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RESUMO 

 

 

 Com uma proposta de atuação na melhoria do processo de Ensino-

Aprendizagem de Química, neste trabalho é descrito o uso de metodologias 

didáticas alternativas para o ensino dos conteúdos curriculares de Geometria 

Molecular e de Soluções. O primeiro tópico foi abordado com o uso de balões 

de aniversário como modelos materiais, enquanto para o segundo utilizou-se 

substâncias comuns no dia a dia dos alunos na busca de um ensino mais 

contextualizado. A avaliação da aplicação destas metodologias didáticas foi 

realizada comparativamente (turmas onde as metodologias foram aplicadas 

versus turmas que não tiveram acesso as mesmas) por meio de questionários 

sobre a metodologia em si e exercícios sobre os conteúdos disciplinares. Os 

resultados alcançados foram positivos demonstrando o favorecimento do 

processo de ensino-aprendizagem, com maior participação dos alunos tanto na 

discussão quanto na construção do próprio conhecimento. Considerando os 

resultados observados e a necessidade de trocas entre os docentes de 

experiências inovadoras utilizadas para a melhoria do Ensino de Química, este 

trabalho também relata a construção de um blog que objetiva a discussão de 

metodologias didáticas e a troca de conhecimentos e experiências entre 

professores de Química. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Contextualização. Modelos Moleculares. 

Geometria Molecular. Soluções. Blog. Troca de experiências. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on a proposal to improve the Chemistry teaching-learning 

process, this work describes the use of alternative methods for teaching the 

curricular content of Molecular Geometry and Solutions. The first topic was 

approached using birthday balloons as material models, while for the second 

we used common substances in students’ everyday lives to provide a more 

contextualized learning. The evaluation of the implementation of these teaching 

methodologies was carried out comparatively (classes where the methodologies 

were applied versus classes that did not have access to these) through 

questionnaires on the methodology itself and exercises on the subject content. 

The results were positive, having demonstrated that the teaching-learning 

process was favored, from the increased participation of students, both in 

discussion and in the construction of knowledge itself. Considering the 

observed results and the need for exchanges among teachers who did 

innovative experiments to improve their teaching of Chemistry, this paper also 

describes the creation of a blog that aims to discuss teaching methods and 

promote the exchange of knowledge and experience among Chemistry 

teachers. 

 

Keywords: teaching Chemistry. Contextualization. Molecular models. Molecular 

Geometry education. Solutions education. Blog. Exchange in Chemistry 

Teaching. 
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1 – Introdução 

 

A Química é uma disciplina considerada muito abstrata para os alunos 

de Ensino Médio. Conteúdos como a evolução do modelo atômico, hibridação 

dos átomos, bem como os tipos de isomeria existentes nos compostos 

orgânicos são exemplos de assuntos totalmente questionados pelos 

estudantes no dia a dia da sala de aula, com perguntas como ‘por que 

aprender esse conteúdo?’ ou ‘onde vou aplicar isso no meu cotidiano?’. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) (BRASIL, 2000), o Ensino Médio deve dar significado ao 

conhecimento escolar, através da contextualização, e incentivar o raciocínio e a 

capacidade de aprender. No entanto, a maioria dos professores ainda se 

prende ao ensino tradicional, centrado na figura do professor e na 

apresentação de conteúdos prontos, o que resulta quase sempre em um 

processo de memorização apenas para as fases de avaliação ao invés de uma 

aprendizagem efetiva.   

Especificamente em relação ao Ensino de Química, os PCNEM dizem 

que o mesmo deve possibilitar ao aluno resolver situações problemas, o que 

não é favorecido pelo ensino tradicional. Por isso, não se pode apenas contar 

com um ensino baseado na memorização de conteúdos sem uma 

contextualização, uma vez que o estudante não enxerga um propósito para 

aprender tais conceitos e acaba gerando desmotivação no mesmo. O processo 

de ensino-aprendizagem deve contar com a participação dos alunos e se 

ancorar em seus conhecimentos prévios, isto é, a construção do saber deve 

respeitar a história de cada indivíduo e utilizá-la para uma aprendizagem mais 

eficaz.   

No entender de Paulo Freire, a teoria "implica numa inserção na 

realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-

lo e vivê-lo plenamente, praticamente" (FREIRE, 1979, p. 93). Paulo Freire 

rebate a afirmação de que o pecado de nossa educação é ser "teórica" dizendo 

que "nossa educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da 

comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa. Palavresca" (ibidem). 

Ou seja, a crítica do autor se refere à autossuficiência que atribuímos a 

apresentação pronta dos conceitos e teorias, excluindo a ideia de que outra 
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forma de ensino, como a experimentação, o contato com modelos, dentre 

outros, modificaria a forma de pensar do aluno.  

Esta ideia de aliar teoria a qualquer outra forma de instrumento didático-

pedagógico é fundamental para todas as disciplinas, porém é essencial para o 

ensino de Ciências (Química, Física e Biologia). Devemos buscar formas de 

ensino que permitam ao aluno se tornar sujeito crítico do próprio conhecimento, 

eliminando o pensamento de que o estudante é obrigado a aceitar sempre o 

que o professor passa, como se o educador fosse o único ser dotado de 

conhecimento e os alunos não trouxessem nenhuma bagagem que pudesse 

contribuir para o processo de aprendizagem. Isto é corroborado nos propósitos 

do Ensino Médio definidos nos PCNEM, quando dizem que os estudantes 

precisam aprender para “elaborar pensamentos autônomos e críticos e para 

formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si 

mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida”. 

É evidente que a contextualização, no sentido de inserção na realidade 

(FREIRE, 1979), é uma relação includente. Não se deve olhar apenas para a 

teoria ou para a prática. Deve-se analisar a educação no ponto de vista da 

teoria e da prática, ao mesmo tempo, quando isso for possível. Não basta 

ensinar apenas no ponto de vista teórico, uma vez que a teoria, fora da prática 

social, se assemelha ao livro colocado em uma biblioteca que ninguém lê, e 

que quando é lido, gera o desinteresse por parte dos alunos, por ficar algo 

vago, sem sentido para ser aprendido. Essa desvinculação da teoria com a 

prática a transforma em mero palavreado, que Paulo Freire chamou, como já 

explicitado anteriormente, de verbalismo.  

Essa técnica tradicionalista de que a teoria por si só já explica tudo o 

que um aluno precisa saber e todo esse conhecimento provém do professor, 

sem nenhuma participação do estudante é também discutida nas Orientações 

Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares nacionais para o 

Ensino Médio - PCN+ (BRASIL, 2002) ao propor que se construa uma nova 

escola. Esta proposta se baseia na crítica à estrita divisão das disciplinas, ou 

seja, cada conteúdo é pertencente a uma única disciplina e o domínio destes 

seria suficiente para que o aluno prosseguisse seus estudos. Para os PCN+, o 

Ensino Médio deve deixar de ser focado apenas na preparação para o ensino 

superior, mas deve preparar para a vida, onde os estudantes sejam capazes de 
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tomadas de decisões e de se comunicarem, ao invés de saberem apenas 

identificar símbolos e caracteres. 

Deve-se ressaltar, também, que esta proposta enfrenta, dentre outros, o 

obstáculo da mentalidade do senso comum. A expectativa dos alunos, quando 

não de seus responsáveis e até mesmo da instituição escolar, é a de que os 

professores são os únicos transmissores de conhecimentos. Assim, os alunos 

estão no ambiente escolar para serem receptores de informações e 

alcançarem sucesso nos exames classificatórios. Isso se traduz em um ensino 

congelado, isto é, seguindo antigos padrões de entrada na Universidade, bem 

como na transmissão de verdades prontas e não contextualizadas. 

Metodologias didáticas que busquem um ensino pautado na realidade do 

aluno podem fazer uso de instrumentos pedagógicos como alternativa para o 

processo de aprendizagem. Ressalta-se, entretanto, que esses não devem ser 

tomados como a única forma de ensino a ser adotada, mas sim serem 

utilizados como um auxílio. O que se deve oferecer são condições para 

relacionar e enriquecer o que é apresentado nos conceitos e teorias. Com isto, 

desenvolvem-se nos alunos habilidades para quando se depararem com o 

novo saibam avaliá-lo, julgá-lo, apreendê-lo e modificá-lo de acordo com a 

realidade na qual estão inseridos.  

É interessante acrescentar que este cenário ainda atual do processo de 

escolarização excessivamente tradicional se deve muito, também, ao processo 

de formação dos professores. Os cursos superiores dificilmente vinculam a 

teoria com a prática escolar, o que distancia o graduando do seu futuro local de 

trabalho e das experiências que podem ser agregadas ao currículo (ibidem). A 

graduação acaba sendo basicamente livresca, preocupada com o aprender 

mais profundo dos tópicos teóricos. Não se discutem propostas curriculares 

e/ou educativas que interessem aos alunos, além de não evidenciar aos futuros 

professores as reais situações que enfrentarão dentro de uma sala de aula. 

Com o cenário atual do Brasil, é evidente que a carga horária em sala de 

aula exigida a um professor é muito acima do que se espera para uma 

dedicação plena a um processo de ensino-aprendizagem. Propor metodologias 

didáticas que não se enquadram no formato tradicional e fujam da 

apresentação de conceitos prontos requer, além de vencer a mentalidade do 

sistema escolar, muito tempo de preparo de aula, de material e de gasto 
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financeiro, o que justifica, em parte, o fato de muitos professores optarem por 

continuar no mesmo método de ensino por anos e anos. É importante que a 

mudança comece com cada um, individualmente, para ir “contaminando” os 

demais professores e incentivando-os a mudar e lutar por melhores condições 

de trabalho e financeiras sempre em prol de um processo de ensino-

aprendizagem mais eficiente. 

Por isso, a sala de aula deve ser sempre vista como um ambiente de 

constante pesquisa, utilizando e, tão logo, avaliando constantemente suas 

práticas pedagógicas. 

 Assim, com o ideal de um processo de ensino-aprendizagem mais 

eficaz este trabalho propõe o uso de metodologias didáticas alternativas em 

aulas de Química. O desenvolvimento e a escolha dos temas se deram a partir 

da experiência como docente da pesquisadora e autora do trabalho, onde foi 

observada a dificuldade dos alunos para a compreensão de diversos conceitos, 

dentre eles os de Geometria Molecular e de Soluções e, por consequência, 

foram os tópicos escolhidos para abordar nestas metodologias. 

A proposta do uso de balões de aniversário como instrumento 

pedagógico para o ensino de Geometria Molecular é bem descrita na literatura 

(ver seção 5). O que se pretende, então, é investigar neste trabalho a aplicação 

deste instrumento como um facilitador para que os alunos, a partir do 

questionamento: “Qual a geometria desta molécula? ”, tirem suas próprias 

conclusões. 

Além disso, para o ensino do tópico de Soluções busca-se, com o uso 

de materiais comuns no dia a dia do aluno, que os alunos consigam, 

considerando a ideia de homogeneidade como uma característica importante 

(CARMO e MARCONDES, 2008), responder a questão “O que é uma 

solução?”. 
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2 – Objetivos 

 

2.1 – Objetivo geral 

 Baseada na perspectiva de atuação por um processo de aprendizagem 

mais significativa, este trabalho tem como objetivo geral a aplicação de 

metodologias didáticas facilitadoras para o ensino dos tópicos de Geometria 

Molecular e de Soluções, ancoradas em estratégias didáticas de resoluções de 

problemas.   

 

2.2 – Objetivos específicos 

 Tomando como referencial a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

2003) e o método de ensino por problematização (POZO E GÓMEZ 

CRESPO, 2009), desenvolver metodologias didáticas para o Ensino de 

Geometria Molecular (1º ano do Ensino Médio) e de Soluções (2º ano do 

Ensino Médio). Com esta finalidade, foram apresentadas questões aos 

alunos que devem ser resolvidas pelo uso de balões de aniversário 

(primeiro caso) e de substâncias comuns no dia a dia dos alunos 

(segundo caso). 

