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RAFAEL DE JESUS SANTANA

PREFÁCIO

$YLGDDFDGrPLFDpSUHQKHGHGHVD¿RVGL¿FXOGDGHVHQFRQWURVH
encantos! O cotidiano de trabalho formativo, alinhado a uma política de
DXWRIRUPDomRH[LJHQRVFRPSURPHWLPHQWRLQWHQVLYRFRPDVDWLYLGDGHV
GHGRFrQFLDH[WHQVmRHSHVTXLVD$OLQKDGRVDR³VDEHUViELR´HDR³VDEHU
DVHUVDELGR´EXVFDPRVVHPSUHXPVDEHUGHFRPR³HQVLQDUDVDEHU´
1RVVDVSUiWLFDVHUHÀH[}HVQRFDPSRGHSHVTXLVDVHPSUHIRUDP
fortalecidas pelas interlocuções, trocas e aprendizagens que construímos
com nossos alunos em sala de aula e nos trabalhos de orientação. Rafael
de Jesus Santana foi o primeiro encontro que tivemos como orientadora
e a professora Samísia Fernandes, como coorientadora, cuja defesa de
PHVWUDGR GR WUDEDOKR LQWLWXODGR ³)RUPDomR H $WXDomR GR 3URIHVVRU
de Química: um estudo sobre a transposição didática dos modelos
DW{PLFRV´IRLUHDOL]DGDGHIRUPDEULOKDQWH
Naquele período, o Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática, da Universidade Federal de Sergipe, havia sido
implantando, tornando-se em novo espaço de formação continuada de
professores, em sua maioria acolhendo egressos oriundos da formação
LQLFLDOHP0DWHPiWLFD)tVLFD4XtPLFD%LRORJLDHRXWUDViUHDVD¿QV
Esse Programa tem sido um espaço privilegiado para formar o professorpesquisador, preocupação principal de Rafael Santana. Um professor
DIHLWR D PXGDQoDV FDSD] GH PRELOL]DU VDEHUHV TXH R OHYH D UHÀHWLU
sobre o que ensina, como ensina e para quem ensina. Um professor
TXHUHFRQKHFHR³VDEHUViELR´PRELOL]DQGRVHSDUDID]HUHVFROKDVGH
ordem didático-pedagógicas que permitam a apreensão de conceitos e
fundamentos da ciência que leciona.
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Nessa persistência da dimensão didática, particularmente
direcionada ao ensino de Química, Rafael Santana teve o seu encontro
com o francês Yves Chevallard, especialmente sobre a teoria da
³WUDQVSRVLomR GLGiWLFD´ 2 IUDQFrV FRQVWUXLX VHX DUFDERXoR WHyULFR
IUHQWHDH[SHULrQFLDVQRHQVLQRGD0DWHPiWLFDHWHPVLGRDSOLFDGRHP
outras disciplinas, como fez o autor em relação ao ensino de Química.
5DIDHO6DQWDQDEXVFRXHQWmRLQYHVWLJDUFRPRRFRUUHD³WUDQVSRVLomR
GLGiWLFD´ GRV PRGHORV DW{PLFRV HP WUrV QtYHLV QD IRUPDomR LQLFLDO
do professor de Química na universidade (instituição formadora); na
atuação de egressos dessa formação no ensino médio e, ainda, como os
alunos validam os saberes construídos a partir do conteúdo ensinado.
(VVDWULDQJXODomRGHGDGRVH[LJLXXPHPSHQKRQDDQiOLVHGHFRQWH~GR
VXEVLGLDGRSRU/DXUHQFH%DUGLQSURIHVVRUDVVLVWHQWHGD8QLYHUVLGDGH
de Paris V.
No recorte feito por Rafael Santana para materializar esse livro,
RV DFKDGRV DSUHVHQWDGRV VH GHEUXoDP VREUH R &HQWUR GH ([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense, uma instituição de ensino secular, responsável pela
formação de inúmeros intelectuais sergipanos, com mais de 100 anos
de história e que se mantém na linha de frente na qualidade do ensino
médio ofertado no Estado de Sergipe. Isso demonstra sua longevidade
e sua importância no universo cultural sergipano.
Faz 11 anos que dista este livro da defesa da dissertação de
mestrado de Rafael Santana. O tempo passou, a vida seguiu seu
curso, mudamos nossos itinerários, porém, reservamos na memória
OHPEUDQoDVTXHSUHYDOHFHPHYLYL¿FDPRQRVVRSDVVDGRHVSHFLDOPHQWH
QR H[HUFtFLR GD GRFrQFLD QR TXDO TXDQGR ³HQVLQDPRV WDPEpP
DSUHQGHPRV´ HVSHFLDOPHQWH DR DFRPSDQKDU XP WUDEDOKR VLQJXODU GH
FRQVWUXomRGHFRQKHFLPHQWRDH[HPSORGRTXHRFRUUHXFRPDUHIHULGD
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dissertação, que materializou uma investigação relevante, evidenciando
a emblemática correção entre conteúdo e didática.
Muitos trabalhos acadêmicos são esquecidos nas prateleiras dos
arquivos e bibliotecas, por vezes, silenciados por muito tempo e/ou
para sempre; outros, são revistados eventualmente, como curiosidade
histórica ou como algo já ultrapassado; outros, porém, permanecem e
são reatualizados. A permanência do trabalho acadêmico assegura sua
qualidade e perenidade de seus achados, possibilitando outros estudos,
especialmente quando se debruça sobre o chão da escola. Acreditamos
que o trabalho em pauta, segue este terceiro caminho.
$R EXVFDU HQWHQGHU D ³WUDQVSRVLomR GLGiWLFD´ GRV PRGHORV
DW{PLFRV QR &HQWUR GH ([FHOrQFLD $WKHQHX 6HUJLSHQVH OHYDQGR HP
consideração a triangulação entre formação inicial, ensino médio e
aprendizagem dos alunos, o autor estabeleceu uma tessitura singular,
FRPSOH[DHSRWHQFLDOL]DGRUDQDEXVFDGHVXSRUWHWHyULFRHPHWRGROyJLFR
que o ajudasse a ser mais professor, sendo mais pesquisador.
(VWUXWXUDGR HP WUrV FDStWXORV R WH[WR GLVFXWLX LQLFLDOPHQWH
³DVFDGHLDVGRVDEHU´QRTXDOHYLGHQFLRXRVGHVD¿RVHRVHPEDWHVGH
formação e atuação dos professores de Química, como a distância entre
teoria e prática, tanto na formação inicial como na reprodução desse
distanciamento na sua atuação na escola, e destacou também a pouca
prioridade na formação didático-pedagógica nas universidades, em
razão da ênfase aludida ao conteúdo de Química.
(VVDVUHÀH[}HVDSRQWDUDPSDUDDQHFHVVLGDGHGHHTXLOtEULRHQWUH
formação em Química e formação pedagógica para ensinar Química.
Isto implica que os professores precisam se apropriar dos discursos,
GRVREMHWLYRVGRVPpWRGRVHGRVFRQWH~GRVFRP¿QVHGXFDFLRQDLVGH
IRUPDURVSURIHVVRUHVGHIRUPDFUtWLFDHUHÀH[LYD
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$FRPSUHHQVmRGD³WUDQVSRVLomRGLGiWLFD´HPVXDSHUFHSomR
SRVVLELOLWDVHJXQGRRDXWRUDIRUPDomRGHXPDSRVWXUDUHÀH[LYDFRP
impacto na prática pedagógica, já que mobiliza saberes teóricos e
metodológicos importantes para sua atuação na escola. Essa equação se
H[SUHVVDFRPSURSULHGDGHHPVHXWH[WRHQWUHR³VDEHUViELR´±8)6QD
IRUPDomRLQLFLDOFRPR³VDEHUDHQVLQDU´±HODERUDGRSHORVSURJUDPDV
manuais de ensino e livros didáticos até o saber efetivamente ensinado,
transformado em saber escolar, materializado no ensino médio.
5DIDHO6DQWDQDIH]XPDERDUHÀH[mRVREUHDIRUPDomRLQLFLDO
do professor de Química, levando em conta a matriz curricular e
novas demandas educacionais, dentro de um ponto de vista histórico.
Fez alusão às disciplinas voltadas para a instrumentalização didáticoSHGDJyJLFDQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFDEHPFRPRDTXHODV
voltadas para a prática dos alunos nas escolas, particularmente na
Universidade Federal de Sergipe. Evidenciou o quanto este ensino
tem ocorrido de forma fragmentada, ainda que os recursos utilizados
SHORVSURIHVVRUHVDH[HPSORGRVOLYURVWH[WRWHQKDPFRQGX]LGRDXPD
DSUR[LPDomRGR³VDEHUGHUHIHUrQFLD´ FLHQWt¿FR PDVVHPQRHQWDQWR
ter dado o suporte pedagógico necessário para que este saber fosse
transposto didaticamente na prática docente, no ensino médio.
Depois se debruçou sobre a atuação do professor de Química
no ensino médio, focando no que, no como e com quais recursos os
docentes do Atheneu ensinam o modelo atômico, evidenciando alguns
DVSHFWRVGRHQVLQRGH4XtPLFDFRPRDQHFHVViULDFRQWH[WXDOL]DomRGR
saber. Sinalizou sobre a necessidade de continuidade de estudos pelos
professores, aprofundando a formação inicial, a partir do que constatou
nos depoimentos basilares dos professores de Química desta instituição,
especialmente sobre a forma como aprenderam o conteúdo modelos
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atômicos e de que forma retrabalharam em nível do ensino médio,
constatando em linhas gerais que há uma perpetuação de transmissão
de conteúdo, muitas vezes, sem buscar uma correlação entre o que se
ensina e a realidade daqueles que aprendem.
6DOLHQWRX DLQGD TXH QD IRUPD FRPR D ³WUDQVPLVVmR GLGiWLFD´
sobre os modelos atômicos ocorreram no ensino médio, há um certo
GLVWDQFLDPHQWR GR ³VDEHU ViELR´ SHOD IRUPD DEVWUDWD FRPR RFRUUH
esse processo. Nessa direção, assinalou o autor que a compreensão do
que os docentes, egressos da UFS, aprenderam e ensinam no Centro
GH ([FHOrQFLD $WKHQHX 6HUJLSHQVH SHUPLWLX DFRPSDQKDU GH IRUPD
cuidadosa como as situações de ensino médio e ensino superior se
entrelaçam, especialmente quando se trata de uma atividade essencial
QRHQVLQRGH4XtPLFDFRPRRFRUUHXFRPD³WUDQVSRVLomRGLGiWLFD´GRV
modelos atômicos, por vezes tratado de forma simplista.
Quando se debruçou sobre os dados colhidos dos alunos
VREUH R TXH WLQKDP DSUHQGLGR VREUH ³PRGHORV DW{PLFRV´ FRQVWDWRX
convergências e divergências entre os dados colhidos deles e dos
SURIHVVRUHV  VLQDOL]DQGR HQWmR  SDUD D FRPSOH[LGDGH GD WHRULD
GD ³WUDQVSRVLomR GLGiWLFD´ HVSHFLDOPHQWH TXDQGR VH FRQVLGHUD D
triangulação formadores (na iniciação formativa), professores (na
DWXDomR SUR¿VVLRQDO  H DSUHQGHQWHV GLVFHQWHV QR HQVLQR PpGLR  $
aprendizagem desses últimos não é considerada na teoria de Chevallard,
o que permitiu Rafael Santana avançar na compreensão da problemática
investigativa, quando integrou como os alunos aprendem os modelos
atômicos em sua pesquisa.
2 GHVD¿R HPSUHHQGLGR SHOR DXWRU SDUD UHDOL]DU VXD SHVTXLVD
e organizar esse livro, demonstrou como se forma um professorpesquisador, voltado tanto para as questões conceituais e princípios
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IXQGDPHQWDLVGRTXHVHHQVLQDFRQYLGDQRVDVXDOHLWXUDHjUHÀH[mR
VREUH D IRUPDomR GRFHQWH H VXD DWXDomR SUR¿VVLRQDO 'HEXOKDU DV
páginas deste livro permitem-nos tanto a compreensão de um modelo
cuidadoso de investigação, no âmbito da formação docente, como o
entendimento da dimensão de formação de um professor-pesquisador,
enraizado com a realidade da escola pública de ensino médio. Por
isso, nosso convite a leitura deste livro é reforçado pela urgência em
se pensar o ensino, encontrando alternativas didático-pedagógicas
capazes de mobilizar efetivamente, professores para continuidade auto
formativa e dos alunos para a aprendizagem.
O trabalho de Rafael Santana potencializa outras investigações
VREUH RV FXUVRV GH IRUPDomR GRFHQWH DWXDomR SUR¿VVLRQDO H
DSUHQGL]DJHP QR HQVLQR PpGLR JDUDQWLQGR XP ³OXJDU´ HVSHFLDO QD
dimensão didático-pedagógica nessa trajetória triangular de envolvidos
no ato de ensinar e de aprender.
Maria Neide Sobral
(Aracaju, julho de 2020, em Isolamento Social)

16

RAFAEL DE JESUS SANTANA

APRESENTAÇÃO
A apresentação da presente obra ocorre em meio a um
isolamento social, ocasionado por uma pandemia viral, denominada
Covid-19, cujas consequências têm sido lastimáveis. Esta pandemia,
DOpPGHFHLIDUPLOK}HVGHYLGDVHPWRGRRPXQGRWURX[HPXGDQoDVHP
diversas esferas da sociedade – econômica, social, cultural, inclusive,
QDHGXFDomRHFRQVHTXHQWHPHQWHQRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRGRFHQWH
([SOLFR3RUFDXVDGRLVRODPHQWRVRFLDOLQGLFDGRFRPRPHGLGD
para reduzir o risco de infecções, as universidades e as escolas tiveram
que ser fechadas. As aulas passaram a ocorrer na modalidade à distância,
H[LJLQGRQRYDVKDELOLGDGHVHFRPSHWrQFLDVSDUDSURIHVVRUHVHDOXQRV
em todos os níveis da educação.
Nesse sentimento, apresento a presente obra cuja origem ocorreu
D SDUWLU GH UHÀH[}HV GD PLQKD GLVVHUWDomR GH PHVWUDGR GHIHQGLGD QR
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
(PPGECIMA), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 2010.
Trata-se de compromisso político a divulgação dos resultados
de dissertações e teses em formato diferente daquele que foi produzido,
consiste em mais uma oportunidade de ampliar o alcance. Por isso,
DVVXPLRGHVD¿RGHSURSRUUHÀH[}HVHPWRUQRGDIRUPDomRHDWXDomRGR
SURIHVVRUGH4XtPLFDQRFRQWH[WRGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDGRVPRGHORV
atômicos.
Passados mais de dez anos que defendi a minha dissertação,
acredito que este foi o momento mais adequado para fazer essa
IRUPDWDomR QR WH[WR SRLV DR ORQJR GHVVHV DQRV DGTXLUL QRYDV
H[SHULrQFLDV TXH DPSOLDUDP R PHX ROKDU VREUH R REMHWR R TXH
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possibilitou lançar diferentes olhares acerca da mobilização do saber
não apenas no sistema didático, mas também fora dele.
Por isso mesmo, passei a defender a formação do professor de
Química pela pesquisa como um caminho para a busca da melhoria
do ensino, reforçando a necessidade de uma formação continuada e
SHUPDQHQWH FRP D ¿QDOLGDGH VXSULU DV QHFHVVLGDGHV IRUPDWLYDV GRV
professores de Química e, desta forma, contribuir para a alfabetização
FLHQWt¿FDGHFDGDFLGDGmR
Passei a compreender a formação do professor de Química
FRPR XP SURFHVVR UHODFLRQDO FRQWtQXR ÀH[tYHO SUREOHPDWL]DGRU H
inacabado.
1HVVH FRQWH[WR SURSXVPH D LQYHVWLJDU FRPR RFRUUHX D
transposição didática dos modelos atômicos na universidade e na escola,
da formação inicial dos professores de Química na UFS à atuação do
SURIHVVRUQR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHORFDOL]DGRHP
Aracaju-SE.
Para tanto, foi do meu interesse saber: (1) como a formação
inicial do professor de Química, na UFS, contribuiu para a transposição
didática dos modelos atômicos, (2) como o professor de Química,
egresso da UFS, ensinou os modelos atômicos no ensino médio e, (3)
o que e como os alunos das professoras pesquisadas aprenderam sobre
modelos.
1mRIRLWDUHIDIiFLODVVXPLURGHVD¿RGHDUWLFXODUDERUGDJHQVWmR
FRPSOH[DVPDVWmRUHOHYDQWHV
A intenção foi a de traçar uma tessitura partindo das minhas
H[SHULrQFLDVHQTXDQWRHVWXGDQWHGRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDGH4XtPLFD
QD 8)6   SHUSDVVDQGR SHOR LQtFLR GD PLQKD H[SHULrQFLD
docente, especialização e mestrado, trazendo em seu bojo concepções
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da atualidade, amadurecidas e moldadas ao longo dos anos.
$ LGHLD GH UHODWDU D PLQKD H[SHULrQFLD SDUWLQGR GD IRUPDomR
LQLFLDO DWp D DWXDOLGDGH RFRUUHX FRP D ¿QDOLGDGH GH SURSRU UHÀH[}HV
VREUHRVFRQFHLWRVDERUGDGRVQDSUHVHQWHREUDEXVFDQGRDSUR[LPDo}HV
FRPDH[SHULrQFLDGHFDGDOHLWRUTXHDVVLPFRPRHXMiVHDQJXVWLRXH
RXDLQGDVHDQJXVWLDFRPDWDUHIDWmRFRPSOH[DGHDSUHQGHUDHQVLQDU
de ensinar a aprender e de aprender a aprender.
eQHVVHXQLYHUVRTXHFRQYLGRYRFrOHLWRUHOHLWRUDDUHÀHWLUVREUH
a formação do professor de Química e o ensino de Química, levando em
FRQVLGHUDomRDUHDOLGDGHRVGHVD¿RVHDVSHUVSHFWLYDVTXHQRUWHLDPR
empenho de tantos pesquisadores, educadores e estudantes na busca da
melhoria do ensino.
Não tive a pretensão de apresentar a você uma obra organizada
de forma linear, com ideias concatenadas passando a falsa impressão de
que discutir formação de professores e prática docente é tarefa simples.
7UDWHLRDVVXQWRFRPRHOHpFRPSOH[RGHPRGRTXHTXDQGRHXGHUD
última pausa na escrita desta obra já não lembrarei a (des)ordem dos
temas abordados.
&RP LVVR TXHUR D¿UPDU TXH QmR HVJRWHL D GLVFXVVmR H QXQFD
passou por minha cabeça que alguém consiga tal feito. Ao contrário,
DVODFXQDVLGHQWL¿FDGDVSRUFDGDXPGHYRFrVGXUDQWHDOHLWXUDGHFDGD
página, devem estimular novas leituras de mundo e novas iniciativas
para ampliar o debate, tanto no meio acadêmico quanto fora dele, desde
que o objetivo de todos seja sempre o mesmo: a busca da melhoria do
ensino de Química.
Rafael de Jesus Santana
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INTRODUÇÃO
$EXVFDSRUPHOKRULDVQDHGXFDomRpXPGHVD¿RFRQVWDQWHTXH
envolve pesquisadores, educadores, estudantes e a sociedade geral. No
cerne dessas discussões destaca-se a formação inicial de professores e a
prática docente, objeto de inúmeras discussões acadêmicas que buscam
VXSHUDU R GLVWDQFLDPHQWR H[LVWHQWH HQWUH WHRULD H SUiWLFD QR DPELHQWH
educacional.
Nesse universo, pesquisas voltadas para ensino de Química têm
se tornado cada vez mais frequentes, principalmente diante de novas
propostas curriculares de seleção e organização de conteúdos que visam
DVXSHUDomRGHGH¿FLrQFLDVFRPRDIUDJPHQWDomRDGHVFRQWH[WXDOL]DomR
DDXVrQFLDGHH[SHULPHQWRVHDIDOWDGHVLQWRQLDHQWUHRTXHpHQVLQDGR
e o cotidiano do aluno.
Segundo Maldaner (2006) nas escolas de ensino médio, os
professores de Química costumam seguir uma sequência convencionada
de conteúdos de Química sem levar em consideração as inter-relações
H[LVWHQWHV HQWUH HOHV H PXLWR PHQRV FRP TXHVW}HV PDLV DPSODV GD
sociedade.
Imerso a essa realidade, apresento esta obra partindo de
UHÀH[}HVGDPLQKDGLVVHUWDomRGHPHVWUDGRGHIHQGLGDQR3URJUDPDGH
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 2010.
Desde então, minhas concepções de ciência, de ensino e de
DSUHQGL]DJHPIRUDPVHQGRPRGL¿FDGDVGLDQWHGHHVFROKDVFUHQoDVH
argumentos iniciais que foram amadurecidos, e, por isso, a presente
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REUDSDVVRXDVHULQWLWXODGD³'DIRUPDomRLQLFLDOjSUiWLFDGRFHQWHXP
estudo sobre a transposição didática dos modelos atômicos no Atheneu
6HUJLSHQVH´
$FUHGLWRTXHRGHVD¿RGHSURSRUUHÀH[}HVVREUHDIRUPDomRH
a atuação do professor de Química após onze anos do meu mestrado é
um aspecto positivo porque, ao longo desses anos, consegui me afastar
do produto da dissertação à medida que adquiri novos conhecimentos e
nova leitura de mundo para fazer educação Química.
O ponto de partida da discussão é a concepção do ambiente
de formação inicial e da prática docente enquanto lócus privilegiado
SDUD D PRELOL]DomR GH VDEHUHV RQGH EXVFR ID]HU DSUR[LPDo}HV HQWUH
as transformações dos saberes e a reintegração do sujeito ao processo,
mudando o foco da escola para o sujeito aprendiz, como um ser de
UHODo}HVHFRQH[}HV
Outro aspecto presente na obra é a necessidade de traçar
DUJXPHQWRV QD GLUHomR GD UHDOLGDGH PXGDQoDV DYDQoRV GHVD¿RV
e perspectivas dos cursos de formação de professores de Química,
notadamente nos ofertados pela Universidade Federal de Sergipe
8)6  YLVDQGR D UHGH¿QLomR GR SDSHO GR SURIHVVRU TXH VH IRUPD QD
relação professor, aluno e futuro professor.
Entendo que investigar a prática docente possibilita a
compreensão não apenas do processo de mobilização dos saberes, mas,
também, do processo de transformação do saber, sempre considerando
HVVHSURFHVVRFRPRFRPSOH[RLQFRPSOHWRHFRQWtQXR
Aproveito para esclarecer que ao longo desta obra uso o termo
mobilizar por entender que dá ideia de movimento, não no sentido
de transportar de um lado (academia) para o outro (escola), mas de
LQWHUDomRHUHVVLJQL¿FDomRGRVDEHUQRVLVWHPDGLGiWLFRHQWUHRVVXMHLWRV
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educacionais.
Nesse sentido, recorro a Chagas (2009, p. 62) por concordar com
DLGHLDGHTXH³RSURFHVVRGHVXSUHVVmRPRGL¿FDomRHWUDQVIRUPDomRSRU
que passam os saberes, durante a transposição didática, como conceitua
Chevallard (1991), ultrapassa a concepção de simples movimento de
WUDQVSRUWDUDOJRGHXPOXJDUSDUDRXWUR´
O uso do termo transmitir, a meu ver, é inadequado pois tem
sentido estático, remete à ideia de transmissão/recepção onde o aluno
tem papel receptivo no processo de ensino e aprendizagem, enquanto o
professor é o detentor do saber e, por isso, injeta informações na cabeça
dos alunos sem que ocorra problematização do ensino.
É nesse sentido que o termo mobilizar parece-me mais adequado,
SRLVWDQWRSURIHVVRUTXDQWRDOXQRPRELOL]DPHUHVVLJQL¿FDPRVDEHU2
professor e aluno assumem o papel de construtores do conhecimento
e, ambos, buscam alicerçar o processo de ensino e aprendizagem num
FRQWH[WRGHWUDQVIRUPDomRLPEULFDGRDRVDEHUGHUHIHUrQFLD
Partindo desse pressuposto, visando compreender os (des)
caminhos do processo de didatização, optei pela teoria da transposição
didática, pois esta consiste em um modelo que permite analisar a
SUR[LPLGDGH H D GLVWkQFLD HQWUH R VDEHU FLHQWt¿FR H R VDEHU HVFRODU
EHP FRPR D FRPSOH[LGDGH GDV UHODo}HV HVWDEHOHFLGDV HQWUH RV WUrV
integrantes do sistema: o saber, o professor e o aluno.
Nesse processo, a educação Química deve ser objetivo de
qualquer currículo de Química. Para tanto, as escolhas metodológicas
SDUDRVHXHQVLQRGHYHPYDULDUGHDFRUGRFRPRVREMHWLYRVRFRQWH[WR
a motivação e as necessidades dos estudantes.
Isso implica dizer que a correlação entre prática e teoria impõe
DQHFHVVLGDGHGHLQWHUUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHD4XtPLFDHDVGHPDLV
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Ciências, e suas implicações para/na sociedade são pré-requisitos
básicos para uma educação Química responsável.
Com isso, espera-se que no ensino médio a Química seja
valorizada na qualidade de instrumento cultural essencial na educação
humana, dando ao aluno a capacidade de tomar decisões conscientes na
sociedade em que vive.
Por tais razões, acredito que a presente obra irá contribuir para
o (re)pensar dos cursos de formação inicial de professores de Química,
assim como na necessidade de mudanças curriculares que atendam às
QRYDV GHPDQGDV H[LVWHQWHV QD VRFLHGDGH H DLQGD SDUD XPD SUiWLFD
docente em que os saberes possam ser mobilizados, por professores e
alunos, em qualquer nível de ensino, em diversas situações didáticas.
Essas crenças foram fundamentais para o processo de
construção do meu objeto de pesquisa cuja origem remonta das minhas
H[SHULrQFLDVQDFRQGLomRGHHVWXGDQWHGXUDQWHDIRUPDomRLQLFLDOQR
FXUVR GH 4XtPLFD /LFHQFLDWXUD QD 8)6 QR SHUtRGR FRPSUHHQGLGR
entre 2001 e 2005.
$R LQLFLDU R FXUVR GH 4XtPLFD /LFHQFLDWXUD DFUHGLWDYD TXH R
estudo mais aprofundado dessa ciência poderia contribuir para diversas
UHÀH[}HV DOpP GH JDUDQWLU XP VXSRUWH WHyULFRPHWRGROyJLFR SDUD R
H[HUFtFLRGDSUR¿VVmRGRFHQWH
Com o passar do tempo, ainda no curso de formação, percebi
que a matriz curricular e a prática dos meus formadores privilegiavam
RV FRQKHFLPHQWRV HVSHFt¿FRV GD iUHD H RV SHGDJyJLFRV HUDP
PDUJLQDOL]DGRVRXVHMDD¿QDOLGDGHGRFXUVRHUDDGHIRUPDUFLHQWLVWDV
ao invés de professores.
Nas poucas disciplinas pedagógicas que compunham a matriz
curricular do curso de Química, notadamente nas Instrumentações para
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o Ensino de Química I, II, III e Prática de Ensino de Química, ocorriam
discussões teóricas sobre a docência e ensaios para a aplicação prática,
mas não capazes de dar o suporte necessário para transpor didaticamente
os saberes aprendidos, durante a formação, para a prática docente, no
ensino médio.
/HPEURPH TXH Mi SUy[LPR DR ¿QDO GR FXUVR QD GLVFLSOLQD
Prática de Ensino de Química tive que elaborar um projeto de ensino
e aplicá-lo em uma turma do Ensino Médio, em uma escola pública da
rede estadual de ensino, localizada em Aracaju-SE.
2SURMHWRWLQKDFRPRWHPiWLFD³2XVRGDH[SHULPHQWDomRFRPR
HVWUDWpJLDSDUDRHQVLQRGH&LQpWLFD4XtPLFD´0HVPRWHQGRSODQHMDGR
DVDXODVSDUWLQGRGDLGHQWL¿FDomRGDVFRQFHSo}HVSUpYLDVGRVDOXQRV
até a construção dos conceitos que norteavam o conteúdo, por meio da
H[SHULPHQWDomR HX VLPSOHVPHQWH QmR FRQVHJXL FRORFDU HP SUiWLFD R
que planejei.
$R PH GHSDUDU FRP D WXUPD FRP DSUR[LPDGDPHQWH TXDUHQWD
alunos, percebi que havia um distanciamento muito grande entre o que
eu tinha planejado e a realidade da sala de aula. Descobri que não tinha
habilidade pedagógica para encarar as situações didáticas planejadas.
&RPR UHVXOWDGR UHSURGX]L H[DWDPHQWH R TXH RV PHXV IRUPDGRUHV
da universidade faziam: transmiti os conceitos referentes à Cinética
4XtPLFDQDVHTXrQFLDGROLYURGLGiWLFRHUHDOL]HLRVH[SHULPHQWRVQR
laboratório seguindo um roteiro já pré-estabelecido, sem a preocupação
de tornar a sala de aula em um ambiente problematizador e investigativo.
$TXHOD H[SHULrQFLD IRL PDUFDQWH SRUTXH DOL LGHQWL¿TXHL D
FRPSOH[LGDGH TXH QRUWHLD D SUiWLFD GRFHQWH &KHJXHL j FRQFOXVmR GH
TXHDPLQKDIRUPDomRSHGDJyJLFDWLQKDVLGRPXLWRGH¿FLHQWH
$PLQKDDWXDomRVyQmRIRLXP¿DVFRSRUTXHIRLDSDUWLUGHVVD
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H[SHULrQFLD TXH SDVVHL D ID]HU PDLRUHV UHÀH[}HV DFHUFD GD UHDOLGDGH
GHVD¿RV H SHUVSHFWLYDV GD IRUPDomR GR SURIHVVRU GH 4XtPLFD H GD
prática docente.
$V LQTXLHWDo}HV RULXQGDV GH WRGD HVVD UHDOLGDGH ¿]HUDPPH
DSURIXQGDU HP OHLWXUDV VREUH D HGXFDomR 4XtPLFD SDVVDQGR D UHÀHWLU
sobre a necessidade de buscar mecanismos para a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem.
(VVDVUHÀH[}HVFRQWULEXtUDPSDUDXPDQRYDYLVmRGHPXQGRH
consequentemente, sobre o ensino de Química. Nesse processo, propus
as mesmas questões que Chassot (2004) já trazia ao abordar a (in)
utilidade do ensino de Química: o que ensinar? Como ensinar? Para
que ensinar? Para quem ensinar?
Eu acreditava que estas questões seriam capazes de nortear a
SUiWLFDGRFHQWH&RPHIHLWRHODVWURX[HUDPLQTXLHWXGHV(UDQHFHVViULR
buscar alternativas para fazer educação Química.
Ao término do curso de formação, comecei a ensinar Ciências
(Química, Física e Biologia) num projeto interdisciplinar1 que visava
a inclusão de jovens na educação, oportunidade em que tive muitas
GL¿FXOGDGHVSDUDSODQHMDUDXODVGH¿QLUPHWRGRORJLDVHSULQFLSDOPHQWH
colocá-las em prática de modo que os alunos aprendessem.2

