

confronto de saberes, tornando assim a aprendizagem mais significativa. Ainda se pode notar 

que os docentes explicam de modo aleatório e generalista, onde dizem que a experimentação é 

importante, mas o que se verifica por meio de suas próprias anotações é a não especificidade 

de o que realmente se traduz no definir da problemática experimental. 

É de grande importância conhecer este conceito de experimentação durante a 

realização das aulas, para que assim possamos instigar os alunos a terem o despertar pela 

Química (REGINALDO et al, 2012). Para Vasconcelos et al (2008), a formação acadêmico-

científica de nossos futuros professores tem deixado muito a desejar, seja por falta de 

conteúdo teórico, ou por absoluta falta de preparo científico prático.  

O resultado é que esse professor, muitas vezes, carrega consigo, em sua prática diária 

docente, a concepção inadequada de ciência como conjunto acabado e estático de verdades 

definitivas.  

Para que o professor tenha uma qualidade em sua aula por meio da aplicação da 

experimentação problematizadora para o aluno, Delizoicov afirma que problematizar é: 

 

1 - a escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno não se 

formula, de modo que permitam a introdução de um novo conhecimento 

(para o aluno), ou seja, os conceitos, modelos, leis e teorias da Física, sem as 

quais os problemas formulados não podem ser solucionados. Não se 

restringe, portanto, apenas a apresentação de problemas a serem resolvidos 

com a conceituação abordada nas aulas, uma vez que está ainda não foi 

desenvolvida! São, ao contrário, problemas que devem ter o potencial de 

gerar no aluno a necessidade de apropriação de um conhecimento que ele 

ainda não tem e que ainda não foi apresentado pelo professor. É preciso que o 

problema formulado tenha uma significação para o estudante, de modo a 

conscientizá-lo que a sua solução exige um conhecimento que, para ele, é 

inédito; 
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2 - um processo pelo qual o professor ao mesmo tempo que apreende o 

conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala de aula, 

com a finalidade de localizar as possíveis contradições e limitações dos 

conhecimentos que vão sendo explicitados pelos estudantes, ou seja, 

questiona-os também. Se de um lado o professor procura as possíveis 

inconsistências internas aos conhecimentos emanados das distintas falas dos 

alunos para problematizá-las, tem, por outro, como referência implícita o 

problema que será formulado e explicitado para os alunos no momento 

oportuno bem como o conhecimento que deverá desenvolver como busca de 

respostas. A intenção é ir tornando significativo, para o aluno, o problema 

que oportunamente será formulado (DELIZOICOV, 2005, p. 6). 

 

Segundo Delizoicov (2005), uma atuação docente nesta perspectiva exige demandas 

para a sua realização, algumas envolvendo, inclusive, considerações nada triviais, dado o 

nível de exigência que os problemas com tais características devem ter, do mesmo modo que 

o seu tratamento didático. 

 Perguntamos em nossa entrevista se os professores costumavam realizar aulas práticas 

para o tema escolhido em sua rotina escolar. Tivemos as respostas seguintes: 

 

Não, pois como foi dito, seu tamanho é de difícil visualização, 

cabendo apenas a apresentação de desenhos ilustrativos no quadro, 

pois o tempo de aula é curto (P1). 

 

Não, por conta do tempo reduzido para dar um grande número de 

conteúdos e também pela falta de espaço e materiais para a atividade 

(P6). 

 

Percebemos claramente que os professores se preocupam muito com o conteúdo que 

será trabalhado para aquela turma específica de alunos, não dando uma possível atenção para 

a qualidade do assunto que está sendo abordada em sala de aula. Alguns destes professores 

acabam por se preocupar com o tempo de aula e não com a compreensão do conteúdo, pois a 

escola cobra que o assunto seja trabalhado de modo rápido, devido uma calendário de 

atividades escolares que deve ser cumprido. Há ainda a falta de ferramentas adequadas para se 

trabalhar o lúdico, o que facilita bastante a visualização deste tema que é muito abstrato. 

Na sétima pergunta da entrevista: “Para facilitar o entendimento do conteúdo 

ministrado e dito por você, desde o início de nosso questionário como de difícil entendimento, 

há o costume por sua parte de expor situações do cotidiano do alunado relacionadas com o 

tema químico abordado? JUSTIFIQUE”. Assim tivemos os seguintes posicionamentos: 
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Sim, observar o movimento dos planetas e a atração gravitacional 

entre o sol e os planetas (P15). 

 

Claro, para que o conteúdo possa trazer um significado prático (P17). 

 

Não. Devido o alto grau de abstração do tema e sua dificuldade de 

escala (microscópica) (P20). 