 

 Considerando também, que as experiências didáticas vivenciadas pelos 

professores devem ser compartilhadas e discutidas buscando um 

enriquecimento do saber docente (TARDIF, 2014) propõe-se a 

construção, como produto desta dissertação, de uma plataforma na 

internet (blog) que incentive esta troca de experiências. 
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3 – Fundamentação Teórica 

 

 

O modelo tradicional de ensino que é utilizado na grande maioria das 

escolas trabalha, de uma maneira geral, centrada na figura do professor e com 

a transmissão de conceitos prontos e sem contextualização. Sendo assim, 

dificilmente o aluno vai ser sujeito do conhecimento e estimulado a raciocinar 

sozinho, o que traz uma educação enfatizada na memorização e não na 

reflexão (ALENCAR, 1986). 

É importante que a educação, como destaca Paulo Freire, não esteja 

focada apenas no armazenamento de informações, mas sim na troca de 

conhecimentos entre professor e aluno, uma vez que a transmissão de 

conteúdos não acrescenta positivamente no processo de ensino-

aprendizagem, e, muito pelo contrário, acaba desmotivando os alunos que são 

meros ouvintes: 

“Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os estudantes, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” 
da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 
[...] Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 
distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca 
esperançosa também.” (FREIRE, 1987, p.33) 

 

 Essa educação bancária é prejudicial para todas as áreas de ensino. 

Especificamente em relação à Ciência que é apresentada como uma verdade 

absoluta, neutra, sem correlação com as questões sociais, políticas e 

ambientais. O aluno, então, é condicionado a aceitar passivamente os 

conhecimentos apresentados e a responder aquilo que aprendeu e que 

entende como a única resposta plausível para o que o professor está arguindo.   

 Com esse método, geramos estudantes como máquinas e incapazes de 

articular o conhecimento que lhes é concedido com algo novo. Nesse sentido, 

não há aprendizado efetivo, mas apenas a reprodução de conceitos em dias de 

avaliações (POZO, GÓMEZ CRESPO, 2009). 

 É evidente que esse método de ensino possui tanto fatores positivos 

quanto negativos. Poucos são os positivos, mas pode-se incluir a boa formação 
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técnica de indivíduos em diversas áreas e a acumulação de alguns 

conhecimentos por repetição. Frisa-se, inclusive, que para alguns tópicos, 

como, por exemplo, a nomenclatura dos compostos orgânicos, não há como 

fugir da técnica de memorização. Em contrapartida, os pontos negativos 

sobressaem: ambiente de sala de aula extremamente formal, ausência de 

criatividade no processo de ensino-aprendizagem por ambas as partes (aluno e 

professor), predominância excessiva da memorização, conteúdos 

fragmentados, autoridade excessiva do professor, execução de problemas 

mecanicamente, dentre outros (MIZUKAMI, 1986). 

 Em uma reação contrária a este modelo de ensino, surge, dentre várias 

propostas, o modelo construtivista. De acordo com este modelo o aluno, por 

meio de um envolvimento ativo no processo de ensino-aprendizagem, é o 

construtor de seu conhecimento que ocorre a partir das ideias que o aluno já 

carrega consigo. Conforme Laburú e Carvalho: 

 
“Como método de ensino, esse movimento inovou no 

sentido de respeitar as ideias do aprendiz, isto é, de estar 
compromissado com um ensino significativo, capitalizando e 
utilizando o que o estudante já sabe, valorizando a aprendizagem 
em grupo, a aprendizagem cooperativa, por perguntas ou por 
investigação, e identificando um importante papel pedagógico para 
a história e a filosofia da ciência, etc.” (LABURÚ e CARVALHO, 
2013, p 10.) 

 
 Como um dos pilares deste modelo construtivista advém a 

aprendizagem significativa de Ausubel. Segundo o autor, a aprendizagem 

significativa se dá através de um conceito chave que é o subsunçor. Chamado 

também de ideia-âncora, o subsunçor é o conhecimento prévio que o aluno já 

possui, ou seja, é uma ideia que já existe na área de conhecimento do aluno e 

que quando é apresentado um conhecimento novo, este interage com a ideia já 

armazenada e é possível que dê um novo significado ao que lhe foi transmitido 

ou que o próprio aluno concluiu (MOREIRA, 2012). 

 Para Ausubel, então, o importante é que o conceito não vá pronto para o 

aluno, pois é o próprio estudante que deve ir modificando o seu conhecimento 

prévio e chegando a novos conhecimentos. A palavra-chave deste tipo de 

aprendizagem é, portanto, modificação. Além disso, é importante acrescentar 

que o aluno precisa querer aprender, uma vez que se o mesmo estiver disposto 
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a apenas decorar, a aprendizagem se torna mecânica e posteriormente 

esquecida. 

 Por outro lado, além da pró atividade dos alunos, é necessário que o 

conteúdo que vai ser trabalhado seja relevante, tanto na parte lógica quanto na 

psicológica. É claro que a parte psicológica depende de cada estudante, uma 

vez que é a sua própria estrutura cognitiva que torna um conceito significativo 

ou não. Já a parte lógica depende da natureza do conteúdo, ou seja, é 

importante que se filtre o que vai ser passado aos estudantes de maneira que o 

conceito esteja adequado ao público-alvo. 

 Em relação às vantagens da aprendizagem significativa, é possível 

apontar em comparação à aprendizagem receptiva: maior interesse dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a participação 

dos mesmos é de extrema importância para que consigam aprender; o 

conhecimento científico é retido e consegue ser lembrado por muito mais 

tempo do que na aprendizagem memorística; aumento da capacidade de 

aprender novos conceitos e mesmo se o conceito for esquecido, ele nunca é 

esquecido por completo. Isto é, se for necessário, demandado, o aluno 

consegue retomar estes conhecimentos. 

 É importante reiterar esta última vantagem exposta, porque é comum 

que as pessoas relacionem a aprendizagem significativa com o não 

esquecimento dos conhecimentos adquiridos. É normal, no entanto, que 

quando um conceito deixa de ser trabalhado com frequência, este acabe por 

ser esquecido. Porém, como já foi dito anteriormente, quando a aprendizagem 

é significativa ao invés de memorizada, o incentivo faz com que o estudante 

consiga trazer de volta o que já havia aprendido, na maioria das vezes, em sua 

totalidade. 

 Isto acontece porque cada indivíduo possui uma estrutura cognitiva que 

é composta por diversos subsunçores, interligados entre si, mais generalizados 

e que estão organizados hierarquicamente de acordo com o interesse próprio 

de cada um. É interessante acrescentar que essa “arrumação” dos 

subsunçores pode ser modificada com o tempo e com os novos conhecimentos 

que vão sendo aprendidos. Sendo assim, um mesmo subsunçor pode servir 

para um ou mais conteúdos que vão ser aprendidos, ou então, um subsunçor 
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pode ser ramificado a um conteúdo e posteriormente deixar de ser para se 

vincular a outro (MOREIRA, 2002). 

 Contrariando o que Ausubel propôs como o que mais influenciaria na 

aprendizagem significativa, o conhecimento prévio pode, ao invés de facilitar, 

acabar bloqueando a aprendizagem. Isto foi designado por G. Bachelard (1996) 

como um obstáculo epistemológico. Na Química, por exemplo, é comum que 

os alunos associem, por analogia, o elétron a uma esfera, e, por consequência, 

qualquer explicação sobre o caráter ondulatório dos elétrons, encontra um 

obstáculo devido a essa analogia. Nestes casos, para que ocorra a 

aprendizagem significativa é necessário que o aluno desconstrua esse 

obstáculo epistemológico, dando novo significado ao que já havia aprendido 

anteriormente. (MOREIRA, 2002) 

 No entanto, mesmo que o conhecimento prévio possa vir a ser um 

obstáculo na aprendizagem, é neste que a aprendizagem significativa se 

baseia, já que existem muito mais pontos positivos do que negativos nesse 

processo. É importante que exista uma organização conceitual interna que o 

aprendiz consiga relacionar o novo conceito com o que já possui em sua 

mente. Além disso, é interessante que a terminologia e o vocabulário 

empregados nas apresentações de novos conceitos não sejam 

excessivamente novos nem difíceis para o estudante, mas sim focados no 

interesse do mesmo para que tudo seja favorável à compreensão. (POZO, 

GÓMEZ CRESPO, 2009) 

 No Ensino de Química, espera-se que os alunos consigam compreender 

e analisar as transformações da matéria. Para que isso aconteça, uma série de 

conceitos novos e extremamente abstratos são apresentados aos estudantes, 

além de uma nova linguagem totalmente simbólica. 

 Esse nível de abstração aumenta potencialmente durante todo o Ensino 

Médio, onde aparecem várias teorias para explicar o mesmo fenômeno e o 

aluno deve abstrair ainda novos conceitos: 

 

“Por tudo isso, podemos dizer que, se a química no final do 
ensino fundamental e início do ensino médio apresenta um grande 
nível de abstração, estudá-la nos anos finais do ensino médio 
representa a abstração sobre a abstração. E, para enfrentar tudo isto, 
o aluno carrega as limitações ontológicas, epistemológicas e 
conceituais.” (POZO, GÓMEZ CRESPO, 2009, p.141) 
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Assim, com um enfoque de fuga do modelo tradicional de ensino, neste 

trabalho são propostas metodologias didáticas que se baseiam em um ensino 

por questionamentos e referenciadas na aprendizagem significativa de D. 

Ausubel (2003) e de Marco Antônio Moreira (1997), bem como na importância 

do uso dos conhecimentos cotidianos conforme propostos por Pozo e Gómez 

Crespo (2009). 

Para isto, elaborou-se aulas onde os conceitos a serem introduzidos 

fossem apresentados de tal forma que os alunos chegassem aos mesmos por 

conclusões via utilização dos instrumentos didáticos apresentados pelo 

professor. A escolha de utilização pedagógica destes instrumentos levou em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos. O resgate destes 

conhecimentos prévios também é facilitado pelo trabalho em grupo onde a 

discussão entre os mesmos é fundamental para que seus subsunçores sejam 

trazidos à tona. A ideia de verdade pronta trabalhada no tradicionalismo, 

principalmente para o ensino de Ciências, dá lugar a várias ideias que vão 

sendo lapidadas até que se chegue ao conhecimento desejado. 
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4 – O uso de modelos para o ensino de Química 

 

A aprendizagem significativa de Ausubel, como já argumentada 

anteriormente, acontece a partir do momento que o educando relaciona os 

novos conteúdos com os que já possui. Esta correlação acarreta na aquisição 

do conhecimento como pode ser observado no trecho abaixo: 

 

“No entanto, quando o aprendiz tem pela frente um novo 
corpo de informações e consegue fazer conexões entre esse material 
que lhe é apresentado e o seu conhecimento prévio em assuntos 
correlatos, ele estará construindo significados pessoais para essa 
informação, transformando-a em conhecimentos, em significados 
sobre o conteúdo apresentado.” (TAVARES, 2008, p. 10) 

 

 No que concerne ao Ensino de Ciências, e particularmente o de 

Química, existe uma dificuldade maior para o aprendizado, devido ao fato de 

tratarem-se de conteúdos muito abstratos. Chassot (1993), ao dissertar sobre o 

Ensino de Química afirma que: 

 

‘‘a maioria daquelas coisas que pretensamente ensinamos 
aos alunos não são assimiladas por estes [pois] na área das 
ciências, operamos num mundo em que, mesmo nós, os adultos, 
versados nos conhecimentos que ensinamos, temos dificuldades 
de entender. Isso ocorreria, muitas vezes, porque esquecemos de 
duas situações importantes, e estas decretam uma ainda maior 
necessidade de abstração para os nossos estudantes: a) o mundo 
que descrevemos está fantasticamente distante da realidade do 
estudante. (...) Em ciências, as coisas ainda são mais trágicas, 
pois os professores mandam o aluno desenhar modelos de 
‘realidades’, cuja existência são hipóteses. Fala-se em átomos e 
moléculas, como se fossem elefantes e pulgas; 

 b) usamos uma linguagem que não é a do aluno. ... Nós 
não nos damos conta do quanto falamos uma linguagem, na qual 
nós somos iniciados e nossos alunos não. ... Há ciências - e a 
Química e a Matemática são bons exemplos - que têm linguagens 
tão particulares e tão universais que só os iniciados as entendem, 
e nós as falamos com nossos alunos como se eles as 
entendessem’’ (CHASSOT,1993,p. 49-50). 

