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RESUMO: Estudos comprovam a importância da concepção adequada do que seja modelo
científico. Na química trabalhamos com diversos modelos e os educandos elaboram modelos
mentais que podem ou não se aproximar dos modelos científicos. Neste trabalho,
apresentaremos a aplicação de um experimento a uma turma de ensino médio que já tinha
sido exposta à conceituação de modelos atômicos. No entanto, tentou-se fazer uma
abordagem mais dinâmica e construtivista para percebermos as limitações tanto das
estratégias aplicadas pelos licenciandos proponentes da pesquisa solicitada em disciplina de
formação de professores da UFS, quanto dos alunos em assimilarem essa nova abordagem de
tal forma a resultar na utilização dos modelos atômicos, apresentados durante suas aulas de
química, na explicação de fenômenos cotidianos.
Palavras chaves: modelos atômicos, concepções alternativas atomistas, pesquisa sobre a
própria prática; experimentação química.
ABSTRACT: Studies show the importance of adequate conception of what scientific model.
In chemistry we work with several models and learners produce mental models that may or
may not be closer to scientific models. In this paper, we present the implementation of an
experiment to a group of high school that had been exposed to the concept of atomic models.
However, we tried to make a more dynamic and constructive to realize the limitations of the
strategies applied by both proponents of undergraduates in applied research discipline for
teachers in UFS, as students assimilate into this new approach so as to result in the use of
atomic models submitted during their chemistry classes, in explaining everyday phenomena.
Keywords: atomic models, atomistic alternative conceptions, research on the practice itself;
chemistry experimentation.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização de modelos na construção e no ensino da ciência não é algo recente, sabese que desde Galileo estes são utilizados. Este conceito tem adquirido importância
fundamental na mudança de propostas nas quais a ciência tem sido considerada composta por
paradigmas, teorias ou programas de investigação (GARAY e col. 2005), ou seja, propostas
nas quais a ciência é concebida como algo neutro e acabado, e não como algo em constante
construção.
A concepção inadequada de modelo em sala de aula é observada tanto nos alunos
(MASKILL & PEDROSA, 1997), quanto nos professores atuantes e em formação (MELO,
2002). Melo constata em sua pesquisa que apenas 18% dos professores entrevistados
concebiam o átomo como uma criação científica, sendo que nesse percentual estavam
incluídos professores mestrandos de uma Universidade pública de São Paulo.
Como os livros didáticos abordam o conceito de modelo pode ser uma das razões para
tais dificuldades, já que esses livros são considerados um dos mais importantes instrumentos
didáticos utilizados nas escolas (LOPES, 1992), com conseqüente efeito nas relações de
ensino e aprendizagem, já que a maioria dos professores tem no livro didático um referencial
para a elaboração de suas estratégias de ensino.
Um dos primeiros momentos em que o conceito de modelo é discutido no ensino de
química é na apresentação do tema “Estrutura Atômica”. Os livros didáticos (FELTRE, 2005;
PERUZZO & CANTO, 1998 e 2007; CARVALHO & SOUZA, 2007; NOGUEIRA NETO &
DIAS, 2005) apresentam geralmente a mesma seqüência: primeiro um capítulo sobre modelos
atômicos, seguido de tabela periódica e, finalmente, ligações químicas. Essa disposição dos
conteúdos é feita de forma fragmentada, ou seja, não se relaciona de maneira satisfatória o
modelo atômico com o modelo particulado da matéria e suas transformações físicas (MELO,
2002). Nem antes nem após a apresentação dos vários modelos atômicos é feita uma discussão
adequada para o modelo particulado da matéria, resultando em concepções alternativas tais
como: a dificuldade de aceitação do vazio entre partículas, concepções atomistas
substancialistas, etc. (MORTIMER, 1995).
A experiência em sala de aula demonstra que, como conseqüência dessa fragmentação o
aluno apresenta dificuldade em estabelecer relações entre o modelo atômico, molecular e o
comportamento da matéria.