 

 Aqui, o que podemos verificar é que em sua maior parte há uma tentativa para facilitar 

o aprendizado por meio de comparações com aspectos do nosso dia a dia, onde os professores 

se preocupam em tornar significativo o tema sobre Modelos Atômicos. Já por outro lado, 

alguns professores se rendem ao fato de que a complexidade na visualização do objeto 

educacional seja o maior impecílio para tornar compreensível o entendimento sobre o átomo. 

Segundo depoimento do professor aqui representado por P13:  

 

É grande a dificuldade em atrair a atenção dos alunos, tornando a 

aula instigante, sem um mecanismo apropriado para o mesmo e que 

envolva outras disciplinas como o exigido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

 

O professor P19, de modo incisivo, afirma que: 

 

A criação de um dispositivo prático para as aulas sobre Modelos 

Atômicos favorecerá o tema em química e é sim uma inovação que 

vem somar para aulas, pois foi de acordo com os resultados obtidos é 

que pode-se comprovar um aprimoramento do aprendizado dos 

estudantes onde antes com aulas meramente expositivas os 

rendimentos não são tão satisfatórios. 

 

O Professor P7, também contribui, ressaltando que: 

 

Sempre observei o entusiasmo dos alunos para aulas experimentais, 

pois é de suma importância a interação de assuntos de Química com 

o convívio dos alunos, visando assim um bom aprendizado com o 

auxílio de instrumentos práticos feitos com materiais simples do 

cotidiano, como o recomendado pelo novo ensino médio. 

 

Para Oliveira (2005), a contextualização possibilita o estabelecimento de inter-relações 

entre conhecimentos escolares e fatos/situações presentes no dia a dia dos alunos, imprimindo 

reais significados aos conteúdos escolares, contribuindo para uma aprendizagem significativa 

em Química. 
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De modo geral, a análise das entrevistas permitiu ainda verificar que dos vinte 

docentes, apenas um deles afirmou que a experimentação problematizadora é prevista em seu 

planejamento, salientando que as suas aulas são organizadas da seguinte forma:  

 

Em uma semana você trabalha a parte teórica, na outra semana você 

desenvolve a parte prática, na outra semana você faz as conclusões e 

depois na última semana você faz a avaliação (P4). 

 

Por esse depoimento podemos observar que, apesar de incluir a “parte prática” em 

suas aulas de forma sistematizada, o professor dicotomiza a relação teoria e prática além de 

conceber a experimentação como uma forma de comprovar a teoria. Mesmo que não esteja 

evidente se a “parte prática” consiste, ou não, em apenas uma demonstração por ele realizada, 

podemos dizer que a postura desse professor aproxima-se do que Delizoicov (2005) classifica 

como ensino tradicional. 

Os demais docentes informaram que realizam atividades tais como:  

 

Observação dos diferentes tipos de modelos atômicos, observação 

com bolas de isopor, as bolinhas sou eu quem leva, porque a escola 

não tem (P16).  

 

Outro professor explicitou a organização de uma atividade, possivelmente baseada na 

experimentação problematizadora, para os alunos: 

 

Em primeiro passo eu levaria um texto e estaria explicando em sala 

de aula. Segundo passo: dividir em equipes e cada aluno vai 

pesquisar sobre um tipo de modelo atômico e depois nós vamos para 

a prática, lá no laboratório, onde nós mostraríamos os modelos e 

veríamos na prática como estão dispostas as subpartículas (P11). 

 

De acordo com Fracalanza et al (1986) e Valadares (2006), as atividades 

desenvolvidas pelos professores P11 e P16 estão mais próximas do que eles denominam,  

respectivamente, de aula prática e trabalho prático, portanto não trata-se de atividade que 

possa ser caracterizada como experimentação problematizadora. 

Uma outra atividade citada por todos os professores refere-se à confecção de um 

modelo de átomo. Segue o depoimento de um deles: 

 

Os alunos trazem materiais recicláveis, enfim, o que eles têm na casa 

deles que possa ser semelhante a um modelo atômico, núcleo. E aí 

eles trazem a gelatina e eu preparo para eles o modeo de Thomson. E 
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eles trazem também bolinhas de isopor dos mais variados tamanhos, 

pois eles sabem que existem átomos dos mais variados tamanhos. E 

eles tentam criar um átomo deles que tenha todas as subpartículas 

(P2). 

 

Pelo depoimento do professor P2 podemos pressupor que a teoria precedeu a atividade 

prática, pois segundo ele “os alunos trazem materiais que possam ser semelhantes a um 

modelo atômico”, e ainda, que eles sabem que há átomos de tamanhos variados. Trata-se do 

que Fracalanza et al (1986) e Valadares (2006) denominam, respectivamente, de aula prática e 

de trabalho prático. 