 

 

Assim, a Química é uma Ciência construída essencialmente em cima de 

modelos e seu ensino também faz uso dos mesmos. Mas, o que seriam 

modelos? Os mesmos modelos usados pelos cientistas são os utilizados para o 

ensino? 

 Modelo é um termo polissêmico e, neste trabalho, é usada a concepção 

de modelo como uma forma de representar os fenômenos: 



24 

 

 

“Ou seja, esses “fenômenos exemplares” são simplificações 
construídas com a finalidade de visualização dos fenômenos que 
ocorrem em nível macro e a sua descrição é o que se designa 
modelo. Assim, independente da polissemia do termo, nesse enfoque 
modelo pode ser definido como atribuição de explicações aos 
fenômenos do mundo.” (FARIAS et al, 2015) 

 

 

Segundo Justi e Gilbert¹ (2000 apud LIMA, SOUZA e SILVA,2012) um 

modelo pode ser visto como a representação de um evento, ideia, objeto, 

processo ou sistema e se origina sempre de uma atividade mental. No decorrer 

do processo de construção mental (modelo mental, idiossincrático) até a sua 

socialização ocorrem vários tipos de modelagem: A forma pela qual consegue-

se expressar o modelo mental para o outro, o que pode ser feito de diversas 

maneiras como pela fala, ações ou qualquer outra maneira simbólica é 

denominado modelo expresso; quando esse modelo expresso passa a ser 

consenso dentro de um determinado grupo social ele passa a ser chamado 

modelo consensual. Um modelo que é consensual dentro de uma comunidade 

científica é denominado modelo científico. 

 Pela complexidade dos modelos científicos nas aulas de Ciências estes 

sofrem um processo de transposição didática e aí são designados modelos 

curriculares. E, finalmente, tem-se os modelos de ensino que englobam os 

objetos concretos trazidos pelo professor e os subsídios que este se utiliza 

(gráficos, falas, ilustrações, analogias, etc.) para a transmissão dos modelos 

curriculares. 

Assim, o que se deseja no processo de ensino-aprendizagem é que os 

alunos construam seus modelos mentais o mais perto possível dos modelos 

curriculares. 

  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 ¹JUSTI, R. S. e GILBERT, J. K. History and philosophy of science through models: some 

challengs in the case “of atom”. Internacional Journal Science Education, London, v. 22, n. 

9, 993-1009, 2000.  
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5 – O uso de modelo molecular material para o ensino de Geometria 

Molecular 

 

 O conteúdo de Geometria Molecular é inserido no tópico de Ligações 

Químicas, mais precisamente nas Ligações Covalentes, onde se espera que o 

aluno consiga relacionar as fórmulas químicas com suas estruturas espaciais, 

bem como com a geometria correspondente à molécula e sua polaridade. 

 Por outro lado, vários estudos demonstram que a aprendizagem de 

Química, independente do tópico a ser abordado, requer habilidades 

visuoespaciais (capacidade de realizar transformações de representações 

planares em tridimensionais) que dão suporte para a realização de 

determinadas operações cognitivas espacialmente. O uso destas operações é 

que nos capacita a construir modelos mentais das estruturas moleculares, por 

exemplo. (FARIAS, 2015; GILBERT, 2007) 

 Assim, o uso de modelos materiais como ferramenta didática para 

facilitar a construção dos modelos mentais sobre estrutura molecular é de 

muita valia. 

Lima e Lima Neto (1999) em uma revisão sobre o assunto propõem a 

construção de um modelo material com bolinhas de plástico (utilizadas para a 

construção de bijuterias), tubos de plásticos provenientes de cotonetes e 

prolongamentos de metal. Neste trabalho também foram discutidas as 

vantagens e desvantagens do uso de diversos modelos que são propostos na 

literatura, levando em conta a acessibilidade, o acabamento, o espaço ocupado 

pelos mesmos, dentre outros fatores, cuja análise é de extrema importância. 

Vários outros trabalhos propõem o uso de materiais alternativos para a 

construção destes modelos materiais (CARNEIRO et al, 2011; LOPES et al, 

2012; HE et al, 1990; SOUZA, 2012; VALENTE e MOREIRA, 2010; ZAN et al, 

2010) e mais recentemente têm sido observadas propostas de trabalhos 

interdisciplinares química-matemática envolvendo o uso de modelos 

moleculares e geometria (FARIAS, 2015; SILVA, 2012). 

 O uso de balões de festa (bexigas) como material para a construção de 

modelos moleculares foi proposto pela primeira vez por Niac (1978). A partir 

daí vários trabalhos propõe sua utilização (BAGANTIN e VIANNA FILHO, 2013; 
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OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2009), estando inclusive utilizada como exemplo 

ilustrativo no livro didático de Usberco e Salvador (2002). 

A utilização deste mesmo modelo molecular também é descrita nesta 

dissertação. Ressalta-se, entretanto, que o diferencial de nosso trabalho está 

no fato de que estes modelos foram utilizados pelos alunos como instrumento 

para a resolução de um problema proposto. A professora apenas mediou as 

discussões em torno do tema. A escolha deste modelo material se justifica pela 

praticidade e baixo custo. 

Considerando a importância da habilidade visuoespacial para a 

aprendizagem de Química, os usos de modelos virtuais também têm sido 

propostos e discutidos na literatura. A discussão destes instrumentos 

pedagógicos, no entanto, foge do escopo deste trabalho. 
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6 -  O uso de modelo mental para o conceito de Soluções 

 

  

No Ensino Médio do Colégio Pedro II, o conteúdo de Soluções é 

abordado em Química Inorgânica. Normalmente é o primeiro a ser trabalhado 

nesta área, uma vez que os demais conteúdos necessitam do entendimento 

deste. Deste tópico, espera-se que os alunos consigam entender como uma 

solução é formada, seus constituintes, sua classificação a partir da quantidade 

de soluto dissolvido, além dos processos de diluição e mistura de soluções.  

O que se observa, entretanto, é que os alunos apresentam grande 

dificuldade para o entendimento deste conceito e propostas têm sido 

elaboradas tanto no aspecto do entendimento do porquê desta dificuldade, 

quanto em tentativas de melhorias do seu ensino. 

Echeverria (1996) observa que no processo de ensino-aprendizagem do 

conceito de soluções há uma valorização dos processos quantitativos frente 

aos qualitativos (cálculos de solubilidade, construção de tabelas, etc). Sanchez 

Blanco et al² (1997 apud CARMO et al, 2005) relatam que os estudantes 

encontram dificuldades na correlação deste conceito com o modelo atômico-

molecular e muitas vezes associam o processo de dissolução apenas ao 

soluto. Ebenezer e Gaskell³ (1995 apud CARMO e MARCONDES, 2008) 

mostram, ao solicitarem ilustrações sobre uma solução de sal de cozinha em 

água, que os alunos apresentavam uma visão de natureza continua da matéria. 

Já Carmo e Marcondes (2008) descrevem a sinonímia que os estudantes 

colocam entre soluções e substâncias puras, bem como a crença na existência 

de soluções heterogêneas. 

Explicações para estas concepções são dadas pela forma de 

abordagem utilizada no processo de ensino que não se preocupam com o 

conhecimento que o aluno traz de sua vida cotidiana. Assim, os autores 

propõem, baseados em diversos referenciais construtivistas, ancorar-se nestes 

conhecimentos para a modificação do modelo mental de soluções que os 

² SANCHEZ BLANCO, G. DE PRO BUENO, A. VALCÁRCEZ PÉREZ, M. A. La utilización de 

um modelo de planificación de unidades didácticas: El estúdio de las dissoluciones em la 

edicación secundaria. Ensenanza de las Ciencias, vol 15, n
o
 1, p. 35-50, 1997. 

³ EBENEZER, J. V.; GASKELL, P. J. Relational conceptual change in solution chemistry. 

Science Education, v. 79, n
o
 1, p. 1-17, 1995. 
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alunos construíram no seu dia a dia (CARMO et al, 2010; CARMO et al 2005; 

ECHEVERRIA, 1996; GONDIM FERREIRA et al, 2014; SÁ e SILVA, 2008). 

É interessante acrescentar que a maioria dos alunos correlaciona uma 

solução com a ideia do senso comum, ou seja, com o que já ouviram falar na 

vida a respeito desse termo, mesmo que não esteja relacionado com a 

Química. Daí em diante, fica mais fácil de trazer a mesma ideia para o 

conhecimento químico, transformando o senso comum em conhecimento 

científico. 

Este tema foi escolhido para ser desenvolvido neste trabalho por três 

motivos. O primeiro deles, já citado, reside na dificuldade que os alunos 

apresentam do entendimento deste conteúdo. Segundo, a importância da sua 

aprendizagem para o desenvolvimento de outros conteúdos disciplinares e, 

finalmente, a proposta de um trabalho por contextualização. Em diversas 

situações os estudantes lidam com uma solução, como, por exemplo, na água 

mineral que compram, no soro ou nas bebidas que ingerem, bem como no ar 

atmosférico e, encima destes elaboram seu conhecimento. A utilização destes 

materiais como instrumento pedagógico nos parece de grande valia para a 

construção de novos significados a partir dos anteriores.   



29 

 

7 – O Colégio Pedro II e o perfil dos alunos 

 

 

7.1 - O Colégio Pedro II 

 

 O Colégio Pedro II é uma instituição de ensino que abrange a maioria 

dos níveis escolares, englobando o ensino infantil, regular (fundamental e 

médio), técnico, para Jovens e Adultos, além de ofertar o Mestrado Profissional 

em Práticas de Educação Básica. 

 Foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e segue sua tradição, como o 

uso rigoroso do uniforme com pequenas mudanças e a apresentação da 

caderneta escolar. Esta tradição se iniciou em 1739, no Colégio dos Órfãos de 

São Pedro, posteriormente chamado de Seminário de São Joaquim, que 

exercia a função de escola, função esta que teve foco maior após a expulsão 

dos jesuítas do Brasil. Posteriormente, na data já citada anteriormente, por um 

decreto de Bernardo Pereira de Vasconcellos, foi fundado o Collegio de Pedro 

Segundo, hoje chamado Colégio Pedro II. Desde então, é conferido aos alunos 

que finalizam a 3a série do Ensino Médio o título de Bacharel em Ciências e 

Letras (COLÉGIO PEDRO II, 2014). 

 É constituído por 14 campi: Centro, Duque de Caxias, Humaitá I e 

Humaitá II, Engenho Novo I e II, Niterói, Realengo I e II, Tijuca I e II e São 

Cristóvão I, II e III (as numerações designam o nível de escolaridade oferecido 

por campi).  

O ingresso dos alunos no Colégio Pedro II é feito por processos 

seletivos diferentes. 

 Para os alunos ingressantes do 1° ano do Ensino Fundamental, é feito 

um sorteio.  

 O ingresso para os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental e da 1° 

série do Ensino Médio é realizado por meio de uma prova com conteúdos de 

Português e Matemática, além de uma redação. É importante acrescentar que, 

assim como em todos os concursos públicos, existe uma parcela das vagas 

destinadas ao sistema de cotas. Para a 1° série do Ensino Médio Regular, 50% 

das vagas é destinado ao público que estudou todos os anos do Ensino 

Fundamental (do 1° ao 9° ano) integralmente em Escolas da rede Pública 
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Nacional de Ensino, mantidas pelos Governos Municipais, Estaduais, Distrital 

ou Federal. Já o concurso para os candidatos que almejam ingressar no 

Colégio no 6° ano do Ensino Fundamental exige que os alunos que forem se 

inscrever pelo sistema de cotas sejam oriundos da rede Pública Nacional de 

Ensino, não estabelecendo a quantidade de anos necessária nesta rede. 

A seleção do corpo docente é realizada por meio de processo seletivo 

público, com provas de conteúdo disciplinar, didática e de títulos.  

 O ano letivo do colégio é dividido igualmente para todos os campi e 

ocorre em trimestres. Cada trimestre é designado de “Certificação” e cada uma 

das certificações ao longo do ano dá o direito ao aluno de ter uma nota que 

pode ir de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Esses pontos são distribuídos sempre da 

mesma maneira: 70% dos pontos destinados a uma avaliação escrita, 

individual e sem consulta e 30% por um método avaliativo a critério do 

professor. Na 3ª Certificação a avaliação escrita é feita de maneira institucional 

e, por isso, é denominada Prova Institucional (PI). Esta prova é elaborada pelos 

coordenadores das disciplinas a partir dos pontos nodais e de questões 

elaboradas pelos professores. 