1
Iniciei as atividades docentes no mesmo ano que conclui a graduação (2005), no
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), promovido pelo Governo Federal
em parceria com o município de Aracaju/SE, por meio da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), tendo atuado como educador de Ciências da Natureza de 2005 a 2008. Na quarta
versão do referido programa (2009), assumi a função de formador de professores da área de
Ciências da Natureza.
2
8PJUDQGHGHVD¿RIRLDUWLFXODURWULSpTXHQRUWHDYDRSURMHWRGLVFLSOLQDV
TXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDOHDomRFRPXQLWiULDQXPDSHUVSHFWLYDLQWHUGLVFLSOLQDU3RULVVRWRGRV
RVSUR¿VVLRQDLVUHFHEHUDPXPDIRUPDomRLQLFLDOFRPD¿QDOLGDGHGHFRQKHFHUDSURSRVWDGR
programa, e uma formação continuada e permanente semanalmente.

26

RAFAEL DE JESUS SANTANA

Surgiu, então, a curiosidade de saber como os professores de
Química atuavam em sala de aula: o que ensinavam? Como ensinavam?
Por que ensinavam?
(VVDV SULPHLUDV LQGDJDo}HV H[SOLFLWDYDP D SUREOHPiWLFD
sentida a partir do meu engajamento na prática docente de Química,
despertando-me interesse para ir em busca de respostas em quadro
referenciado que pudesse dar conta de um problema de pesquisa que
começava a ganhar corpo, a saber, a relação entre a formação inicial
dos professores de Química e sua atuação em escolas do Ensino Médio.
Nesse processo de amadurecimento e aprofundamento passei,
então, a ler trabalhos de autores que mesmo investigando diferentes
linhas de pesquisas, convergem com a necessidade de buscar alternativas
para a melhoria do ensino de Química, Mortimer (2000), Galiazzi
(2003), Santos e Schnetzler (2003), Maldaner (2006), Moraes (2007),
Chassot (2004, 2006, 2007, 2008), dentre outros.
Mortimer (2000) contribui com pesquisas voltadas para a
linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências, por meio
de análise de aulas construtivistas, valorizando formas diferentes de
SHQVDUXPPHVPRFRQFHLWRGH¿QLGRSRUHOHFRPRSHU¿OFRQFHLWXDO
Galiazzi (2003) apresenta argumentos em favor da transformação
e avanços nos cursos de formação de professores, a partir de três
FRPSRQHQWHV GD IRUPDomR LQLFLDO RV FXUVRV GH /LFHQFLDWXUD H VHXV
GHVD¿RV RV SURIHVVRUHV H VXDV WHRULDV FXUULFXODUHV H RV DOXQRV H
suas teorias curriculares, apresentando a perspectiva de educar pela
pesquisa como uma possibilidade para minimizar um dos problemas
GDV OLFHQFLDWXUDV TXH p D VHSDUDomR HQWUH R FRQWH~GR HVSHFt¿FR H R
pedagógico.
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Santos e Schnetzler (2003) orientam uma linha de pesquisa
comprometida com a cidadania de forma inter-relacionada com a
LQIRUPDomRTXtPLFDHFRPRFRQWH[WRVRFLDO,VWRSRUTXHSDUDRFLGDGmR
participar da sociedade precisará não só compreender a Química, mas
também a sociedade em que está inserido.
0DOGDQHU   DSUHVHQWD VXJHVW}HV H¿FD]HV H VLJQL¿FDWLYDV
de entender e melhorar a formação docente em Química, imerso a um
conjunto de temáticas que ampliam a concepção sobre a importância da
formação inicial e continuada do professor de Química.
Moraes (2007) chama a atenção para a necessidade de um novo
olhar para o mundo, com a necessidade de romper com paradigmas
tradicionais e buscar caminhos para a melhoria na educação por meio de
XPSDUDGLJPDHPHUJHQWHQXPSURFHVVRFRPSOH[RLQGLYLVRFRQWtQXR
LQWHU FRQH[RHLQDFDEDGR
Chassot (2004, 2006, 2007, 2008) aprsenta uma tessitura desde
a (in)utilidade do ensino de Química até a importância da alfabetização
FLHQWt¿FD GR FLGDGmR D¿UPDQGR TXH IDODU GH FLrQFLD p WDPEpP IDODU
de história e de cultura de uma forma mais ampla, discutindo questões
como cidadania, tecnologias, formação de professores, linguagem,
história, política, saberes populares e escolares e religião.
Essas leituras foram fundamentais para a composição de um
TXDGUR UHIHUHQFLDO TXH FRQWH[WXDOL]RX R PHX SUREOHPD GH SHVTXLVD
mas também contribuiu para que eu me aprofundasse cada vez mais no
universo da formação de professores e na prática docente. Foi justamente
nesse período que passei a ser formador de professores naquele mesmo
projeto de ensino que iniciei minhas atividades docentes, ensinando
Ciências.
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Além disso, tive a oportunidade de aprofundar a leitura sobre
D WHRULD GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD SHOD TXDO PH LGHQWL¿TXHL GHVGH R
aspecto conceitual, entendida por Chevallard (1991) como:
8P FRQWH~GR GH VDEHU TXH WHQKD VLGR GH¿QLGR FRPR
saber a ensinar sofre, a partir de então, um conjunto
de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho
que faz um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino,
p FKDPDGR GH WUDQVSRVLomR GLGiWLFD &+(9$//$5'
1991, p. 39, tradução nossa)3.

A partir de então passei a compreender que a produção
GR FRQKHFLPHQWR FLHQWt¿FR WHP JHVWDGR QRYDV WHRULDV PRGHORV H
LQWHUSUHWDo}HV VREUH D UHDOLGDGH ,VWR WURX[H R GHVD¿R GH SURSRU
discussões que possibilitassem a reformulação de programas e a inclusão
de novos conhecimentos em cursos de formação inicial e continuada de
professores, no meu caso, nos de Química.
A partir desta perspectiva, procurei investigar a formação inicial
dos professores de Química na UFS e sua atuação no ensino médio,
apoiando-me em um quadro de referência, a teoria da transposição
didática de Chevallard (1991).
Ainda assim, foi necessário fazer um recorte a respeito do
universo de temas, metodologias e recursos que envolvem o ensino
de Química. Nesta perspectiva, a escolha recaiu sobre os modelos
atômicos.

3
“Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit
dès lors un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à
prendre place parmi les objets d’enseignement. Le travail qui d’ un objet de savoir à
enseigner fait un objet d’ enseignement est appelé la trasposition didactique”.
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A escolha dos modelos atômicos deu-se porque a Química,
HQTXDQWR &LrQFLD SURFXUD H[SOLFDU D QDWXUH]D XWLOL]DQGR PRGHORV
(representações teóricas) que constituem sistemas epistêmicos de
H[SOLFDo}HVQmRSHUGHQGRGHYLVWDTXHDFRPSOH[LGDGHGRVPRGHORV
teorias e conceitos presentes na Química, pode constituir uma barreira
adicional para a compreensão dessa Ciência.
O desenvolvimento do conceito de átomo, em sala de aula,
consiste em um processo de ensino e aprendizagem que envolve noções
DEVWUDWDV 3RU FRQWD GLVVR D ³DSURSULDomR GR FRQFHLWR SRGH DGTXLULU
FDUDFWHUtVWLFDV PXLWR FRPSOH[DV HP YLVWD GR UHFRQKHFLPHQWR GH TXH
HVVH FRQFHLWR p XP PRGHOR FLHQWt¿FR H FRPR WDO WUDQVLWyULR TXH
contribui para a interpretação da constituição e das propriedades das
VXEVWkQFLDV´ 628=$-867,)(55(,5$S 
$ FLrQFLD SRGH VHU GH¿QLGD FRPR XP SURFHVVR GH FRQVWUXomR
de modelos com diferentes capacidades de previsão, unindo processos
(de elaboração de modelos e utilização dos mesmos como ferramentas
GR SHQVDPHQWR FLHQWt¿FR  H RV SURGXWRV PRGHORV JHUDGRV SRU WDLV
processos) da ciência. (JUSTI; FERREIRA, 2006).
$VVLPGLDQWHGD³FRPSOH[LGDGHTXHUHSUHVHQWDRHTXLOtEULRGH
FRQFHLWRVPRGHORVHWHRULDVH[SOLFDWLYDVTXHFRPS}HPHVVDiUHDGR
FRQKHFLPHQWRHRIDWRGHTXHDUHÀH[mRHSLVWHPROyJLFDDQGDGHPmRV
GDGDV FRP R FRQKHFLPHQWR KLVWyULFR´ &+$*$6  S  RSWHL
por investigar um dos conceitos basilares da química: os primeiros
PRGHORVH[SOLFDWLYRVGHFRQVWLWXLomRGDPDWpULD
Estes modelos constituem-se em um dos pilares em que se
estrutura o conhecimento químico na construção da lógica sistêmica
desse campo do saber, formado por mais dois pilares: transformações
TXtPLFDVHPDWHULDLVHVXDVSURSULHGDGHV %5$6,/ 
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2V SULPHLURV PRGHORV H[SOLFDWLYRV GD PDWpULD FRQVWLWXHP
também, um dos nove temas estruturadores propostos pelas Orientações
Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio de Química (PCN+), que sugerem novas formas
de ensinar e aprender em termos de habilidades e competências.
Nesse sentido, a delimitação dos modelos atômicos, para
H[SOLFDURSURFHVVRGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDQDIRUPDomRLQLFLDOHQD
atuação dos professores de Química foi importante para a construção
do problema da pesquisa: como ocorreu a transposição didática dos
modelos atômicos no curso de licenciatura em Química da UFS e na
SUiWLFDGRFHQWHQR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVH"
A partir desse problema, busquei investigar: como a formação
inicial do professor de Química, na UFS, contribuiu para transposição
didática dos modelos atômicos; de que forma o professor de Química,
egresso da UFS, ensinou os modelos atômicos no ensino médio e
também correlacionar os saberes aprendidos pelos alunos sobre os
modelos atômicos com os saberes que as professoras pesquisadas
disseram ter ensinado.
%XVFDUUHVSRVWDSDUDHVWDVSUREOHPiWLFDVH[SUHVVRXPHXGHVHMR
GHHVWDUFRQWULEXLQGRSDUDRDSURIXQGDPHQWRGDVUHÀH[}HVHRDYDQoR
do debate, tanto no meio acadêmico quanto nas instituições escolares a
respeito da formação docente em Química. Para isso, adequei o objeto
de estudo a uma metodologia visando buscar respostas ao problema de
pesquisa.
Detalhar o percurso metodológico escolhido foi mais uma forma
GH HVFODUHFHU R FDPLQKR SHUFRUULGR FRP D ¿QDOLGDGH GH DOFDQoDU DV
metas pré-estabelecidas na gestação desta pesquisa. Fiz a opção por uma
abordagem qualitativo-quantitativa por entender que há um contínuo
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HQWUH DPEDV D GHVSHLWR GH DQWDJRQLVPRV SUpH[LVWHQWHV OLJDQGR R
TXDQWLWDWLYRDSHVTXLVDVH[FOXVLYDVGHEDVHVHVWDWtVWLFDVHH[SHULPHQWDLV
HRTXDOLWDWLYRDRXWUDVDERUGDJHQV &+,==277, 
Utilizei, então, o método comparativo, que consiste em
investigar coisas RX IDWRV H H[SOLFiORV VHJXQGR VXDV VHPHOKDQoDV H
suas diferenças. Este método aborda duas séries de natureza análoga
WRPDGDVGHPHLRVVRFLDLVRXGHRXWUDiUHDGRVDEHUD¿PGHGHWHFWDU
RTXHpFRPXPDDPERVDOpPGHGHVFUHYHUH[SOLFDUHFRPSDUDUSRU
justaposição e comparação os fenômenos que estuda.
6HJXQGR*LO S ³VXDDPSODXWLOL]DomRQDVFLrQFLDV
sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo de grandes
JUXSDPHQWRVVRFLDLVVHSDUDGRVSHORHVSDoRHSHORWHPSR´
Nesse processo, combinei estratégias comparativas, por meio
GHFDWHJRULDVSUpGH¿QLGDVDWUDYpVGDDQiOLVHGHFRQWH~GR %$5',1
  SDUD LGHQWL¿FDU VHPHOKDQoDV HRX GLIHUHQoDV QD WUDQVSRVLomR
didática dos modelos atômicos na formação de professores no curso
de licenciatura em Química, na UFS, e na prática docente, no ensino
médio.
Colhi dados, dos alunos e das professoras, sobre os saberes
DSUHQGLGRVDUHVSHLWRGRVPRGHORVDW{PLFRVFRPD¿QDOLGDGHGHDQDOLVDU
a transposição didática em dois níveis: do professor que aprende a ser
professor, no curso de formação inicial da UFS e do professor de ensino
médio, egresso do curso de Química da UFS que faz a transposição
GLGiWLFDGRVPRGHORVDW{PLFRVSDUDRVDOXQRVQR&HQWURGH([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense.
A opção por uma análise comparativa, através da análise de
FRQWH~GR GHXVH SDUD EXVFDU FRQH[}HV HQWUH D IRUPDomR LQLFLDO GR
SURIHVVRU GH 4XtPLFD H R H[HUFtFLR GD GRFrQFLD QR HQVLQR PpGLR
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ressaltando os elementos similares e diferentes em torno da transposição
didática dos modelos atômicos.
,QLFLDOPHQWH UHDOL]HL XPD SHVTXLVD H[SORUDWyULD FRP R
levantamento do quantitativo de professores de Química que atuam na
Rede Estadual de Ensino de Sergipe junto à Secretaria de Estado da
Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC).
6HJXQGR /DNDWRV H 0DUFRQL   HVVH WLSR GH SHVTXLVD
consiste em investigações empíricas cujo objetivo tem sido a formulação
GH TXHVW}HV RX GH XP SUREOHPD FRP WULSOD ¿QDOLGDGH GHVHQYROYHU
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa
RXPRGL¿FDUHFODUL¿FDUFRQFHLWRV(VVHVGDGRVFRQWULEXtUDPSDUDHX
selecionar uma amostra intencional, baseada nos critérios de escolha da
escola, dos professores e dos alunos.
Após visitar algumas escolas estaduais, localizadas em Aracaju6(RSWHLSHOR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHREHGHFHQGR
DRV VHJXLQWHV FULWpULRV SULPHLUR SRU VHU FHQWUR GH H[FHOrQFLD EHP
equipada e os alunos estudarem em tempo integral.
Além do aspecto histórico que garante ao Atheneu Sergipense,
criado por meio do Regulamento da Instrução Pública de 24 outubro
de 1870, o statusGHLQVWLWXLomRR¿FLDOGHHQVLQRVHFXQGiULRGH6HUJLSH
responsável pela formação de inúmeras gerações de intelectuais e
pelo desenvolvimento da educação do estado de Sergipe, pois pensar
na história do Atheneu Sergipense é reconstituir elementos de uma
instituição de ensino secundário, que por muito tempo tem contribuído
SDUD D IRUPDomR GH XPD FXOWXUD HVSHFt¿FD FDUDFWHUL]DGD SHOD
LPSOHPHQWDomRGHSUiWLFDVHVFRODUHVH[LVWHQWHVDWpRVGLDVDWXDLV
'H¿QLGD D HVFROD PDQWLYH FRQWDWR FRP DV SURIHVVRUDV GH
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Química que atuavam na 1ª série do ensino médio, oportunidade na qual
UHODWHL EUHYHPHQWH D ¿QDOLGDGH GD SHVTXLVD H VROLFLWHL D FRQWULEXLomR
GHODV SDUD D UHDOL]DomR GD LQYHVWLJDomR 8PD GDV H[LJrQFLDV SDUD D
escolha foi a de que as docentes pesquisadas fossem egressas do curso
GH4XtPLFD/LFHQFLDWXUDGD8)6
'XDVSURIHVVRUDVHQTXDGUDYDPVHQRSHU¿OH[LJLGRHGHORJR
SURQWL¿FDUDPVH D SDUWLFLSDU GD SHVTXLVD (P VHJXLGD RFRUUHX R
agendamento e realização das entrevistas. Estas entrevistas foram feitas
de forma semi-estruturadas e levantei os dados que possibilitaram a
LGHQWL¿FDomR GH HOHPHQWRV GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD GRV PRGHORV
atômicos, na formação inicial, na UFS, bem como na sua atuação no
ensino médio.
 'XUDQWH D HQWUHYLVWD GH¿QL XPD VHTXrQFLD WHPiWLFD SDUD
que as entrevistadas respondessem, mas não detinha uma rigidez,
possibilitando, assim, que um questionamento desse origem a outros.
75,9,f26   $VVLP R URWHLUR WHYH FRPR ¿QDOLGDGH WUDoDU R
SHU¿OGRHQWUHYLVWDGRDIRUPDomRHDSUiWLFDGRFHQWH
A seleção dos alunos foi feita de forma aleatória. Para cada turma
da 1ª série do ensino médio, das professoras pesquisadas, selecionei dez
alunos, perfazendo um total de vinte alunos.
'HVWD IRUPD D DPRVWUD GD SHVTXLVD IRL GH¿QLGD SRU GXDV
professoras de Química, egressas da UFS e que lecionavam no Centro
GH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHORFDOL]DGRHP$UDFDMX6(HYLQWH
alunos da 1ª série do ensino médio que estudavam em tempo integral.
Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e os seus
conteúdos analisados. De acordo com Bardin (2010):
(VWD IDVH p FKDPDGD GH OHLWXUD ÀXWXDQWH SRU DQDORJLD
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com a atitude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura
vai se tornando mais precisa, em função de hipóteses
emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o
material e da possível aplicação de técnicas utilizadas
sobre materiais análogos. (BARDIN, 2010, p. 122).

De posse das entrevistas transcritas, tratei os dados, por meio
GHRUJDQL]DomRWH[WXDOFODVVL¿FDomRHJUXSDPHQWRGHVHXVFRQWH~GRV
(PVHJXLGD¿]DVLQIHUrQFLDVTXDQWRjIRUPDomRLQLFLDOGRSURIHVVRU
de Química na UFS, a atuação no ensino médio e à aprendizagem dos
alunos sobre modelos atômicos.
&RPRREMHWLYRGHLGHQWL¿FDURTXHRVDOXQRVDSUHQGHUDPVREUH
modelos atômicos, apliquei um questionário com questões objetivas,
elaboradas de acordo com o que as professoras disseram ensinar sobre
esse saber – o saber ensinado.
$¿PGHSUHVHUYDUDLGHQWLGDGHGDVSURIHVVRUDVSHVTXLVDGDVHX
as denominei de professora 1 (P1) e professora 2 (P2).
$OpPGLVVRH[DPLQHLROLYURWH[WRHROLYURGLGiWLFRXWLOL]DGRV
pelas pesquisadas durante a formação inicial, na UFS e na prática
GRFHQWHQR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHUHVSHFWLYDPHQWH
$LQWHQomRIRLDQDOLVDUDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDH[WHUQDHDLQÀXrQFLDTXH
HODH[HUFHSDUDRIXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPDGLGiWLFR
Feitas tais considerações, a presente obra foi pensada e
organizada da seguinte forma:
No capítulo 1, Formação de Professores, Transposição
Didática e Modelos Atômicos: as cadeias do saber, procuro situar
o objeto da pesquisa em meio a uma abordagem que trata sobre a
formação inicial e a atuação de professores de Química, apoiando-me
em um quadro de referência que destaca a formação do professor de
Ciências, a transposição didática e os modelos atômicos.
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No capítulo 2, intitulado Formação Inicial do Professor de
Química: saber ensinado/saber aprendido, traço um breve histórico
VREUH D RULJHP GHVD¿RV H SHUVSHFWLYDV GR FXUVR GH /LFHQFLDWXUD HP
Química da UFS e, na sequência, analiso e apresento considerações
sobre o conteúdo das entrevistas, com ênfase na formação e prática
GRFHQWHQRFRQWH[WRGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDGRVPRGHORVDW{PLFRV
No capítulo 3, intitulado A Prática do Professor de Química
no Ensino Médio: o que, como e com quais recursos ensinam os
modelos atômicos, apresento uma discussão em torno do ensino de
4XtPLFDFRQWH[WXDOL]DGRQRXQLYHUVRGDIRUPDomRHSUiWLFDGRFHQWH
mas, também, ouso apresentar indicativos da transposição didática
operada entre os integrantes do sistema didático (professor, aluno e
saber), buscando compreender o que e como os alunos aprenderam os
modelos atômicos.