É possível afirmar que há pouca clareza dos professores quanto à diferenciação entre 

atividades ou trabalhos práticos e atividades relacionadas com a experimentação 

problematizadora. Geralmente, o termo aula prática é utilizado como sinônimo de 

experimentação problematizadora o que constitui um impasse para delimitar os objetivos, as 

finalidades e procedimento para a realização de tais atividades no ensino de Química. A 

importância que muitos professores atribuem à experimentação está embasada em uma 

concepção de ciência ultrapassada e criticada, conforme advertem Arruda e Laburú (2005). 

No entanto, não podemos deixar de destacar que a utilização de atividades práticas 

constitui importante procedimento no ensino de ciências, desde que sejam direcionadas.  

 

Para a exploração do meio ambiente, auxiliando no desenvolvimento de 

capacidades de observação da criança e de sua progressiva estruturação das 

noções de tempo, espaço e casualidade (FRACALANZA et al, 1986, p. 111). 

 

A experimentação problematizadora, segundo o nosso entendimento, está em 

consonância com Gonçalves e Galiazzi (2004) quando argumentam sob quais condições 

devemos realizar atividades experimentais no ensino de Química; se aproxima, ainda, dos 

argumentos de Praia et al (2002) quando se referem à eficácia da experimentação no processo 

de ensino aprendizagem; de Godin e Mól (2007) e Stuart e Marcondes (2007, 2008) os quais 

propõem atividades experimentais investigativas, estas, além de propiciar discussões, 

elaboração de hipóteses, interpretação de dados e elaboração de conclusões, permitem 

também uma aproximação entre os saberes prévios dos alunos e os conhecimentos 

sistematizados do professor e, ainda, o nosso entendimento de experimentação 

problematizadora, sem deixar de citá-lo, está em sintonia com os argumento de Delizoicov e 

Angotti (1992) para os quais as atividades experimentais são eficazes no ensino das ciências 
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naturais quando propiciam situações de investigação e permitem discussões e interpretações 

dos dados obtidos. 

Outro aspecto abordado junto aos professores entrevistados, diz respeito à utilização 

do laboratório de Química. A maior parte dos professores informaram que fazem uso dos 

mesmos, embora nem sempre contam com materiais disponíveis, estes, com frequência, são 

fornecidos pelos alunos, pelos próprios professores e, esporadicamente, pela escola. Um dos 

professores desconhece se há laboratório preparado para uma aula sobre Modelos Atômicos, 

mas em sua escola há laboratório convencional, outros professores, estes da rede pública, 

informaram que suas escolas receberam Kits
9
 de laboratórios de Química disponibilizados 

pela Secretaria Estadual, mas que não fazem uso por falta de tempo para o manuseio. Dois 

professores informaram que suas respectivas escolas já receberam a nova versão dos Kits, a 

qual está devidamente embalada. Os professores estão aguardando a oferta de um curso para, 

só depois, fazer uso desse aparato. 

Entre as justificativas relacionadas pelos docentes para a pouca, ou a não utilização do 

laboratório ou do Kit de laboratório químico constam: a falta de tempo para a preparação das 

atividades, a falta de materiais, alunos sem hábito de estudo que veem nesta atividade 

somente uma aula diferente, a frustração pessoal em relação aos resultados pedagógicos bem 

como quanto aos experimentos, particularmente quando não se obtém o resultado esperado, 

conforme podemos observar nos seguintes depoimentos:  

 

Quando você não tem tempo para a preparação destas aulas [...] 

quando o material não tem [...] para preparar um experimento 

demanda algum tempo e você sempre fica espremida entre todas as 

aulas (P12).  

 

Esse mesmo professor refere-se aos alunos: 

 

Eles não encaram ainda o experimento como complementação de 

aula, como aprofundamento, como despertar interesse e para buscar 

conhecimento e relacionar com as coisas da aula, para ficar mais 

fácil a compreensão. [...] aula prática é um oba! (P12). 

 

O professor P5 refere-se às dificuldades que enfrenta quando o experimento apresenta 

um resultado que não é o esperado.  

 

                                                 
9
 Palavra inglesa que significa conjunto de objetos ou materiais agregados para uma finalidade específica. 
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Olhe o que vai acontecer, os passos são estes daqui e não deu o 

esperado, eles ficam até desconfiado de alguma coisa. [...] Até você 

preparar de novo, já se foi a aula (P5). 

 

Mamprim et al (2007) e Salvadego et al (2007) caracterizam as situações presentes 

nos depoimentos desses professores como o discurso da falta. No entanto, na nossa 

compreensão essa “falta” pode estar relacionada a aspectos da formação no que se refere à 

clareza para o planejamento e execução da experimentação problematizadora, além de 

problemas decorrentes da organização e da estrutura escolar. 