 O programa da disciplina de Química é elaborado de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) 

nas três séries do Ensino Médio Regular, além do Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA). Já para o Ensino Médio Técnico, na vertente de Meio Ambiente, ainda 

existem as disciplinas de Química Analítica, bem como a de Química 

Ambiental.  
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7.2 - O Campus Centro 

 

Essa unidade do Colégio Pedro II, na qual este trabalho foi 

desenvolvido, foi a primeira a ser erguida, em 1837. Desde então, os 

aposentos físicos são basicamente os mesmos. 

Com o fato de ser bem antigo, o campus Centro acaba enfrentando 

grandes dificuldades que outros campi não enfrentam, como, por exemplo, um 

laboratório que permita a execução de aulas experimentais de Química.  

Apesar de ser um item que poderia ajudar no processo de ensino-

aprendizagem, é importante acrescentar que a falta do laboratório pode ser 

contornada, uma vez que diversas práticas e atividades de investigação podem 

ser feitas no ambiente de sala de aula sem maiores problemas e acabam 

enriquecendo muito as discussões que acontecem neste espaço físico. 

 Sendo assim, a aula que envolveu o tópico de Soluções foi desenvolvida 

na sala de aula convencional levando-se para a mesma material providenciado 

pela autora do trabalho. Um dos critérios para a escolha deste material foi a de 

que não haveria nenhum risco no manuseio dos mesmos, uma vez que quem 

atuaria nas práticas eram os próprios alunos e é de extrema importância que 

eles estejam isentos de riscos, principalmente, por estarem em um local que 

não possui primeiros socorros ao alcance. 

 

 

 

7.3 - O perfil dos alunos do Colégio Pedro II – Campus Centro 

 

O Colégio Pedro II de uma maneira geral acolhe alunos dos mais 

variados bairros, classes sociais, moradias, estilos de vida, etc. Isto acontece 

devido ao fato de muitos alunos entrarem ainda na classe de alfabetização 

através do sorteio. Sendo assim, independente da raça, cor ou renda social, o 

Colégio abraça todos os seus alunos até o final do período de escolarização. 

O campus Centro possui, no total, 775 alunos. No Ensino médio há 127 

alunos na 1° série, 126 alunos na 2° série e 128 alunos na 3° série (dados 

2015). 
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Os alunos do campus Centro são residentes de diversas áreas do 

município e possuem rendas familiares completamente diferentes, incluindo 

alunos que contam com a caixa escolar (ajuda de custo para se manter em 

função dos gastos com a escola). A convivência com estes perfis sociais 

diferenciados faz com que haja um respeito muito grande entre todos da 

comunidade escolar, evitando um ambiente com preconceito e exclusão. 

É importante ressaltar que os professores têm liberdade e apoio das 

coordenações e da direção para desenvolverem projetos, eventos e afins, 

mesmo que estes não estejam previstos no programa do ano letivo. Sendo 

assim, ao serem questionadas a respeito da aplicação deste método alternativo 

com as turmas, tanto a direção quanto a coordenação de Química 

apresentaram respostas positivas e o apoio à professora, caso fosse 

necessário. 

 

 

7.4 - A disciplina de Química no Colégio Pedro II 

 

De acordo com as normativas do Ministério da Educação - MEC, a 

disciplina de Química é lecionada apenas no Ensino Médio, sendo que no 9° 

ano do Ensino Fundamental o professor de Ciências começa uma breve 

introdução a respeito desta ciência. 

 A divisão dos conteúdos disciplinares pelas três séries do Ensino Médio é 

feita sempre pelo Colegiado da própria disciplina. Este Colegiado é organizado 

para todo o Colégio. Destes colegiados participam todos os docentes de todos 

os campi e nele são definidos os programas disciplinares e a carga horária 

letiva a ser destinada para cada item do programa. 

 A disciplina de Química possui carga horária de 4 tempos semanais de 

45 minutos, ou seja, 3 horas semanais, normalmente divididos em dois dias, 

cada um com dois tempos de aula. A equipe de Química possui 80 

professores, divididos pelos 8 campi que trabalham com o Ensino Médio. O 

campus Centro conta com 5 professoras, incluindo a coordenadora. 

Normalmente, os professores são destinados a apenas um campus e, a 

equipe de cada campus realiza reuniões de planejamento semanais (RPS) com 

os coordenadores com a finalidade de acompanhamento da disciplina. Nestas 
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reuniões, são discutidos os conteúdos disciplinares que estão sendo 

abordados, os rendimentos das turmas e os critérios de avaliação que serão 

utilizados para a aferição dos 30% da nota final trimestral. Caso algum 

professor tenha algum projeto em andamento, são nas RPS que os mesmos 

são discutidos. 

 De uma maneira geral, a divisão da Química ocorre da seguinte maneira 

entre os anos de Ensino Médio: 

 1° série – Química Geral e Inorgânica 

 2° série – Química Orgânica e Química Inorgânica 

 3° série – Físico-Química e Química Orgânica 

Na 1° série do Ensino Médio, apenas um professor leciona para uma 

turma específica, e os conteúdos versam a respeito de Tabela Periódica, 

Ligações Químicas e Funções Inorgânicas. Já na 2° série, a fim de facilitar a 

compreensão dos alunos, dois professores assumem cada turma, sendo que 

um trabalha com a frente da Química Orgânica, enquanto que o outro leciona a 

Química Inorgânica. Para a frente de orgânica, os conteúdos abrangem as 

Funções Orgânicas (reconhecimento e nomenclatura), enquanto que a 

Inorgânica trabalha com as Relações Numéricas, Estequiometria e Soluções. 

Para o último ano do Ensino Médio, a divisão de professores continua e a 

frente de Físico-Química aborda conteúdos como Termoquímica, Cinética 

Química, Equilíbrio Químico e Eletroquímica, enquanto que a Química 

Orgânica trabalha com Radioatividade, Isomeria, Reações Orgânicas e 

Polímeros. 

A autora deste trabalho leciona no campus Centro deste Colégio, e, no 

ano de 2014 (quando este foi desenvolvido), esteve como professora nas 1ª e 

2ª séries do Ensino Médio, neste último, na frente de Química Inorgânica.   
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8 – Metodologia da Pesquisa 

 

Este trabalho tem como abordagem central a aplicação de metodologias 

didáticas alternativas para o ensino, em anos letivos diferentes, dos tópicos de 

Geometria Molecular e de Soluções, levando em conta um modelo 

construtivista onde os conhecimentos prévios dos alunos são fundamentais. O 

universo pesquisado consistiu de turmas do primeiro e segundo ano do Ensino 

Médio Regular do Colégio Pedro II – Campi Centro, localizada na Rua 

Marechal Floriano, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

 Considerando que esta pesquisa tem como característica fundamental o 

interesse na aplicação, utilização e consequências do uso de metodologias 

didáticas alternativas, pode ser classificada, quanto a sua natureza, como 

pesquisa aplicada com participação da professora e dos alunos como sujeitos 

da pesquisa. 

Quanto a sua abordagem ela é qualitativa, pois busca analisar e avaliar 

os resultados sob a ótica dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Os dados para 

avaliação foram coletados na forma de um questionário semiestruturado 

(Apêndice 1) e um teste de aferição de conteúdo (Apêndices 2 e 3).  

Para fins de comparação dos resultados, os instrumentos de avaliação 

foram aplicados tanto nas turmas em que se fez uso das metodologias 

didáticas propostas neste trabalho, quanto em turmas que não tiveram 

aplicação destas. No segundo caso os conteúdos foram apresentados na forma 

tradicional, isto é, foram apresentados prontos, sem que surgissem como 

conclusão de uma questão proposta. 

É importante acrescentar que mesmo que esteja sendo realizada a 

aplicação de metodologias alternativas à tradicional, onde a única voz ativa é a 

do professor, alguns fatores como a avaliação (teste de aferição de conteúdos) 

continuaram sendo iguais aos da metodologia tradicional, evidenciando que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a mudança ocorra de 

maneira totalizada. 
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8.1 – Metodologia de Pesquisa utilizada para o ensino de Geometria 

Molecular 

 

 

Essa metodologia foi utilizada com alunos da 1ª série do Ensino Médio 

Regular, durante as aulas da disciplina de Química, mediadas pela autora 

deste trabalho, durante o segundo trimestre do ano letivo de 2014.  

As aulas de Química nesta série possuem quatro tempos semanais, 

sendo cada tempo de 45 minutos. Para o desenvolvimento desta metodologia, 

foram utilizadas três semanas de aula, ou seja, 12 tempos de 45 minutos, 

totalizando 540 minutos de atividade. 

A turma escolhida para a aplicação da metodologia (número 2108) 

possui 35 alunos, sendo 16 meninas e 19 meninos, com média de 15 anos de 

idade. Desses 35 alunos, 25 são da classe B ou C, enquanto que 5 são da 

classe A, 3 da classe D e 1 da classe E.4 Esta turma foi escolhida apenas 

devido ao horário das aulas, já que nos primeiros tempos poderia haver algum 

aluno atrasado, enquanto que nos últimos é volta do intervalo e os mesmos 

demoram para retornar à sala. 

Neste trimestre o enfoque didático é para as ligações químicas. A 

experiência como docente me mostrou, que, dentro deste tópico, o assunto de 

Geometria Molecular é de difícil entendimento para os alunos provavelmente 

devido à necessidade de abstração que o mesmo implica. Por esta razão, este 

tópico foi o selecionado para a aplicação da metodologia didática.  

Na primeira etapa, foi introduzido o conceito básico das ligações 

covalentes segundo dois enfoques: Teoria do Octeto e Teoria da Repulsão dos 

Pares de Elétrons da Camada de Valência, a fim de que concluíssem sobre as 

orientações espaciais 

Na segunda etapa, foram fornecidos aos alunos balões de festas e 

proposto aos mesmos, que, baseados nos conhecimentos que foram 

apresentados anteriormente, montassem a estrutura molecular onde os balões 

representavam os átomos envolvidos. É importante acrescentar que esta é 

uma metodologia que não requer um gasto financeiro grande, já que o único  

item que deve ser comprado é o pacote de balões. 
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Esta fase da atividade foi desenvolvida em grupos de 5 alunos cada, 

divisão aleatória, e no processo a professora mediou as discussões entre os 

integrantes dos grupos, conduzindo-os para que chegassem às conclusões 

desejadas. A proposta de divisão em grupos foi feita a fim de que um estudante 

pudesse influenciar na construção do conhecimento do outro e, assim, todos 

juntos chegassem a uma mesma conclusão, ou a conclusões diferentes, porém 

discutidas entre eles. 

Deve-se ressaltar que, embora o instrumento pedagógico utilizado 

(modelos moleculares com o uso de balões) esteja bastante descrito na 

literatura (seção 5), a utilização dos mesmos via problematização é inovador. 

Os balões foram fornecidos vazios e não foi dado nenhum conteúdo sobre as 

geometrias moleculares. Objetiva-se, com isto, que o tamanho que os balões 

sejam enchidos reflitam a diferença de raio entre os átomos envolvidos e que 

as geometrias sejam concluídas a partir da arrumação espacial natural que os 

balões assumem após amarração.  

Além disso, é importante acrescentar que o modelo com o manuseio de 

balões apresenta limitações, como a ideia do par de elétrons isolados no átomo 

central que não pode ser evidenciado quando se monta os arranjos. Ainda 

assim, esta é uma limitação que pode ser facilmente mostrada com as fórmulas 

eletrônicas desenhadas no quadro. 

Já nas outras duas turmas de 1ª série do Ensino Médio Regular nas 

quais a professora lecionou (total de 68 alunos), foi desenvolvido o conteúdo na 

forma que se trabalha tradicionalmente, apresentando a geometria sem o 

enfoque de conclusão por parte dos alunos a partir do manuseio dos balões. As 

mesmas moléculas foram trabalhadas em todas as turmas buscando o mesmo 

parâmetro de comparação.  