RAFAEL DE JESUS SANTANA

CAPÍTULO I
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E
MODELOS ATÔMICOS: AS CADEIAS DO SABER

1.1 Formação e atuação do professor de Química
A busca pela melhoria da educação é objetivo comum entre os
educadores e pesquisadores em educação Química. No cerne do debate
destaca-se a formação de professores e a prática docente, com ênfase
SDUDDGLVVRFLDomRHQWUHDWHRULDHDSUiWLFDHQWUHDIRUPDomRHVSHFt¿FD
em Química e a formação pedagógica, e entre a seleção e organização
de conteúdos e a prática de ensino.
Nos cursos de formação inicial de professores de Química ainda
se percebe a marginalização da formação pedagógica em detrimento
GDIRUPDomRHVSHFt¿FDVHQGRSRUWDQWRXPyELFHDVHUYHQFLGRSRLV
³DXVHQWH D SHUVSHFWLYD SHGDJyJLFD R SURIHVVRU QmR VDEHUi PHGLDU
DGHTXDGDPHQWHDVLJQL¿FDomRGRVFRQFHLWRVFRPSUHMXt]RVVpULRVSDUD
DSUHQGL]DJHPGHVHXVDOXQRV´ 0$/'$1(5S 
Seguindo este mesmo raciocínio, Schnetzler; Souza (2018)
D¿UPDPTXH
[...] torna-se fundamental considerarmos que o trabalho
do professor de Química é muito diferente do trabalho do
TXtPLFR HP XP ODERUDWyULR SRLV H[WUDSROD R PDQXVHLR
de vidrarias, equipamentos e interações atômicomoleculares, já que lida com gente, o que implica
interações humanas e sociais. A docência, portanto,
DOpP GD FDSDFLWDomR FLHQWt¿FD H[LJH R GRPtQLR GH
práticas de ensino e de aprendizagem consideradas no
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âmbito da ciência, da cultura e da sociedade, isto é,
são-nos necessárias contribuições de outras áreas de
FRQKHFLPHQWR >@ 6&+1(7=/(5 628=$  S
10).

A formação química é tão importante quanto à formação
pedagógica, pois para o professor ensinar Química na escola, ele deve
estar revestido do domínio do conteúdo químico, mas somente isto
não basta, já que ³PDLV TXH ID]HU µDYDQoDU¶ R FRQKHFLPHQWR TXtPLFR
HVSHFt¿FR WHPRV R FRPSURPLVVR GH UHFULiOR HP DPELHQWH HVFRODU H
QDPHQWHGDVJHUDo}HVMRYHQVGDKXPDQLGDGH´ 0$/'$1(5
p. 97).
$OpP GLVVR p SRVVtYHO D¿UPDU TXH ³KRMH Ki SUDWLFDPHQWH XP
consenso de que os cursos de formação de professores não conseguem
UHVSRQGHUjVQHFHVVLGDGHVGHQHQKXPQtYHOGHHQVLQR´ 0$/'$1(5
2006, p. 46).
Por outro lado, professores buscam mecanismos para a melhoria
QRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRGRFHQWHVHMDSRUPHLRGDIRUPDomRFRQWLQXDGD
HSHUPDQHQWHVHMDSRUPHLRGR³HGXFDUSHODSHVTXLVD´ *$/,$==,
2003, p. 46).
Com efeito, ao optar por educar pela pesquisa, o professor
precisa acreditar que este mecanismo contribuirá de forma positiva para
a transformação da formação inicial de professores de Ciências, por ser
DPELHQWHGHFRQVWUXomRGRSUR¿VVLRQDOSURIHVVRU *$/,$==, 
É importante pensar na formação de professores em sua
WRWDOLGDGH H FRPSOH[LGDGH DQDOLVDQGR VXDV WHRULDV FXUULFXODUHV H R
ambiente de sala de aula, espaço onde ocorrem as interações do saber
entre professores e alunos.
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Acredito que é papel do curso de licenciatura ensinar a ser
professor, no entanto essa habilidade é adquirida e desenvolvida a
SDUWLUGRH[HUFtFLRGDGRFrQFLD3RULVVR*DOLD]]L S D¿UPD
TXH³RHGXFDUSHODSHVTXLVDSRGHVHUXPDUHVSRVWDSDUDDIRUPDomRGH
um professor que questiona sua prática e transforma em razão desse
questionamento, tendo subjacente o compromisso com a aprendizagem
GRDOXQR´
Mas, qual o modelo de ensino de Química hoje? E quais seriam
as alternativas para nortear a busca de um novo paradigma para a
educação?
(VVDV TXHVW}HV VmR GHVD¿DGRUDV GLDQWH GH XPD UHDOLGDGH GH
(in)utilidade do ensino de Química, pelo menos em nível médio
&+$6627   (QWUHWDQWR VHJXQGR 0RUDHV  S   ³R
grande problema da educação está no modelo de ciência que prevalece
num certo momento histórico nas teorias de aprendizagem e as práticas
SHGDJyJLFDVGHVHQYROYLGDV´
Como forma de solucionar este problema, Moraes (2007) propõe
um paradigma emergente para a educação, onde a escola passa a ter
FRPRPLVVmRSULPRUGLDODWHQGHUDRDOXQRHPVXDVHVSHFL¿FLGDGHVFRP
base na compreensão de uma ciência cognitiva, buscando compreender
DVXDWRWDOLGDGHVXDGLQkPLFDVXDVFRQH[}HVHLQWHUFRQH[}HV1HVVH
processo, a escola, o aluno, a sociedade, a aprendizagem, a gestão e a
política são relacionais.
Nesse aspecto, cientistas e professores podem conectar-se
na busca de superação de descontinuidade no processo de pesquisa
e ensino, tanto compreendendo o lugar social e pessoal de onde se
FRORFDP EHP FRPR VH DXWRGH¿QHP QHVWD FRPXQLGDGH DFDGrPLFD RX
HVFRODU 6$17$1$62%5$/0$&+$'2 
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Diante desse cenário, emerge a necessidade de uma nova
cosmologia na educação. Esta, por sua vez, requer uma nova visão de
mundo, uma nova educação e, consequentemente, novos critérios para
a elaboração de currículos construídos a partir da ação do sujeito em
interação com os outros e com o meio ambiente.
Os critérios de elaboração desses currículos devem levar em
consideração argumentos em favor da transformação e avanços nos
FXUVRV GH IRUPDomR GH SURIHVVRUHV FRP D ¿QDOLGDGH GH HGXFDU SHOD
pesquisa e, desta forma, minimizar um dos problemas das licenciaturas,
MiGHVWDFDGRTXHpDVHSDUDomRHQWUHRFRQWH~GRHVSHFt¿FRHRFRQWH~GR
pedagógico.
No universo relacional proposto por Moraes (2007), vejo
D QHFHVVLGDGH GH D IRUPDomR GR SURIHVVRU VHU UH VLJQL¿FDGD FRP
R DEDQGRQR GH SUiWLFDV EXURFUiWLFDV H GLVVRFLDGDV GR FRQWH[WR GD
realidade, buscando romper barreiras que segregam o espaço e a
FULDWLYLGDGHUHVWULWRVjVDODGHDXODDRTXDGURJL]HDROLYURWH[WR
1HVVDGLUHomR0DOGDQHU  FRUURERUDDRD¿UPDUTXH
$ SUR¿VVmR GRFHQWH SRGH VHU VLJQL¿FDGD HP QRYRV
níveis, desde que nas diversas instâncias de formação
HVSHFt¿FD±QRkPELWRGDVXQLYHUVLGDGHVQRVHVSDoRVH
tempos escolares, no convívio social cotidiano – ela seja
vista como algo importante e problemático em que não
VH SRGH PDLV DGPLWLU LPSURYLVDo}HV H VLPSOL¿FDo}HV
0$/'$1(5S 

Por certo, uma alternativa para a melhoria dos cursos de formação
inicial de professores, em particular o de Química, é a articulação com
a pesquisa, pois, desta forma, os futuros professores poderão trabalhar,
GHVGHDIRUPDomRLQLFLDODFDSDFLGDGHUHÀH[LYDVREUHDpráxis.
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Entretanto, os cursos de formação de professores de Química
ainda possuem uma realidade distante dessa concepção, pois não
VH YHUL¿FDP PXGDQoDV VLJQL¿FDWLYDV QD HVWUXWXUD FXUULFXODU SDUD D
formação pedagógica capazes de diminuir o distanciamento entre a
formação Química e a pedagógica. Neste sentido, Chassot (2004)
D¿UPDTXH
A busca de um local nas universidades para ser
seminário fértil para a germinação das ideias que são
defendidas pelas professoras e pelos professores da área
de Educação Química é uma luta continuada e traduz a
credibilidade maior ou menor que as propostas têm em
diferentes universidades (ou se relaciona na necessidade
de desestabilização de certos nichos, que parecem ser
proprietários de fatias do conhecimento químico). Há,
XVXDOPHQWHXPFHUWRGHVSUH]RSRUSDUWHGHSUR¿VVLRQDLV
da Química das demais áreas para com os que buscam a
Química para fazer educação. As razões para essa postura
estão na desvalorização de incursões interdisciplinares,
SULQFLSDOPHQWHVHHVWDVHQYROYHP+LVWyULDH)LORVR¿DGD
Ciência e, mais ainda, conhecimentos de Psicologia da
Educação. Essa não valorização é consequência desses
SUR¿VVLRQDLVGHVFRQKHFHUHPHVVHVVDEHUHV &+$6627
2004, p. 52).

Esse processo de marginalização da formação pedagógica, nos
cursos de formação inicial do professor de Química, por constituir
obstáculo para o processo de formação e, consequentemente, interferir
na prática docente, impõe a necessidade de alternativas para minimizar
RVSUHMXt]RVGHXPDIRUPDomRGH¿FLHQWH
Os encontros (internacionais, nacionais, regionais e/ou locais)
e pesquisas cujo foco têm sido a educação Química, onde se insere
o ensino de Química, contribuem efetivamente para a consolidação
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desta área, permitindo que professores, pesquisadores e estudantes
estabeleçam contatos entre si e com aqueles que estão na linha de frente
na elaboração e difusão das propostas de mudanças para o ensino.
Segundo Schnetzler e Souza (2018):
[...] mesmo reconhecendo o desenvolvimento da
PEQ (Pesquisa em Ensino de Química) e da área de
Educação Química nesses 40 anos, a própria constituição
histórica dos cursos de formação de professores tem
legitimado a visão simplista de docência, já que ensinar é
fácil, pois basta dominar e transmitir o conteúdo químico
com algumas técnicas pedagógicas que, geralmente,
restringem-se à utilização de slides, ao resumo na
lousa e ao monopólio da linguagem em sala de aula.
6&+1(7=/(5628=$SJULIRQRVVR 

Nessa direção, Carvalho e Gil-Pérez (2009) apontam como
alternativa a perspectiva de um trabalho de (auto)formação onde
a produção dos grupos de professores recolhe, em geral, um grande
número de conhecimentos que a pesquisa aponta como necessários,
afastando-se assim de visões simplistas do ensino de Ciências.
A concepção atual de formação inicial do professor de Química
constitui obstáculo pedagógico para o professor em formação. Em
YLUWXGHGLVVR0DOGDQHU  D¿UPDTXH
A prática atual de formação inicial mais frequente de
SURIHVVRUHVLVWRpDVHSDUDomRGDIRUPDomRSUR¿VVLRQDO
HVSHFt¿FDGDIRUPDomRHPFRQWH~GRVFULDXPDVHQVDomR
de vazio de saber na mente do professor, pois é diferente
VDEHU RV FRQWH~GRV GH 4XtPLFD SRU H[HPSOR HP XP
FRQWH[WR GH 4XtPLFD GH VDErORV HP XP FRQWH[WR GH
mediação pedagógica dentro do conhecimento químico.
0$/'$1(5S 
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Essa ideia de formação demonstra a necessidade dos cursos
de formação inicial apresentarem mecanismos de mediação pedagógica
dentro do conhecimento químico, capazes de romper com a ideia
simplista do que é ensinar, já que a realidade atual é a ausência de
preocupação frente às questões pedagógicas, que podem advir do pouco
YDORU TXH VH WHP GDGR j IRUPDomR SUR¿VVLRQDO GRV SURIHVVRUHV QRV
cursos de licenciatura, talvez pela desvalorização dada a essa área ou, até
PHVPR SHOD GL¿FXOGDGH GH GHVHQYROYHU DWLYLGDGHV LQWHUGLVFLSOLQDUHV
0$/'$1(5 
Segundo Schnetzler e Souza (2018):
O modelo de formação estava e até hoje está, em sua
imensa maioria das licenciaturas, alicerçado numa
concepção simplista de que o ensino de conteúdos
escolares seja fácil, na medida em que basta ter o domínio
GH FRQWH~GR HVSHFt¿FR H R FRQKHFLPHQWR GH DOJXPDV
WpFQLFDV SHGDJyJLFDV 6&+1(7=/(5 628=$ 
p.8).

Como consequência, os professores, normalmente, têm
H[SUHVVDGR VXDV LGHLDV VREUH R HQVLQR D DSUHQGL]DJHP R DOXQR D
metodologia de trabalho, etc., de uma forma muito simples, próprias do
senso comum e distantes do que propõem os conhecimentos pedagógicos
KRMHDFHLWRVSHODFRPXQLGDGHFLHQWt¿FD 0$/'$1(5 
Para a melhoria do nível de conhecimento químico aprendido
na escola dentro de uma concepção histórico-cultural de ensino e
aprendizagem, de aluno e professor, de matéria e currículo, Maldaner
(2006) orienta que:
Temos que superar a posição tradicional das propostas de
ensino de Química que colocam todo o esforço do trabalho
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HVFRODU HP WRUQR GRV FRQWH~GRV GHVFRQWH[WXDOL]DGRV
segundo uma lógica de conhecimento sistematizado que
é adequada, apenas, para quem já conhece Química.
Este é o caso da maioria dos programas de Química e
que são, normalmente, contemplados nos livros didáticos
utilizados pelos professores. Temos de superar, também,
as posições que centram todo o esforço pedagógico
QR DOXQR HP FRQWH[WR HVFRODU PHVPR HP SRVWXUD
construtivista, esquecendo que o sentido mais profundo
da aprendizagem escolar é o de inserir o aprendiz, de
IRUPDLQWHQFLRQDOHVLVWHPiWLFDQRFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO
HPTXHYLYH 0$/'$1(5S 

Por essas razões, entendo que é preciso conceber o processo de
IRUPDomRHPPRYLPHQWRYDULiYHOÀH[tYHOFRQWtQXRLQDFDEDGRHSHOD
pesquisa. Todavia, os futuros professores devem participar da pesquisa
durante todo o processo, aprendendo a tomar decisões, passando a
compreender a ciência como a busca pelo conhecimento nunca acabado.
$R H[HUFHU D SUR¿VVmR ³R SURIHVVRU TXH HGXFD SHOD SHVTXLVD
estará mais capacitado a produzir conhecimento sobre modos de
avaliação, problemas de aprendizagem, metodologias de ensino,
H[SHULPHQWDomR XVR GH DQDORJLDV H PHWiIRUDV H VREUH FRQFHSo}HV
DOWHUQDWLYDV´ *$/,$==,S 
 1DV VRFLHGDGHV FRQWHPSRUkQHDV ³D SHVTXLVD FLHQWt¿FD H
erudita, enquanto sistema socialmente organizado de produção de
conhecimentos está inter-relacionada com o sistema de formação
H HGXFDomR HP YLJRU´ 7$5',)  S   (VVD LQWHUUHODomR p
H[SUHVVDSRUPHLRGHLQVWLWXLo}HVDH[HPSORGDVXQLYHUVLGDGHVTXHWrP
assumido ações de pesquisa, de ensino, de produção de conhecimento e
de formação com base nesses conhecimentos.
Dessa forma, os professores devem apropriar-se de saberes
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correspondentes aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir
dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais
e de formação para a cultura erudita.
Indo além dessa ideia, Tardif (2008) resume aspectos importantes,
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento, ao descrever que
na formação do professor:
Os alunos passam um certo número de anos assistindo
a aulas baseadas em disciplinas e constituídas de
conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante
essas aulas, eles vão estagiar para aplicarem esses
FRQKHFLPHQWRV(Q¿PTXDQGRDIRUPDomRWHUPLQDHOHV
começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na
prática e constatando, na maioria das vezes, que esses
conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na
ação cotidiana. (TARDIF, 2008, p. 270).

Esse modelo não é somente ideológico e epistemológico,
mas também um modelo institucionalizado através de todo o sistema
GH SUiWLFDV H GH FDUUHLUDV XQLYHUVLWiULDV SRGHQGR VHU H[HPSOL¿FDGD
TXDQGRVHD¿UPDUTXHDSHVTXLVDDIRUPDomRHDSUiWLFDFRQVWLWXHP
nesse modelo, três polos separados. Os pesquisadores produzem
conhecimentos que são, em seguida, transmitidos no momento da
IRUPDomRH¿QDOPHQWHDSOLFDGRVQDSUiWLFD 7$5',) 
A formação inicial tem de preparar o futuro professor para
UHÀHWLUVREUHVXDSUiWLFDVHQGRLPSRUWDQWHDFULDomRGHDPELHQWHVGH
DQiOLVHGDSUiWLFDGHSDUWLOKDGDVFRQWULEXLo}HVHGHUHÀH[mRVREUHD
forma como se pensa, decide, comunica e reage em sala de aula.
Nesse sentido, Perrenoud (2002) corrobora ao apontar a
necessidade de:
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9HUL¿FDU HP TXH FRQGLo}HV RV HVWXGDQWHVHVWDJLiULRV
SRGHP HQWUDU HP SUiWLFD UHÀH[LYD R TXH SUHVVXS}H
TXH HOHV DEDQGRQHP VXD SUR¿VVmR GH DOXQR SDUD VH
tornarem atores de sua formação e que aceitem formas de
HQYROYLPHQWRGHLQFHUWH]DGHULVFRHGHFRPSOH[LGDGH
que podem, com razão, aterrorizar aqueles que se
refugiam no saber. (PERRENOUD, 2002, p. 18).

Dentre as condições estabelecidas por Perrenoud (2002) para que
HVWXGDQWHVVHMDPFDSD]HVGHDGHULUDRSURFHGLPHQWRUHÀH[LYRPHUHFHP
destaque a transposição didática e os referenciais de competência
essencialmente orientados para as práticas efetivas de ensino e sua
GLPHQVmRUHÀH[LYD
Ao pensar sobre uma transposição didática e a formação de uma
SRVWXUD UHÀH[LYD TXH DIHWDULDP GLYHUVRV VHWRUHV GD SUiWLFD DFUHGLWR
TXH Vy XP IRUPDGRU UHÀH[LYR WHUi FRQGLo}HV GH IRUPDU SURIHVVRUHV
UHÀH[LYRV QmR Vy SRUTXH HOH UHSUHVHQWD FRPR XP WRGR R TXH H[S}H
PDVSRUXWLOL]DUDUHÀH[mRGHIRUPDHVSRQWkQHDHPWRUQRGHSHUJXQWDV
debates, tarefas ou de um fragmento de saber.
Essa tarefa não é fácil, pois ao assumir a formação dos
professores, quase sempre as universidades resistem em integrar esses
saberes aos seus currículos. Geralmente, sua transmissão é destinada
aos responsáveis pelos estágios e os estabelecimentos escolares.
(PERRENOUD, 2002).
(VVHSUREOHPDDJUDYDVHSRUTXH³DSRVWXUDUHÀH[LYDPRELOL]D
saberes teóricos e metodológicos, mas não se reduz a eles. Ela não pode
VHU HQVLQDGD´ 3(55(128'  S   ,VVR SRUTXH SHUWHQFH
ao âmbito das disposições interiorizadas, entre as quais estão as
FRPSHWrQFLDVEHPFRPRXPDUHODomRUHÀH[LYDFRPRPXQGRHFRP
o saber, a curiosidade, o olhar distanciado, as atitudes e a vontade de
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compreender.
'LDQWHGDHPEOHPiWLFDGLVFXVVmRHPWRUQRGDGLFRWRPLDH[LVWHQWH
entre a (in)utilidade do ensino de Química, é preciso que o ambiente de
IRUPDomRSURSLFLHDRIXWXURSURIHVVRUGLVFXVV}HVHUHÀH[}HVDFHUFDGD
prática docente, em uma perspectiva de formar cidadãos cada vez mais
conscientes e atuantes na sociedade, mas isso deve ocorrer, a meu ver,
durante todo o curso de formação inicial e não apenas nos últimos anos,
havendo a necessidade de continuidade e permanência na formação do
professor.
Para isso, será necessário um maior engajamento dos envolvidos
SRU PHLR GH SHVTXLVD UHÀH[mR DWLYLGDGHV HP JUXSR OHLWXUDV
debates, participação em encontros de ensino de Química, etc.). Em
contrapartida, a educação básica precisa constituir o sujeito num
FRQWH[WR LQWHUGLVFLSOLQDU WRUQDQGRR DXW{QRPR HP UHODomR DR PHLR
social, tecnológico e natural, capacitando-o a decidir e propor mudanças
responsáveis a partir de situações-problema.

1.2 A teoria da Transposição Didática
O conceito de transposição didática faz parte de um modelo
teórico proposto para análise do sistema didático e foi formulado
originalmente pelo sociólogo Michel Verret, em 1975, quando se propôs
a fazer um estudo sociológico da distribuição de tempo das atividades
escolares, visando contribuir para a compreensão das funções sociais
GRVHVWXGDQWHV6HJXQGR/HLWH  
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Foi para pensar o tempo das práticas escolares que o
sociólogo ocupou-se dos saberes que circulam nesse
FRQWH[WR SURSRQGR TXH HVWHV FRQGLFLRQDULDP R WHPSR
dos estudantes em dois sentidos: haveria o tempo do
conhecimento, regulado pelo próprio objeto de estudo,
PDV KDYHULD WDPEpP R WHPSR GD GLGiWLFD GH¿QLGR
HP IXQomR GDV FRQGLo}HV GH ³WUDQVPLVVmR´ GHVVH
FRQKHFLPHQWR /(,7(S 

Posteriormente, em 1980, o matemático Yves Chevallard
UHWRPRX HVVD LGHLD LQVHULQGRD QXP FRQWH[WR PDLV SHFXOLDU FULDQGR
uma teoria e com isso sendo capaz de analisar questões importantes no
domínio da didática da matemática.
A origem do conceito em didática da matemática foi formalizada
SRU < &KHYDOODUG H 0 $ -RKVXD TXDQGR HVWHV H[DPLQDUDP DV
transformações sofridas pela noção matemática de distância, desde a
VXDLQWURGXomRQR³VDEHUViELR´HPSRU)UpFKHWDWpRPRPHQWR
de sua introdução, em 1971, nos programas da disciplina de geometria
GDVpWLPDVpULHPRPHQWRHPTXHR³VDEHUHQVLQDU´WUDQVIRUPRXVHQD
QRomRGHJHRPHWULDGDUHWD $672/),H'(9(/$< 
Com o tempo, essa ideia foi sendo incorporada, ampliada e
XWLOL]DGDHPGLYHUVDViUHDVGRFRQKHFLPHQWRDH[HPSORGD4XtPLFD
FRQIRUPH WHQWR DSUHVHQWDU QHVWD REUD SRU HQWHQGHU TXH ³D WHRULD GD
transposição didática fornece um modelo para analisar a distância
H[LVWHQWHHQWUHRVDEHUViELR FLHQWt¿FR HRVDEHUHQVLQDGRFRQFHEHQGR
o sistema didático enquanto lócus privilegiado da abordagem da
HSLVWHPRORJLDGRVDEHUHQVLQDGR´ &+$*$6S 
Para Chevallard (1991, p. 23) sua teoria vem rever um equívoco
GD UHÀH[mR SHGDJyJLFD D GLVFXVVmR GRV VDEHUHV HVFRODUHV GH IRUPD
secundarizada. Para tanto, insere a representação triangular do sistema
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GLGiWLFR ¿JXUD   GHPRQVWUDQGR D FRPSOH[LGDGH GDV UHODo}HV HQWUH
os integrantes desse sistema: o saber (S), quem ensina/professor (P),
TXHP DSUHQGHDOXQR $  FRP D LQGDJDomR ³SRU TXH HVVD RSHUDomR
DSDUHQWHPHQWHKDUPRQLRVDHVHUHQDXPGLDHQWUDHPFULVH"´4.
S

P

A

Figura 1. 6LVWHPDGLGiWLFR &+(9$//$5'S 

&KHYDOODUG   UHFRQKHFH D FRPSOH[LGDGH GDV UHODo}HV
estabelecidas entre os três integrantes do sistema didático, considerando
que a discussão da triangulação didática, em uma perspectiva
HSLVWHPROyJLFDVLJQL¿FDSHQVDUDVUHODo}HVTXHQHOHRFRUUHPDSDUWLU
dos saberes escolares.
$ WHRULD GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD p GH¿QLGD SRU PRYLPHQWRV
FRQWUDGLWyULRVHPGXDVOyJLFDVLQWHUQDHH[WHUQD&RPSUHHQGHUHVVDV
lógicas permite a assimilação do processo de construção do saber
escolar.
É no sistema didático que ocorre a transposição didática interna
(TDI), relacionada à singularidade que cada professor dá ao saber a
4
“Pouquoi ce fonctionnement, apparemment harmonieux et serein, en vientil un juour à entrer em crise?”
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HQVLQDUDSDUWLUGRWH[WRGRVDEHU OLYURGLGiWLFR GRVSURJUDPDVHGRV
currículos.
Para que determinado saber seja ensinado torna-se necessário
o distanciamento em relação aos demais saberes que lhe servem de
UHIHUrQFLD³1D OyJLFDLQWHUQDGR IXQFLRQDPHQWRGR VLVWHPDGLGiWLFR
esse distanciamento tende a ser negado por meio da busca da legitimidade
GRVDEHUHVFRODU>@´ &+$*$6S 
Devido ao lócus de ocorrência da TDI, esta é menos visível
TXH D WUDQVSRVLomR GLGiWLFD H[WHUQD 7'(  PDWHULDOL]DGD QR kPELWR
GDQRRVIHUDGH¿QLGDSRU&KHYDOODUGFRPRLQVWLWXLomRGHWUDQVSRVLomR
de saberes, local onde se opera a interação entre o sistema didático
e o ambiente social ou ainda, esfera onde se pensa o funcionamento
GLGiWLFRHVHRULJLQDRWH[WRHVFRODU
Para Chevallard (1991) o processo de transposição didática
H[WHUQDpGHWHUPLQDGRSHODQRRVIHUDTXHLQÀXHQFLDWDQWRDVHOHomRGRV
conteúdos escolares quanto os métodos de ensino, fazendo parte dela:
cientistas, professores, políticos, autores de livros e outras pessoas
TXH LQWHU¿UDP QR SURFHVVR HGXFDWLYR 3RU WDLV UD]}HV QmR p SRVVtYHO
compreender os acontecimentos no interior do sistema didático sem
OHYDUHPFRQVLGHUDomRDVGHWHUPLQDo}HVH[LVWHQWHVQRVHXH[WHULRU
1HVVHVHQWLGRSRGHVHD¿UPDUTXHRSURIHVVRUSDUWLFLSDWDQWRGD
WUDQVSRVLomRGLGiWLFDH[WHUQDSRLVLPSULPHLQÀXrQFLDVREUHDVHOHomR
dos conteúdos e dos métodos de ensino, quanto da transposição didática
interna, já que ele é agente do sistema didático, pois transforma sua aula
em saberes ensinados.
Ao pensar no funcionamento do sistema didático, chamo a
DWHQomRSDUDDQHFHVVLGDGHGHH[HUFHUDYLJLOkQFLDHSLVWHPROyJLFD SDUD
evitar que ocorra distanciamento entre o saber ensinado e o saber de
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UHIHUrQFLD  H[DPLQDQGR RV PRYLPHQWRV GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD DR
ORQJRGDFDGHLDTXHOHYDGRVVDEHUHVFLHQWt¿FRVDRVVDEHUHVDHQVLQDU
VHJXLGRVGRVHQVLQDGRVHSRU¿PRVDSUHQGLGRV
6HJXQGR&KDJDV S ³RVDEHUDHQVLQDUpSURGX]LGR
quando da elaboração de programas de ensino, todavia não serão tais
SURJUDPDV TXH FRQGX]LUmR GLUHWDPHQWH R SURFHVVR GH HQVLQR´$OpP
GLVVR&KDJDV  H[SOLFDTXH
No âmbito desse processo surgem os manuais de ensino
ou livros didáticos, que implicam na estruturação de
uma nova adaptação. Os livros didáticos podem trazer,
SRUH[HPSORRSURJUDPDGLYLGLGRHPFDStWXORVWySLFRV
LOXVWUDo}HVTXHGHFHUWRPRGRLUmRUHFRQ¿JXUDURVDEHU
escolar. (CHAGAS, 2009, p. 80).