Um dos professores salientou a necessidade da existência de um técnico de laboratório 

para auxiliar na organização do material bem como na realização da experimentação 

problematizadora, ou seja, o professor em sala de aula trabalha o conteúdo e o técnico se 

encarregaria da “prática”, concepção essa fortemente alicerçada na dicotomia entre a teoria e 

a prática. 

A partir do depoimento dos professores ficou evidenciado que a abordagem de 

conteúdos e das atividades práticas mencionadas, não são precedidas da problematização, 

como recomendado por autores que se dedicam à pesquisa em ensino das ciências naturais 

(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1992; GONÇALVES e GALIAZZI, 2004), além disso esses 

docentes realizam atividades práticas e não experimentação problematizadora, permanecendo 

entre eles a concepção de que essas atividades têm por finalidade comprovar uma teoria e 

motivar os alunos, conforme o seguinte depoimento:  

 

Motivar o aluno, que no meu ponto de vista é essencial a motivação, 

porque para eles tudo que é prático, que envolve outras situações de 

aprendizagem eles acham bem interessante (P17). 

 

A visão apresentada por estes professores está fortemente embasada naquilo que 

Barzano (2006) categorizou como “contraposição à teoria”, ou seja, comprovar ou verificar na 

prática leis e teorias científicas. Utilizar a experimentação problematizadora como ponto de 

partida, para desenvolver a compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a 

participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a agir 

sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as causas 

dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado de suas ações 

e/ou interações (CARVALHO et al, 2000). 
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 Os Alunos 

 

Com a turma presente em sala de aula, fizemos a divisão dos alunos em equipes. A 

turma de 1º ano do ensino médio contém um total de vinte alunos entre meninos e meninas, 

em que foi solicitado que os mesmos formassem quatro equipes de cinco alunos cada. A ideia 

foi de que eles mesmos escolhessem seus companheiros a fim de que o bom relacionamento 

entre ambos favorecesse a boa realização da atividade prática e suas observações pertinentes, 

bem como a busca por respostas plausíveis sobre o fenômeno, com a ajuda das discursões em 

sala de aula professor-aluno, aluno-professor. 

Na aplicação do aparato químico sobre a rede de difração, que exemplifica o conteúdo 

sobre Modelos Atômicos, observamos o entusiasmo dos grupos participantes ao acionar as 

luzes sobre o CD. As equipes receberam um questionário com perguntas sobre o fenômeno 

químico presenciado, as mesmas poderam expor seus prévios conhecimentos. Alguns relatos 

das equipes, que descrevem as observações: 

 

Com o LED vermelho, a cor refletida é o vermelho. Já na lâmpada 

incandescente, todas as cores são refletidas (EA). 

 

O LED branco apresenta as cores do arco-íris, o LED vermelho 

apresenta a cor vermelha nas bordas e o resto não lembro (EC). 

 

 Observamos bastante nestes dois relatos o uso de termologias inapropriadas para as 

descrições vistas em sala de aula com o aparato científico, como a palavra “refletida”, e os 

diversos tipos de cores como sendo chamado de “arco-íris”. Notamos também que os alunos 

ficaram muito atentos no experimento, ressaltando os detalhes vistos e considerados por eles 

como pontos que chamaram a atenção, assim temos: 

 

Achamos interessante o fechamento da parte central do CD, com a 

utilização da moeda com ajuda do imã (EB). 

 

Cada fonte de luz reflete no CD de diferentes cores e diferentes 

formas. Pois, cada um transmite uma coloraçãodiferente em cada 

fonte (ED). 

  

É possível verificar o grau de imaturidade nas reflexões feitas pelas equipes 

participantes, onde também verificamos que os alunos têm o entendimento do que está 

ocorrendo, apenas não conseguem explicar de modo mais crítico, com uma linguagem mais 
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formal para com o experimento. Isto é o que Delizoicov (1991) chamou de aplicação da 

problematização, e essa era a finalidade, ter a concepção do que os alunos compreendem 

sobre a exposição do modelo atômico e sua utilização. 

 Entrando agora no segundo momento, o da organização do conhecimento, foi 

realizado um debate em sala de aula, entre professor e equipes, onde fizemos uma meditação 

sobre o fenômeno, chegando a conclusão da correta denominação, que é o de chamá-lo de 

rede de difração, e o professor como mediador, hipotetizou, fez a acareação entre as equipes, 

sempre em busca das respostas mais adequadas. Sendo assim, para validação do segundo 

momento, tivemos a aplicação de questionário avaliativo, desta vez bem mais elaborado, com 

perguntas mais específicas, que exigem um grau maior de conhecimento sobre o modelo 

atômico proposto. 

 Tivemos as seguintes respostas para a pergunta: “Como você descreve o que se pôde 

observar quando a luz branca da lâmpada fluorescente incidiu no CD (Rede de difração)? 