Em outras palavras, ele não sabe utilizar um modelo micro

(conceitual e abstrato) para compreender fenômenos macro (real e prático) (MASKILL &
PEDROSA, 1997; NAKHLEH, 1992), visto que relacionar micro com macro não é uma
característica marcante dos livros didáticos tradicionais.
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Além da fragmentação do conteúdo adotada pela maioria dos livros didáticos
comerciais, outra justificativa para compreender as dificuldades de relacionamento entre
modelo atômico e comportamento da matéria está na forma como o termo modelo é abordado.
Um exemplo disto é a definição:
modelo, de um modo bem simples, consiste na maneira como imaginamos que
é algo a que não temos acesso. (PERUZZO & CANTO, 1998, p. 77)

Essa definição é seguida da apresentação da figura 1. Os autores tentam atribuir a esta
figura uma visualização do átomo, como se de fato tal reprodução fosse a do átomo, quando na
realidade a figura representa manifestações da matéria quando submetida a um campo
magnético.

Fig. 01 – Considera-se que acima são vistos ao microscópio de tunelamento, átomos de iodo
retidos sobre platina. (PERUZZO & CANTO, 1998, p. 77)

A associação da figura 1 com o conceito de modelo faz com que o aluno acabe
aceitando o modelo atômico como real, e não como uma construção científica sujeita a
alterações, evidenciando o caráter dinâmico da ciência.
Figura análoga é vista na edição de 2007 (PERUZZO & CANTO, p. 61),
acompanhada da colocação:
Átomos e moléculas são entidades tão pequenas que mesmo o melhor dos
microscópios ópticos não é suficiente para que consigamos enxergá-los. (p.
61)

Maskill e Pedrosa de Jesus (1997) comentam sobre a necessidade de entender que o
átomo não foi descoberto, mas que sua teoria foi construída.
Para Bunge (1976):
Um modelo é uma construção imaginária de um objeto(s) ou processo(s) que
remete a um aspecto de uma realidade a fim de poder efetuar um estudo
teórico por meio das teorias e leis usuais.(p. 12)

Gilbert, Boulter & Elmer (2000) e Justi & Gilbert (2002) definem modelo como:
Uma representação parcial de um objeto, evento, processo ou idéia que é
produzida com propósitos específicos como, por exemplo, facilitar a
visualização, fundamentar a elaboração e teste de novas idéias, possibilitar a
elaboração de explicações e previsões sobre comportamentos e propriedades
do sistema modelado. (in SOUZA, JUSTI & FERREIRA, p. 8, 2006)

Pimentel e Spratley (1971) citam para melhor elucidação que:
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As partículas que mencionamos não podem ser vistas. Os químicos falam de
átomos e moléculas como se eles os tivessem inventado (e inventaram).
Raramente se menciona que átomos e moléculas são apenas modelos, criados
e imaginados para serem similares às experiências realizadas nos
laboratórios. (tradução nossa, p.112)

A pesquisa feita com alunos do ensino secundário em escolas da região de Aveiro,
Portugal (MASKILL & PEDROSA, 1997), levantou as concepções e questões apresentadas
pelos estudantes durante o estudo de modelos atômicos. As questões mais relevantes foram:
Como as pessoas sabem que o átomo existe se elas não podem vê-lo ou sentilo?
Como o átomo foi descoberto?
Sendo os átomos tão pequenos, como foi possível para os físicos descobri-los
e estudá-los?(tradução nossa, p. 133).