Em todas as turmas foram aplicadas o questionário de avaliação 

(Apêndice 1) e um teste (Apêndice 2) a ser realizado em dupla, embora a 

questão D do questionário de avaliação seja exclusiva, conforme explicitado, 

para os alunos que realizaram a aula com o uso do instrumento pedagógico. 

Os resultados obtidos foram tabulados na forma de gráficos.  

 

4
Divisão das classes sociais: Classe A: acima de 10 salários mínimos (SM); Classe B: de 10 a 

20 SM; Classe C: de 4 a 10 SM; Classe D: de 2 a 4 SM; Classe E: até 2 SM. Fonte: IBGE 
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8.2 – Metodologia tradicional para o ensino de Geometria Molecular 

 

As turmas que continuaram com a metodologia tradicional, ou seja, com 

o enfoque apenas na professora, não tiveram o desenvolvimento do conteúdo 

com o uso dos balões nem com a discussão feita na turma escolhida, além de 

permanecerem sentados em forma de fileiras, como é a arrumação tradicional 

do colégio. 

Em um primeiro momento, a professora apresentou a diferença de 

conceitos entre a ligação iônica, anteriormente estudada, e a ligação covalente, 

para que os alunos fossem capazes de identificar e diferenciar um composto do 

outro. 

Imediatamente após esta introdução, a Teoria do Octeto foi retomada e 

a Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons na Camada de Valência foi 

apresentada. Sem maiores questionamentos, a professora começou a 

introduzir o conceito da fórmula de Lewis para os compostos covalentes com 

as mesmas moléculas que foram trabalhadas na turma que estava 

manipulando os balões. 

Na primeira aula não houve tempo de terminar todas as moléculas 

propostas, mas o mesmo foi feito em um segundo momento, onde todas as 

geometrias moleculares foram trabalhadas e alguns exercícios foram feitos. 
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8.3 - Metodologia de Pesquisa utilizada para o ensino de Soluções 

 

 

Esta metodologia foi utilizada com alunos da 2ª série do Ensino Médio 

Regular, no 3° trimestre do ano letivo de 2014. Esta turma (1205) possui 34 

alunos, sendo 16 meninos e 18 meninas e os mesmos possuem entre 16 e 17 

anos de idade. 33 alunos declararam pertencer às classes sociais B e C, 

enquanto apenas uma aluna declarou pertencer à classe E, sendo aluna de 

caixa escolar. Da mesma forma que a anterior, e visando critérios de 

comparação, apenas uma turma, dentre as três que a autora lecionou, foi 

escolhida para o estudo da metodologia didática proposta. 

As aulas de Química nesta série são dadas em quatro tempos semanais 

de 45 minutos cada, sendo dois destinados para a Química Orgânica e os 

demais para a Química Inorgânica. Para a aplicação da metodologia didática 

proposta foram utilizados dois tempos semanais (90 minutos). 

Neste trimestre, o enfoque em Química Inorgânica (frente trabalhada 

pela professora) é em soluções, abrangendo desde coeficiente de solubilidade 

até titulação, passando por unidades de concentração, diluição e misturas de 

solutos que reagem ou não entre si. Entretanto, de acordo com o calendário 

escolar, a primeira aula deste ciclo deve enfocar apenas o conceito básico de 

solução e seus constituintes. A escolha do tema para a aplicação da 

metodologia didática se justifica em função dos resultados observados na 

compreensão destes conceitos (ver seção 6). 

Ao contrário da metodologia de pesquisa proposta para o Ensino de 

Geometria Molecular, a professora entendeu não haver necessidade da 

apresentação prévia do conteúdo sobre o conceito de solução. Esta opção é 

justificada pelo fato de que se trata de um conhecimento do senso comum, que 

o aluno traz de sua vida cotidiana. 

Após arrumação da turma em grupos de até 5 alunos escolhidos pelos 

mesmos, apresentou-se vários materiais presentes no cotidiano dos alunos e 

solicitou-se que os mesmos, baseados em seus conhecimentos prévios, e a 

partir de discussões entre eles, escolhessem componentes que viessem a 

formar soluções. 
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A avaliação da aprendizagem foi realizada pela aplicação de alguns 

exercícios considerados de nível vestibular. Apesar de ser uma escolha 

extremamente tradicional de se avaliar a aprendizagem, esse tipo de exercício 

foi escolhido devido ao enfoque que é dado ao método de entrada nas 

universidades (Vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM). 

Em todas as turmas foram aplicadas o questionário de avaliação 

(Apêndice 1) e o teste (Apêndice 3) realizado em dupla, embora a questão D 

do questionário de avaliação seja exclusiva, conforme explicitado, para os 

alunos que realizaram a aula com o uso do instrumento pedagógico. Os 

resultados obtidos foram tabulados na forma de gráficos. 

 

 

8.4 – Metodologia tradicional para o ensino de Soluções 

 

A única diferença que foi estabelecida entre as metodologias feitas na 

turma em que a contextualização foi utilizada e nas outras turmas é que na 

primeira, houve a discussão em grupo, a tomada de decisões de montarem as 

próprias soluções sem saberem o que isto significava cientificamente para, só 

posteriormente, ser dito qual era a relação entre o que fizeram e o 

conhecimento científico. 

Já nas turmas em que não houve a aplicação desta metodologia 

alternativa, ao iniciar a aula, a professora introduziu o conceito básico de 

solução para a Química e, a seguir, a aula transcorreu com a apresentação de 

outros conteúdos, como classificação de soluções, coeficiente de solubilidade, 

dentre outros. 
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9 – Resultados e discussão 

 

O conhecimento da Química é composto por componentes 

macroscópicos, microscópicos e simbólicos e a integração destes é 

fundamental para o seu aprendizado. Assim, ao observar os fenômenos 

macroscópicos o aluno deve adquirir a capacidade de entende-los em nível 

microscópico e comunica-los em nível simbólico. 

Particularmente na integração fenômenos macroscópicos e 

interpretações em níveis microscópicos é importante o desenvolvimento da 

capacidade visuoespacial e, neste aspecto, o uso de modelos mostra-se como 

um instrumento bastante válido (ver seção 4). 

 Assim, o uso dos modelos materiais que atuam como analogias para a 

elaboração dos modelos mentais sobre os fenômenos microscópicos, vem para 

tentar traduzir, de maneira mais visível para o estudante, aquilo que muitas 

vezes ele não consegue entender através da explicação do professor 

Com este enfoque neste trabalho foi discutido o uso de uma metodologia 

didática utilizada para o ensino de Geometria Molecular. Esta metodologia 

didática é baseada no ensino por questionamento fazendo uso de um modelo 

molecular material construído com balões de festa. 

Utilizando-se da mesma estratégia, mas agora buscando que os alunos 

possam, futuramente, elaborar seus conceitos microscópicos sobre o 

fenômeno de solubilização, discutiu-se uma metodologia didática utilizada para 

o ensino de soluções.  

Esta metodologia didática foi aplicada com base no uso da 

contextualização no sentido da utilização de materiais do dia a dia para a 

resolução de um problema colocado pela professora.  

Contextualizar tem, neste trabalho, o sentido de “ressignificar” o 

conhecimento prévio dos alunos construído na observação de fenômenos do 

dia a dia (AIRES E LAMBACH, 2010).  

Os resultados das aplicações das metodologias didáticas serão 

discutidos quantitativamente, através de listas de exercícios sobre o conteúdo 

disciplinar, e qualitativamente, a partir das respostas fornecidas nos 

questionários e do comportamento e das falas dos alunos em sala de aula. 
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O estudo quantitativo e qualitativo das duas metodologias didáticas será 

discutido, separadamente, a seguir. 

 

  

 

9.1 - 1ª Série do Ensino Médio – Geometria Molecular 

 

 Para a 1ª série do Ensino Médio, o conteúdo de Geometria Molecular 

está inserido no tópico de Ligações Químicas. Após trabalhar Ligação Metálica 

e Iônica (em quatro tempos de 45 minutos), é trabalhado o conteúdo de 

Ligação Covalente, onde o objetivo é que os alunos entendam as propostas 

teóricas de formação das ligações e a melhor representação da geometria 

molecular para as mesmas. Este tópico é fundamental para que, a partir daí, 

saibam identificar as polaridades das ligações e das substâncias. 

 Assim, em uma primeira etapa foi apresentado o conteúdo de ligação 

covalente. O assunto foi abordado segundo as Teorias do Octeto 

(compartilhamento de elétrons e da estabilidade simultânea de todos os 

átomos participantes das moléculas) e Teoria da Repulsão dos Pares de 

Elétrons da Camada de Valência (repulsão dos pares de elétrons do átomo 

central que implica diretamente na orientação espacial e na geometria 

molecular). Esta etapa foi realizada com os alunos dispostos de forma 

tradicional em sala de aula, com a apresentação dos conteúdos prontos, 

centrados na figura da professora. A ideia desta etapa é a formação dos 

conhecimentos prévios para que os alunos possam concluir sobre a arrumação 

espacial das moléculas. 

 Na segunda etapa foi solicitado que a turma se dividisse em grupos de 

cerca de 05 alunos cada. A divisão da turma em grupos é importante na 

aplicação da metodologia didática. As discussões entre os alunos são 

fundamentais para que aprendam os conceitos, aprendendo a falar com e 

sobre eles. Na discussão em grupo o aluno tem a oportunidade de confrontar 

suas opiniões com as dos colegas, que podem, inclusive, ser diferentes e até 

contraditórias. Além disso, o trabalho em grupo normalmente desperta mais o 

interesse do aluno para o aprendizado, fator fundamental para a aprendizagem 

significativa. 
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O primeiro composto trabalhado foi o gás hidrogênio (H2). Todos os 

grupos deveriam montar, sem comunicação entre os grupos, mas apenas entre 

componentes do mesmo grupo o que imaginariam ser o modelo da molécula 

pedida. Sem que fosse solicitado, os próprios alunos começaram a encher 

bolas de mesma cor e ambas de mesmo tamanho (Figura 1). Além disso, por 

ser o átomo de hidrogênio o envolvido na molécula, não encheram muito a bola 

uma vez que já havia sido trabalhado o conceito de raio atômico. É válido 

acrescentar que apesar de oriundo de um ensino em que o aluno não tem voz 

ativa, este conhecimento prévio foi de extrema importância para a montagem 

das estruturas. 

Ao encherem as bolas, foi perguntado aos alunos qual seria a melhor 

distância entre os átomos a fim de que se evitasse a repulsão eletrônica entre 

os mesmos. A partir desse questionamento, os estudantes montaram a 

estrutura na forma de uma linha, alegando que 180° é o maior e melhor ângulo 

que se poderia ter entre dois átomos. Com esse conhecimento concretizado, foi 

ensinado aos alunos as fórmulas de Lewis e estrutural plana para a molécula 

em questão e a geometria do composto foi nomeada para os mesmos como 

linear. 

 

Figura 1 – Proposta dos alunos para a geometria da molécula do H2 

 

Já com a definição do conceito de Fórmula de Lewis, foi pedido aos 

estudantes que montassem o modelo da molécula do ácido clorídrico (HCl) . 

Rapidamente, todos os grupos encheram uma bola menor do que a outra, 

sinalizando mais uma vez o entendimento do raio atômico. A amarração dos 
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balões foi a mesma que utilizaram para a representação da molécula 

hidrogênio (Figura 2). Segundo eles porque “não importa qual é o átomo que 

está sendo relacionado, mas sim quantos deles estão sendo amarrados” (L. L, 

aluna da turma). 

 

 

Figura 2 – Proposta dos alunos para a geometria da molécula do HCl 

 

Nesta mesma linha de raciocínio construíram o modelo para a molécula 

de CO2 e após discussões foi introduzido o conceito de ligação dupla e de 

polaridade das ligações e das moléculas (Figura 3). Percebe-se que há uma 

diferença no tamanho dos balões apenas para mostrar que são átomos 

diferentes e que o elemento central é maior do que os ligantes não tendo sido 

observado uma correlação entre as diferenças de raios atômicos dos átomos. 