 

Quando a luz branca da lâmpada fluorescente incide no CD, forma-se 

uma rede de difração contínua; formando várias cores, em 

decorrência dos diferentes materiais constituintes da lâmpada, os 

comprimentos de onda emitidos serão distintos (EA).  

 

Vários comprimentos de onda diferentes que possibilitam uma 

variação de cores, ou seja, um espectro contínuo (EB). 

 

 Vemos aqui uma evolução considerável para com as equipes de alunos, pois temos 

termologias antes não usadas e que se encaixam muito bem nas descrições sobre a rede de 

difração, que também já passa a ser um termo de frequente utilização assim como a aparição 

da palavra espectro, que vem de espectroscopia. Para demonstrar a evolução crítica sobre 

Modelos Atômicos, vejamos a Figura 15, que traz um questionamento particular e mais 

elaborado. 
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Figura 15. Questão 04 da segunda atividade em equipes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Obtivemos as seguintes respostas para a questão: 

 

O ponto máximo de absorbância se encontra em 500nm. De acordo 

com a tabela o raio fica entre 490 e 560nm e a cor é oposta da 

identificada na tabela, que é vermelha (EC). 

 

Vermelha, pois o comprimento de onda, onde a absorção é máxima 

ocorre em 500nm, ocasionando na roda de cores, a cor verde. 

Entretanto, a cor correspondente ao objeto encontra-se no lado 

oposto, ou seja, a cor vermelha (ED). 

 

 Observamos que houve uma melhora no nível interpretativo dos alunos quando 

comparamos com as respostas da primeira atividade. Há nesse momento hierarquização do 

conteúdo, onde vemos claramente um grau maior de conhecimento por meio das respostas 

bem trabalhadas dos estudantes. Abaixo, algumas outras considerações dos alunos para com o 

questionamento 04 da segunda atividade:  
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A questão nos diz que a cor do objeto, na roda de cores, está oposta 

ao comprimento de absorção máxima. Esse comprimento está entre 

490nm e 560nm, que possui cor verde. Porém a cor do objeto está 

oposta ao verde, ou seja, a cor que procuramos é vermelha (EA). 

 

Analisando a absorção máxima e a roda de cores, fica evidente que a 

absorção ocorre no intervalo de 490 e 560nm, o que dá a cor verde, 

mas o que vemos é o lado oposto, sebdo assim, o vermelho (EB).  

 

Para esta atividade avaliativa foi atribuída nota que variou de 0,0 a 10,0 apenas para 

que tivéssemos uma análise quantitativa do melhoramento, para aquele instante de aplicação e 

relato dos fenômenos vistos pelos alunos durante a pesquisa. Abaixo, Tabela 4, om as 

respectivas notas de cada equipe para a atividade avaliativa envolvendo o segundo momento 

pedagógico.  

 

Tabela 4. Notas das equipes para a segunda atividade. 

EQUIPE NOTA 

A 9,0 

B 8,5 

C 7,3 

D 9,2 

Fonte: Do autor. 

 

 Para nossa finalização dos momentos pedagógicos de Delizoicov (1991), fizemos um 

experimento sobre rede de difração semelhante ao anterior, só que neste novo instante, 

trocamos a lâmpada fluorescente branca e o LED vermelho, por uma vela, uma lâmpada 

incandescente e um LED branco. Agora teríamos a aplicação do conhecimento, onde os 

alunos analisaram as luzes emitidas e os seus respectivos espectros formados no CD e, logo 

em seguida, responderam um terceiro e último questionário avaliativo, também valendo de 0,0 

a 10,0 pontos para cada equipe. 

 Focamos na capacidade interpretativa das equipes para o quisito cálculo, e tivemos a 

oportunidade de verificar como as equipes se comportariam diante de um exercício que 

envolvesse muito mais do que dados numéricos, mas sim a capacidade de assimilar as 

informações por traz dos números. A Figura 16 reflete bem o nosso exposto. 
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Figura 16. Questão 02 da terceira atividade em equipes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Temos a resposta para esta questão, dada pelas equipes, onde aqui iremos apresentar, 

de modo simplificado, a resolução da equipe C. 

 

Figura 17. Resolução de EC do cálculo da questão 02 da terceira atividade. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Quanto às interpretações tidas pelos alunos para os dados e resultados numéricos, 

podemos elencar as seguintes: 

 

Nós podemos observar que se o comprimento da luz aumanta a cor 

emitida acaba se tornando mais escura, logo, tendo um valor 
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numérico de 5x10
-7

m para o comprimento de onda, e observando a 

escala dada no enunciado, concluímos que a cor da luz emitida é 

verde (EA). 