Nesse ponto percebemos a não compreensão do que é modelo atômico já que o aluno
entende ter sido o átomo “descoberto” e então estudado, quando na verdade o átomo não foi
descoberto, mas sua teoria foi construída.
No Ensino Médio, não existe uma preocupação com a discussão do termo modelo. No
máximo percebe-se uma abordagem não profunda quando da apresentação de modelos
atômicos. Tal discussão é fundamental, visto que a Química está baseada em modelos, não
somente os atômicos, mas também os moleculares, os de reações, os matemáticos e essa idéia
não é passada ao aluno. Fala-se de moléculas e não modelos de moléculas, reações e não
modelos de reações.
Outro ponto a considerar é o fato de o aluno ao iniciar o Ensino Médio já apresentar
concepções prévias de modelo, ou ainda, modelos de sentido comum e estes têm como base
um realismo ingênuo, como explicita Galagovsky & Adúriz-Bravo (2001):
Os modelos de sentido comum se constroem idiosincrasicamente a partir da
experiência coletiva no mundo natural e das interações sociais, são
eminentemente figurativos, quase pictóricos. (tradução nossa, p. 233)

Algumas possibilidades de modelos de sentido comum são os modelos de aviões,
miniaturas que reproduzem os aviões de tamanho real; bonecos como modelos de pessoas, ou
ainda, as modelos de passarela, e até mesmo algo no qual o estudante apóie uma conduta
(modelo de conduta). A forma como os modelos são ‘construídos’ no mundo natural do aluno
difere da forma como os mesmos são construídos na ciência. Na maioria dessas concepções de
senso comum trata-se de algo concreto, real que pode ser até manuseado. Enquanto que os
modelos científicos para Galagovsky & Adúriz-Bravo:
[...] se constroem mediante a ação conjunta de uma comunidade científica,
que tem a disposição de seus membros ferramentas poderosa para
representar aspectos da realidade. (p. 233)
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Portanto os modelos científicos feitos sobre os sistemas são representações de segunda
ordem, pois são abstrações da realidade.

Conseqüentemente se a abordagem de modelo

científico não é construída com o aluno, prevalecerão nas mentes dos mesmos os modelos de
senso comum.
Consideremos ainda a forma como o desenvolvimento histórico dos modelos
atômicos é feita pela maioria dos livros didáticos. Esse desenvolvimento vem acompanhado
da descrição dos aparelhos e conceitos físicos, envolvidos nos experimentos utilizados na
elaboração dos diferentes modelos. Nessa parte encontramos termos como cátodo, ânodo,
descarga elétrica, íons, moléculas, raias, etc. quando o aluno está começando a aprender sobre
o átomo, ou ainda, como os modelos atômicos foram elaborados.

O aluno não entende

praticamente nada do descrito, dando-lhe a sensação de que o conteúdo que se segue será de
difícil assimilação, ou ainda, terá de decorar todos esses termos estranhos, já que não consegue
entende-los. Será que para compreender a construção e evolução dos modelos atômicos, e
acompanhar como o homem caminhou no seu questionamento da matéria e na elaboração dos
diferentes modelos atômicos, o aluno precisa entender todos esses termos?
Em resumo, o desenvolvimento histórico acompanhado da descrição dos experimentos
gera resultados questionáveis, já que a compreensão dos instrumentos envolvidos nos
experimentos, assim como as leis nas quais eles se apóiam são de difícil assimilação para o
aluno do ensino médio e de pouca ajuda na compreensão do conteúdo.
No estudo de Maskill e Pedrosa (1997), quando vários modelos são apresentados aos
alunos, estes suspeitam da necessidade dos mesmos, questionando:
Qual a razão para tanta variedade de modelos atômicos?
Por que a noção de átomo foi mudada recentemente?
O que é modelo atômico padrão? (tradução nossa, p. 134)

Para responder a essas questões, ressaltamos a colocação de Chassot (2001):
[...] mudam os modelos, mas não a realidade. Temos na verdade
uma nova idéia de átomo, ou seja, um novo átomo, para explicar
uma realidade que não mudou. A mudança que ocorre é no nosso
conhecimento sobre a realidade. (p. 259)

Novamente, ressaltamos que o modelo atômico não é uma descoberta, é uma criação
científica, criação essa utilizada para explicar e prever o comportamento macroscópico da
matéria. Todo modelo, criação científica, vem apoiado em experimentos e cálculos
matemáticos. Enquanto explicar e prever fenômenos ele é aceito, quando determinados
fenômenos não forem mais justificados ou previstos por um determinado modelo, faz-se
necessário a adequação do modelo existente. Portanto, os modelos têm limitações, talvez fosse