 

 

Figura 3 – Proposta elaborada para a molécula do CO2 
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Com essas três substâncias já trabalhadas, foi pedido então que os 

alunos estruturassem a representação da molécula da água (H2O). Alguns 

grupos chegaram à conclusão de que a molécula da água possuía a mesma 

forma espacial do que a do gás carbônico (Figura 3), devido ao número de 

átomos ser igual em ambos os compostos. Já outros grupos afirmaram já ter 

visto, em algum outro momento, que a molécula da água apresentava uma 

fórmula estrutural diferente da proposta pelos demais estudantes. 

Com esses levantamentos, foi estimulada uma discussão a respeito das 

diferenças e das semelhanças entre os dois compostos. Os próprios alunos 

sugeriram que, da mesma maneira que as nuvens eletrônicas das ligações 

entre os átomos se repeliam e, por isso, deviam propor um ângulo maior para a 

ligação, os elétrons restantes no átomo central também iriam sofrer uma 

repulsão entre si, fazendo que com que a arrumação fosse diferente. A partir 

daí discutiu-se o efeito da presença de par de elétrons não compartilhados e 

inserido o conceito da diferença entre a orientação espacial e a geometria 

molecular, com a mediação da professora. 

Uma grande discussão se iniciou quando foi pedido, após a conclusão 

do efeito que o par de elétrons não compartilhados tem sobre a orientação 

espacial, que os grupos montassem a representação da molécula do anidrido 

sulfuroso (SO2). Em consonância com o postulado pela Regra do Octeto, os 

alunos percebiam que o oxigênio e o enxofre deveriam, cada um, fazer duas 

ligações. Entretanto, não conseguiam construir esta representação 

Um único grupo propôs que fosse feito um triângulo, onde o enxofre e os 

dois átomos de oxigênios ocupassem os vértices, e, com isto, as ligações entre 

os átomos eram todas simples. No entanto, não conseguiram montar essa 

estrutura com balões e concluíram que provavelmente estaria errado.  

É importante notar que a ausência de conhecimentos prévios a respeito 

deste conteúdo mais aprofundado foi determinante para que os alunos não 

conseguissem esboçar a ideia que tinham da orientação espacial. 

A partir daí foi introduzido o conceito da ligação dativa. Este tópico é, 

ainda, ensinado para o Ensino Médio, uma vez que se encontra no currículo 

mínimo, faz parte do programa de alguns vestibulares de instituições de ensino 

superior do município do Rio de Janeiro e também é cobrada na prova 
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institucional do colégio. A professora explicou que quando um átomo completa 

o seu octeto, ele ainda pode doar (sem compartilhar, por isso o nome de 

“dativa”) um ou mais pares de elétrons para outro átomo ou íon. Mas, 

realmente, não há nenhuma diferença entre a natureza de uma ligação 

covalente “normal” e a de uma ligação “dativa” e esta distinção não deveria 

mais ser utilizada. 

Após a apresentação do conceito de ligação dativa e da elaboração do 

modelo da molécula de SO2, um grupo verificou que a existência de outro par 

de elétrons não ligantes no enxofre poderia dar origem a outra ligação 

covalente e perguntaram se existiria a molécula do trióxido de enxofre (SO3). 

Nesse instante, foi pedido aos estudantes que fizessem a molécula 

proposta pelos colegas. Alguns grupos organizaram com um ângulo diferente 

entre os átomos, e o mesmo grupo que questionou sobre a possível existência 

de outra ligação dativa, alertou para o fato de que se os átomos são todos 

iguais, os ângulos de ligação também deveriam ser iguais. A partir daí 

elaborou-se o conceito da geometria trigonal plana ou triangular. 

Logo a seguir, solicitou-se a construção do modelo de representação da 

molécula da amônia (NH3), na medida em que possui o mesmo número de 

átomos que a anterior. Como já havia sido discutido que a presença do par de 

elétrons não ligantes influenciava na orientação espacial molecular, todos os 

grupos chegaram à conclusão de que a molécula proposta teria um ângulo 

diferente do anidrido sulfúrico, sendo introduzido o conceito de geometria 

piramidal. 

Para finalizar, foi pedido que os alunos montassem a estrutura da 

molécula do tetracloreto de carbono (CCl4). O interessante nessa discussão foi 

que todos os grupos achavam que o ângulo entre os átomos seria de 90°. Ao 

amarrarem os balões perceberam a arrumação tetraédrica “espontânea” e 

retomaram a discussão do mesmo ângulo de ligação em função dos ligantes 

iguais. Concluíram, então, que o melhor ângulo era o proposto pela arrumação 

“espontânea” dos balões, o que equivalia a 109°28’ e era denominada de 

geometria tetraédrica. 

A última etapa consistiu na avaliação. Para fins de comparação os 

instrumentos avaliativos foram aplicados na turma em que se usou a 
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metodologia didática proposta e em mais duas turmas, em que a professora é a 

mesma.  

Os instrumentos utilizados foram um questionário semiestruturado sobre 

o método em si (Apêndice 1)  e um teste sobres os conteúdos abordados 

(Apêndice 2). O teste foi aplicado em dupla e sem consulta a nenhum material. 

Estes testes valiam até 3,0 (três pontos), de acordo com o processo de 

avaliação do colégio. 

 O gráfico (Figura 4) evidencia as médias dos testes de todas as turmas 

de primeiro ano: 

 

 

Figura 4 – Média dos testes por turma da 1ª Série do Ensino Médio – Turmas 2104 e 2106 

seguiram o modelo tradicional enquanto que a turma 2108 utilizou a metodologia didática 

proposta 

 

Pode ser observado no gráfico da Figura 4 é que a turma que trabalhou 

com a metodologia alternativa obteve uma média superior à metade dos pontos 

e às médias das demais turmas. 

 Em relação ao questionário avaliativo respondido, na turma em que 

houve a aplicação da metodologia, 100% dos alunos responderam que a 

metodologia foi suficiente para o entendimento pleno do conteúdo. As 

justificativas para esse questionamento foram basicamente as mesmas, como 

pode ser visto nos exemplos abaixo: 
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“A aula foi muito melhor porque pude discutir com meus 
amigos e os balões ajudaram muito a visualizar uma coisa que 
acharia muito longe da minha vida.” (Aluno A) 

  
 “Como eu pude pegar nos balões, comecei a achar que 

Química está mais próximo da minha realidade e consegui 
entender tudo.” (Aluno B) 

 
 “Acho que se a professora continuasse a dar aula no 

quadro negro eu não conseguiria entender, mas os balões 
ajudaram muito a ver a realidade.” (Aluno C) 

 
 

 Nas turmas onde não se aplicou a metodologia didática a avaliação 

centrou-se na aula dada. Em uma das turma 30% dos alunos 

aproximadamente respondeu que a metodologia foi suficiente para o 

entendimento pleno do conteúdo, enquando que na outra turma, essa 

porcentagem foi aproximadamente igual a 27%. As justificativas ficaram 

vinculadas à necessidade de memorização e não ao entendimento do aluno, 

como mostram os exemplos abaixo: 

 

 “Não consigo entender como que os ângulos são os 
que a professora disse, porque não consigo enxergar isso na 
realidade.” (Aluno D) 

 
 
 “Essa matéria assim como várias outras de Química é 

muito fora do normal pra conseguir aprender só com quadro negro 
e giz.” (Aluno E) 

 
 
 “Consegui entender mais ou menos, na verdade vou ter 

que decorar quando que acontece cada caso pra me dar bem no 
teste.” (Aluno F) 

 

 No entanto, esses mesmos alunos que não conseguiram ter pleno 

entendimento do conteúdo apenas com a metodologia tradicional, quando 

questionados se poderiam ter aprendido a matéria de maneira com que 

houvesse uma ressiginifcação do conteúdo, 100% respondeu que sim. Como 

os alunos interagem nos intervalos das aulas e durante o recreio, muitos 

justificaram que se fosse ensinado igual a outra turma, que eles conseguiriam 

ter aprendido, conforme os exemplos abaixo: 

 

 “Se a gente tivesse usado bola de encher que nem a 
outra turma, eu conseguiria ter aprendido muito mais.” (Aluno G) 
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 “Caso eu tivesse visto e tocado em algo mais concreto, 
com certeza eu iria saber mais do que eu sei e não precisaria 
decorar.” (Aluno F) 

 
 “É muito mais fácil aprender alguma coisa quando se 

contextualiza, visualiza ou ilustra de maneira mais realista.” (Aluno 
D)  

 

A partir das observações dos alunos percebe-se que o uso do modelo 

material como instrumento didático  asssociado ao método da problematização,  

facilitou o processo de ensino-aprendizagem.  

 Ao serem questionados sobre o uso de uma metodologia didática 

diferente da tradicional, 100% dos alunos de todas as turmas alegaram que 

teriam maior compreensão da matéria. Muitos alunos da turma que utilizaram 

os balões usaram como exemplo este caso, mas vários alunos das outras 

turmas tiveram como argumento que a aula experimental, o uso de vídeos e 

até mesmo uma discussão diferente do que é feito sempre pode ajudar e muito 

na compreensão, como mostram as respostas abaixo: 

 

 “Muitas vezes eu não entendo alguma matéria porque 
fica bem abstrato pra mim. Talvez se tivesse uma prática ou um 
vídeo mostrando mais na realidade, eu conseguisse entender.” 
(Aluno E) 

 
 
 “O uso de outra metodologia, como foi a do balão, 

super favoreceu o meu entendimento e me deixou muito mais 
interessada pela matéria.” (Aluno H) 

 
 
 “Eu acho que se a gente tivesse sempre essa 

discussão que teve, mesmo que não usasse o balão, seria muito 
mais produtivo pra turma toda.” (Aluno I) 

 

 Em relação a última pergunta que era direcionada apenas para os 

alunos que fizeram uso da construção do modelo material utilizando balões, 

100% dos alunos responderam que se sentiram muito mais participativos. Em 

relação a participação na aula , todos os alunos  utilizaram, como critério de 

comparação, as aulas de Filosofia.  Esta disciplina é ministrada em uma roda 

de discussão onde todos os alunos podem participar , expondo suas visões e 

construindo o conhecimento aos poucos, coletivamente. Com exceção da 

disciplina de  Filosofia, a maioria dos alunos expôs que, no geral, não se sente 
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útil no processo de ensino-aprendizagem e que age como um robô, como 

ilustram os exemplos a seguir: 

 

 “Em todas as matérias, principalmente de exatas, eu 
me sinto um robô porque sou obrigado a decorar todas as 
fórmulas e maneiras de fazer para conseguir responder às 
questões das provas. Nunca consigo expor o que eu penso e me 
sinto longe da sala de aula, por isso sempre falto.” (Aluno J) 

 
 
 “Só em Filosofia e nessas aulas de Química que eu 

consigo falar o que eu penso e participar de fato da aula. No 
restante, eu continuo me sentindo excluído.” (Aluno A) 

 

 

 As respostas observadas, associadas aos testes de conteúdo, 

corroboram o fato de que uma aula onde é estimulada a participação ativa de 

alunos, baseada na resolução de um problema que remonta aos 

conhecimentos prévios dos alunos torna a aprendizagem mais significativa.  

 

 

 

9.2 – 2ª Série do Ensino Médio – Soluções 

 

 

Pelas mesmas razões colocadas anteriormente, esta metodologia 

didática foi aplicada com a turma (número 1205) dividida em grupos escolhidos 

pelos próprios alunos e de acordo com a afinidade que possuíam entre si. 

As outras duas turmas nas quais a autora deste trabalho também 

lecionava continuaram com a metodologia didática tradicional, a fim de que 

fosse usado um critério de comparação entre as metodologias e os resultados 

obtidos. 

O tópico de Soluções envolve uma série de outros novos conteúdos 

como: unidades de concentração de uma solução (concentração comum, 

molar, porcentagem em massa, massa por volume, densidade, dentre outras), 

diluição, mistura de mesmo soluto, e de solutos diferentes com ou sem reação 

química, além de titulação). Porém, no início deste tópico, é necessário que o 
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aluno consiga entender o que é uma solução, bem como suas classificações a 

partir do coeficiente de solubilidade da mesma. 

Com base no programa disciplinar proposto a primeira aula consiste 

apenas em uma apresentação do que é uma solução. Para isto são lembrados 

os conceitos introduzidos na 1ª Série a respeito de misturas homogêneas e 

heterogêneas, para que possa ser trabalhado o conceito de coeficiente de 

solubilidade. 