 

Toda luz emitida por um determinado material se propaga na 

velocidade da luz, ou seja, C =  x f, sendo assim temos que, 3x10
8
m/s 

=  x 6x10
14

Hz, o que implica em dizer que  = 3x10
8
m/s / 6x10

14
Hz, 

ou seja,  = 0,5x10
-6

m, como em notação científica temos que  tem 

que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, temos como resultado 

final  = 5x10
-7

m, o que caracteriza a luz emitida como sendo na cor 

verde, de acordo com a tabela do espectro da luz visível emitida (EC).  

 

O nível de dialogicidade dos alunos é tido como satisfatório, pois como podemos 

observar, conseguem administrar informações numéricas com interpretações bastante 

consistentes, tendo grande nível de clareza nas ideias representadas na resolução do ítem 02 

da terceira atividade, o que acaba nos demostrando uma melhora significativa quando 

comparamos com as respostas da primeira atividade. Com a riqueza nas respostas percebemos 

um avanço no aprendizado desses alunos, o que se traduz na abordagem derradeira, com um 

elevado grau de hierarquização e adequação a realidade desses indivíduos.  

 A Tabela 5 mostra os resultados obtidos por cada grupo, logo após a aplicação do 

segundo momento, com suas respectivas notas avaliativas, tendo um crescimento, quando 

comparado aos resultados de suas notas iniciais, ou seja, no segundo questionário avaliativo. 

 

Tabela 5. Notas das equipes para a terceira atividade. 

EQUIPE NOTA 

A 9,5 

B 8,8 

C 9,5 

D 9,7 

Fonte: Do autor. 

 

 Comparando os resultados de modo quantitativo entre a segunda atividade avaliativa e 

a terceira atividade avaliativa, temos a Figura 18, que expõe de modo satisfatório os valores 

numéricos. 
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Figura 18. Comparativo do desenvolvimento quantitativo das equipes. 

  

Fonte: Do autor. 

 

A Figura 18 mostra que, logo após a aplicação do questionário para o terceiro 

momento, ocorreu um crescimento, tendo a comparação por meio das notas individuais dos 

grupos formados inicialmente. Temos de frisar aqui que estas notas (quantização dos dados) 

são apenas meras visualizações do momento da aplicação da experimentação. A garantia de 

que estes alunos tiveram uma boa qualificação no entendimento do conteúdo sobre Modelos 

Atômicos só poderá possivelmente ser observada, quando em futuros conteúdos, que 

necessitem deste assunto sobre atomística, os mesmos demonstrarem uma possibilidade de se 

familiarizarem com os assuntos naquela futura ocasião.  

Segundo Delizoicov (1991), com a aplicação dos três momentos pedagógicos, ocorre a 

possibilidade de se verificar uma melhoria significativa dos alunos em seu aprendizado. Esta 

evolução parte da perspectiva de uma compreensão do conteúdo focado no forçar do intelecto 

dos estudantes, que usam seu cognitivo em busca de uma resposta mais adequada para 

traduzir o fenômeno exposto (DELIZOICOV, 1991).  

Para Delizoicov (2002), quando se apresentam situações reais que os alunos conhecem 

e presenciam e também quando estão envolvidos em temas, neste momento os alunos são 

desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações. Inicialmente a descrição feita por 

eles prevalece, para que o professor possa ir conhecendo o que pensam.  

A meta é problematizar o conhecimento que os alunos vão expondo, de modo geral, 

com base em poucas questões propostas relativas ao tema e a situações significativas, 

questões inicialmente discutidas em pequenos grupos, para, em seguida, serem exploradas as 

posições dos vários grupos com toda a classe, no grande grupo. Tornar a aprendizagem dos 
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conhecimentos sobre Modelos Atômicos em sala de aula num desafio prazeroso é conseguir 

que seja uma atividade gratificante para todos, tanto para o professor quanto para o conjunto 

de alunos que compõem a turma. É transformá-la em um projeto coletivo, em que a aventura 

da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de seus riscos e limites seja a 

oportunidade para o exercício e o aprendizado das relações sociais e dos valores. 

Delizoicov ainda afirma que: 

 

Nessa perspectiva, a sala de aula passa ser espaço de trocas reais entre os 

alunos e entre eles e o professor, diálogo que é construído entre 

conhecimentos sobre o mundo onde se vive e que, ao ser um projeto coletivo, 

estabelece a mediação entre demandas afetivas e cognitivas de cada um dos 

participantes (DELIZOICOV, 2002, p. 15). 

 

A experimentação é uma das vertentes que possibilita assegurar uma aplicação eficaz 

dos conhecimentos escolares, porém a falta de preparo de alguns professores faz com que essa 

não seja uma prática constante nas escolas e o ensino de ciências acaba se tornando algo 

distante da realidade e do cotidiano do aluno (DELIZOICOV, 2005). Esquece-se que estes 

conteúdos estão presentes na vida dos alunos a todo o momento e que sempre se pode 

experimentar e avaliar até que ponto foram utilizados esquemas válidos para a construção dos 

conceitos científicos necessários para o entendimento sobre a estrutura da matéria. 