,VVR VLJQL¿FD TXH R VDEHU SDVVD SRU PXGDQoDV DGDSWDo}HV
UHVVLJQL¿FDo}HVDWpFKHJDUQDVDODGHDXODPRPHQWRHPTXHRSURIHVVRU
torna o saber ensinado em saber ensinável. Aproveito para esclarecer que
não tive a intenção de analisar detalhadamente a transposição didática
dos modelos atômicos no interior do sistema didático. Ao contrário,
apresento alguns indicativos das interações do sistema didático (TDI),
já que foi/é muito difícil a captura de elementos do seu funcionamento
VHPYrORHPDomRRXVHMDDFRPSDQKDUDVDXODVREVHUYDU¿OPDUH
ou gravar a atuação dos sujeitos no sistema didático, isso devido às
determinações que marcam a TDI.
Para melhor compreensão da minha intenção, apresento a seguir
¿JXUD DLGHLDQRUWHDGRUDGHVWDSHVTXLVDDFHUFDGDIRUPDomRHDWXDomR
GRVSURIHVVRUHVGH4XtPLFDQRFRQWH[WRGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDGRV
modelos atômicos.
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SABER SÁBIO – UFS
8PDDSUR[LPDomR

SABER A ENSINAR
Saber a ensinar: elaboração de programas, manuais de ensino
e livros didáticos

SABER ENSINADO
Saber escolar: materialidade da aula, no ensino médio - o que
ensina, como ensina, com quais recursos ensina?

SABER APRENDIDO
Síntese do que o aluno é capaz de aprender
Figura 2. Cadeia do saber
Com efeito, o saber sábio é produzido em centros de pesquisa e
QDVDFDGHPLDV(VWHVDEHUpWUDQVIRUPDGRHPVDEHUDHQVLQDUHSRU¿P
o saber a ensinar é transformado em saber ensinado. O saber a ensinar
³p XP SURGXWR RUJDQL]DGR H KLHUDUTXL]DGR HP JUDX GH GL¿FXOGDGH
UHVXOWDQWHGHXPSURFHVVRGHWRWDOGHVFRQWH[WXDOL]DomRHGHJUDGDomRGR
VDEHUViELR´ $/9(6),/+2S 
2VOLYURVWH[WRVH[LEHPRVDEHUDHQVLQDUDJRUDFRPRFRQWH~GR
em uma formatação organizada, dogmatizada e, na maioria das vezes,
DKLVWyULFDRTXHFRQWULEXLSDUDDFRQ¿JXUDomRHPFRQWH~GRVIHFKDGRV
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e ordenados, de aspecto cumulativo e linear, resultando em uma lógica
sequencial, reconstituído em um novo quadro epistemológico, diferente
daquele que gerou o saber sábio.
No ambiente escolar, o saber a ensinar torna-se objeto de
trabalho do professor quando ele, tomando como base o livro didático,
prepara sua aula. Nesse momento, ocorre mais uma transformação do
saber, em que o saber a ensinar transforma-se em saber ensinado. O
saber ensinado ocorre no interior do sistema didático, local de várias
interações entre os seus constituintes (professor, aluno e saber).
Apesar de Chevallard (1991) considerar três níveis de saberes:
saber sábio, saber a ensinar e saber ensinado, considerei no esquema
ilustrativo outro nível, o saber aprendido, reforçando a necessidade
GR H[HUFtFLR GD YLJLOkQFLD HSLVWHPROyJLFD SDUD HYLWDU R VXUJLPHQWR
GRTXH&KHYDOODUG  GH¿QHFRPRµHQYHOKHFLPHQWRELROyJLFR¶5 e
µHQYHOKHFLPHQWRPRUDO¶6H[DPLQDQGRRVPRYLPHQWRVGDWUDQVSRVLomR
GLGiWLFDDRORQJRGDFDGHLDTXHOHYDGRVVDEHUHVFLHQWt¿FRVDRVVDEHUHV
DHQVLQDUGHSRLVHQVLQDGRVH¿QDOPHQWHDSUHQGLGRV
A inclusão de mais um nível do saber, o saber aprendido, foi uma
forma que encontrei para ampliar o olhar sobre a teoria da transposição
didática, buscando reconhecer o papel do professor e do aluno no interior
GRVLVWHPDGLGiWLFRQRSURFHVVRGHPRELOL]DomRHUHVVLJQL¿FDomRGRV
saberes, mas também de compreender qual o lugar do aluno no sistema
GLGiWLFRDOpPGHLGHQWL¿FDUFRPRRDOXQRDSUHQGHHUHVVLJQL¿FDRVDEHU
aprendido. Segundo Chevallard (1991):

Ocorre sempre que o saber ensinado se afastar de forma demasiada do
saber sábio.
6
2FRUUHVHPSUHTXHRVDEHUVHDSUR[LPDGRVHQVRFRPXP

5
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$GLVWLQomRH[LVWHQWHHQWUHSURIHVVRUHDOXQRpD¿UPDGD
HVSHFL¿FDPHQWH QmR HP UHODomR DR VDEHU PDV HP
relação ao tempo do saber. A inserção temporal do saber
durante o processo didático constitui professor e o aluno,
de um mesmo movimento, em diferentes posições e
FRPUHODo}HVHVSHFt¿FDVQRTXHVHUHIHUHjDQWHFLSDomR
do saber, ou seja, o antes e o depois. Nesse sentido,
distingue-se o tempo de ensino – em que a antecipação é
essencial – e o tempo de aprendizagem, no qual ocorre um
efeito retroativo com distintas relações com a duração.
&+(9$//$5'SWUDGXomRQRVVD 7.

$ GLVWLQomR H[LVWHQWH HQWUH SURIHVVRU H DOXQR HP UHODomR DR
tempo do saber refere-se à ideia de o professor possuir o domínio do
saber antes do aluno, o que permite que o professor articule a dinâmica
dos objetos que tomará como referência para fazer evoluir o seu projeto
de ensino e o tempo didático.
Portanto, torna-se evidente que professor e aluno ocupam
posições distintas na dinâmica da duração didática proposta por
Chevallard (1991)8:

7
³/DGLVWLQFWLRQGHO¶HQVHLJQDQWHWGHO¶HQVHLJQpV¶D৽UPHGRQHVSpFL¿TXHPHQW
non par repport au savoir, mais par rpport au temps du savoir: le déploiement temporel du
savoir dans les processus didactique constitue comme tels enseignant et enseigné, d’ un
PrPHPRXYLPHQWGDQVOHXUVSRVLWLRQVUHVSHFWLYHVHWOHXUVUHODWLRQVVSpFL¿TXHVjO¶DYDQWHWj
l’ après (à l’ antecipation). En ce sens déjà, le temps de l’ aprentissage, ou ll’ antecipation est
essentielle, el le temps de l’ aprentissage, ou un certain type de rétroactions est en travil, se
distinguent, parce qu’ ils ils manifestent des rapports distincts à ladurée”.
8
“On va voir que la distinction se modèle selon d’autres formes. Enseignant
et enseigné occupent des positions disttinctes para rapports à dynamique de la durée
GLGDFWLTXHLOVGLৼHUHQWSDUOHXUVUDSSRUWVVSpFL¿pVjODGLDFKURQLHGXV\VWqPHGLGDFWLTXHj
FHTXHO¶RQSHXWQRPPHUODFKRQRJpQqVH0DLVLOVGLৼHUHQWDXVVLVHORQG¶RXWUHVPRGDOLWpV
selon leurs places respectives par repport au savoir en construction, par à ce qu’on appeler
la topogénèse du savoir, dans la syncrhronie du système didactique”.
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A distinção é modelada de acordo com outras formas.
Professor e aluno ocupam posições em relação à dinâmica
GDGXUDomRGLGiWLFDGLIHUHPSRUVXDVUHODo}HVHVSHFt¿FDV
com a diacronia do sistema didático, denominada de
cronogênese. Mas eles diferem também de acordo com
outras modalidades: de acordo com os seus respectivos
lugares por referência ao conhecimento em construção,
o que recebe o nome de topogênese do conhecimento, na
VLQFURQLDGRVLVWHPDGLGiWLFR &+(9$//$5'S
72-73, tradução nossa).

Fica evidente que no sistema didático professor e aluno ocupam
lugares diferentes. Parece-me que o contrato didático se mostra como
uma possibilidade de investigação futura para compreender os papéis
de cada um dos participantes do sistema didático cujas relações são
FRPSOH[DVPDVTXHQmRIRUDPIRFRGDSUHVHQWHSHVTXLVD
Por tais razões, é importante reforçar que minha intenção
foi compreender a transposição didática em duas dimensões: na
universidade, local de formação inicial de professores, e na escola,
EXVFDQGR LGHQWL¿FDU HOHPHQWRV GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD LQWHUQD H
H[WHUQDPDVVHPVHJXLUDLGHLDGHWUDQVSRUWDUGHXPOXJDU DFDGHPLD 
para o outro (escola), ao contrário, o movimento dado foi no sentido
GH YHUL¿FDU FRPR D LQVWLWXLomR IRUPDGRUD DERUGRX R VDEHU PRGHORV
atômicos e se essa abordagem contribuiu para que na escola o professor
fosse capaz de transpor didaticamente este saber sem se afastar do saber
de referência, com o intuito de compreender se e como ocorreram as
LQWHUDo}HVHUHVVLJQL¿FDo}HVGRVDEHU
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1.3 Modelos no ensino de Química

Pensar no ensino de Química por meio do uso de modelos
requer uma breve discussão sobre o sentido do termo – modelos, e, por
conseguinte, de modelos atômicos para compreender de que forma este
se orienta no ensino de Química.
6HJXQGR-XVWL SWUDGXomRQRVVD ³RVLJQL¿FDGRPDLV
popular da palavra modelo é de que modelo é uma representação concreta
GH DOJXPD FRLVD´9. Na atualidade, o conceito mais aceito é o de que
³8PPRGHORpXPDUHSUHVHQWDomRGHXPDLGHLDREMHWRDFRQWHFLPHQWR
SURFHVVRRXVLVWHPDFULDGRFRPXPREMHWLYRHVSHFt¿FR´10 *,/%(57
%28/7(5H(/0(5apud JUSTI, 2006, p. 175, tradução nossa).
Um dos objetivos da criação de modelos é desenvolver uma
UHSUHVHQWDomR TXH OHYH D SHQVDU FLHQWL¿FDPHQWH 1HVVD GLUHomR -XVWL
  GH¿QH FLrQFLD FRPR ³XP SURFHVVR GH FRQVWUXomR GH PRGHORV
FRPGLVWLQWDVFDSDFLGDGHVGHSUHYLVmR´ -867,SWUDGXomR
QRVVD 4XDQWRjGH¿QLomRGHFLrQFLDDSUHVHQWDGD-XVWL  D¿UPD
que:
(VWD GH¿QLomR XQH RV SURFHVVRV GH HODERUDomR GH
modelos e de utilização dos mesmos como ferramentas
GR SHQVDPHQWR FLHQWt¿FR  H RV SURGXWRV PRGHORV
gerados por tais processos) da ciência. Ao mesmo
WHPSR LGHQWL¿FD D FRQVWUXomR GH PRGHORV QmR FRPR
XPD HWDSD DX[LOLDU PDV FRPR XP DVSHFWR IXQGDPHQWDO
em um processo dinâmico e não linear do conhecimento
FLHQWt¿FR -867,SWUDGXomRQRVVD 
³(OVLJQL¿FDGRPiVSRSXODUGHODSDODYUDPRGHORHVHOGHTXHPRGHORHV
uma representación concreta de alguna cosa”.
10
“Um modelo es uma representación de uma idea, objeto, acontecimento,
SURFHVVRRVLVWHPDFUHDGRFRPXPREMHWLYRHVSHFt¿FR´
9
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Transpondo essas concepções para o ensino da Química,
percebe-se que muitas vezes os modelos são apresentados aos alunos
LVRODGDPHQWH H VHP FRQH[mR KLVWyULFD SDVVDQGR D IDOVD LGHLD GH VH
WUDWDUGHXPUHÀH[RGDSUySULDUHDOLGDGH&RPRSURSyVLWRGHHYLWDUWDLV
concepções equivocadas, é importante que a construção dos modelos
OHYHRDOXQRDXPSHQVDPHQWRPDLVFUtWLFRHUHÀH[LYRGHPRGRTXHHOH
compreenda que modelos são representações e que a ciência é produto
da construção humana alicerçada a partir de verdades provisórias.
&KDVVRW   D¿UPD TXH p DWUDYpV GH PRGHORV QDV PDLV
diferentes situações, que se pode apresentar inferências e previsões
de propriedades, pois fazer modelos, isto é, imaginar átomos - e vale
LQVLVWLUTXHLPDJLQDUpID]HULPDJHQV±WHPOLPLWDo}HVHH[LJrQFLDVTXH
transcendem àquelas interações que são mais usuais no nosso cotidiano.
Nesse sentido, Chassot (2007) alerta que:
É importante observar quanta adequação há, hoje, no
PRGHOR GH 'HPyFULWR SDUD H[SOLFDUPRV D PDLRULD GDV
nossas necessidades sobre átomos. É claro que, por
desconhecer maneiras mais apropriadas e aprofundadas
de investigar a natureza da matéria. Demócrito não
fala de elétrons, prótons, nêutrons. É preciso sublinhar
que esta aparente limitação do modelo de Demócrito
QmR ID]LD IDOWD SDUD VH H[SOLFDU HQWmR DTXLOR TXH VH
desejava para entender a natureza. Os nêutrons, por
H[HPSORIRUDPGHVFREHUWRVHPHVyHQWmRIRUDP
incorporados ao modelo, porque houve necessidade de se
H[SOLFDUSRUH[HPSORDJUDQGHFRQFHQWUDomRGHPDVVD
no núcleo. Mas estas partículas também não são mais
FRQVLGHUDGDV LQGLYLVtYHLV +i PRGHORV FRQ¿UPDGRV
H[SHULPHQWDOPHQWHHPDEULOGH RQGHVHFRQVLGHUDP
RV TXDUNV H RV OpSWRQV FRPR SDUWtFXODV IRUPDGRUDV
dos prótons. Há não muito tempo (fevereiro de 1996)
FLHQWLVWDVDQXQFLDYDPDSRVVLELOLGDGHGRVTXDUNVVHUHP
GLYLVtYHLV6HLVWRIRUFRQ¿UPDGRWHUHPRVDUHHGLomRGR
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feito de Rutherford (1871-1937), quando anunciou que
átomos tinham núcleo. (CHASSOT, 2007, p. 163).

,VVRVLJQL¿FDGL]HUTXHH[LVWHPGLYHUVRVPRGHORV UHSUHVHQWDo}HV 
e que eles (os modelos) apresentam limitações, mas o surgimento de
QRYRV PRGHORV QmR H[FOXL RV Mi H[LVWHQWHV 2 TXH RFRUUH p TXH SDUD
GHWHUPLQDGDVH[SOLFDo}HVGHWHUPLQDGRPRGHORYDLVHUPDLVDGHTXDGR
que outro.
Chassot (2007) apresenta duas limitações que representam
a causa da necessidade do uso de modelos: a primeira é a de que os
PRGHORVVHGHVWLQDPDGHVFULo}HVGHVLWXDo}HVFRPDVTXDLVGL¿FLOPHQWH
interagimos diretamente, e das quais conhecemos apenas os efeitos;
D VHJXQGD D¿UPD TXH RV PRGHORV VmR VLPSOL¿FDo}HV GH VLWXDo}HV
PXLWRGLYHUVL¿FDGDVSDUDDVTXDLVKDYHULDQHFHVVLGDGHGHPLOKDUHVGH
descrições diferentes. Estas duas limitações concorrem muito, ainda
TXHGLIHUHQWHPHQWHSDUDDGHWHUPLQDomRGDVQRVVDVH[LJrQFLDVVREUHR
modelo que vamos elaborar. Segundo Maia e Justi (2009):
O conhecimento sobre a Ciência e sua construção e o
GHVHQYROYLPHQWRGHKDELOLGDGHVGRSHQVDPHQWRFLHQWt¿FR
são desenvolvidos em atividades investigativas através de
TXDWURGHPDQGDVIXQGDPHQWDLVTXHVmR³VDEHURTXH´
³VDEHUFRPR´³VDEHUSRUTXH´H³VDEHUTXDQGRHRQGH
DSOLFDURFRQKHFLPHQWR´ 0$,$-867,S

Na busca de relações entre argumentação e modelagem no
FRQWH[WRGDFLrQFLDHGRHQVLQRGH&LrQFLDVFRQVLGHUDQGRTXHDPEDV
VmRSUiWLFDVHSLVWrPLFDVLPSRUWDQWHVGDFLrQFLD-XVWL  D¿UPDTXH
DSURGXomRGRFRQKHFLPHQWRWHPTXHRFRUUHURPDLVSUy[LPRSRVVtYHO
da própria ciência.
Nesta perspectiva, Justi (2015) propôs um diagrama de modelo
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de modelagem considerando quatro etapas, de modo que cada uma
H[HUFHLQÀXrQFLDVREUHDRXWUDDVDEHUHODERUDomRH[SUHVVmRWHVWHH
avaliação.
A elaboração de um modelo mental ocorre a partir da
LQWHJUDomRGLQkPLFDHjVYH]HVVLPXOWkQHDGHGH¿QLURV
objetivos do modelo ou entender os objetivos propostos
para o modelo; obter informações sobre a entidade a
VHU PRGHODGD >@ GH¿QLU XPD DQDORJLD RX XP PRGHOR
matemático para fundamentar o modelo; e integrar essas
LQIRUPDo}HVQDSURSRVLomRGHXPPRGHOR$H[SUHVVmR
do modelo mental de forma a torna-lo acessível a outros
sujeitos pode ocorrer a partir da utilização de quaisquer
dos modos de representação (concreto, virtual, verbal,
gestual, matemático). Os testes de modelo visando
avaliar sua coerência com os objetivos podem ser dois
tipos (empíricos e mentais), dependendo da entidade que
está sendo modelada e das condições disponíveis para
a realização dos mesmos. Finalmente, a avaliação do
PRGHORFRQVLVWHQDLGHQWL¿FDomRGDDEUDQJrQFLDGHVWHH
ocorre a partir da tentativa de utilização do modelo em
GLIHUHQWHVFRQWH[WRV -867,S 

Isso implica dizer que na ciência, argumentação e modelagem
estão imbricados e podem ser uma alternativa para o ensino de Química
GHVGHTXHLVWRRFRUUDRPDLVSUy[LPRGDSUySULDFLrQFLD
Na presente obra, a seleção do saber modelos atômicos ocorreu
GLDQWH GD VXD LPSRUWkQFLD FRQFHLWXDO HVWUXWXUDO GH FDUiWHU FRPSOH[R
e abstrato, o que garante a este saber um papel central no âmbito
disciplinar da Química.
A Química é estruturada em modelos e, por isso, além dos
PRGHORVDW{PLFRVH[LVWHPRXWUDVIRUPDVGHUHSUHVHQWDomRDH[HPSOR
dos modelos moleculares, modelos matemáticos e modelos de reações.
Parece-me que a proposta apresentada por Justi (2015) é
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aplicável ao ensino dos modelos atômicos e se apresenta como mais
uma possibilidade de se promover a transposição didática deste saber,
visto que há uma preocupação com a vigilância epistemológica na
PHGLGD HP TXH VH EXVFD XPD DSUR[LPDomR FRP D SUySULD FLrQFLD H
desta forma, permite que os alunos sejam inseridos no processo de
DOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD
Por tais razões, considero necessário apresentar um breve
histórico sobre o atomismo pois fazer uma incursão sobre a história da
Química, em particular do atomismo, é importante para a aprendizagem
e compreensão dos principais aspectos teórico-conceitual.

1.4 Breve histórico sobre o atomismo
A origem da matéria, as transformações da matéria e a
caracterização das diferentes espécies de matéria constituem o campo
de trabalho e estudo da Química que a antecedeu no plano histórico. Se
os objetivos desse estudo nem sempre foram os mesmos, o seu cerne foi
sempre estudar a matéria inanimada e animada.
2DWRPLVPRpHVVHQFLDOPHQWHXPPRGHORGHH[SOLFDomR
causal, no sentido de ser uma estrutura de conceitos
TXH p LVRPyU¿FD HP UHODomR j UHDOLGDGH $VVLP DV
transformações que ocorrem na realidade podem ser
representadas por transformações no modelo que, como
tal, não é uma cópia do real, mas uma representação
parcial do mesmo. Uma realidade inacessível aos sentidos
pH[SOLFDGDSRUPHLRGHLGpLDVHREMHWRVVLPLODUHVjTXHOHV
H[LVWHQWHVQRPXQGRUHDO1HVWHVHQWLGRRPRGHORDSHVDU
de fazer uso de uma analogia com objetos mecânicos
reais, ultrapassa essa simples analogia, pois implica
a criação de uma estrutura que não é idêntica ao real.
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628=$-867,)(55(,5$S 

Segundo Maar (1999) devido à impossibilidade de uma
delimitação clara do campo dedicado à química, a história ou evolução
GDTXtPLFDGHYHVHUHQWHQGLGDQRFRQWH[WRGD+LVWyULDGD&LrQFLDFRPR
um todo.
Contudo, uma história da Química não será uma relação de
GDWDVQRPHVHGHVFREHUWDVDRFRQWUiULRGLVVRQRFRQWH[WRGDWRWDOLGDGH
GRFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FRHLQVHULGDQRDPELHQWH¿ORVy¿FRKLVWyULFR
e social em que deve ser estudada, mostrará que são possíveis outras
subdivisões e outros critérios para estabelecê-las.
Inserida numa abordagem sobre o processo de evolução da
ciência, a história da Química aqui descrita estará imbricada com uma
breve incursão em torno do termo paradigma, por entender que este
bem representa o processo de origem e rupturas que ocorre na ciência.
Ao falar em paradigma, sempre busco ancoragem teórica em
NXKQ  TXHRDSUHVHQWDFRPRVHQGR³>@DTXLORTXHRVPHPEURV
de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade
FLHQWt¿FDFRQVLVWHHPKRPHQVTXHSDUWLOKDPXPSDUDGLJPD´ .8+1
2009, p. 221).
1XPDSHUVSHFWLYDKLVWyULFDGRFDPSRGDVFLrQFLDV.XKQ  
contribui para compreensão sobre o desenvolvimento das ciências,
envolta em uma contínua competição de diferentes concepções de
QDWXUH]D PDV FRP DSUR[LPDo}HV GDV GLUHWUL]HV PHWRGROyJLFDV GR
PpWRGRFLHQWt¿FR
(PRXWUDVSDODYUDVSRGHVHD¿UPDUTXHDFLrQFLDpRULHQWDGD
por um certo paradigma, de modo que pensar no desenvolvimento
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normal de uma ciência evoluída pressupõe mudanças paradigmáticas
TXHFDUDFWHUL]DPDUHYROXomRFLHQWt¿FD .8+1 
1HVVHFRQWH[WR0DDU  DSUHVHQWDTXDWURHWDSDVGDKLVWyULD
da química: (1) a Protoquímica, da antiguidade remota ao início da era
cristã; (2) a Alquimia, do início da nossa era a mais ou menos 1500;
(3) a Química Pré-Moderna, nos séculos XVI e XVII e (4) a Química
Moderna, a partir do século XVIII.
A Protoquímica compreendia as especulações teóricas e as artes
práticas dos antigos e que hoje incluímos na química. Já a Alquimia
p GLItFLO GH VHU GH¿QLGD PDV p FHUWR TXH QmR VH WUDWD DSHQDV GH XPD
pseudo-ciência que busca a transmutação de metais menos nobres em
RXUR RX R ³HOL[LU´ TXH FXUD WRGDV DV GRHQoDV H OHYD j LPRUWDOLGDGH
É antes disso uma abordagem subjetiva do mundo natural, na qual o
observador integra-se ao observado. (MAAR, 1999).
A química pré-moderna foi marcada pelos primeiros rudimentos
de sistematização, organização e racionalização, com ênfase na
H[SHULPHQWDomRHQDYHUL¿FDomRHQTXDQWRTXHD4XtPLFD0RGHUQDp
RUJDQL]DGDUDFLRQDOPHQWHLQWHUUHODFLRQDQGRWHRULDHH[SHULPHQWDomR
IUXWRGHXPDORQJDHYROXomRFLHQWt¿FDTXHWHYHRULJHPQRVpFXOR;9,,
e término no século XIX. (MAAR, 1999).
É importante destacar que o paradigma indica o critério de
escolha de problema, bem como de uma solução possível (hipótese),
GHQWUR GD OyJLFD HVWDEHOHFLGD SHOD FRPXQLGDGH FLHQWt¿FD .8+1
2009).
Contudo, quando pesquisas orientadas por este princípio
interrompem problemas que este paradigma orientador não contava,
HPHUJH R TXH .XKQ  S   FKDPD GH ³DQRPDOLD´ ³TXDQGR
fenômenos novos e insuspeitados são periodicamente descobertos pela
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SHVTXLVDFLHQWt¿FD´OHYDQGRDRFLHQWLVWDLQYHQWDUWHRULDVUDGLFDOPHQWH
novas.
É importante considerar que a passagem da alquimia para a
química não ocorreu de forma linear, ao contrário, houve uma ruptura
HQWUHDDOTXLPLDTXHGHWLQKDXPHVWDWXWRGHPDJLDUHOLJLmRH¿ORVR¿D
e a química que passou a ter uma estrutura lógica e racional, sem o
tratamento místico e de pseudociência.
Dentre as diversas teorias sobre a constituição da matéria que
compõe o universo, a mais lógica na antiguidade grega foi a hipótese
DWRPtVWLFD TXH SRVVLELOLWRX H[SOLFDo}HV SDUD D HVWUXWXUD GD PDWpULD
do nosso universo sem recorrer a entidades divinas ou misteriosas.
Segundo Martins (2001):
$ WHRULD IXQGDPHQWDO GH /HXFLSR H 'HPyFULWR HUD D GH
que o Universo era constituído de duas coisas, os átomos
e o vácuo; isto é, composto de agregados de matéria e
de um vazio total. Demócrito acreditava que as diversas
espécies de matéria poderiam ser subdivididas em
pedaços cada vez menores até atingir um limite, além
do qual nenhuma divisão seria possível. A denominação
átomo dada a estas partículas indivisíveis foi, na
realidade, de Epicuro, quase um século mais tarde. As
substâncias eram diferentes porque os seus átomos
diferiam quanto à forma ou pela maneira como estavam
agregados. As diversas substâncias eram diferentes
entre si quanto à dureza, porque os átomos podiam estar
EDVWDQWHSUy[LPRVRXDIDVWDGRV4XDQGRHVWDYDPPXLWR
SUy[LPRVRFRUSRHUDVyOLGRHTXDQGRPDLVDIDVWDGRV
R PDWHULDO HUD PDLV PDOHiYHO 2V iWRPRV H[SOLFDYDP
também todas as nossas sensações: paladar, olfato, tato,
visão e audição. (MARTINS, 2001, p. 2).