5

IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657

mais interessante trabalhar as limitações de cada modelo, com uma linguagem acessível ao
aluno, demonstrando o caráter dinâmico da ciência.
Nessa apresentação histórica, comum à maioria dos livros didáticos comerciais,
percebemos seleções de ocorrências históricas nas quais as conexões necessárias para justificar
os diversos modelos atômicos não ficam claras. Uma das conseqüências desse recorte é a
conclusão de que um modelo substitui o outro, onde o anterior é sempre pior que o posterior,
fazendo o aluno questionar o porquê de não se aprender apenas o modelo “correto”. Sendo que
o interessante seria o estudante perceber que não há um modelo correto e sim leituras
diferentes dos mesmos fenômenos macroscópicos, mostrando o caráter dinâmico da Química.
Chassot (1996) diz que a escolha do modelo atômico deve ser feita, dependendo de como os
átomos modelados vão ser usados depois. Precisamos, então, ter muito claro como iremos
abordar ligações químicas e interações eletrostáticas, para que possamos saber o modelo mais
adequado a ser adotado. Necessariamente, esse modelo não precisa ser o mais atual, nem o
único, mas sim aquele(s) que permita(m) a aprendizagem de maneira adequada permitindo a
relação entre o micro e o macro, entre o imaginado e o visível.
Para os alunos do ensino médio seria interessante perceberem que os modelos são
construções provisórias e suscetíveis de aperfeiçoamento, e ainda, ao longo da história da
ciência, os modelos conseguiram avançar para formas cada vez mais poderosas, abrangentes e
úteis para explicar a realidade.
Temos que considerar também, como outra problemática na abordagem de modelos
atômicos a utilização de analogias, tanto nos livros didáticos quanto pelos professores, para
aproximar modelos abstratos do mundo real do aluno. Exemplos disso é a analogia do ‘pudim
de passas’ para aproximar o aluno do modelo atômico de Thomson e a analogia do sistema
solar para aproximar o aluno do modelo atômico de Bohr. Souza, Justi & Ferreira (2006)
evidenciaram em sua pesquisa que a maioria dos alunos:
•
•
•
•
•
•

não reconhece as analogias como tal;
não reconhece as principais relações analógicas existentes em
cada uma delas;
não identifica limitações das analogias;
não percebe o papel das mesmas no ensino;
não entende que elas se referem a modelos atômicos diferentes e
não distingue e não caracteriza corretamente esses modelos.
(p.22)

Além destas, existem analogias que comparam o comportamento do elétron ao das
pessoas, como a que utiliza o desenho com várias casas, seus respectivos andares e cômodos.
A analogia é a seguinte: cada casa representa o número quântico principal ou nível de energia,
6
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cada andar representa o número quântico secundário ou sub-nível, e cada quarto representa o
número quântico terciário ou orbital (GAROFALO, 1997).

A utilização dessa analogia

também leva o aluno a acreditar que o elétron se movimenta tal qual pessoa e que é uma
partícula sólida, quando para o modelo em questão, o modelo orbital, o elétron tem um
comportamento dualístico (partícula-onda).
O perigo da utilização de analogias para a assimilação de um modelo abstrato, é que o
aluno tende a raciocinar em termos macroscópicos, podendo levar essas analogias longe
demais. Ele pode considerar que o orbital é uma região tão bem definida quanto um
apartamento, ou que o comportamento do elétron é similar ao de uma pessoa. Pela dificuldade
que o aluno tem de migrar do macroscópico para o imaginado, os limites de cada analogia não
ficam bem definidos, fazendo-o estabelecer relações analógicas incorretas. Diferentemente, o
professor entende o que é modelo, migra com facilidade do macro para o micro, portanto,
consegue estabelecer limites para as analogias e acredita, erroneamente, que o aluno também.
Chassot8 cita a Bíblia ao discutir a dificuldade de se fazer modelos adequados para
átomos: “...e dele não farás imagens!”. O aluno do Ensino Médio ao tomar conhecimento de
analogias semelhantes às citadas anteriormente, ele cria uma imagem, e o átomo deixa de ser
um modelo para ser real, palpável e similar a imagem que a analogia criou, e a idéia principal
do modelo matemático que deu origem a esse modelo atômico é distorcida.