Ainda, logo após a aplicação das atividades, foi notório que o fato da experimentação 

despertou um forte interesse entre os alunos do 1º ano do ensino médio em questão. Não 

existe nada mais fascinante no aprendizado da ciência do que vê-la em ação. E diferente do 

que muitos possam pensar, não são necessárias à utilização de sofisticados laboratórios, nem 

uma ênfase exagerada em sua aplicação, como também não são necessárias grandes verbas 

para montagens de laboratórios didáticos ou mesmo uma série de demonstrações efetivas e 

estimulantes, tanto para o professor, como para seus alunos. Experiências podem ser 

realizadas com materiais de baixo custo e com a utilização de equipamentos simples. 

A importância da inclusão da experimentação está na caracterização de seu papel 

investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos 

aos quais se referem os conceitos. 

Neste sentido, os resultados obtidos com este trabalho estão de acordo com as ideias 

de Giordan (1999), quando afirma que a experimentação química desperta interesse entre os 

alunos, tendo caráter motivador, vinculado aos sentidos. Ao mesmo tempo, para o professor a 

experimentação aumenta a capacidade de atingir os objetivos de sua atividade pedagógica, 

uma vez que envolve os alunos nos temas trabalhados. 
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No fechamento da terceira atividade (APÊNDICE E), os alunos foram convidados a 

expressarem suas opiniões sobre as diferentes metodologias empregadas no desenvolvimento 

do trabalho. Através da análise das opiniões, podemos considerar que as críticas foram 

positivas, pois consideraram as atividades desenvolvidas como diferentes das que fazem 

diariamente, em sala de aula.  

Abaixo transcrevo as opiniões mais representativas dos alunos para esse trabalho: 

 

Interessante. Aprendemos a saber de onde vem a luz, como ela se 

propaga, como ela se difrata (A3). 

 

Gostei de tudo, da ideia de sair da rotina da escola e apreender vendo 

na prática como tudo ocorre (A7). 

  

O trabalho foi bom, principalmente para expandir nosso 

conhecimento sobre o átomo e seus modelos (A10). 

 

Achei bom. É bom para aprender mais e até mesmo conhecermos o 

que não sabíamos a luz visível, como por exemplo a luz do sol que a 

olho nu é branca, mas na verdade é formada por diversos 

comprimentos de onda (A12). 

 

Eu achei superinteressante, gostei da participação de todos para fazer 

o espectro (A15). 

 

Amei o fato de ter feito todo o trabalho, principalmente o aparelhinho 

da luz (A16). 

 

Adorei a oportunidade de conhecer mais sobre um assunto que é 

muito importante. Além disso, gostei das experiências e de ter feito 

algo novo (A19). 

 

A experimentação da confecção da rede de difração, associada com a visualização dos 

diferentes tipos de cores vindas das diferentes fontes de luzes utilizadas, cada uma com seus 

respectivos comprimentos de onda, obteve uma repercussão muito boa por parte dos alunos 

envolvidos neste projeto. Isso com certeza influenciou de forma significativa o fechamento de 

nosso trabalho, pois desta forma os alunos podem também compartilhar de suas experiências 

com outras pessoas. 

Segundo Delizoicov (2002), é possível verificar os resultados positivos de uma 

experimentação ditádica, nas quais os desafios são apresentados pelas problematizações. 

Aqui, propomos formas diferentes de alavancar o conhecimento que responderá a provocação 
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inicial, caracterizadas pelas possíveis formatações de atuações diferentes para os alunos. E 

aqui chegamos à análise final, em que a teoria é utilizada para elucidar ocasiões inovadoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a experimentação problematizadora, quando associada sempre que 

possível à contextualização, de modo investigativa, são fatores determinantes para 

aprendizagem de conhecimentos sobre Modelos Atômicos. Os momentos pedagógicos de 

Delizoicov, que são os organizadores das dinâmicas interativas em sala de aula tornam o 

processo de ensino-aprendizagem motivador, interessante, instigante e prazeroso para o aluno 

e para o professor. Estas condições criadas em sala de aula, para com um tema gerador, são 

essenciais para o desenvolvimento de um ensino em química com qualidade e para um 

entendimento amplo do conhecimento, onde esta concepção é indispensável para a construção 

da cidadania dos alunos.  