Para Demócrito, o fogo e a alma humana eram também de
natureza atômica. Constituídos de átomos esféricos que apresentavam
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grande movimentação, de forma tal que seria impossível permanecerem
UHXQLGRV 2V iWRPRV GH DOPD WLQKDP SRU ¿QDOLGDGH JHUDU R FDORU GR
corpo e constituíam a força vital, isto é, o fundamento da própria vida.
Na morte, os átomos constituintes da alma partiriam de maneira lenta,
RTXHH[SOLFDULDRFUHVFLPHQWRGRVFDEHORVHGDVXQKDVGHXPFDGiYHU
Aos poucos os átomos da alma iam se desprendendo e nada mais
permanecia. (MARTINS, 2001).
Segundo Maar (1999), Demócrito idealizou uma teoria atômica,
DGDSWDGD GH LGHLDV DQWHULRUHV GH /HXFLSR FDUDFWHUL]DGD GD VHJXLQWH
forma: (1) toda matéria se subdivide em átomos eternos e indestrutíveis,
que não têm causa; (2) cada espécie da matéria é constituída por átomos
TXDOLWDWLYDPHQWH LJXDLV Ki SRLV XP Q~PHUR LQ¿QLWR GH WLSRV GH
átomos); (3) os átomos estão em contínuo movimento no vácuo e (4) os
diferentes tipos de átomos diferem em forma, tamanho e massa.
Com esta teoria, concebendo a matéria e o vácuo, Demócrito
H[SOLFDRVIHQ{PHQRVItVLFRVREVHUYiYHLVTXHVHJXQGRHOHVmRVHQVDo}HV
que registramos, pois, a única coisa real é o movimento dos átomos no
espaço.
(SLFXUR ¿OyVRIR JUHJR UHWRPRX DV LGHLDV GH 'HPyFULWR H
/HXFLSRDRDSUHVHQWDUDVXD¿ORVR¿DGRXQLYHUVR3DUDHOHKiRYiFXR
SRLVVHHOHQmRH[LVWLVVHFULDQGRRHVSDoRHDH[WHQVmRQmRWHULDPRV
corpos um local para estar, nem onde se movimentar como na verdade
VH PRYHP$OpP GLVVR YLD R 8QLYHUVR FRPR LQ¿QLWR SHOD JUDQGH]D
do vácuo e pela quantidade destes átomos. Acreditava ainda que os
átomos não tinham princípio já que eles e o vácuo são a causa de tudo.
(MARTINS, 2001).
1R VpFXOR ;9,,, R ¿OyVRIR H PDWHPiWLFR DOHPmR *RWWIULHG
:LOKHOP /HLEQL] D¿UPDYD TXH RV iWRPRV FRQVWLWXtGRV GH PDWpULD
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HUDP FRQWUiULRV j UD]mR /HLEQL] FRQVLGHUDYD TXH 'HVFDUWHV WLQKD
UD]mRTXDQGRD¿UPDYDTXHRiWRPRGH'HPyFULWRQmRSRGHULDVHUHVWD
unidade, pois sendo constituído de matéria poderia, ainda, vir a ser
VXEGLYLGLGR &RPR 'HVFDUWHV /HLEQL] QHJDYD D H[LVWrQFLD GR YiFXR
absoluto. (MAAR, 1999).
1R¿QDOGRVpFXOR;9,,,³RFRUUHUDPQDTXtPLFDXPDUHYLVmRH
uma renovação de teorias e conceitos vigentes, não só do ponto de vista
de estrutura lógica do conhecimento químico, mas mesmo linguístico,
UHQRYDomRHVVDTXHVHFRQYHQFLRQRXFKDPDUGH5HYROXomR4XtPLFD´
(MAAR, 1999, p. 696).
Esta revisão e renovação das teorias e conceitos vigentes
representa bem a ideia de ruptura, pois as revoluções nas estruturas
FLHQWt¿FDV GHQRWDP EHP LVWR VmR HODV TXH SURYRFDP PXGDQoDV QD
FRQFHSomRGHPXQGR 6$17$1$62%5$/0$&+$'2 
A Revolução Química foi/é um dos episódios mais marcantes
da História da Ciência, frequentemente comparado à Revolução
Copernicana, ou ao Evolucionismo de Darwin/Wallace/Bates. O nome
do químico que mais teve destaque com as transformações ocorridas foi
$QWRLQH/DXUHQWGH/DYRLVLHU  
O elemento químico não é mais uma entidade abstrata,
LQWDQJtYHOGRSRQWRGHYLVWDH[SHULPHQWDO2VYRFiEXORV
para nomear os elementos químicos foram listados numa
tabela, passando a ser possível, através deles, indicar
os compostos, no quadro de nomenclatura binomial.
(CHAGAS, 2009, p. 34).

Como se pode ver, emerge uma nova visão da realidade que
SDUD&DSUD S FRQVLVWH³QDFRQVFLrQFLDGRHVWDGRGHLQWHU
relação e interdependência essencial de todos os fenômenos – físicos,
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ELROyJLFRVSVLFROyJLFRVVRFLDVHFXOWXUDLV´
e SRVVtYHO D¿UPDU TXH /DYRLVLHU HVWDEHOHFHX DV EDVHV
fundamentais que iriam permitir remoção das ideias alquímicas no
estudo das transformações da matéria. Pode-se dizer que, a partir de
suas contribuições, a química desenvolveu-se rapidamente na direção
de uma ciência qualitativa, com estatuto de ciência, linguagem e
PHWRGRORJLDHVSHFt¿FDJDQKDQGRHVWDWXWRGHVDEHUViELR &+$*$6
2009).
'LDQWH GHVWDV D¿UPDo}HV VDOWDVH SDUD R LQtFLR GR VpFXOR
XIX, período marcado pelo atomismo moderno. Nesta época, John
Dalton postulou uma teoria que se constituiu num poderoso estímulo
para a pesquisa da natureza química dos elementos e de suas partes
constituintes.
$KLSyWHVHDW{PLFDGH'DOWRQVXUJLXGRVIDWRVH[SUHVVRVSHODV
OHLV GDV FRPELQDo}HV TXtPLFDV /HL GDV SURSRUo}HV GH¿QLGDV ± /HL
GDVSURSRUo}HVP~OWLSODV±/HLGDVSURSRUo}HVUHFtSURFDV HVHJXQGR
Martins (2001) está baseada nos seguintes postulados:
I – Os elementos químicos consistem em discretas
partículas de matéria, os átomos, que não podem ser
subdivididos por qualquer processo químico conhecido e
preservam as suas individualidades nas reações químicas;
II – Todos os átomos de um mesmo elemento são
idênticos em todos os aspectos particularmente em
peso – diferentes elementos têm átomos diferindo em
peso. Cada elemento é caracterizado pelos pesos de seus
respectivos átomos;
III – Os compostos químicos são formados pela reunião de
átomos de diferentes elementos em proporções numéricas
simples, isto é, 1:1, 1:2, 2:1, 2:3[...]. (MARTINS, 2001,
p. 9).
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$VVLPDSyV'DOWRQ³DTXtPLFDSDVVRXDWHUXPDHVWUXWXUDomR
OyJLFD H UDFLRQDO VHP R WUDWDPHQWR PtVWLFR H SVHXGRFLHQWt¿FR GD
YHOKD DOTXtPLFD´ 0$57,16  S   1R ¿QDO GR VpFXOR ;,;
H[LVWLDXPDSROrPLFDFRQVLGHUiYHORVUDLRVFDWyGLFRVHUDPSDUWtFXODV
FDUUHJDGDVRXDOJXPSURFHVVRLQGH¿QLGRGRpWHU"
Segundo Martins (2001, p. 22) Heinrich Rudolf Hertz (1857 ³KDYLDDSDUHQWHPHQWHPRVWUDGRTXHRVUDLRVFDWyGLFRVQmRHUDP
GHÀHWLGRV SRU XP FDPSR HOpWULFR PDV7KRPVRQ SURYRX TXH LVWR HUD
LQFRUUHWR´$RYHUL¿FDUDH[LVWrQFLDGHVXDFDUJDHOpWULFDHVXDQDWXUH]D
corpuscular, Thomson estabeleceu a sua relação carga-massa. Os raios
catódicos apresentam propriedades importantes:
I – propagou-se em linha reta;
II – podem penetrar pequenas espessuras da matéria;
III – apresentam carga negativa;
,9±VmRGHÀHWLGRVSRUXPFDPSRHOpWULFR
9±VmRGHÀHWLGRVSRUXPFDPSRPDJQpWLFR
VI – transportam considerável quantidade de energia
cinética. (MARTINS, 2001, p.22).

Thomson demonstrou que os raios catódicos eram partículas
fundamentais, negativamente carregadas, e que apresentavam uma
massa que era muito menor que o mais leve átomo conhecido.
'HVWDIRUPD7KRPVRQ¿FRXIDPRVRSHODGHVFREHUWDGRHOpWURQ
e por suas pesquisas de condução de eletricidade através dos gases.
$VVLPR¿QDOGRVpFXOR;,;DSUHVHQWRXSDUDD)tVLFDXPSUREOHPD
TXHVHFRQVWLWXLXQXPDJUDQGHUHYROXomRFLHQWt¿FDHTXHWURX[HSDUDD
história do átomo profundas consequências: a quantização de energia
SURSRVWDSRU3ODQNGHWHUPLQRXRPDUFRLQLFLDOSDUDDItVLFDPRGHUQD
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Na concepção de Martins (2001):

1DKLSyWHVHGH3ODQNDHQHUJLDQmRSRGHULDVHUFRQWtQXD
mas discreta e, portanto, constituída de pequenos pacotes
denominados de quantum de energia [...] postulou
que a energia não poderia ter valores que variassem
FRQWLQXDPHQWH GH ]HUR D LQ¿QLWR PDV Vy SRGHULD WHU
YDORUHVLJXDLVDİ0, İ0, İ0İ0Qİ0,
RQGH İ0 p XPD TXDQWLGDGH GLVFUHWD H ¿QLWD RX TXDQWXP
GHHQHUJLDHQpXPQ~PHURLQWHLUR2YDORUGHİ0 é dado
SHOD H[SUHVVmR KY VHQGR K XPD FRQVWDQWH XQLYHUVDO
RX FRQVWDQWH GH 3ODQN H Y D IUHTXrQFLD GD UDGLDomR
(MARTINS, 2001, p. 28).

Com isso, muitos fenômenos e teorias vieram reforçar a hipótese
GH 3ODQN GD TXDQWL]DomR GD HQHUJLD FRPR SRU H[HPSOR R HIHLWR
fotoelétrico, com a solução quântica de Einstein; o efeito Compton; o
PRGHOR GH %RKU D WHRULD GR FDORU HVSHFt¿FR H ¿QDOPHQWH D SUySULD
Mecânica Quântica.
Após esses fenômenos e teorias, partimos para a metade do século
XX, período em que novas conquistas em radioatividade emergiram,
tendo em Rutherford uma das maiores contribuições do século.
5XWKHUIRUGGHWHUPLQRXSRUPHLRGHH[SHULPHQWRVDH[LVWrQFLD
de duas novas espécies de radiação emitidas pelo urânio: a radiação
DOID Į  H D UDGLDomR EHWD ȕ  6HJXQGR 0DUWLQV   QR HVWXGR GD
radioatividade natural.
9HUL¿FRXVH D H[LVWrQFLD GH WUrV WLSRV GLIHUHQWHV GH
UDGLDomR   UDLRV DOID RX SDUWtFXODV Į ± DV SDUWtFXODV
Į VH DSUHVHQWDP FRPR SDUWtFXODV H QmR UDGLDo}HV
que eram carregadas positivamente e emitidas com
grande velocidade. Demonstrou Rutherford que as
partículas alfa poderiam ser desviadas por campos
HOpWULFRV H PDJQpWLFRV   UDLRV EHWD RX 3DUWtFXODV ȕ ±
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partículas negativas descobertas por Rutherford. São
mais penetrantes que as partículas alfa. São desviadas
por campos elétricos e magnéticos; (3) raios gama ou
SDUWtFXODV Ȗ ± QmR DSUHVHQWDP FDUJD HOpWULFD H IRUDP
LGHQWL¿FDGRV LQLFLDOPHQWH FRPR 5DLR; 0$57,16
2001, p. 31).

Segundo Martins (2001) Niels Bohr considerou instável
o modelo atômico proposto por Rutherford. Dentre as razões,
fundamentalmente, que o conduziram a essa conclusão pode-se citar as
leis da Eletrodinâmica Clássica.
Os elétrons sendo partículas carregadas negativamente, ao serem
submetidos a uma força de atração coulombiana do núcleo positivo,
deveriam emitir uma radiação, perdendo gradativamente energia e
acabando por cair no núcleo. Haveria uma perda contínua de energia, o
TXHFRQWUDULDYDRVUHVXOWDGRVH[SHULPHQWDLVGDHVSHFWURVFRSLDDW{PLFD
TXHWLQKDPVLGRREWLGRVQR¿QDOGRVpFXOR;,;
De acordo com Martins (2001), a solução de Bohr, para o
problema da radiação, foi obtida com os seguintes postulados.
I – Um sistema atômico possui um número de estados
nos quais nenhuma emissão de radiação se efetua. As
partículas carregadas estão em movimento relativo umas
em relação às outras, mas nenhuma emissão de radiação
é efetuada de acordo com as leis da Eletrodinâmica
&OiVVLFD (VWHV HVWDGRV VmR GHQRPLQDGRV ³HVWDGRV
HVWDFLRQiULRVGRVLVWHPD´
II – Qualquer emissão ou absorção de radiação deverá
corresponder a uma transição entre dois estados
estacionários. A radiação emitida ou absorvida em
XPD WUDQVLomR p KRPRJrQHD H D VXD IUHTrQFLD Ȟ p
GHWHUPLQDGD SHOD UHODomR K Ȟ  :1 – W2, onde h é a
FRQVWDQWHGH3ODQFN:1 e W2 são as energias dos estados
estacionários.
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III – O equilíbrio dinâmico do sistema nos estados
estacionários é governado pelas leis comuns da Mecânica,
mas estas leis não são válidas na transição de um estado
para outro.
IV - Os diferentes possíveis estados estacionários são
constituídos por elétrons solitários, girando em torno
GH XP Q~FOHR SRVLWLYR FRP XP PRPHQWR DQJXODU /
GDGRSHODH[SUHVVmR/ Q Kɩ VHQGRKDFRQVWDQWH
GH 3ODQFN H Q XP Q~PHUR LQWHLUR H SRVLWLYR FKDPDGR
XVXDOPHQWHGH³Q~PHURTXkQWLFR´ 0$57,16S
54).

A teoria de Bohr sobre o átomo, permitiu também fornecer uma
base teórica à tabela periódica dos elementos químicos, desenvolvida,
pelo químico Dmitri Mendeleev, em 1869. No entanto, Martins (2001)
D¿UPDTXH
Apesar do sucesso apresentado à época, o trabalho de
Bohr contém em sua estrutura fundamental contradições
básicas. No primeiro Postulado, ele nega, considerando
as órbitas estacionárias, os princípios fundamentais do
Eletromagnetismo Clássico. Entretanto, ele considera
que os elétrons permanecem em órbita por intermédio de
XPDDWUDomRFRXORPELDQDDFHLWDQGRFRPHVWDD¿UPDomR
XPDGDVOHLVGR(OHWURPDJQHWLVPR&OiVVLFRTXHpD³OHL
GH&RXORPE´ 0$57,16S 

O autor ainda destaca as possibilidades teóricas que o átomo de
%RKU GHVHQYROYHX QD H[SOLFDomR GR PRPHQWR PDJQpWLFR DW{PLFR 2
giro dos elétrons em órbita deveria ser responsável pela criação de um
campo magnético e haveria, como consequência, o aparecimento de um
momento magnético orbital.
Outra contribuição de grande relevância para a história do átomo
foi a teoria da relatividade, pois permitiu que alguns fenômenos que
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não poderiam ser interpretados, através da Mecânica Clássica, tivessem
XPD H[SOLFDomR UHODWLYtVWLFD 'H XP PRGR JHUDO RV SUREOHPDV GD
Física atômica envolviam sempre partículas com velocidades maiores
que um décimo da luz e relações que associavam matéria e energia.
Apesar da grande importância que a teoria da relatividade representa
para as Ciências, estarei, nesta pesquisa, focado nos primeiros modelos
H[SOLFDWLYRVGHFRQVWLWXLomRGDPDWpULD
A teoria da relatividade inaugura um novo paradigma, considerada
SRU.XKQ  &DSUD  H%RDYHQWXUD  FRPRPDUFRTXH
põe de ponta a cabeça a visão de mundo decorrente do paradigma
FDUWHVLDQRQHZWRQLDQR 6$17$1$62%52$/0$&+$'2 
,VWRLPSOLFDQXPDQRYDIRUPDGHYHUDUHDOLGDGHFRPEDVH³QD
consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial
de todos os fenômenos – físicos, biológicos, psicológicos, sociais e
FXOWXUDLV´ &$35$S 
A teoria da relatividade impôs uma nova noção de estrutura
GDPDWpULDDRGHVFREULUTXHPDVVDpHQHUJLDPRGL¿FDQGRDLGHLDGH
um corpo rígido, da mesma forma contribuiu para o entendimento da
gravidade, reconhecimento das partículas subatômicas como padrões
de energia. Segundo Moraes (1997):
O mundo passou então a ser concebido em termos de
PRYLPHQWRÀX[RGHHQHUJLDHSURFHVVRGHPXGDQoD$
teoria da relatividade e as descobertas da teoria quântica
quebraram os pilares de alguns conceitos que sustentavam
a visão de mundo cartesiana e da mecânica newtoniana,
ralativos a noção de tempo e espaço, objetividade
FLHQWt¿FD FDXVDOLGDGH H VHSDUDWLYLGDGH UHDOLGDGH GD
matéria. (MORAES, 1997, p. 59).

Estes novos princípios passaram a sustentar um novo paradigma,
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de modo que Moraes (1997) entende ser possível, desde então, tratar as
FRLVDVHPVXDWRWDOLGDGHHFRPSOH[LGDGHLQFOXLQGRQRo}HVJHUDLVVREUH
a natureza da matéria.
(VVD GLVFXVVmR KLVWyULFR¿ORVy¿FD VREUH R DWRPLVPR GHYH VHU
FRPSUHHQGLGDFRPRXPHL[RFRPSOHPHQWDUWDQWRQRTXHVHUHIHUHDRV
IXQGDPHQWRVWHyULFRPHWRGROyJLFRVTXDQWRjLPSRUWkQFLDGHLGHQWL¿FDU
como foi inserido o saber sábio modelos atômicos no domínio da
Química como Ciência, contribuindo, desta forma, para compreender
FRPRRFRUUHDWUDQVIRUPDomRGRVDEHUFLHQWt¿FRHPVDEHUHVFRODU
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CAPÍTULO II
FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE QUÍMICA: SABER
ENSINADO/APRENDIDO

2.1 O curso de licenciatura em Química da UFS
Optei por inserir esse breve histórico sobre o curso de
licenciatura em Química da UFS porque muitos professores, além das
pesquisadas, foram formados sob a égide de matrizes curriculares que
FRPRWHPSRIRUDPPRGL¿FDGDVGLDQWHGDVWUDQVIRUPDo}HVVRFLDLVH
QRYDVH[LJrQFLDVHGXFDFLRQDLV
Por isso, conhecer a origem do curso de licenciatura em Química
e as mudanças que marcaram a sua consolidação contribui para o
GLDJQyVWLFRGRSHU¿OGRVSURIHVVRUHVGDHGXFDomREiVLFDFRPGHVWDTXH
para a formação inicial e necessidades formativas, sob o prisma da
pesquisa, tanto no curso de formação inicial e continuada quanto no
H[HUFtFLRGDGRFrQFLD
Propus-me a apresentar essa abordagem para compreender qual
a ênfase que tem sido dada à formação do professor de Química; o
WUDWDPHQWR GDGR jV GLVFLSOLQDV GH IRUPDomR HVSHFt¿FD H GH IRUPDomR
SHGDJyJLFDRSHU¿OGHSURIHVVRUTXHWHPVLGRIRUPDGRDRORQJRGRV
DQRVHGHTXHIRUPDD8)6WHPGHVHPSHQKDGRDWLYLGDGHVGHH[WHQVmR
para contribuir com a formação continuada e permanente do professor
de Química.
É importante destacar que não se trata de uma pesquisa histórica
com rigor metodológico, ao contrário, trata-se de uma descrição de
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alguns aspectos da trajetória do curso de Química, objeto da presente
obra, até porque uma análise mais aprofundada, por si só, constituiria
em mais um objeto de pesquisa.
Com isso, a minha pretensão foi conhecer algumas nuances
do curso de formação inicial de professores de Química da UFS para
buscar compreender melhor o processo de transposição didática dos
PRGHORVDW{PLFRVQHVVHQtYHOGHHQVLQRDRORQJRGRVDQRVLGHQWL¿FDQGR
GLVWDQFLDPHQWRVHRXDSUR[LPDo}HVHQWUHRVDEHUFLHQWt¿FR SURGX]LGRH
mobilizado na universidade) e o saber ensinado (mobilizado na escola).
Segundo Pimenta (2010):
O currículo do curso, [...], é precedente do trabalho de
professores dos cursos – a práxis destes (também ela
contraditória – repetitiva, transformadora, burocrática,
FULDWLYD HWF WUDGX]LQGR D IRUPDomR D H[SHULrQFLD RV
valores diferentes, opostos, consonantes, em luta, etc.)
interfere no modo, na orientação desses professores de
como e do que captar e interpretar da e na práxisH[LVWHQWH
na escola campo. (PIMENTA, 2010, p. 184).