2. PROBLEMATIZAÇÃO
Durante a disciplina Estágio Supervisionado II da Universidade Federal de Sergipe,
discutimos inicialmente com os licenciandos a importância do conceito de modelo científico
nas relações de ensino e aprendizagem de ciências, como bem esclarece Galagovsky e col.
2001:
Na verdade, o conceito de modelo está recebendo uma maior atenção na
epistemologia, seguido, entre outras coisas, das investigações específicas na
psicologia da aprendizagem, ciência cognitiva e didática das ciências, que o
identificaram como um conceito poderoso para compreender a dinâmica da
representação que tanto os cientistas como os estudantes fazem do mundo.
(p. 234 – tradução nossa)

Em função dessa discussão alguns alunos resolveram aplicar uma proposta de ensino de
modelos atômicos utilizando experimentação. Tentariam fazer com que os alunos produzissem
hipóteses a partir dos seus modelos de senso comum e/ou modelos da ciência erudita
(Galagovsky e col. 2001) na explicação de fatos cotidianos, como o selecionado: Como são
produzidas as cores dos fogos de artifício? As questões de pesquisa passaram a ser:
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• Os alunos elaborariam modelos explicativos para o fato questionado utilizando os
conceitos ensinados em sala de aula sobre modelos atômicos?
• Os alunos utilizariam as informações de um texto mediado pelos licenciandos para
aprimorar suas explicações e compreender como se faz ciência?
• Os licenciandos conseguiriam gerar questões para produzir hipóteses e fazer com que
os alunos percebessem os limites de aplicação dos modelos atômicos discutidos tanto
em sala de aula com a professora responsável pela disciplina quanto pelos
licenciandos?
• Quais as principais dificuldades que os licenciandos encontrariam na aplicação de uma
proposta de ensino inovadora, aos olhos deles, e como essa pesquisa melhoraria sua
prática e habilidades?

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
3.1. Objeto de Pesquisa
O projeto foi aplicado com 32 alunos com idade entre 14 e 18 anos, do 1º ano do
ensino médio de uma Escola Estadual localizada em Aracaju. Esses alunos foram organizados
em quatro grupos de estudo.
3.2. Objetivo da Pesquisa
Pretendemos avaliar os limites da:
a) utilização das concepções de modelos atômicos, apresentadas aos alunos pelos
professores de química dessa escola, para a explicação de um fenômeno conhecido
pelos alunos, ou seja, emissão de cores distintas pelos fogos de artifícios.
b) aplicação, pelos licenciandos, de modelos de ensino diferentes dos vivenciados
durante toda sua vida escolar.
3.3. Desenvolvimento da pesquisa: Coleta e análise de dados
Na primeira aula foi aplicado um questionário a fim de se conhecer as condições
sociais, culturais e econômicas às quais os alunos estavam expostos.
No segundo contato, para verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, a turma
foi dividida em quatro grupos, sendo estes repetidos durante todo o projeto; cada equipe tinha
cerca de oito alunos e o objetivo desta divisão foi o de promover a interação e o trabalho em
equipe. Ainda neste dia foi feito o seguinte questionamento: “o que você entende por
átomo?” Os alunos discutiram com os componentes do seu grupo e cada um expôs sua idéia
em um pedaço de papel que foi entregue aos licenciandos, pois o tempo deste segundo
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encontro havia esgotado e achou-se necessário o recolhimento das respostas para que não
houvesse modificação das mesmas.
No terceiro encontro foram discutidas as respostas dadas aos alunos e obtivemos cinco
principais categorias:
CONCEPÇÕES

PORCENTAGEM DE ALUNOS

É uma massa em forma de bolinhas

27%

Pequena partícula de um indivíduo

15%

Bolinhas de massa muito pequena

35%

Menor partícula da matéria

23%

Tabela 1. Concepções sobre átomos.