É interessante sublinhar a quantidade de fenômenos físico-químicos que foi possível 

serem abordados em um experimento laboratorial de baixo custo durante as aulas da semana, 

com resultados satisfatórios. Para isto, é importante que nas aulas de Química, sobre 

Atomística, sejam trabalhadas hierarquicamente todas as teorias sobre a evolução do modelo 

atômico, fazendo com que os alunos tenham uma noção mais consistente da formação, 

caracterização e aplicação das propriedades da matéria observáveis em seu dia a dia. É 

necessário ainda, que haja coerência no que será exposto e o que teremos como finalidade 

para a problematização em nosso tema gerador, fazendo os alunos refletirem, diagnosticar e 

levantarem as hipóteses pertinentes para que se tenha o entendimento cabível do fenômeno 

com a ajuda do objeto educacional. 

Os dados resultantes deixaram perceptível a questão da descodificação das Teorias 

Atômicas, quando elas são inseridas em contextos que propiciam uma interação mais efetiva 

entre o modelo teórico e o fenomenológico em estudo. A experimentação problematizadora 

contribui para a construção de novas aprendizagens, e sendo assim, o aluno vai aprofundando 

e dominando os conteúdos sobre a estrutura do átomo, que podem propiciar uma negociação 

mais efetiva entre os saberes quando vão além da sua realidade e passam a ocupar um 

universo mais amplo. As atividades experimentais investigativas, através de pequenas 

atividades práticas são oportunidades para refletir, questionar e dar significado ao que se está 

aprendendo. Essas relações podem ser concretizadas quando a experimentação é realizada em 

ambientes que favorecem trabalhar com grupos de alunos distintos em uma mesma sala de 

aula. 

Durante todo nosso trabalho, desenvolvemos com as quatro equipes de primeiro ano 

do ensino médio boas relações, tanto de afeto como de ambiente de trabalho. Foi possível 
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percebermos, através das atividades avaliativas do conteúdo ministrado (Modelos Atômicos) e 

do experimento de difração da luz, que as equipes gostaram bastante do que aprenderam e 

vivenciaram.  

Ao final, foi possível verificar que os alunos estavam sempre atentos e dispostos para 

realização das atividades em sala de aula. Sendo assim, a sistematização das etapas e 

materiais envolvidos oferece a possibilidade de ofertar aos alunos o livre acesso de utilização 

de inúmeras formas de lidar com conhecimentos mais amplos, enfrentando-os e usando-os por 

várias vezes e em formatações distintas. 

Constatamos que a prática educativa focada na experimentação problematizadora em 

Modelos Atômicos, permitiu um estudo desse momento de formação, objetivando 

compreender as questões referentes à ação pedagógica do professor, suas dificuldades, 

limitações e possibilidades para uma boa formação, mostrando que ela deve ser significativa e 

que deve possibilitar compreender o contexto escolar nos seus aspectos estruturais e 

pedagógicos. 

Compreendo que a metodologia de Delizoicov contribui de modo significativo para 

um melhor aprendizado dos alunos, mas que esta precisa ser aprimorada para que o tempo 

total gasto em sua aplicação seja reduzido. As instituições de ensino de nível médio visam 

muito a entrada dos estudantes nas universidades e devido a isto, os professores são muito 

cobrados para darem o conteúdo de modo rápido para que quando próximo do Exame 

Nacional do Ensino Médio, os alunos tenham visto todo o assunto que será cobrado em prova. 

Não há o que chamo de “significação vivencial”, onde apenas a mera exposição de 

conteúdos, visando à entrada na universidade é importante naquele momento para a vida do 

aluno. Dessa forma a escola do hoje cria conhecimentos científicos que acabam para os alunos 

se tornando fragilizados, uma vez que momentâneos para uma mera seleção universitária, não 

criando pontos de ligação para o subconsciente do indivíduo. 

Pensar sobre a formação docente nos dias atuais requer refletir sobre esta atuação num 

espaço de contradições e conflitos. Contradições, por compreender que a sala de aula está em 

movimento com os sujeitos que a constituem (professor e aluno). Conflitos, ao permitir que as 

ideias, limitações, valores e crenças se apresentem no ambiente escolar. Além disso, refletir 

sobre a nossa formação, quem somos e quais são os nossos objetivos remete-nos a pensar 

sobre a nossa identidade como pessoa, como profissional e com o coletivo. A nossa prática 

decorre do jeito de ser de cada um de nós, uma vez que as características pessoais e vivências 

são únicas e intransferíveis. 
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Percebemos que a profissão docente não pode ser exercida como um momento ilusório 

“mágico”, mas que efetivamente, deve contribuir para a construção de conhecimentos, para a 

formação de cidadãos nos seus aspectos cognitivos, físico e psicológico. A experiência precisa 

ser considerada como resultado de uma construção teoricamente fundamentada que contribuirá 

para a reflexão crítica do movimento entre a teoria e a prática. 
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