,VVR VLJQL¿FD GL]HU TXH R FXUVR GH IRUPDomR GH SURIHVVRUHV
é determinado por um conjunto de atores, professores, diretores,
FRRUGHQDGRUHV³SHODpráxisGRVDOXQRVHQTXDQWRDOXQRVHSHODSUi[LV
GRSURIHVVRUGDHVFRODFDPSR´ 3,0(17$S 
Feitos tais esclarecimentos, o marco inicial da breve reconstituição
histórica remonta ao ano de 1967, momento em que ocorreu a criação
GD)XQGDomR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6HUJLSHSRUPHLRGR'HFUHWR/HL
nº 269, de 28 de fevereiro de 1967 e, por conseguinte, a incorporação
das Escolas Superiores, em 1968, à Universidade Federal de Sergipe, o
que representou um marco para a história do ensino superior no estado.
Porém, foi a partir do segundo semestre de 1970, que o professor
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-RVp/RSHV*DPDFRRUGHQDGRUGDiUHDGH&LrQFLDV([DWDVH1DWXUDLV
solicitou DDXWRUL]DomRGRIXQFLRQDPHQWRGRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP
Química, com oferta de vagas para o vestibular de 1971. (ANDRADE,
1998).
A criação do curso de licenciatura e bacharelado em Química teve
como ponto de partida a abertura do processo nº. 3869/70, com relatoria
GR SURIHVVRU /XtV &DUORV 5ROOHPEHUJ 'DQWDV PHPEUR GR &RQVHOKR
Universitário, cuja aprovação ocorreu nos termos da Resolução nº 39/70
de 16 de novembro de 1970. Posteriormente, o Conselho de Ensino e
Pesquisa (CONEPE) aprovou o referido curso, com base na Resolução
nº 08/71 de 03 de fevereiro de 1971. (SERGIPE, 1971).
,QLFLDOPHQWHRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFDDSUHVHQWDYD
uma estrutura curricular com um total de 157 (cento e cinquenta e sete)
créditos, dos quais 41(quarenta e um), equivalente a 26,11% (vinte e
seis, onze) por cento, eram destinados à formação didático-pedagógica.
(ANDRADE, 1998).
O ano de 1980 foi marcado pela reforma universitária, a partir
GDTXDORFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFDSDVVRXDREHGHFHUDXPD
estrutura curricular constituída de um ciclo básico e outro acadêmico ou
SUR¿VVLRQDOFRPXPWRWDOGH FHQWRHRLWHQWDHWUrV FUpGLWRV
O ciclo Básico abrangia as disciplinas Educação Física,
,QWURGXomR j 0HWRGRORJLD &LHQWt¿FD 3RUWXJXrV %iVLFR &iOFXOR ,
Química Geral, Introdução à Física, num total de vinte e sete créditos
REULJDWyULRVHRLWRFUpGLWRVRSWDWLYRV2&LFOR$FDGrPLFRRX3UR¿VVLRQDO
era estruturado com disciplinas de formação pedagógica, num total de
24 (vinte e quatro) créditos, distribuídos entre as disciplinas Estrutura
e Funcionamento do Ensino, Didática, Psicologia da Educação I,
Psicologia da Educação II, Prática de Ensino de Química I e Prática
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de Ensino de Química II, perfazendo um total percentual de 13, 11%
(treze, onze) por cento do curso. (ANDRADE, 1998).
$ SDUWLU GH  ³R FROHJLDGR GH FXUVR H R GHSDUWDPHQWR
de Química iniciaram um processo de avaliação do currículo da
/LFHQFLDWXUDWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDORVUHODWyULRVGHFRQFOXVmRGH
FXUVRTXHVWLRQiULRVDSOLFDGRVFRPRVHJUHVVRVHFRPDOXQRVUHJXODUHV´
(ANDRADE, 1998, p. 92).
(VVHSURFHVVRGHDYDOLDomRYLVDYDDWHQGHUj¿QDOLGDGHGRFXUVR
GH /LFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD QD IRUPDomR GR SURIHVVRU EXVFDQGR
XPD HVWUXWXUD FXUULFXODU TXH OHYDVVH HP FRQVLGHUDomR DV H[LJrQFLDV
SUR¿VVLRQDLVGRIXWXURGRFHQWH
Nesta perspectiva, Andrade (1998) apresenta alguns aspectos
TXHFRQWULEXtUDPSDUDVH UH SHQVDURFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFD
da Universidade Federal de Sergipe, quais, notadamente:
  R FXUVR GH /LFHQFLDWXUD HUD YROWDGR TXDVH TXH
H[FOXVLYDPHQWH SDUD D IRUPDomR WHFQROyJLFD IRUPDQGR
SUR¿VVLRQDLVGHVFRPSURPLVVDGRVFRPDHGXFDomR
(2) a dinâmica desenvolvida pelos professores do
Departamento de Química era a mesma para qualquer
disciplina, independentemente da sua clientela;
 RHPEDVDPHQWRGLGiWLFRSHGDJyJLFRHUDLQVX¿FLHQWH
para o desempenho das atividades na área de educação;
  D LQH[LVWrQFLD GH GLVFLSOLQDV YLQFXODGDV jV TXHVW}HV
HVSHFt¿FDVGRHQVLQRGH4XtPLFD
(5) o conhecimento químico abordado, encontrava-se
GHVFRQWH[WXDOL]DGRTXDQWRjVXDQDWXUH]DDRSURFHVVRGH
elaboração e a evolução histórica. (ANDRADE, 1998, p.
92-93).

Em 1995, foi criado o Grupo de Estudo de Educação Química
*(4  FRP D ¿QDOLGDGH GH UH LQWHJUDU RV HJUHVVRV jV DWLYLGDGHV GR
Departamento de Química e articular ações entre a formação continuada
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e a formação inicial de professores, buscando o envolvimento dos
alunos com as disciplinas pedagógicas. Segundo Andrade (1998):
O primeiro Projeto do Grupo de Estudo concentrou-se no
diagnóstico seguido de uma proposta do que se ensina de
Química no Ensino Fundamental (até a antiga 8ª série).
O projeto de Aperfeiçoamento e Formação Continuada
de Professores de Química e Ciências em Minas Gerais
e Sergipe (SPEC/QEQ01/95) /(UFMG/UFS), iniciado
HP  WHP FRPR IRFR D EXVFD H H[SHULPHQWDomR
de alternativas de ensino de Química, cujo objetivo
¿QDO p IRUPDU XP SUR¿VVLRQDO DXW{QRPR H UHÀH[LYR
(ANDRADE, 1998, p. 94).

Este projeto, na concepção de Andrade (1998) passou a ser um
revelador de mudanças, tendo, inclusive, originado subprojetos com
o objetivo de aprimorar propostas curriculares para o ensino médio e
LQWHQVL¿FDURWUDEDOKRPXOWLGLVFLSOLQDUHLQWHUGLVFLSOLQDU
A partir de 2009, o curso de Química da UFS contou com uma
estrutura curricular de 188 (cento e oitenta e oito) créditos, sendo 180
(cento e oitenta) obrigatórios e 8 (oito) optativos, dentre os quais 70
(setenta) créditos (42,55%) eram destinados à formação didáticopedagógica.11
As disciplinas voltadas para a formação pedagógica,
FRQWHPSODGDVQDPDWUL]FXUULFXODUGRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFD
da UFS eram: Introdução a Psicologia da Aprendizagem, Metodologia
Instrumentação Ensino de Química, Temas Estruturadores para o Ensino
11
Disponível em: <http://www.daa.ufs.br/daaantigo/gradecurricular.htm>.
Acesso em: 7 set. 2010.
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de Química I, II e III, Ferramentas Computacionais para o Ensino de
Química, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Pesquisa
HP (QVLQR GH 4XtPLFD , H ,, /tQJXD %UDVLOHLUD GH 6LQDLV (VWiJLR
Supervisionado para o Ensino de Química I, II, III e IV e Atividades
&RPSOHPHQWDUHVHP4XtPLFD/LFHQFLDWXUD
Uma breve análise das disciplinas que constituem a matriz
curricular de formação pedagógica do curso de licenciatura em Química,
da UFS, permite inferir que a formação inicial do professor, sob a égide
GHVWHFXUUtFXORSDVVRXDDWHQGHUH[LJrQFLDVOHJDLVHVRFLDLVDH[HPSOR
GD /tQJXD %UDVLOHLUD GH 6LQDLV H )HUUDPHQWDV FRPSXWDFLRQDLV SDUD R
ensino de Química.
$LQFOXVmRGDGLVFLSOLQDGH/tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLVQDPDWUL]
FXUULFXODUGRFXUVRGH4XtPLFDGD8)6DWHQGHDXPDH[LJrQFLDOHJDO
PDVGHPRQVWUDDVHQVLELOLGDGHSDUDDLQFOXVmRGHGH¿FLHQWHVDXGLWLYRV
e, sobretudo, de todos que fazem parte de seu convívio, inclusive
professores e futuros professores.
(VSHUDVH TXH QmR DSHQDV R SURIHVVRU HVSHFt¿FR GD GLVFLSOLQD
GH/tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLVPDVWDPEpPRVGHPDLVIRUPDGRUHVH
professores em formação estejam preparados e engajados neste processo
GHLQFOXVmRSRLVpSRVVtYHOTXHVHWHQKDDOJXPGH¿FLHQWHDXGLWLYRWDQWR
na turma de formação inicial quanto na escola.
A inserção da disciplina Ferramentas Computacionais para o
Ensino de Química inaugura na matriz curricular do curso de Química
as TIC, mas, vai além, porque permite interações onde a tecnologia
SDVVDDVHUXPDIHUUDPHQWDDX[LOLDUGHHQVLQRDVHUYLoRGRSURIHVVRUH
aluno para a mobilização do saber.
Outro aspecto que merece destaque e que defendo ao longo desta
obra é o educar pela pesquisa no curso de formação inicial (Pesquisa
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em Ensino I e II), o que pode contribuir para uma melhor formação do
SURIHVVRUHFRQVHTXHQWHPHQWHLQÀXHQFLDUSRVLWLYDPHQWHQDPHOKRULD
do ensino.
As disciplinas Temas Estruturadores para o Ensino de Química
I, II e III, por sua vez, são importantes por permitirem a abordagem de
WHPDV VRFLDLV FRP rQIDVH QD FRQWH[WXDOL]DomR GRV FRQWH~GRV R TXH
GHFHUWDSUy[LPDGiVHQWLGRDRDOXQRVREUHRVDEHUTXHpPRELOL]DGR
pois, desta forma, ele será capaz de relacionar o que aprende com a vida
cotidiana, permitindo ao professor problematizar o ensino, tornando o
espaço da aula em um ambiente investigativo.
A disciplina Metodologia Instrumentação para o Ensino de
Química rompe com um paradigma que perdurou por muitos anos,
pois a disciplina passou a ser mobilizada por professores do próprio
departamento de Química, permitindo o desenvolvimento de dinâmicas
HVSHFt¿FDVSDUDRHQVLQRGH4XtPLFDHRGHVHQYROYLPHQWRGHSUiWLFDV
interdisciplinares. Até então, esta disciplina era denominada Didática e
estava vinculada ao Departamento de Educação e as turmas eram mistas,
com futuros professores de cursos diversos, o que impossibilitava tratar
FDGDFXUVRFRPVXDHVSHFL¿FLGDGH
Parece-me que um grande avanço foi a inserção da disciplina
Estágio Supervisionado para o Ensino de Química I, II, III e IV, com
LQtFLRDSDUWLUGRVpWLPRSHUtRGRTXHQHPH[LVWLDQRFXUUtFXORTXHIXL
formado (2001-2005), ao invés desta disciplina fazia parte da minha
matriz curricular a disciplina Prática de Ensino de Química, ofertada
somente no último semestre.
,VVRVLJQL¿FDTXHRPHXFRQWDWRFRPDHVFRODRFRUUHXVRPHQWHQR
¿QDOGRFXUVR&RPDLQVHUomRGDGLVFLSOLQDGH(VWiJLR6XSHUYLVLRQDGR
Ensino de Química o futuro professor poderá ter acesso à escola mais
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cedo, o que, a meu ver, é muito positivo, pois permite que o professor
em formação passe a conhecer a gestão escolar e também o sistema
didático onde juntamente com os alunos mobilizará saberes, além de
minimizar o distanciamento entre teoria e prática.
A nova concepção de formação do professor visa o
desenvolvimento de habilidades e competências que contribuem para a
formação de cidadãos cada vez mais conscientes, críticos e participativos
na sociedade. Importante destacar que essas mudanças curriculares, ao
longo dos anos, reforçam a necessidade de uma formação continuada e
permanente para os professores.
Essa nova realidade começou a ser discutida com maior ênfase
DSDUWLUGRDGYHQWRGD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR1DFLRQDO
/HL   GRV 3DUkPHWURV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV SDUD R (QVLQR
Médio (PCNEM) e das Orientações Educacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), possibilitando novas
discussões e perspectivas em torno da seleção e organização de
conteúdos em termos de habilidades e competências, contribuindo,
desta forma, para o pensamento de elaboração de currículos em sintonia
FRPD¿QDOLGDGHGHHQVLQRGHFDGDpSRFD
,VVR SRUTXH VHJXQGR 3LPHQWD  S   ³RV FXUUtFXORV
da maioria dos cursos constituem um somatório desarticulado de
disciplinas, sem clareza de que está se formando um professor para
XPDGDGDUHDOLGDGHHVFRODU´
Por tais razões, apesar dos avanços positivos em termos de
inserção de disciplinas relevantes para a formação inicial do professor de
Química na UFS, é necessário investigar como, na prática, formadores
e futuros professores têm mobilizado os saberes da Química em cada
uma destas disciplinas. E mais, investigar como os professores em
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formação transpõem didaticamente esses saberes quando passam a
atuar na educação básica.
Essas investigações podem revelar um diagnóstico capaz
de permitir que sejam traçadas novas alternativas para os cursos de
formação inicial do professor de Química, para a formação continuada
para aqueles que foram formados pela égide de matrizes curriculares
anteriores, para a prática docente do professor de Química que atua
na educação básica, tanto formado sob a égide desta matriz curricular
quanto de matrizes anteriores, contribuindo, desta forma, para a
melhoria do ensino de Química.
3RU ¿P FRPR HJUHVVR GR FXUVR GH OLFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD
da UFS, e ciente do alcance desta obra, quero registrar e agradecer à
professora Djalma Andrade, do Departamento de Química da UFS,
pelos esforços que sempre imprimiu para que a licenciatura ocupasse
um lugar de destaque naquela instituição de ensino.
A profª. Djalma Andrade fez parte da minha formação e da de
tantos colegas que estão tendo a oportunidade de ler esta obra e, assim
como eu, sabem que ela ao longo das nossas formações fez, como
QLQJXpPHGXFDomR4XtPLFDSRUPHLRGDDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD
Muitas concepções que trago nesta obra tiveram origem durante
as suas aulas, mas o tempo passou, assumi novas concepções de ciência
e de ensino, seguimos itinerários diferentes, mas as lembranças se
transformaram em memórias e, estas, sempre que reconstituídas não
poderão negligenciar o seu lugar de relevância no processo de formação
de professores de Química, na história da educação em Sergipe.
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2.2 Formação e atuação de professores de Química sob diferentes
perspectivas

RAFAEL DE JESUS SANTANA

Art. 62. A formação de docentes para atuar na
Educação Básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação
>@ %5$6,/ 

em propostas de mudanças no ensino de Química, na educação básica,
notadamente: conceber o estudante como o centro do processo de
ensino-aprendizagem; propor um ensino que prepare o cidadão para
participar do debate e da tomada de decisões na sociedade sobre
problemas ambientais, sociais, políticos e econômicos que envolvam
DFLrQFLDHDWHFQRORJLDHSRU¿PSURSRUXPHQVLQRHPTXHRDOXQR
DSUHQGD QmR Vy RV FRQFHLWRV FLHQWt¿FRV PDV WDPEpP FRPR IXQFLRQD
a ciência e como os cientistas procedem para investigar, produzir e
GLYXOJDUFRQKHFLPHQWRV %5$6,/ 
Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
WURX[HUDPRULHQWDo}HVLPSRUWDQWHVSDUDRHQVLQRGH4XtPLFDSHUSDVVDQGR
pela ideia de que as habilidades e competências, orientadoras do ensino
devem estar estritamente vinculadas aos conteúdos selecionados e
organizados, sendo parte indissociável dos mesmos, e devem ser
concretizadas a partir dos diferentes temas propostos para o estudo da
Química, em níveis de aprofundamento compatíveis com o assunto
abordado e com o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
%5$6,/ 
Ademais, as Orientações Educacionais Complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+, 2002)
destacam que:

A partir de então, os dispositivos que regiam os currículos
anteriores foram revogados e novas diretrizes curriculares foram
estabelecidas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de
Química passaram a direcionar novas demandas para o professor e
para os cursos de graduação em Química. Essas demandas consistem

A química pode ser um instrumento da formação humana
que amplia os horizontes culturais e a autonomia no
H[HUFtFLR GD FLGDGDQLD VH R FRQKHFLPHQWR TXtPLFR
for promovido como um dos meios de interpretar o
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como
ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens
próprios, e como construção histórica, relacionada ao
desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da
YLGDHPVRFLHGDGH %5$6,/S 

A discussão em torno da formação e atuação de professores pode
RFRUUHUVREGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV2WHPDpGHH[WUHPDLPSRUWkQFLD
porque rompe paradigmas e se insere no epicentro das discussões da
educação.
Com efeito, quais incursões têm sido realizadas em torno da
formação e atuação do professor de Química?
$R ORQJR GRV DQRV HVVDV WHPiWLFDV WrP LQÀXHQFLDGR GLYHUVRV
GHEDWHV H PRYLPHQWRV VRFLDLV 3RGHVH D¿UPDU TXH FRP R DGYHQWR
GD&RQVWLWXLomRGHHGD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR
1DFLRQDO /'% QRFRUUHXXPQRYRGLUHFLRQDPHQWRVREUHD
formação e prática docente.
'HVGHDSURPXOJDomRGD/'%DVOLFHQFLDWXUDVLQFOXVLYHDGH
4XtPLFD WLYHUDP D VXD GHVWLQDomR GH¿QLGD IRUPDU SURIHVVRUHV SDUD
atuarem na Educação Básica.
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Isso implica dizer que o aprendizado de Química no ensino
médio deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos
TXtPLFRVHPVLTXDQWRGDFRQVWUXomRGHXPFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FR
em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações
DPELHQWDLVVRFLDLVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDV %5$6,/ 
'HWRGRPRGRpLPSRUWDQWHGHL[DUFODURTXHHVVHVGRFXPHQWRV
reguladores do ensino e dos currículos são operados na noosfera
Chevallardiana (1991), pois são pensados, elaborados e discutidos por
cientistas, professores, políticos, autores de livros e outros sujeitos
que interferem no processo educativo e que pensam o funcionamento
didático, destacando que essas interferências nem sempre ocorrem de
IRUPD KDUPRQLRVD VHQGR PXLWDV YH]HV LPSUHJQDGDV GH FRQÀLWRV H
discussões.
2 VXUJLPHQWR GHVVHV GRFXPHQWRV R¿FLDLV LPS}H PXGDQoDV QD
formação inicial, continuada e permanente do professor e, a meu ver,
contribui para que eles sejam capazes de dar utilidade ao ensino de
Química e possam trazer para a prática docente novos questionamentos,
notadamente: por que mudar? Por que buscar novas alternativas? A
quem interessa esse ensino assim?
Frente a essa nova realidade, a escola também precisou ser
UH SHQVDGD GHL[DQGR GH VHU PHUDPHQWH XPD DJrQFLD WUDQVPLVVRUD
de informações, passando a ser vista como lugar de análise crítica,
PRELOL]DomRHUHVVLJQL¿FDomRGRFRQKHFLPHQWR
Importante destacar que quando falo em mudanças na escola, na
formação inicial, continuada e permanente do professor, também estou
me referindo a mudanças de currículo, prática docente, livro didático,
etc.
Em busca da utilidade para a formação e prática do professor
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GH 4XtPLFD UHD¿UPR D LPSRUWkQFLD GD LQFRUSRUDomR GR HGXFDU SHOD
pesquisa na prática de formadores universitários como oportunidade de
redimensionar as relações estabelecidas durante o processo de formação
inicial com os futuros professores, pois ao assumirem esta postura
investigativa de suas próprias práticas poderão estar contribuindo para
DIRUPDomRFLHQWt¿FDGHVHXVDOXQRVIXWXURVSURIHVVRUHVTXHSRGHUmR
dar continuidade a esta mesma dinâmica na escola.
6HJXQGR 7DUGLI   ³Mi p WHPSR GH RV SURIHVVRUHV
universitários da educação começarem também a realizar pesquisas
HUHÀH[}HVFUtWLFDVVREUHVXDVSUySULDVSUiWLFDVGHHQVLQR´ 7$5',)
2008, p. 276).
É preciso repensar as relações entre teoria e prática, pois a
atividade docente deve ser compreendida como território fértil para
SURGXomR WUDQVIRUPDomR PRELOL]DomR H UHVVLJQL¿FDomR GH VDEHUHV
e, portanto, de teorias, de conhecimentos, tornando o professor
protagonista de sua própria ação.
$RGLVFXWLUVREUHDSHVTXLVDXQLYHUVLWiULDpLPSRUWDQWHTXH³>@
VHSDUHGHYHURVSURIHVVRUHVGHSUR¿VVmRFRPRREMHWRVGHSHVTXLVDH
TXH HOHV SDVVHP D VHU FRQVLGHUDGRV FRPR VXMHLWRV GR FRQKHFLPHQWR´
7$5',)S &RPLVVR7DUGLI  D¿UPDTXHRREMHWLYR
é produzir uma pesquisa não sobre o ensino e sobre os professores, mas
para o ensino e com os professores.
Nessa direção, ao se debruçar sobre a importância da pesquisa
QD IRUPDomR GR SUR¿VVLRQDO SURIHVVRU *DOLD]]L   FRUURERUD DR
D¿UPDUTXH
A pesquisa não é o único caminho para o desenvolvimento
SUR¿VVLRQDO PDV p HVVHQFLDO SDUD D FRQVWUXomR GD
FRPSHWrQFLD HP TXDOTXHU SUiWLFD SUR¿VVLRQDO$FUHGLWR
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que por meio dela o professor – e preciso ressaltar que
considero formador e licenciando juntos no processo de
DSUHQGL]DJHP H IRUPDomR ± VH SUR¿VVLRQDOL]D SRUTXH
desenvolve: a capacidade de fazer perguntas; de procurar
respostas; de construir argumentos críticos e coerentes;
de se comunicar ; de se entender sempre como sujeito
incompleto e a capacidade de reiniciar o processo, mas
QXQFDQRPHVPROXJDU *$/,$==,S 

,VVRLPSOLFDD¿UPDUTXHRHGXFDUSHODSHVTXLVDQDFRQFHSomRGH
Galiazzi (2003) tem como ideia central a possibilidade de contribuição
H¿FD]SDUDDWUDQVIRUPDomRGDIRUPDomRLQLFLDOGRSURIHVVRUGH4XtPLFD
SRUVHUDPELHQWHGHFRQVWUXomRGRSUR¿VVLRQDOSURIHVVRU
Outra razão apontada por Galiazzi (2003) para inserir a pesquisa
na formação de professores é a ideia de que professores estarão mais
FDSDFLWDGRVSDUDLQÀXHQFLDUQDVSROtWLFDVS~EOLFDVHGXFDFLRQDLVGHVHX
FRQWH[WRHPDLVSUHSDUDGRVSDUDIDYRUHFHUHPDDSUHQGL]DJHPRVDOXQRV
3DUD 7DUGLI   ³R SULQFLSDO GHVD¿R SDUD D IRUPDomR GH
SURIHVVRUHVQRVSUy[LPRVDQRVVHUiRGHDEULUXPHVSDoRPDLRUSDUDRV
FRQKHFLPHQWRVSUiWLFRVGHQWURGRSUySULRFXUUtFXOR´ 7$5',)
p. 241).
&HUWDPHQWHSDUDTXHLVVRRFRUUDQmRVHUiQHFHVViULRH[FOXLUD
lógica disciplinar das matrizes curriculares de formação de professores,
PDVDEULUXPHVSDoRPDLRUSDUDDOyJLFDGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOSHOD
pesquisa, reconhecendo os licenciandos como sujeitos do conhecimento,
dotados de capacidade para aprender a aprender e aprender a ensinar.
3HQVDQGRQHVWDSHUVSHFWLYDHPEDUFRQDQRomRGH³SUR¿VVLRQDO
UHÀH[LYR´ 6&+g1   YH] TXH R DXWRU SURS}H XPD IRUPDomR
SUR¿VVLRQDOHPLQWHUDomRFRPDWHRULDHSUiWLFDDQFRUDGRQRSURFHVVR
GHUHÀH[mRQDDomRRQGHDLQWHUDomRHQWUHSURIHVVRUDOXQRGHYHRFRUUHU
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em diferentes situações práticas.
0DV VHULD D QRomR GH ³SUR¿VVLRQDO UHÀH[LYR´ DSUHVHQWDGD
SRU 6FK|Q   VX¿FLHQWH SDUD FRPSUHHQGHU FRPR R SURIHVVRU GH
Química pensa quando trabalha ou age?
(PSXEOLFDomRUHFHQWHVREUHDQRomRGH³SUR¿VVLRQDOUHÀH[LYR´
na educação, Tardif, Moscoso e Schilling (2018) apresentaram
argumentos que, em primeiro plano, levam ao pensamento de que a
YLVmR GH UHÀH[mR H GR SUR¿VVLRQDO UHÀH[LYR HP HGXFDomR SDUHFH VHU
limitada e unilateral e, em segundo plano, apresentam tradições de
SHQVDPHQWR UHÀH[LYR TXH PHUHFHP VHU LQWHJUDGDV D XPD YLVmR PDLV
DPSODGRSUR¿VVLRQDOUHÀH[LYRQRkPELWRQDIRUPDomRGHSUR¿VVLRQDLV
da educação.
$ SULPHLUD OLPLWDomR LGHQWL¿FDGD SHORV DXWRUHV QDV LGHLDV
de Schön, é o fato de limitarem-se a entregar intuições gerais sobre
SURFHVVRVH[WUHPDPHQWHFRPSOH[RVVHPGHWDOKiODVULJRURVDPHQWH$
LGHLDGH³UHÀH[mRQDDomR´SRUH[HPSORUHODFLRQDVHFRPRJrQHURGH
LQWXLomREULOKDQWHPDVLQVX¿FLHQWHSDUDFRPSUHHQGHUH[DWDPHQWHFRPR
DVSHVVRDVSHQVDPTXDQGRWUDEDOKDPRXDJHPQmRSHUPLWHD¿UPDUTXH
D ³UHÀH[mRQDDomR´ SURYpP GH VDEHUHV WiFLWRV GD EULFRODJHP RX GH
um processo artístico criativo para compreender do que se trata.
$VHJXQGDOLPLWDomRpTXDQWRDRDVSHFWRH[WUHPDPHQWHIRUPDO
GD UHÀH[mR SUR¿VVLRQDO SRLV p VDELGR TXH R SUR¿VVLRQDO UHÀH[LYR
³UHÀHWH´VREUHDVXDSUiWLFDHQDSUiWLFDPDVTXDLVVmRRVFRQWH~GRV
GHVVDVUHÀH[}HVHGHTXHWUDWDPHOHV"8PSURIHVVRUTXHUHÀHWHVREUHVXD
SUiWLFDRXHPVXDSUiWLFDSRUH[HPSORHPTXHRXVREUHRTXHUHÀHWH"
O que faz sobre as encruzilhadas éticas e políticas de seu trabalho, os
FRQWH~GRV GH HQVLQR DV UHODo}HV FRP RV DOXQRV DV GL¿FXOGDGHV QD
gestão da aula, as desigualdades escolares?