Considerando que uma das condições para a aprendizagem significativa 

é a de que o aluno reconheça a importância do que está sendo ensinado foram 

utilizados como instrumento didático materiais presentes no dia a dia dos 

alunos. Assim, foram levados para a sala de aula sal de cozinha, açúcar, leite, 

achocolatado em pó, água, óleo, álcool, acetona e uma medalha de bronze. 

Todas as substâncias, com a exceção da medalha, estavam em potes com 

identificação e foram expostas na mesa da professora, de acordo com a Figura 

5. É válido reparar que os materiais utilizados são de fácil obtenção e baixo 

custo, não sendo necessário nem gasto de tempo nem gasto financeiro para a 

execução da metodologia. 

 

Figura 5 – Materiais utilizados para a formação de soluções 

 

Ao contrário do método empregado na aula de Geometria Molecular, 

onde a professora inicialmente ministrou uma aula sobre ligações químicas, 

neste caso não foi dada uma aula sobre soluções.  

Esta opção metodológica é explicada pelo fato de que os alunos já 

trazem, de sua vida, um conceito do que seja uma solução. O que se pretende 

nesta proposta é que se consiga uma ressignificação deste conceito (sobre os 
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problemas observados no conceito do senso comum sobre soluções ver seção 

6). 

Assim, baseado nos seus conceitos de solução, foi solicitado aos alunos 

que podendo utilizar um ou mais materiais expostos, e a quantidade que 

desejassem, escolhidos a seu critério, formassem uma solução. O objetivo 

desta questão era a observação de se os alunos possuíam um consenso do 

que seria uma solução. A partir desta discussão um aluno de cada grupo ficou 

responsável para, com o auxílio da professora, transferir para um Erlenmeyer 

um pouco de cada constituinte eleito. Além disso, é importante acrescentar que 

essa discussão inicial foi de extrema importância para que a professora 

conseguisse identificar os conhecimentos que os alunos já possuíam a respeito 

do tema. 

A maioria dos grupos iniciou a discussão se baseando no conceito de 

solução matemática. Em outras palavras, ficou claro de que havia um 

entendimento de que deveriam elaborar um desenvolvimento correto para a 

resolução do problema proposto. Sendo assim, um grupo lembrou-se do 

conceito de “semelhante dissolve semelhante” aprendido na 1ª série do Ensino 

Médio e chegou à conclusão que deveria escolher duas substâncias que 

fossem miscíveis entre si. Este primeiro grupo foi até à mesa e pegou um 

pouco de álcool e água, como ilustra a Figura 6. É interessante observar que, 

da mesma maneira que o ocorrido na turma de 1° ano, os alunos recorreram 

mentalmente a um assunto abordado anteriormente em uma metodologia cujo 

enfoque não era a participação do mesmo, mostrando que o ensino mais 

tradicional também possui vantagens. 
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Figura 6 - Proposta de solução do grupo 1:  Solução de Álcool e água feita pelos alunos. 

 

Nas turmas que continuaram com a metodologia tradicional, os 

conceitos de soluto e solvente foram apresentados e, rapidamente, iniciou-se a 

discussão a respeito da quantidade de soluto a ser solubilizado. 

Um outro grupo de alunos não conseguiu chegar a um consenso e, com 

autorização da professora, testaram duas hipóteses: Uma mistura de óleo e 

água e outra de sal e água (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Mistura de água e óleo à esquerda e água e sal à direita 

 

Conforme fala dos alunos a mistura de água com sal “pareceu mais 

coerente". 
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 Outros dois grupos realizaram discussões mais aprofundadas. Um deles 

levantou a possibilidade da existência de soluções sólidas e escolheram sal e 

açúcar como componentes da solução (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Proposta de solução de sal e açúcar. 

 

Outro grupo levantou questionamentos em relação a se havia limites de 

quantidade que poderia existir de cada componente de uma solução. Este 

grupo inicialmente havia optado pela mistura de leite com achocolatado em pó, 

mas uma componente do grupo lembrou que “sempre sobra um pouquinho do 

achocolatado e parece que não fica uma solução”. A partir desta observação o 

grupo escolheu testar a mistura de açúcar e água e constatou que quanto mais 

açúcar colocasse, mais água também deveria ser adicionada para solubilizar 

tudo que havia no frasco (Figura 9). 
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Figura 9 - Proposta de solução: Água e açúcar 

 

Dois outros grupos escolheram apenas um componente, alegando que 

uma solução poderia ser feita só com a medalha de bronze, já que “esta possui 

vários elementos misturados que juntos parecem uma coisa só” (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Proposta de solução: Medalha de bronze 

 

A partir do momento em que todos os grupos haviam escolhido suas 

soluções, foi pedido que cada um justificasse o porquê de suas escolhas e o 

que entendiam por solução.  
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Todos, corretamente, definiram solução como um sistema homogêneo, 

podendo ser uma mistura entre líquidos, sólidos e líquidos, ou até mesmo 

sólidos. 

 Considerando que havia sido questionada a importância da 

concentração dos componentes, a professora aproveitou para introduzir o 

conceito de coeficiente de solubilidade e da classificação das soluções quanto 

à quantidade de soluto adicionada. 

Como a introdução do conceito de coeficiente de solubilidade e 

saturação não estavam programados no planejamento da aula, esta demandou 

mais tempo não sendo possível a aplicação dos instrumentos de avaliação 

(Apêndices 1 e 3). Assim sendo, estes foram aplicados nos dez minutos iniciais 

da aula seguinte. 

Ressalta-se que as outras duas turmas que também responderam aos 

questionários de avaliação tiveram a aula ministrada de forma tradicional e 

nesta foram abordados os conteúdos de solução, soluto, solvente, coeficiente 

de solubilidade e saturação. Nestas turmas os questionários de avaliação 

foram aplicados no mesmo dia. 

 Diferente do ocorrido na turma da 1º série, neste caso os testes valiam 

até 1,5 (um ponto e meio) na média do 3° trimestre, uma vez que, a partir da 2° 

série, a Química é dividida em duas frentes sendo cada uma responsável por 

50% da nota. 

 A Figura 11 evidencia a média das turmas obtidas no teste referente ao 

conteúdo abordado de soluções: 
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Figura 11 – Média dos testes por turma da 2ª Série do Ensino Médio – As turmas 1203 e 1207 

continuaram com a metodologia tradicional, enquanto que na turma 1205 aplicou-se a 

metodologia de manipulação das soluções. 

 

A análise do gráfico mostra que a turma onde foi aplicada a metodologia 

de manipulação das soluções obteve um rendimento superior às demais 

turmas e bem próximo do máximo de pontos que poderiam obter.  

É importante acrescentar que na frente de Química Orgânica, onde não 

foram aplicadas metodologias didáticas alternativas, não foram observados 

resultados diferentes nos rendimentos das turmas. 

Em relação ao questionário de avaliação da aula, 100% dos alunos da 

turma responderam que a metodologia aplicada foi suficiente para o 

entendimento pleno do conteúdo. A maioria dos alunos respondeu que a 

compreensão se deve ao fato deles conseguirem visualizar na prática o que 

aprendem na teoria, como pode ser observado nas respostas abaixo: 

 

“No meu antigo colégio eu conseguia visualizar melhor as 
matérias que aprendi no 9° ano porque tinha aula prática. Essa 
aula da semana passada foi muito boa porque pude comprovar 
que isso me ajuda muito no entendimento do conteúdo, 
principalmente de Física e Química.” (Aluno M) 

 
 
“Eu acho que todas as aulas, quando a professora puder 

claro, deveriam ser práticas ou ter alguma coisa diferente, porque 
na prática a gente consegue ver tudo que a gente aprende, se dá 
certo ou não.” (Aluno N) 

 
 
“Quando se tem dúvida a respeito de algum conteúdo 

teórico, a melhor coisa é praticar para ver se comprova o que 
estamos falando. Toda ciência deveria ser assim.” (Aluno O) 

 

Já em uma das turmas em que a metodologia continuou sendo a 

tradicionalmente aplicada no colégio (apresentação dos conteúdos pelo 

professor sem participação ativa dos alunos), 55% dos alunos afirmaram ter 

tido o entendimento pleno, enquanto que na outra turma 48% dos estudantes 

se enquadram nessa categoria. Muitas justificativas se basearam no fato de 

que, na 1° série do Ensino Médio, trabalha-se com a memorização de quais 

substâncias são solúveis entre si, como pode ser ilustrado por algumas 

respostas: 
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“No 1° ano eu consegui decorar a regra do semelhante e 
hoje eu não sei se entendo ou se foi porque decorei. ” (Aluno P) 

 
 
“Eu só consegui entender no básico o que a professora 

disse porque não consigo lembrar essa questão do semelhante lá 
do primeiro ano. ” (Aluno Q) 

 

Estes comentários demonstram que a metodologia didática tradicional 

acaba se refletindo em uma memorização excessiva. Com isso, os alunos não 

conseguem perceber a importância dos conceitos apresentados e acabam, 

naturalmente, esquecendo. Isto pode ser corroborado pelos comentários: 

 
“Eu acho que a gente sempre aprende mais quando não 

tem que decorar. Logo, se no 1° ano eu tivesse aprendido ao invés 
de decorar, eu com certeza conseguiria responder hoje essa 
matéria sem esquecer do que “aprendi””. (Aluno R) 

 
 
“Talvez uma aula experimental como foi da outra turma me 

ajudasse mais a entender do que simplesmente ficar copiando a 
matéria do quadro no caderno para decorar.” (Aluno S) 

 
 
“Eu vi um vídeo no “youtube” a respeito de soluções e 

consegui entender bem mais simples do que na sala de aula. 
Claro que entendi na hora, mas de maneira superficial. Esses 
recursos de hoje em dia ajudam bem mais do que simplesmente o 
quadro negro.” (Aluno T) 

 

Quando questionados se achavam que os usos de metodologias 

didáticas alternativas auxiliavam o processo de ensino-aprendizagem, 100% 

dos alunos de todas as turmas responderam que sim e se basearam na 

justificativa de que se sentem muito mais ativos e participativos (principalmente 

os alunos da turma em que se fez uso da aula contextualizada), chegando a 

uma conclusão válida ou não, mas sempre tendo uma discussão pertinente 

sobre o tema em questão. Algumas respostas podem ser observadas abaixo: 

 
“Quando discutimos sobre uma solução, eu me senti mais 

inteligente, porque pude opinar e discordar do que meus amigos 
estavam falando e, juntos conseguimos chegar num consenso da 
matéria.” (Aluno U) 

 
 
“A professora ensinando sozinha me faz sentir uma 

máquina que fica só escrevendo no caderno, enquanto que se for 
algo diferente, vou poder falar, comprovar, discutir, etc.” (Aluno S) 

 
 
“É muito diferente quando se tem uma aula como as outras 

e uma aula em que você pode expor seu pensamento, mesmo que 
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esteja errado. Fiquei com inveja dos meus amigos da outra turma 
que tiveram essa aula diferente porque eu me sinto inútil dentro da 
sala de aula.” (Aluno V) 

 

Da mesma forma como constatado na turma da 1º série as aulas de 

Filosofia e Sociologia, lecionadas, muitas vezes, no esquema de rodas de 

discussão, com a participação ativa dos alunos, foram utilizadas como 

parâmetros de comparação, conforme depoimentos mostrados a seguir: 

 

“Tirando essa aula de soluções que eu me senti super 
participativa, eu só me sinto assim em Sociologia, porque a 
professora também trabalha com o esquema de discussão da 
turma toda, mas como é uma matéria muito mais teórica, eu não 
acho tão legal.” (Aluna W) 

 
 
“Acho que eu só me senti assim, além de semana passada, 

uma vez na aula de Filosofia em que a gente fez um debate que 
precisava da participação efetiva de todo mundo. Fora isso, todas 
as aulas sempre foram me sentindo um peixe fora d’água.” (Aluno 
Y) 

 
 
“Qualquer coisa diferente do nosso cotidiano já me deixa 

muito mais interessado em participar. Uma prática, como foi feito, 
um exemplo mais real, uma disposição diferente do que sempre é 
passado pra gente melhora e muito meu aprendizado.” (Aluno Z) 

 

Os resultados obtidos, tanto nos questionários avaliativos e teste, quanto 

nos depoimentos de alunos evidenciam que aulas participativas, onde os 

alunos são colocados frente a questões a serem resolvidas através de 

discussões entre eles e com a professora atuando como orientadora 

contribuem muito para um processo de aprendizagem significativo. 
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10 – Produto Proposto 
 
 
10.1 – O saber docente e a troca de experiências 

 

As dificuldades encontradas para a aprendizagem de Ciências, e aí a 

Química merece destaque, já são há muito conhecidas. Este fato desencadeou 

em um movimento grande na área de pesquisas sobre o Ensino de Ciências e 

no Brasil, particularmente no que concerne à Química, inicia-se em 1978 

(SCHNEITZLER E ARAGÃO, 1995). 