Observa-se na categoria acima que 62% dos alunos compararam os átomos a
“bolinhas” e que 38% utilizaram o termo ‘partícula’. Quando questionados sobre o que era
partícula não conseguiram descrever esse termo, concluímos a partir desses dados que o
modelo predominante na mente dos alunos era o modelo de Dalton, independentemente de
terem sido expostos às explicações dos modelos atômicos de Thomson e Bohr durante suas
aulas de química. Nenhum dos alunos citou o átomo como uma criação científica, mostrando
que para eles o átomo é algo real. Os 15% dos alunos que definiram como ‘pequena partícula
de um indivíduo’, talvez estivessem considerando ainda o átomo como uma entidade que se
aproxima da célula. Por outro lado, os licenciandos deveriam ter aproveitado a oportunidade
para questionar os alunos se estes acreditavam que o átomo foi descoberto ou se era uma
criação científica, pois a partir das idéias resultantes desse questionamento teriam a
oportunidade de aprimorar as concepções sobre modelos utilizados em ciência.
No quarto encontro os licenciandos anotaram as informações que os alunos tinham
sobre modelo atômico de Dalton, Thomson e Bohr, escrevendo na lousa os principais pontos
destacados pelos alunos. Perceberam que a abordagem adotada pelos alunos não considerava
as limitações de cada modelo, ou seja, cada modelo apresenta limites de explicação e previsão
para um dado fenômeno. Também durante esse encontro perceberam que não foi discutido
com os alunos como historicamente ocorria a construção de modelos científicos.
Durante o quinto encontro com a turma foram feitas as seguintes perguntas:
O que produz as cores nos fogos de artifícios? Existe alguma relação entre a cor e
os átomos que constituem a matéria?
Os alunos discutiram com seu grupo de trabalho, resultando nos dados coletados
através de pedaços de papel com respostas individuais e resumidas na Tabela 2.
9
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CATEGORIA

PORCENTAGEM DOS ALUNOS

O que produz as cores são os “quisuques” (suco de
frutas em pó colorido)

28%

Corantes

53%

Substâncias quaisquer

9%

Pólvora colorida

10%

Tabela 2. Concepções sobre causas das cores nos fogos de artifício.

A partir da categorização acima, percebe-se que 91% dos alunos conceberam a classe
dos corantes como emissor de coloração dentro dos fogos de artifícios. Logo, constata-se que
o aluno não associa a cor à natureza das partículas que compõem as substâncias, mas sim à
substância. Ou ainda, se os fogos de artifícios emitem cores verdes ou azuis, é porque deve ter
um corante de cor verde ou azul. Não utilizaram nenhum modelo atômico para justificar o
questionamento feito.
No sexto encontro os licenciandos propuseram a seguinte questão:
Vocês saberiam dizer de que são feitos os fogos de artifícios?
Essa questão foi feita com a finalidade de confirmar ou não a categorização observada
a tabela 2 e obtivemos as seguintes concepções descritas na tabela 3.

CONCEPÇÕES

PORCENTAGEM DOS ALUNOS

Pólvora Bambu, cordão e ‘quisuque’, palito

30%

de fósforo.
Corante, pólvora, cordão e areia.

50%

Pólvora, corante ou Pólvora colorida e
areia, papel crepom e palito de fósforo.

20%

Tabela 3. Concepções sobre a composição dos fogos de artifício.