87

DA FORMAÇÃO INICIAL À PRÁTICA DOCENTE

3DUDGR[DOPHQWHRVDXWRUHVDSRQWDPFRPRVHQGRPDLVVHQVDWR
considerar as ideias de Schön como intuições originais e pistas
HVWLPXODQWHVVREUHSUREOHPDVFRPSOH[RVTXHPHUHFHPVHUH[SORUDGRV
em profundidade, e de formar algumas soluções teóricas a problemas
FLHQWL¿FDPHQWHSUHFLVRVVREUHDDomRHRSHQVDPHQWRSUR¿VVLRQDO
Segundo Tardif, Moscoso e Schilling (2018):
$ LGHLD GR SUR¿VVLRQDO UHÀH[LYR FRUUH XP LPSRUWDQWH
risco de banalização porque nela subjaz uma ideia de
UHÀH[mRTXHQmRSRGHVHUWRPDGDGHIRUPDWUDQVSDUHQWH
devido ao seu uso desmedido. No entanto, em função da
pertinência, impacto e utilização dessa ideia, ela requer
urgentemente ser alimentada de forma crítica pelos outros
aportes que lhe concedam maior valor que a contribuição
dada pelo trabalho de Schön. (TARDIF; MOSCOSO;
6&+,//,1*S 

É intuitivo que tal mudança gera resistências, mas se mostra
QHFHVViULR DYDQoDU TXDQWR D QRomR GH UHÀH[mR H VHX HPSUHJR QD
pesquisa e na formação de professores, o que é possível por meio de
reiteradas investigações com vistas a complementar as concepções
trazidas por Schön.
Nesse processo, o professor assume papel de elevada relevância,
em razão de sua função no processo de ensino. Na minha concepção,
o ofício do professor do curso de licenciatura em Química precisa
SDVVDU SRU XP SURFHVVR GH SUR¿VVLRQDOL]DomR H UHVVLJQL¿FDomR TXH
o integre às novas práticas pedagógicas e, a partir de então, passe a
formar professores na condição de sujeitos do conhecimento, dotados
GH VDEHUHV SOXUDLV H FDSD]HV GH UHÀHWLUHP VREUH VXD práxis enquanto
pensam e agem, associando teoria e prática e dando igual valor às
GLVFLSOLQDVGHIRUPDomRHVSHFt¿FDHDVGHIRUPDomRSHGDJyJLFD.
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2.3 Percepções de egressos da UFS sobre a Transposição didática
dos modelos atômicos na formação inicial do professor de Química
2 FRQWH[WR DWp DTXL GHOLQHDGR IRL LPSRUWDQWH SDUD D UHÀH[mR
sobre a formação inicial e a atuação do professor de Química. A partir
GH DJRUD VHJXLQGR D PHVPD OyJLFD UHÀH[LYD DSUHVHQWR DOJXPDV
percepções de duas egressas do curso de licenciatura em Química da
8)6 KRMH SURIHVVRUDV GR &HQWUR GH ([FHOrQFLD$WKHQHX 6HUJLSHQVH
VREUH D WUDQVSRVLomR GLGiWLFD GRV PRGHORV DW{PLFRV QR FRQWH[WR GD
formação inicial que elas vivenciaram.
Quadro 1. Avaliação da formação inicial que tiveram na UFS
P1 - Sinto que muita coisa poderia ter sido
melhor, mas pelo que sei a grade já sofreu
)RUPDomRGH¿FLHQWH
algumas mudanças e acredito que deve ter
melhorado muito.
P2 - Eu fui um pouco privilegiada em relação
aos meus colegas mais antigos, e se eu for
avaliar hoje, eu considero que eu fui um
)RUPDomRGH¿FLHQWH
pouco defasada. Posteriormente, o curso deu
uma reformulada e melhorou mais.

FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

Analisando as respostas das professoras, no quadro 1, percebeVH TXH D IRUPDomR LQLFLDO TXH HODV WLYHUDP QD 8)6 IRL GH¿FLHQWH e
importante salientar que elas foram formadas sob a égide de currículos
diferentes, apesar de ambas destacarem que ocorreram mudanças
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importantes nas matrizes curriculares após às suas respectivas
formações, presumindo uma melhoria na formação inicial do professor
de Química.
A partir das mudanças curriculares ocorridas no curso, perguntei
às entrevistadas em quais disciplinas da graduação elas estudaram
o saber modelos atômicos. Em relação à categoria disciplinas, as
professoras responderam ter estudado esse saber da seguinte forma:
Estudei em uma das Instrumentações para o Ensino de
Química e em Química Inorgânica. (P1).
Estudei muito pouco ou quase nada em Química Geral,
somente em Química Geral, porque Química Inorgânica
isso foi passado batido, como a gente diz no popular.
(P2).

No discurso das professoras percebe-se que o saber modelos
atômicos, basilar no ensino de Química, foi estudado em poucas
GLVFLSOLQDVGHIRUPDomRHVSHFt¿FDHGHIRUPDomRSHGDJyJLFD
A professora (P1) estudou o saber modelos atômicos nas
disciplinas Instrumentação para o ensino de Química e em Química
Inorgânica, sendo a primeira disciplina de formação pedagógica e a
VHJXQGDGHIRUPDomRHVSHFt¿FD
(VVDLGHLDpUHIRUoDGDQRGLVFXUVRGDSURIHVVRUD 3 DRD¿UPDU
TXH ³HVWXGRX PXLWR SRXFR RX TXDVH QDGD HP 4XtPLFD *HUDO H HP
4XtPLFD,QRUJkQLFDGHIRUPDEDWLGD´DPEDVDVGLVFLSOLQDVGHIRUPDomR
HVSHFt¿FD
É preocupante saber que um conceito estruturante da Química
foi abordado em um número reduzido de disciplinas do curso, quando
deveria perpassar por toda a formação, tanto numa perspectiva de
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PRGHORFLHQWt¿FRTXDQWRGHPRGHORSHGDJyJLFR
(VWDVLQIRUPDo}HVGHPRQVWUDPTXHRVDEHUµPRGHORVDW{PLFRV¶
EDVLODUQD4XtPLFDIRLHQVLQDGRGHIRUPDLQVX¿FLHQWHHPXPQ~PHUR
reduzido de disciplinas e com indícios de distanciamento do saber de
referência que é produzido na própria academia.
Esta presunção surgiu a partir dos dados apresentados,
PDV VREUHWXGR GLDQWH GD GL¿FXOGDGH GH FDSWXUD GH HOHPHQWRV GR
funcionamento do sistema didático sem vê-lo em ação. Considerando
que estas disciplinas dão suporte para as demais, vejo indícios de um
distanciamento entre o que foi ensinado sobre modelos atômicos e o
saber sábio (saber de referência).
&RPDLQWHQomRGHFHUWL¿FDUHVVHSRVVtYHOGLVWDQFLDPHQWRTXLV
VDEHU R TXH HVSHFL¿FDPHQWH GH PRGHORV DW{PLFRV DV SURIHVVRUDV
aprenderam durante a formação inicial na UFS.
([LVWH XPD JUDQGH GLIHUHQoDGR TXH D JHQWH HQVLQD QR
ensino médio, e o que a gente vê na UFS, mas poderia
lhe dizer que, em graus diferentes. O que a gente vê na
universidade é o grau mais avançado da química. Serve
até mesmo pra gente ter uma visão pra não só esse
FRQWH~GRPDVSDUDH[SOLFDomRGHRXWURVFRQWH~GRVTXH
HQYROYHPSRUH[HPSORDTXHVWmRGHHOHWURQHJDWLYLGDGH
para entender a questão das moléculas, a organização dos
átomos e ter a relação disso aí com os modelos atômicos.
Então muitas vezes o conhecimento que a gente adquire
na universidade nos ajuda a passar para o aluno de forma
mais clara, o conteúdo mais simples no ensino médio.
(P1).
Uma formação muito básica, na verdade essa questão
de trabalhar os modelos atômicos melhorou quando,
GHSRLV GH IRUPDGD D JHQWH IH] R FXUVR GH SUR¿FLrQFLD
de formação de professores e depois com a própria
especialização. Montar materiais e desenvolver e
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também, através do grupo de estudo, o GEQ, onde a
gente discutia a questão do ensino dos modelos atômicos,
radioatividade que eram conteúdos mais problemáticos
de se trabalhar em sala de aula. (P2).

Fazendo uma análise sob a perspectiva da teoria da transposição
GLGiWLFD p SRVVtYHO H[WUDLU GD UHVSRVWD GD SURIHVVRUD 3 D SRVVtYHO
ocorrência da transformação do saber acadêmico em saber escolar,
notadamente nas passagens em que a professora se refere ao
GLVWDQFLDPHQWR HQWUH R VDEHU GD XQLYHUVLGDGH FLHQWt¿FR  H R VDEHU
escolar, bem como quando considera o saber acadêmico como o mais
avançado da Química e destaca a importância do saber adquirido na
UFS para aplicar (transpor didaticamente) para os alunos, na escola.
O saber acadêmico, realmente, passa por deformações,
PRGL¿FDo}HV H VLPSOL¿FDo}HV DWp VH WRUQDU VDEHU HVFRODU 1D HVFROD
o saber a ensinar, torna-se objeto de trabalho do professor quando ele,
tomando como base, quase sempre, o livro didático, prepara a sua aula
e, a partir de então, assume o papel de mobilizador do saber juntamente
com os alunos a partir das situações didáticas planejadas.
(QWUHWDQWRGLDQWHGDLQH[LVWrQFLDGHUHJLVWURVGDVH[SHULrQFLDV
descritas pela professora P1, não é possível inferir, com certeza, detalhes
da transposição didática interna dos modelos atômicos, operada durante
a formação inicial, pois, como já dito, seria necessário acompanhar as
aulas das disciplinas que abordaram esse saber em ação.
A resposta apresentada pela professora P2 permitiu considerar
que a transposição didática dos modelos atômicos, durante a formação
LQLFLDORFRUUHXGHIRUPDLQVX¿FLHQWH TXHQDVSDODYUDVGHODIRL³XPD
IRUPDomRPXLWREiVLFD´
Como consequência, acredito que a professora passou por
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GL¿FXOGDGHV SDUD WUDQVSRU HVVH VDEHU QD HVFROD SHOR PHQRV TXDQGR
GHXLQtFLRjVXDSUiWLFDGRFHQWHSRLVHODPHVPDD¿UPDTXHRHQVLQR
dos modelos atômicos melhorou com a formação continuada (curso
GHSUR¿FLrQFLDGHIRUPDomRGHSURIHVVRUHVHVSHFLDOL]DomRHJUXSRGH
estudos em Química).
Dentre os espaços de formação continuada que contribuíram
para a melhoria da prática docente da professora, particularmente para
a transposição didática dos modelos atômicos na escola, ela destacou o
*UXSRGH(VWXGRVHP4XtPLFD *(4 FULDGRHPFRPD¿QDOLGDGH
GH DSUR[LPDU D XQLYHUVLGDGH H D HVFROD SRU PHLR GD UHLQWHJUDomR GH
HJUHVVRVFRQWULEXLQGRGHVWDIRUPDSDUDDDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD
Esse cenário é propício para eu reforçar a importância da
formação inicial assumir o ensinar pela pesquisa como princípio didático,
e da formação continuada partir dos conhecimentos adquiridos durante
a formação inicial, levando em consideração os seus fundamentos
teóricos, pedagógicos, psicológicos, sociais e epistemológicos, com
base em situações práticas.
Por certo, a formação inicial não consegue suprir todas as
lacunas formativas e nem formar um professor pronto para a prática
docente, até porque não há uma receita para isso, mas deve preparar o
licenciando para enfrentar as diversas situações didáticas que passará a
vivenciar. Para tanto, a inserção da pesquisa durante a formação inicial
pode representar um caminho para dar o suporte teórico-metodológico
necessário para o enfrentamento da prática docente.
Ademais, a formação continuada deve ser vista enquanto lócus
propulsor de discussões sobre diversas temáticas e problemáticas
H[LVWHQWHVQRSURFHVVRGHHQVLQRHDSUHQGL]DJHPPRVWUDQGRVHGHVWD
forma, ser, sem dúvidas, uma alternativa para melhoria do ensino de
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Química, dando continuidade ao processo de formação pela pesquisa
desempenhado durante a formação inicial.
Com efeito, torna-se necessário (re)pensar a função da escola.
Essa discussão pode ganhar novo sentido se houver rompimento de
paradigmas na educação. Ao pensar na educação, com base no paradigma
tradicional, só é possível compreender a mudança na missão da escola
se ela for organizada mediante modelo burocrático e hierarquizado,
cujo ensino é organizado por especialidades, onde cada disciplina
é pensada separadamente. Mas, ao pensar, com base no paradigma
emergente (MORAES, 1997), a escola é vista para atender ao aluno,
HPVXDHVSHFL¿FLGDGHFRPVXDVQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVHPEDVDGDQD
compreensão de uma ciência cognitiva.
Para assumir essa postura, a formação inicial, a formação
continuada e a pesquisa deverão contribuir para a formação de um
professor imerso nas incertezas das ciências, capaz de descartar a
verdade absoluta e com a concepção de que não é o único porta voz
autorizado a transmitir o conhecimento, mas, ao contrário, é agente
PRELOL]DGRUGHVLWXDo}HVSUREOHPDFDSD]HVGHGHVHQFDGHDUUHÀH[}HV
HQWUH R VDEHU DGTXLULGR H QRYRV FRQFHLWRV DSUR[LPDQGRVH FRP
condições intelectuais e emocionais dos seus alunos.

ensinar?
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A metodologia de ensino utilizada por professores de Ciências
Naturais, em particular os de Química, encontra uma série de
GL¿FXOGDGHVHXPDGHODVHVWiUHODFLRQDGDjHVFROKDGRVSURFHGLPHQWRV
e recursos mais adequados para ensinar. No caso do ensino dos modelos
DW{PLFRVPXLWRVSURIHVVRUHVVHMDSRUGH¿FLrQFLDQDIRUPDomRLQLFLDORX
LQVHJXUDQoDVHJXHPGHIRUPDVLPSOL¿FDGDDSURSRVWDGROLYURGLGiWLFR
TXDQGR QD YHUGDGH ³D FRQVWLWXLomR GRV PRGHORV FLHQWt¿FRV VXS}H D
XWLOL]DomRGHLQVWUXPHQWRVDX[LOLDUHVRUJDQL]DGRV´ *$/$*296.<
$'Ò5,=%5$92S 
Considerando que as professoras entrevistadas realizaram os
seus respectivos cursos de formação inicial em diferentes momentos, sob
diferentes matrizes curriculares e, consequentemente, com diferentes
¿QDOLGDGHVGHHQVLQRSHUJXQWHLDHODVVREUHDVPHWRGRORJLDVGHHQVLQR
utilizadas por seus formadores, durante a formação inicial, para ensinar
os modelos atômicos, conforme o quadro a seguir.

No processo de ensino e aprendizagem, em qualquer nível de
formação, um aspecto importante a ser considerado quando o professor
planeja a sua aula é saber qual a metodologia de ensino mais adequada
SDUD DTXHOD GHWHUPLQDGD VLWXDomR GLGiWLFD FXMD ¿QDOLGDGH p GDU
PRELOLGDGHjVLQWHUDo}HVH[LVWHQWHVQRLQWHULRUGRVLVWHPDGLGiWLFRGH
modo a contribuir para a aprendizagem dos alunos. Em outras palavras,
RGHVD¿RDTXLSRVWRpLGHQWL¿FDUGLDQWHGHXPGHWHUPLQDGRVDEHUFRPR
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Quadro 2. Metodologias e recursos utilizados pelos professores da
UFS para ensinar os modelos atômicos.
Em Química Inorgânica ele utilizou aula
teórica tradicional, às vezes utilizava uma
transparência pra apresentar algum modelo,
mas muito pouco. Na grande maioria a
preocupação era focada nas equações
FRPSOH[DV ( QD ,QVWUXPHQWDomR YROWDGR
já para o Ensino Médio é que a professora
abordava de uma forma mais clara, como os
próprios livros didáticos abordavam (P1).
Quadro e giz (risadas). Nada mais do que
LVVR  /LYUR DXOD H[SRVLWLYD TXDGUR H JL]
(P2).

Metodologias e Recursos

Metodologias e Recursos

FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

Para esta questão, criei dois tipos de categorias: metodologias
HUHFXUVRVDPEDVLGHQWL¿FDGDVQRGLVFXUVRGDVSURIHVVRUDVHQWUHYLVWDGDV
mas com características diferentes.
No discurso da professora P1 foi possível diagnosticar
situações didáticas diferentes entre a disciplina Química Inorgânica
e a Instrumentação Para o Ensino de Química. No que se refere à
primeira disciplina descrita, o professor utilizou o método tradicional
de ensino (transmissão/recepção), usando, às vezes, transparências para
apresentar alguns modelos.
$SURIHVVRUD3D¿UPRXDLQGDTXHDSUHRFXSDomRGRSURIHVVRU
HUD IRFDGD QDV HTXDo}HV FRPSOH[DV R TXH QRV WURX[H LQGLFDWLYRV GH
TXHKRXYHXPDDSUR[LPDomRHQWUHRTXHIRLHQVLQDGRDSUHQGLGRVREUH
modelos atômicos, e o saber de referência, já que o estudo dessas
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equações é peculiar ao ambiente acadêmico.

No que se refere à disciplina Instrumentação para o Ensino
de Química, componente curricular da formação de professores, a
professora P1 relatou que o ensino era voltado para o ensino médio,
com uma abordagem clara, como a dos próprios livros didáticos, o
que de forma intuitiva me faz concluir que houve uma preocupação de
WUDQVIRUPDURVDEHUFLHQWt¿FRHPVDEHUHVFRODU
Todavia, a percepção da docente pesquisada ao associar clareza
na abordagem do formador da UFS com a dos livros didáticos é
merecedora de vigilância epistemológica para evitar que a concepção
de ensino se distancie do saber de referência, pois essa prática pode
incutir na cabeça do futuro professor que o livro didático é orientador
da prática docente, quando, na verdade, deve ser mais um recurso
disponível para professor e aluno mobilizarem saberes.
Essa realidade é preocupante porque, muitas vezes, os livros
GLGiWLFRV WUD]HP FRQVLJR DERUGDJHQV PDUFDGDV SRU ³REVWiFXORV
HSLVWHPROyJLFRV´ SDUD R SURFHVVR GH HQVLQR H DSUHQGL]DJHP
principalmente na abordagem do saber modelos atômicos que, por
natureza, é abstrato.
Sob o olhar da teoria da transposição didática é importante
reforçar que os livros didáticos integram o processo de transformação
GR VDEHU SRLV DR VHUHP SURGX]LGRV FRP D ¿QDOLGDGH GR HQVLQR H
aprendizagem nas escolas, uma série de mudanças ocorrem, pois os
VDEHUHV FLHQWt¿FRV VmR WUDQVIRUPDGRV HP VDEHUHV HVFRODUHV QXPD
linguagem mais simples, de modo a permitir que o resultado apresente
GHIRUPDo}HV H VLPSOL¿FDo}HV TXH SRGHP LPSOLFDU QR GLVWDQFLDPHQWR
entre o que se pretende ensinar com o saber de referência
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$ SDUWLU GHVVHV GDGRV p LPSRUWDQWH D¿UPDU TXH DV GLVFLSOLQDV
que constituem o componente curricular de formação de professores,
D H[HPSOR GD GLVFLSOLQD FLWDGD SHOD SURIHVVRUD 3 WrP FRPR IRFR
SUHSDUDURIXWXURSURIHVVRUSDUDRH[HUFtFLRGDGRFrQFLD
1HVVDGLUHomR UH D¿UPRTXHKiGLIHUHQoDVSHUFHSWtYHLVHQWUH
R TXH VH SURGX] QR DPELHQWH FLHQWt¿FR H DTXLOR TXH VH HODERUD QRV
DPELHQWHVHGXFDWLYRV³1mRVHWUDWDGHGLIHUHQoDVFRQFHLWXDLVPDVGH
GLIHUHQoDV³WH[WXDLV´SRLVHODVHVWmRQRFDPSRVHPkQWLFRHOp[LFRH
por isso, precisam ser consideradas, porque as transposições as levarão
HPFRQWD´ $/0(,'$S 
)RL QHVVD SHUVSHFWLYD TXH LGHQWL¿TXHL QR GHSRLPHQWR GD
professora P2 que o método utilizado por seus professores, para ensinar
os modelos atômicos, foi o tradicional (transmissão/recepção), com a
XWLOL]DomRGHTXDGURJL]HOLYUR(VVDVLQIRUPDo}HVQmRIRUDPVX¿FLHQWHV
para que eu pudesse fazer inferências entre um possível distanciamento
RXXPDSRVVtYHODSUR[LPDomRGRTXHIRLHQVLQDGRDSUHQGLGRXVDQGR
FRPR SDUDGLJPD R VDEHU FLHQWt¿FR PDV SHUPLWH SUHVXPLU TXH QmR
houve mobilização do saber entre os integrantes do sistema didático.
([SOLFR FRQVLGHUDQGR TXH QR LQWHULRU GR VLVWHPD GLGiWLFR
ocorrem interações entre os seus constituintes (professor, aluno e
saber), imagino que por meio do método de ensino transmissivo/
receptivo o ensino ocorra de forma estática, pois o aluno, integrante
GRVLVWHPDGLGiWLFRVHULDVXMHLWRSDVVLYRFRPRVHIRVVHXP³GHSyVLWR
GHLQIRUPDo}HV´SRUWDQWRGLVWDQWHGDLGHLDGHPRELOL]DomRGRVLVWHPD
didático, pois, nesta hipótese, apenas um dos integrantes do sistema
didático teria o papel ativo no processo de ensino e aprendizagem, o
professor.
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A meu ver, o que tornará uma aula mais tradicional ou mais
construtivista não serão os instrumentos utilizados pelos professores,
mas a sua concepção de ensino, de aprendizagem e da ciência que
ensina, o que permite ao professor criar situações didáticas favoráveis
para a ocorrência de interações no processo de ensino e aprendizagem,
SRLV³>@RHQVLQRGDGLGiWLFDDRVSURIHVVRUHVHPIRUPDomRDSUHVHQWD
GL¿FXOGDGHVSHORIDWRGHDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDGDGLGiWLFDSURSULDPHQWH
GLWDVHUXPWUDEDOKRDLQGDSRUID]HU´ %52866($8S 
'LDQWHGHVVHVUHVXOWDGRVYHUL¿TXHLTXHXPGRVUHFXUVRVPDLV
XWLOL]DGRV SHORV IRUPDGRUHV GH 4XtPLFD QD 8)6 p R OLYURWH[WR 2
saber modelos atômicos, na UFS, foi/é ensinado/aprendido no primeiro
semestre, no currículo anterior (até 2008) na disciplina Química Geral
e no atual (a partir de 2009) em Fundamentos de Química.
A estruturação dos conceitos da disciplina Fundamentos de
Química é central na organização do conhecimento químico que
tem como ementa: teoria atômica, tabela periódica e propriedades
periódicas, fórmulas e nomenclaturas de compostos químicos, ligações
TXtPLFDVL{QLFDVHFRYDOHQWHVWHRULDGH/HZLV 7/953(&9H720 
para moléculas diatômicas, reações químicas e estequiometria, líquidos
e soluções: propriedades, estequiometria e equilíbrio químico, conceitos
fundamentais de gases, ácidos e bases em meio aquoso e fundamentos
GHHOHWURTXtPLFD 5(62/8d2Q&21(3( 
(VVH WLSR GH GLVFXVVmR p LPSRUWDQWH SRUTXH ³RV SURIHVVRUHV
geralmente, manifestam as suas ideias sobre a matéria, o ensino, a
aprendizagem, o aluno, a metodologia de trabalho, etc, de uma forma
PXLWR VLPSOHV SUySULDV GR ³VHQVR FRPXP´ GR TXH SURS}HP RV
FRQKHFLPHQWRVSHGDJyJLFRVKRMHDFHLWRVSHODFRPXQLGDGHFLHQWt¿FD´
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0$/'$1(5S 
Muitas vezes, a prática dos professores de formação inicial
é reproduzida no ambiente escolar. Na escola, os professores que
UHSURGX]HPDVPHVPDVSUiWLFDVGRVVHXVIRUPDGRUHVXVDPSRUH[HPSOR
RVOLYURVGLGiWLFRVTXHGHYHULDPDX[LOLiORVQDSUiWLFDHVFRODUFRPR
manuais didáticos, junto aos seus alunos, como único recurso capaz de
propiciar a aprendizagem.
$V GL¿FXOGDGHV HQIUHQWDGDV SRU SURIHVVRUHV HP OLGDU FRP
VLWXDo}HVHVWmRVLWXDGDVQDGLVVRFLDomRH[LVWHQWHHQWUHWHRULDHSUiWLFD
(VVDGLVVRFLDomRpH[SOLFDGDSRU0DOGDQHU S DSDUWLUGRV
³FXUUtFXORVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOFRPEDVHQDUDFLRQDOLGDGHWpFQLFD
GHULYDGD GR SRVLWLYLVPR´ SRU DSUHVHQWDUHP D WHQGrQFLD H[DWDPHQWH
de separar o mundo acadêmico do mundo da prática e, assim, manter o
monopólio da pesquisa.
É preciso romper com essa ideia a partir da mudança curricular
da formação inicial, da escola e do ensino. Torna-se necessária uma
nova postura do professor frente a essa realidade. Espera-se do novo
SURIHVVRU XPD SRVWXUD UHÀH[LYD FDSD] GH GDU XWLOLGDGH DR HQVLQR GH
4XtPLFDSRUPHLRGDDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD'HDFRUGRFRP/LEkQHR
(2007):
O novo professor precisará, no mínimo, adquirir sólida
cultura geral, capacidade de aprender a aprender,
PRGL¿FDU D LGpLD GH XPD SUiWLFD SOXULGLVFLSOLQDU H
assumir uma prática interdisciplinar, persistir o empenho
GH DX[LOLDU RV DOXQRV D EXVFDUHP XPD SHUVSHFWLYD
crítica dos conteúdos, a se habituarem a apreender
as realidades enfocadas nos conteúdos escolares de
IRUPD FUtWLFRUHÀH[LYD DVVXPLU R WUDEDOKR GH VDOD GH
aula como um processo comunicacional e desenvolver
capacidade comunicativa; reconhecer o impacto das
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TIC e informação na sala de aula; atender à diversidade
FXOWXUDOHUHVSHLWDUDVGLIHUHQoDVQRFRQWH[WRGDHVFRODH
GDVDODGHDXODLQYHVWLUQDDWXDOL]DomRFLHQWt¿FDWpFQLFD
e cultural, como ingredientes no processo de formação
FRQWLQXDGDLQWHJUDUQRH[HUFtFLRGDGRFrQFLDDGLPHQVmR
afetiva e desenvolver comportamento ético, sabendo
orientar os alunos em valores e atitudes em relação à
vida, ao ambiente, às relações humanas e a si próprias.
/,%Æ1(2S 