A partir daí várias linhas de pesquisas foram desenvolvidas e mais 

recentemente foram criadas as categorias “Saber Docente” e a “Didática para o 

Ensino de Ciências”, voltadas para o entendimento da complexidade e 

especificidade do saber constituído no e para o exercício da atividade docente 

como profissão (ALMEIDA, 2006).  

Os resultados destas investigações mostram claramente que, além de 

os professores ainda serem formados em um modelo que privilegia 

conhecimentos técnicos fragmentados e desarticulados, as situações vividas 

no seu dia a dia profissional são complexas (SANTOS et al, 2013). 

 A realidade do sistema educacional vigente, com suas interações 

sociais próprias, distancia-se muito dos conhecimentos adquiridos em sua 

formação inicial. Esta realidade tem como consequência induzir o professor a 

manter uma relação passiva com o saber, levando-o a reproduzir o mesmo 

modelo recebido em sua formação. Como bem lembram Carvalho e Gil-Pérez 

(1995), na medida em que todos nós frequentamos e escola desde cerca dos 6 

anos de idade, o docente recebe uma “formação ambiental” do exercício de 

sua profissão durante todo o período em que foram alunos e a modificação 

desta realidade não é um processo simples.   

Esta modificação ocorrerá ao se criar condições para a formação de um 

professor crítico, reflexivo e, para tanto, deve-se considerar o saber da 

experiência, de acordo com o que diz Dominicé: 

 
“Devolver à experiência o lugar que merece na 

aprendizagem dos conhecimentos necessários à existência 
(pessoal, social e profissional) passa pela constatação de que o 
sujeito constrói o seu saber ativamente ao longo do percurso da 
vida. Ninguém se contenta em receber o saber, como se ele fosse 
trazido do exterior pelos que detêm os seus segredos formais. A 
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noção de experiência mobiliza uma pedagogia interativa e 
dialógica” (DOMINICÉ

5
 1990, p. 149-150 apud ALMEIDA, 2006 p. 

29). 
 

Tardif (2014) e Gauthier et al (2013) consideram que o saber docente é 

constituído por um amálgama de vários saberes e destacam que os saberes 

que o professor leva para a sua sala de aula não são somente os adquiridos 

nas universidades e os produzidos nas pesquisas. Os professores consideram 

como fonte privilegiada de seu saber- ensinar a sua prática profissional (saber 

experiencial). Segundo Tardif (2014): 

 

“A prática pode ser vista como um processo de 
aprendizagem através dos quais os professores retraduzem a sua 
formação e a adaptam a sua profissão, eliminando o que lhes 
parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida 
e conservando o que pode servi-lhe de uma maneira ou de outra. 
A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica 
(retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática 
profissional” (2014, p. 37). 

 
Assim, ao nosso ver, os saberes adquiridos em nossas formações inicial 

e continuada devem ser compartilhados entre os professores em exercício e 

entre professores e pesquisadores para que tenhamos um enriquecimento de 

nosso saber experiencial. Com esse objetivo, desenvolvi o produto desta 

dissertação (blog). 

Esta renovação e/ou atualização pode se dar de diversas maneiras, mas 

acompanhando a evolução tecnológica e se apropriando da mesma, é 

importante que os educadores criem ambientes para a troca de conhecimentos, 

para que os professores iniciantes neste ramo, bem como os mais experientes, 

consigam encontrar um denominador comum para que todos saiam 

prevalecidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

10.2- O uso do blog para a troca de conhecimentos 

 

Como a ideia deste trabalho é o enriquecimento e facilitação do 

processo de ensino-aprendizagem através da troca de conhecimentos foi 

elaborado, como produto desta dissertação, um blog. Este blog é feito na 

5
DOMINICÉ, P. L´histoire de vie comme processos de formation. Paris:Éditions L´Harmattann, 

1990. 
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plataforma do Google e é gratuito para os usuários que possuem uma conta 

vinculada ao Gmail (e-mail disponibilizado pelo Google). 

O intuito do blog é que ocorra um fórum de discussão a respeito de 

metodologias didáticas desenvolvidas como facilitadoras do processo de 

ensino-aprendizagem de Química. A autora deste trabalho apenas agirá como 

uma mediadora das postagens, uma vez que só o administrador do blog 

(aquele que o criou) possui autorização para a inclusão de material.  

Além de a própria autora atualizar as postagens com notícias, vídeos e 

outras metodologias, outros professores podem comentar a respeito do que foi 

postado, ou ainda podem enviar novas metodologias através do email 

disponibilizado na plataforma, para que sejam postados pela autora do 

trabalho, fornecendo os devidos créditos a quem propôs. Estas metodologias 

serão incorporadas com os devidos créditos aos autores. 

É válido acrescentar que essa discussão para quem está iniciando a 

carreira docente é muito interessante, pois possibilita o contato com 

metodologias que foram aplicadas ou propostas e o relato da experiência e do 

sucesso ou fracasso das mesmas. Além disso, para quem já está na carreira 

do magistério há muito tempo, o contato com metodologias inovadoras pode 

ser um incentivo para a mudança. 

A página pode ser acessada através do endereço: 

http://metodologiadequimica.blogspot.com.br/ e, na primeira postagem (figura  

12), a autora já explica o porquê da criação desta página e que o ideal é que 

haja a interação entre os visitantes da página para que o objetivo da criação do 

blog seja alcançado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Layout do blog  

http://metodologiadequimica.blogspot.com.br/
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Após a aplicação das metodologias didáticas descritas nesta 

dissertação, as mesmas foram divulgadas no blog, de acordo com as figuras 13 

e 14, a fim de que quem acessasse a página já tivesse noção do que foi feito e 

aplicado e contribuísse para o enriquecimento do trabalho. 

 

 

 Figura 13 – Postagem da metodologia de Geometria Molecular 

 

 

     Figura 14 – Postagem da metodologia de Soluções 

 

A página já possui 300 visualizações (em 02 de agosto de 2015) e um 

professor de Química já aplicou a metodologia de Soluções e deixou um 

comentário no blog a respeito da importância da troca de conhecimentos e 

acrescentou que esta metodologia tornou a aula muito mais agradável com 

participação efetiva e interesse dos alunos. 
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11 – Considerações Finais 

 

 O uso de metodologias didáticas alternativas é um instrumento de alto 

poder sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que 

permite que o estudante consiga construir o seu próprio conhecimento e, 

assim, dê a ele mais sentido e relevância no aprender. Segundo Pereira e 

Souza (2004, p. 204), para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra 

com sucesso,  

 

“Os conteúdos devem ser tratados de forma globalizada, 
valorizando as experiências do cotidiano dos alunos, permitindo a 
relação entre teoria e prática, dando significado às aprendizagens 
realizadas na escola, possibilitando que estas sejam úteis na vida, no 
trabalho e no exercício da cidadania.” 

 

 Ao utilizar as metodologias didáticas propostas neste trabalho, foram 

observadas grande motivação e participação dos alunos, quesitos 

fundamentais para o alcance de uma aprendizagem significativa e prazerosa 

tanto para a professora quanto para os alunos. 

 Esta observação foi corroborada pelo melhor desempenho dos alunos 

nos testes de conteúdo e nas respostas obtidas nos questionários de 

avaliação, nos quais as turmas que continuaram com a metodologia aplicada 

normalmente pela professora tiveram mais desinteresse e notas menores no 

teste de aferição de conteúdos.  

Esta experiência em muito acrescentou para a minha formação docente 

e, buscando o crescimento e enriquecimento do meu saber profissional, bem 

como de meus colegas, criei, como produto desta dissertação, um blog que 

tem como objetivo central a troca de experiências adquiridas em nosso dia a 

dia como professores. Esta troca de experiências em muito contribuirá para 

nosso exercício profissional e para o alcance de um ensino de qualidade. 
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13 – Apêndices 

 

APÊNDICE 1 – Diagnose aplicada em todas as turmas 

 

Colégio Pedro II – Campus Centro 

Departamento de Química   Profª Júlia 

Diagnose sobre a metodologia utilizada 

 

Conteúdo: ______________________________________   Turma: _________ 

 

Responda às perguntas abaixo, justificando-as, com seriedade, uma vez que 

suas respostas serão utilizadas para fins de pesquisa. 

 

A) Você achou que a metodologia usada foi suficiente para o entendimento 

pleno do conteúdo? 

(        ) SIM     (        ) NÃO 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

B) Caso a sua metodologia tenha sido a tradicional (quadro negro e giz), 

você acha que este conteúdo poderia ter sido absorvido de maneira 

mais completa se a metodologia fosse outra? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

C) Você acha que o uso de metodologias que não sejam a tradicional 

(quadro negro e giz) facilitam o processo de ensino-aprendizagem em 

Química? 

(       ) SIM     (       ) NÃO 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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D) Caso a sua metodologia não tenha sido a tradicional, você se sentiu 

mais participativo na construção do seu próprio conhecimento? Caso 

sua resposta seja positiva, isso já ocorreu alguma vez com a 

metodologia tradicional? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Teste aplicado para as turmas de 1ª Série do Ensino Médio 

 

Colégio Pedro II – UE Centro 
TESTE DA 2ª CERTIFICAÇÃO – QUÍMICA – 1°EM  
Turma: _________ 
 

Nome: __________________________________ Número: ____ 
Nome: __________________________________ Número: ____ 
 

1) Considerando-se os compostos 

  

1. SiH4 

2. CO2 

3. CCl4 

4. HCl 

5. H2O 

 

Diga quais são polares e suas geometrias através da sua estrutura. 

 

2) Qual das substâncias abaixo tem molécula apolar linear e apresenta 

ligações duplas? Justifique pela sua fórmula estrutural. 

 

a) HCl                                    

b) H2O                         

c) N2                            

d) CO2                     

e) NH3 

3) Determine se as ligações a seguir são polares ou apolares e especifique 

também se são iônicas ou covalentes: 

a)      H2 

b)      HCl 
c)      Cl2 
d)     CO2 
e)      NH3 

 

 
4) Dentre os compostos abaixos: 

N2      HCN      H2O     O2     NaCl 

Coloque-os em ordem crescente do ponto de ebulição. 
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APÊNDICE 3 – Teste aplicado para as turmas de 2ª Série do Ensino Médio 

 
Colégio Pedro II – UE Centro 
TESTE DA 2ª CERTIFICAÇÃO – QUÍMICA – 2°EM  
Turma:_______ 
 

Nome: __________________________________ Número: ____ 
Nome: __________________________________ Número: ____ 
 

1) A partir das substâncias abaixo, forme duas soluções, indicando soluto e 
solvente das mesmas. 
 
20g de H2O 
50g de areia 
10g de sal 
70g de óleo 
40g de gasolina 
5g de álcool 
 

2) A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada abaixo.  

 
Determine a massa de água necessária para saturar 320g de uma 
solução a 40°C. 
 

3) Os frascos a seguir contêm soluções saturadas de cloreto de potássio 

(KC) em duas temperaturas diferentes. Na elaboração das soluções 

foram adicionados, em cada frasco, 400mL de água e 180g de KC. 
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O diagrama a seguir representa a solubilidade do KC em água, em gramas de 
soluto/100mL de H2O, em diferentes temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Determine a temperatura da solução I 
 
 
 

b) Sabendo que a temperatura do frasco II é de 20C, calcule a quantidade de 

sal precipitado (KC). 
 

 