Comparando a tabela 2 com a 3 os licenciandos confirmaram que os alunos se detém
às características macroscópicas e o não utilizaram os modelos atômicos apresentados em sala
de aula e resumidos pelos licenciandos.
No sétimo encontro foi utilizado um texto e este foi lido parágrafo por parágrafo pelos
alunos e explicitados pelos licenciandos quando questionados sobre termos nele utilizados.
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Após essa leitura mediada pelos licenciados, estes solicitaram nova leitura individual com
posterior discussão entre os elementos do grupo. Selecionamos uma parte do texto que fazia
menção ao Modelo de Bohr e que poderia ser utilizado para justificar a cor dos fogos de
artifício:
FOGOS DE ARTIFÍCIOS: BONITO PARA OS OLHOS, UM PERIGO PARA AS
MÃOS!
[...]As cores produzidas em um show de fogos de artifício podem ser produzidas a partir
de dois fenômenos, a incandescência e a luminescência.
A incandescência é a luz produzida pelo aquecimento de substâncias. Quando se aquece
um metal, por exemplo, ele passa a emitir radiação infravermelha, que vai se modificando até
se tornar radiação visível na cor branca. Isso irá depender de qual temperatura é atingida.
Um exemplo de incandescência são as lâmpadas incandescentes, onde existe um filamento de
tungstênio que é aquecido e passa a produzir luz, a partir da incandescência.
A luminescência é a luz produzida a partir emissão de energia, na forma de luz, por um
elétron excitado, que volta para o nível de energia menos energético de um átomo. Esta é
uma característica de cada elemento químico. Ou seja, sais de sódio quando aquecidos,
emitem luz amarela, já os sais de estrôncio e lítio produzem luz vermelha, os de bário
produzem luz verde e assim por diante. Os fogos de artifício utilizam deste fenômeno e desta
variedade, uma vez que há fogos das mais diversas cores. [...]
A utilização do texto tinha como objetivo verificar se ocorreria alguma evolução
conceitual no sentido da utilização do modelo particulado da matéria para justificar um
fenômeno. Os licenciandos refizeram a pergunta utilizada para compor a tabela 2 e obtiveram
as respostas sintetizadas na tabela 4.

CONCEPÇÕES
Produz

cor

devido

a

dois

PORCENTAGEM DOS ALUNOS
fenômenos:

incandescência e luminescência causadas por uma

30%

substância.
Produz cor porque tem alguma substância nela que
dá origem a incandescência e luminescência

45%

É porque sem energia os fogos não iam produzir
cor, pois tem algum composto que produz essa cor.

25%

Tabela 4. Concepções sobre coloração dos fogos após leitura do texto.
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Os licenciandos perceberam que os alunos retiraram palavras do texto para responder
ao questionamento, levando-os a questionar o colocado por Galagovsky e col. (2001):
[...] muitas vezes verificamos a declamação de textos memorizados porém,
com o passar do tempo, aprendizagens aparentemente corretas se desfazem,
aparecendo novamente idéias errôneas, não correspondentes ao modelo
científico apropriado.[...] (tradução nossa, p. 232)

De fato, os licenciandos observaram a não existência de relação entre cor e modelos
atômicos, já que nas respostas prevalece a visão substancialista (MORTIMER, 1995).
Nos dois últimos encontros os licenciandos apresentaram um experimento, com intuito
de gerar um conflito que fizesse os alunos recorrer aos modelos atômicos memorizados por
eles na tentativa de construir hipóteses para justificar a coloração dos fogos de artifício.
Resumiremos o procedimento experimental: colocou-se álcool anidro em um cadinho,
e este foi queimado produzindo uma chama uniforme.

Em seguida três soluções contendo

água e sal de cloreto de bário, água e sal de cloreto de cromo e água e sal de cloreto de
estrôncio, sendo que cada uma dessas soluções foi colocada em três borrifadores distintos e
cobertos com papel fosco, foram lançadas em direção a chama, uma por uma. Cada solução
produziu uma cor característica quando lançadas na chama, ou seja, o borrifador contendo
solução de cloreto de bário emitiu uma chama de coloração rosa, já o borrifador solução de
cloreto de cromo formou chama de coloração verde e finalmente o recipiente com solução de
cloreto de estrôncio emitiu a cor vermelha.
Os licenciandos questionaram os alunos do porque as chamas com diferentes sais
produziam cores distintas e novamente os alunos associaram a coloração da chama com a cor
da substância, pois eles acreditavam, por exemplo, que se a solução de sal de bário emitiu
uma coloração rosada, então o sal de bário apresentaria essa cor também.
Os licenciandos decidiram então provocar um conflito cognitivo nos alunos ao retirar
o papel fosco que encobria os borrifadores, deixando os alunos surpresos quando estes
constataram que as três soluções eram incolores. No entanto, eles não souberam gerar novas
hipóteses para explicar o fenômeno, e ficaram aguardando dos licenciandos a resposta,
reproduzindo um modelo tradicional de ensino/aprendizagem, ou seja, onde o Discurso do
Mestre (VILLANI & BAROLLI, 2006) impera, e o professor é o detentor do conhecimento e
o aluno é o receptor. E foi exatamente o que os licenciandos fizeram, explicaram a coloração
das soluções distintas conectando com o modelo atômico de Bohr.
No entanto, os licenciandos não puderam continuar sua pesquisa para verificar se os
alunos seriam capazes de explicar novos fenômenos agora se apoderando tanto do modelo
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particulado da matéria e dos modelos atômicos, pois a professora limitou o trabalho destes a
oito encontros.
Considerações Finais:
Como as questões de pesquisa se concentram nas dificuldades para a:
a) utilização das concepções de modelos atômicos, apresentadas aos alunos pelos
professores de química dessa escola, para a explicação de um fenômeno
conhecido pelos alunos, ou seja, emissão de cores distintas pelos fogos de
artifícios;
b) aplicação, pelos licenciandos, de modelos de ensino diferentes dos vivenciados
durante sua vida escolar para auxiliar os alunos na formulação de hipóteses e
utilização do conhecimento científico para explicar um fenômeno.
Percebemos que quando o aluno é questionado sobre o que é o átomo, o modelo
mental que prevalece é o modelo de Dalton, embora o aluno não tenha a idéia de que modelo
é uma criação científica e não uma entidade real. E ainda, esse modelo não é utilizado para
pensar a matéria como um modelo particulado já que as explicações para a coloração dos
fogos de artifício foram sempre baseadas no que os sentidos humanos podem perceber, ou
seja, as substâncias, independentemente dos esforços dos licenciandos para a utilização dos
modelos atômicos para explicitar esse fenômeno. Nossa hipótese é de que, como os modelos
atômicos são inseridos como uma unidade estanque e não conectada para estabelecer modelos
para a matéria e, portanto para as substâncias, os alunos não conseguiram utilizar os modelos
criados para os átomos para prever explicações atomistas para um fenômeno cotidiano, pois
as formas como os conceitos lhes foram ensinados não lhes permitiu entender como se
constrói ciência, e que esta está em constante modificação.
Talvez se o ensino de química fosse iniciado pela explicação de como os modelos
científicos se constituem historicamente como criações mentais de um mundo invisível,
partindo de hipóteses, dúvidas e reformulações, esses alunos seriam capazes de expressar
melhor seus modelos mentais (BORGES, 1997) sobre a matéria a partir de modelos atômicos.
Por outro lado, os licenciandos idealizadores da pesquisa aplicada, que apresentam
uma história escolar onde seus modelos mentais nunca foram questionados, onde o Discurso
do Mestre (VILLANI & BAROLLI, 2006) imperou, também não souberam estruturar
questões e mediações pedagógicas que permitissem a expressão dos modelos mentais dos
alunos sobre a matéria a partir do que lhes foi ensinado na sala de aula. A pesquisa sobre a
própria prática os fez refletir sobre aquilo que consideravam solução para uma problemática
tão delicada, como o ensino de modelo, através da experimentação, instigando-os a novas
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tentativas futuras, talvez mais profícuas e menos idealizadoras. No entanto, essa avaliação
crítica só foi possível a partir da pesquisa sobre a própria prática, auxiliada pela docente
orientadora e seus colegas de licenciatura, permitindo uma visão menos subjetiva da atuação
docente desses licenciandos.
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