Será que o professor e a escola estariam preparados para dar
FRQWDGHVWDFRPSOH[LGDGHGHH[LJrQFLDV"6HDFRQFHSomRGHHQVLQDUH
DSUHQGHUIRUYROWDGDSDUDXPSURFHVVRGHPRELOL]DomRHUHVVLJQL¿FDomR
dos saberes, talvez a manutenção da originalidade dos saberes fosse
mais fácil.
Mas, considerando ensinar e aprender como um processo de
PRELOL]DomR H UHVVLJQL¿FDomR GH VDEHUHV QmR LVRODGRV GR PXQGR GDV
relações individuais e coletivas, manter a originalidade destes saberes
envolve fatores cujo conhecimento ainda está distante da formação dos
professores.
'Dt D QHFHVVLGDGH XUJHQWH GH XPD ³DOIDEHWL]DomR FLHQWL¿FD´
&+$6627 HPTXHRVDOIDEHWL]DGRUHVFLHQWL¿FDPHQWHQmRDSHQDV
tenham facilitada a leitura de mundo em que vivem, mas entendam as
necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para melhor.
De acordo com Maldaner (2006):
$ SUR¿VVmR GRFHQWH SRGH VHU VLJQL¿FDGD HP QRYRV
níveis, desde que nas diversas instâncias de formação
HVSHFt¿FD±QRkPELWRGDVXQLYHUVLGDGHVQRVHVSDoRVH
tempos escolares, no convívio social cotidiano – ela seja
vista como algo importante e problemático em que não
VH SRGH PDLV DGPLWLU LPSURYLVDo}HV H VLPSOL¿FDo}HV
0$/'$1(5S 
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Para romper a barreira da (in)utilidade, o ensino de Química
SUHFLVD VHU H[SHULPHQWDGR H SUREOHPDWL]DGR FRQWLQXDPHQWH SDUD
adequar-se, desta forma, aos avanços da própria Ciência, da Tecnologia,
da Sociedade, do Meio Ambiente e também do professor e dos alunos
HPVXDVHVSHFL¿FLGDGHVVHPHOKDQoDVGLIHUHQoDV LQ FHUWH]DVH GHV
FRQWLQXLGDGHV1HVVHVHQWLGR0DOGDQHU  D¿UPDTXH
Ao não ser problematizado o conhecimento químico
quando da formação universitária, permanecem as crenças
GRV SURIHVVRUHV HP XPD FLrQFLD SRVLWLYD ³GHVFREHUWD´
linearmente por pessoas especiais – os cientistas. São
essas crenças as responsáveis pelo desenvolvimento
de um certo programa e que se repete com incrível
regularidade. Elas não permitem ver, criticamente, o
programa de ensino e, com isso, procura-se passar ou
transmitir uma lógica de conteúdos em que os alunos não
HQFRQWUDP QH[RV H SRUWDQWR QmR DSUHQGHP DFKDQGR
a matéria de Química muito chata, como eles sempre
GL]HP 0$/'$1(5S 

De fato, os conhecimentos químicos precisam ser problematizados
desde a formação inicial, e devem ser modelados e direcionados para a
UHVROXomRGHVLWXDo}HVSUREOHPDHPFRQH[mRFRPDSHVTXLVDGHPRGR
a contribuir para a formação de um professor produtor do conhecimento
plural.
Ademais, é importante destacar que os formadores das
SURIHVVRUDV SHVTXLVDGDV DOpP GR OLYURWH[WR XVDYDP DSRVWLODV SDUD R
ensino dos modelos atômicos, o que caracteriza um novo recorte do
VDEHU SRGHQGR RFRUUHU VXSUHVVmR VLPSOL¿FDomR H GHVQDWXUDomR GR
saber. Por intuição, essa prática parece ser comum entre os professores,
RTXHPHUHFHDLQWHQVL¿FDomRGDYLJLOkQFLDHSLVWHPROyJLFD
A professora P1 disse que na disciplina Instrumentação para
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R (QVLQR GH 4XtPLFD KRXYH D SUHRFXSDomR GH ³DERUGDU RV PRGHORV
DW{PLFRVGHXPDIRUPDPDLVFODUDFRPRRVSUySULRVOLYURVGLGiWLFRV´
GHL[DQGR HYLGHQWH TXH PXLWRV SURIHVVRUHV XWLOL]DP HVWH UHFXUVR GH
forma salvacionista para a educação, acreditando que este, o livro, traz
FRQVLJRLQIRUPDo}HVFRPSOHWDVHSUHFLVDVDSHVDUGHH[LVWLUHPRXWURV
recursos que permitem colocar em prática uma gama de situações
didáticas capazes de favorecer a aprendizagem dos alunos.
Não estou aqui deslegitimando a importância do livro didático,
ao contrário, ele é importante no processo de ensino e aprendizagem,
mas é preciso ter critérios de seleção e organização de conteúdos,
LQFOXLQGRRXWUDVDOWHUQDWLYDVDH[HPSORGRXVRGHsoftwares educativos
que podem contribuir para o ensino de saberes como os modelos
atômicos.
Para o ensino dos modelos atômicos é essencial a abordagem
histórica, entretanto ao analisar as matrizes curriculares do curso
GH /LFHQFLDWXUD 3OHQD HP 4XtPLFD GD 8)6 YHUL¿TXHL D DXVrQFLD
da disciplina História da Química entre as disciplinas obrigatórias
do referido curso, integrando apenas o currículo complementar,
correspondente ao conjunto de disciplinas optativas, com uma carga
horária de 30 horas, o que equivale a 30 créditos, mas de sem evidências
de já ter sido ofertada desde a origem do curso.
A disciplina História da Química pode possibilitar uma
perspectiva de abordagem dos modelos atômicos a partir de dois
componentes imperativos e interdependentes: (1) viés histórico e
HSLVWHPROyJLFRH  FRPSOH[LGDGHGRVFRQFHLWRV
3RU WDLV UD]}HV FKDPR D DWHQomR SDUD D FRPSOH[LGDGH GRV
conceitos que permeiam esta obra. Traçar uma tessitura discursiva em
torno da formação e prática docente, imersas à teoria da transposição
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GLGiWLFD SURSRVWD SRU &KHYDOODUG   QR FRQWH[WR GRV PRGHORV
atômicos não é tarefa fácil.
Par isso, considerei prudente investigar o que, como e com quais
recursos as professoras pesquisadas ensinam os modelos atômicos e, a
partir de então, comparar com o que elas aprenderam e como aprenderam
esse saber durante a formação inicial, na UFS.
Essas observações poderão contribuir para o entendimento das
UHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHRVDEHU PRGHORVDW{PLFRV RSURIHVVRU TXHP
ensina/aprende) e o aluno (quem aprende/ensina), e para compreender
FRPRDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDH[WHUQDLQÀXHQFLDDWUDQVSRVLomRGLGiWLFD
H[WHUQD
No tocante à formação inicial das professoras de Química
pesquisadas, protagonizada pela UFS, constatei que a transposição
didática dos modelos atômicos ocorreu de forma fragmentada, ainda
TXH RV UHFXUVRV XWLOL]DGRV SHORV SURIHVVRUHV D H[HPSOR GRV OLYURV
WH[WR WHQKDP FRQGX]LGR D XPD DSUR[LPDomR GR VDEHU GH UHIHUrQFLD
FLHQWt¿FR  PDV VHP QR HQWDQWR WHU GDGR R VXSRUWH SHGDJyJLFR
necessário para que este saber fosse transposto didaticamente na prática
docente, no ensino médio.
Além disso, o método de transmissão/recepção foi predominante
na atuação dos formadores da UFS, podendo ter contribuído para uma
reprodução desta prática por parte dos professores de Química em
formação durante a prática docente, sempre que se depararem com
realidades, talvez, diferentes daquelas que imaginavam encontrar e que
a formação inicial não conseguiu prepará-los.
Daí a importância das concepções de ciência, de ensino e de
aprendizagem de cada professor, pois, professores que possuem essas
FRQFHSo}HV EHP GH¿QLGDV GHVHQYROYHP VLWXDo}HV GLGiWLFDV PDLV
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favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem.

2.3.1 Exame do livro-texto Química: a ciência central
A teoria da transposição didática proposta por Chevallard (1991)
permite a análise da transposição didática interna e da transposição
GLGiWLFD H[WHUQD &RPR Mi GLVFXWLGR D WUDQVSRVLomR GLGiWLFD H[WHUQD
LPSULPHLQÀXrQFLDQRIXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPDGLGiWLFRGHPRGRTXH
para compreender as interações e mobilizações dos saberes no interior
do sistema é importante conhecer o que ocorre em seu entorno.
$ WUDQVSRVLomR GLGiWLFD H[WHUQD PDWHULDOL]DVH QR kPELWR GD
noosfera, local onde se pensa o funcionamento didático e se origina o
WH[WRHVFRODU&RPHIHLWRROLYURWH[WRpFRPSRQHQWHGDWUDQVSRVLomR
GLGiWLFDH[WHUQDGHPRGRTXHXPH[DPHSUDJPiWLFRGHGHWHUPLQDGR
VDEHUSUHVHQWHQHOHSHUPLWHLGHQWL¿FDUDSUR[LPDo}HVRXGLVWDQFLDPHQWRV
entre o que é produzido e o que é ensinado durante a formação inicial,
mas também, permite compreender como a transposição didática
H[WHUQDLQÀXHQFLDQDVHOHomRGHFRQWH~GRVHQRVPpWRGRVGHHQVLQR
Da análise da entrevista realizada com as professoras
SHVTXLVDGDV LGHQWL¿TXHL DV GLVFLSOLQDV GH IRUPDomR HVSHFt¿FD H GH
formação pedagógica do curso de formação inicial do professor de
4XtPLFDGD8)6DOpPGRVOLYURVWH[WRXWLOL]DGRVSHORVIRUPDGRUHV
2V OLYURVWH[WR GHVVDV GLVFLSOLQDV HVWmR HVWUXWXUDGRV FRP
conceitos que são considerados centrais na organização do conhecimento
TXtPLFRD H[HPSORGR DWRPLVPR ,VVR LPSOLFDGL]HUTXH R VDEHU HP
química, presente no domínio dos cursos de ensino superior já se
HQFRQWUDUHVVLJQL¿FDGRRXVHMDMiVRIUHXXPDWUDQVSRVLomRGLGiWLFD
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'HQWUHRVOLYURVWH[WRVGH4XtPLFD*HUDOH[LVWHQWHVXPGRVPDLV
LQGLFDGRVQD8)6pµ4XtPLFDDFLrQFLDFHQWUDO¶GH%URZQ%XUVWHQH
/HPD\  3RULVVRUHVROYLID]HUXPH[DPHGRVSULPHLURVPRGHORV
H[SOLFDWLYRVGDPDWpULDDERUGDGRQHVWHOLYURWH[WRPDVVHPDREULJDomR
de seguir uma metodologia criteriosa.
(VFODUHoRTXHPLQKDSUHWHQVmRIRLDSHQDVH[DPLQDUHGHVFUHYHU
alguns aspectos para compreender o processo da transposição didática
H[WHUQDGRVDEHUPRGHORVDW{PLFRVSDUDLGHQWL¿FDUFRPRHVVHUHFXUVR
LQÀXHQFLD R IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD GLGiWLFR GXUDQWH R FXUVR GH
formação inicial do professor de Química, pois, como já dito, maiores
inferências sobre os aspectos da transposição didática interna só seriam
possíveis vendo a prática em ação, participando das aulas.
1HVVHVHQWLGRRH[DPHOHYRXHPFRQVLGHUDomRDHYROXomRGRV
modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr apresentada
QRUHIHULGROLYURWH[WRHPVLQWRQLDFRPRTXHDVSURIHVVRUDVGLVVHUDP
ensinar aos seu alunos na escola e, a posteriori H[DPLQDUHL  R OLYUR
GLGiWLFR XWLOL]DGR SRU WDLV SURIHVVRUDV QD HVFROD FRP D ¿QDOLGDGH GH
FRPSUHHQGHUDVDSUR[LPDo}HVHRXGLVWDQFLDPHQWRVH[LVWHQWHVHQWUHR
VDEHUGHUHIHUrQFLDHRVDEHUHVFRODUHPDLVLGHQWL¿FDUDLQÀXrQFLDGHVWH
no ensino, traçando um comparativo entre as abordagens presentes nos
WH[WRVGRVDEHUQDVGXDVGLPHQV}HVXQLYHUVLGDGHHHVFROD
Isto posto, no presente livro, o conceito de átomo é, inicialmente,
DSUHVHQWDGR FRPR ³SDUWtFXODV LQ¿QLWDPHQWH SHTXHQDV´ %52:1
%8567(1 ( /(0$<  S   $R WUDWDUHP VREUH PRGHORV RV
autores fazem um histórico sobre o surgimento dos átomos, desde a
LGHLDGH'HPyFULWR D& DTXDO³RPXQGRPDWHULDOGHYHULD
VHUFRQVWLWXtGRGHSDUWtFXODVLQGLYLVtYHLVPXLWRSHTXHQDV´DWpRPRGHOR
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atômico atual.
A base para a teoria atômica foi proposta quando os químicos
aprenderam a medir a quantidade de matéria que reagia com outra
para formar uma nova substância. Essa teoria surgiu durante o período
1803-1807, através dos seguintes postulados estabelecidos por Dalton.
%52:1%8567(1(/(0$< 
  FDGD HOHPHQWR p FRPSRVWR GH SDUWHV H[WUHPDPHQWH
pequenas chamadas átomos;
(2) todos os átomos de um dado elemento são idênticos;
os átomos de diferentes elementos são diferentes e têm
diferentes propriedades (e também diferentes massas);
(3) os átomos de um elemento não se convertem em
diferentes tipos de átomos por meio de reações químicas;
os átomos não são criados nem destruídos nas reações
químicas;
(4) os compostos são formados quando átomos de mais
de um elemento se combinam, um determinado composto
tem sempre o mesmo número relativo dos mesmos tipos
GH iWRPRV %52:1 %8567(1 ( /(0$<  S
32).

'HDFRUGRFRPRVDXWRUHVDWHRULDGH'DOWRQH[SOLFDYiULDVOHLV
simples de combinação química que eram conhecidas naquela época,
Uma delas era a lei da composição constante na qual em
determinado composto o número relativo de átomos e seus
tipos eram constantes. Outra lei química fundamental era
a lei da conservação da massa (também conhecida como
lei da conservação de matéria), onde a massa total dos
materiais presentes depois da reação química era igual à
PDVVDWRWDODQWHVGDUHDomR %857(1/(0$<
p. 32).

Na sequência, os autores apresentam a descoberta da estrutura
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atômica, mostrando que as conclusões de Dalton foram alcançadas com
base nas observações químicas no universo macroscópico do laboratório.
Com o tempo, o átomo, que se supunha indivisível, começou a mostrar
VLQDLVGHVHUXPDHVWUXWXUDPDLVFRPSOH[D
Os autores assinalam que, em meados do século XVII, os
cientistas defendiam opiniões divergentes sobre a natureza de raios
catódicos e elétrons, pois ainda não era claro se os raios eram uma nova
forma de radiação ou se consistiam de um jato de partículas.
Essas questões, segundo os autores, foram fundamentais para
a introdução do modelo atômico de Thomson, tendo contribuído para
TXHHOH¿]HVVHREVHUYDo}HVHPPXLWDVSURSULHGDGHVGRVUDLRVLQFOXVLYH
de que sua natureza era a mesma independentemente da identidade do
PDWHULDOGRFDWRGRHTXHXPDOkPLQDPHWiOLFDH[SRVWDDUDLRVFDWyGLFRV
adquiria carga elétrica negativa.
A apresentação das observações feitas por Thomson, cuja
conclusão foi a de que os raios catódicos eram jatos de partículas com
PDVVDFDUUHJDGDVQHJDWLYDPHQWH¿FDUDPFRQKHFLGRVSHOD³GHVFREHUWD´
dos elétrons. Desta forma, Thomson propôs que o átomo consistia em
uma esfera positiva uniforme de matéria, na qual os elétrons estavam
LQFUXVWDGRV (VVH PRGHOR ¿FRX FRQKHFLGR FRPR ³PRGHOR SXGLP GH
DPHL[D´HWHYHXPDYLGDPXLWRFXUWD
Mais adiante, os autores destacam que estudos sobre a natureza
da radioatividade, principalmente o de Rutherford, revelaram três tipos
GHUDGLDomRUDGLDo}HVDOID Į HEHWD ȕ TXHFRQVLVWHPGHSDUWtFXODV
GHPRYLPHQWRUiSLGRQRPHDGDVSDUWtFXODVĮHȕHDUDGLDomRJDPD Ȗ 
considerada de alta energia, similar à dos raios X, cada um deferindo do
outro quanto a sua reação a um campo elétrico.
3RU YROWD GH  5XWKHUIRUG FRQVHJXLX H[SOLFDU DV VXDV
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observações, postulando que a maioria da massa do átomo e toda a sua
FDUJDSRVLWLYDUHVLGLDPHPXPDUHJLmRPXLWRSHTXHQDHH[WUHPDPHQWH
densa, que ele chamou de núcleo. A maior parte do volume total do
átomo é espaço vazio, no qual os elétrons movem-se ao seu redor. Depois
que Rutherford descobriu a natureza nuclear do átomo, os cientistas
passaram a pensar no átomo como um sistema solar microscópico no
qual os elétrons descreviam uma órbita ao redor do núcleo. (BROWN,
%8567(1(/(0$< 
2V WUDEDOKRV GH 3ODQN H (LQVWHLQ DEULUDP FDPLQKR SDUD D
compreensão de como os elétrons são distribuídos no átomo. Segundo
RVDXWRUHV%RKUH[SOLFRXRHVSHFWURGHOLQKDVGRKLGURJrQLRVXSRQGR
que os elétrons se moviam em órbitas circulares ao redor do núcleo.
&RQWXGR D ItVLFD FOiVVLFD H[SOLFD TXH XP HOpWURQ PRYHQGRVH HP
uma trajetória circular perde energia continuamente pela emissão de
radiação eletromagnética.
Segundo os autores, Bohr baseou seu modelo em três postulados:
(1) Somente órbitas de certos raios, correspondendo a certas energias
GH¿QLGDVVmRSHUPLWLGDVSDUDRVHOpWURQVHPXPiWRPR

(2) 8PHOpWURQHPFHUWDyUELWDSHUPLWLGDWHPFHUWDHQHUJLDHVSHFt¿FD

(3)

e está em estado de energia permitido. Um elétron em estado de
energia permitido não irradiará energia e, portanto, não se moverá
em forma de espiral em direção ao núcleo;
A energia só é permitida ou absorvida por um elétron quando ele
muda de um estado de energia permitido para outro. Essa energia
pHPLWLGDRXDEVRUYLGDFRPRIyWRQ( KY %857(1/(0$<
2005, p. 32).

$SHVDUGHWRGDVHVVDVH[SOLFDo}HVRPRGHORGH%RKUDSUHVHQWD
OLPLWDo}HV SRLV H[SOLFD R HVSHFWUR GH OLQKDV GH KLGURJrQLR PDV QmR
p FDSD] GH H[SOLFDU RV GH RXWURV iWRPRV D QmR VHU GH XPD PDQHLUD
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incipiente.
2 H[DPH GHVWH OLYURWH[WR SHUPLWH D¿UPDU TXH D DERUGDJHP
GRVSULPHLURVPRGHORVH[SOLFDWLYRVGDPDWpULDVHHQFRQWUDSUy[LPRGR
VDEHUGHUHIHUrQFLDeSRVVtYHOLGHQWL¿FDUTXHRVDXWRUHVHYLWDPXWLOL]DU
DQDORJLDVSDUDH[SOLFDURVPRGHORVRTXHpFDUDFWHUtVWLFRGRVOLYURV
WH[WRV XVDGRV QD DFDGHPLD WHQGR DSHQDV IHLWR UHIHUrQFLD j DQDORJLD
³SXGLP GH DPHL[D´ QD DERUGDJHP GR PRGHOR DW{PLFR GH 7KRPVRQ
PDVVHPH[SORUiOD
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CAPÍTULO 3
A PRÁTICA DO PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO: O
QUE, COMO E COM QUAIS RECURSOS ENSINAM OS MODELOS
ATÔMICOS

3.1 A prática do professor de Química no ensino médio
Pisar o chão da escola na condição de sujeito escolar (professor,
aluno, diretor, coordenador, equipe técnica, vigia, merendeira, etc.)
é ter a certeza que cada ação desenvolvida contribui para a escrita
de uma história. Na sala de aula, professores e alunos promovem a
PRELOL]DomRGHVDEHUHVLQÀXHQFLDGRVSHORVHXHQWRUQRTXHLPSULPHP
LQÀXrQFLDVREUHRIXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPDGLGiWLFR1HVVHVHQWLGR
as ações cotidianas da vida escolar ajudam a compor os elementos mais
intrínsecos das práticas desenvolvidas no interior das instituições de
ensino.
Desta feita, o sistema didático se apresenta como terreno fértil
SDUDTXHVDEHUHVVHMDPPRELOL]DGRVHUHVVLJQL¿FDGRVSRUSURIHVVRUHV
e alunos, através de situações didáticas propostas pelo professor com
D¿QDOLGDGHGHSUREOHPDWL]DURHQVLQRHFRQWULEXLUSDUDRSURFHVVRGH
aprendizagem.
O professor imerso às incertezas da prática docente busca
alternativas para tornar o ensino cada vez mais útil para o aluno. O aluno,
por sua vez, submerso às in(utilidades) do ensino, busca motivação nas
situações didáticas propostas pelo professor, que a depender de como
sejam apresentadas, pode leva-lo a assumir uma postura investigativa e
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UHÀH[LYDHMXQWRVPRYLPHQWDUHPRVLVWHPDGLGiWLFR
Nesse sentido, tomando como ponto de partida o espaço escolar,
HPHUJHP GLYHUVRV SDUDGLJPDV FLHQWt¿FRV TXHVWLRQDQGR D IRUPD
positivista de pensar e fazer ciência, e de fazer educação Química,
LQGLFDQGRDQHFHVVLGDGHGHUXSWXUDVHGRVXUJLPHQWRGHXP³SDUDGLJPD
HPHUJHQWHSDUDDHGXFDomR´ 025$(6 
A propósito, em harmonia com o conceito relacional de Edgar
Morin, Moraes (1997) amplia o conceito de paradigma proposto por
.XKQ SURSRQGR XP HQIRTXH UHODFLRQDO SRU HQWHQGHU TXH ³PXGDQoDV
SDUDGLJPiWLFDVFRQYLYHPVLPXOWDQHDPHQWHFRPRXWUDVH[SHULrQFLDV
teorias, outros conceitos ou fenômenos recalcitantes que não se ajustam
IDFLOPHQWHDRSDUDGLJPDYLJHQWH´ 025$(6S 
Com o foco na educação, Moraes (1997) faz duras críticas ao
IDWRGHDHVFRODDWXDOFRQWLQXDUVREDLQÀXrQFLDGRXQLYHUVRPHFDQLFLVWD
de Newton, pelas regras metodológicas de Descartes, pelo determinismo
mensurável e por uma visão fechada de um universo linearmente
concebido.
Seguindo esse modelo, Moraes (1997) descreve como se
comportam a escola, o professor e o aluno:
Uma escola que continua dividindo o conhecimento
em assuntos, especialidades, subespecialidades,
fragmentando o todo em partes, separando o corpo em
FDEHoDWURQFRHPHPEURVDVÀRUHVHPSpWDODVDKLVWyULD
em fatos isolados, sem se preocupar com a integração,
a interação, a continuidade e a síntese. É o professor o
único responsável pela transmissão do conteúdo, e em
nome da transmissão do conhecimento, continua vendo
o aprendiz como uma tábula rasa, produzindo seres
subservientes, obedientes, castrados em sua capacidade
FULDWLYD GHVWLWXtGRV GH RXWUDV IRUPDV GH H[SUHVVmR H
solidariedade. (MORAES, 1997, p. 51).

112

RAFAEL DE JESUS SANTANA

Concordo com o pensamento de Moraes (1997), na medida em
que é necessário mudar essa concepção tecnicista da educação. Para
tanto, a escola precisa de autonomia e o ambiente de aprendizagem
necessita de professores e alunos engajados e dispostos a mobilizarem
RV VDEHUHV DVVXPLQGR XPD SRVWXUD ¿ORVy¿FD H SHGDJyJLFD FRP R
compromisso de buscar alternativas para a melhoria da educação.
Essa concepção tecnicista ainda é presente no ensino de Química
TXH WHP VH PRVWUDGR LQ ~WLO FHQWUDGR TXDVH TXH H[FOXVLYDPHQWH
QR SURIHVVRU FRP DXODV H[SRVLWLYDV DXVrQFLD GH H[SHULPHQWDomR
IUDJPHQWDomR GH FRQWH~GRV DKLVWyULFR GHVFRQWH[WXDOL]DGR H FRP
ausência de relação do conteúdo ensinado com o cotidiano do aluno.
(VVH FHQiULR FRQYHUJH H[DWDPHQWH FRP DV FRQFHSo}HV
apresentadas por Moraes (1997). É preciso mudar essa realidade. Tornase urgente a necessidade de se buscar alternativas para a melhoria do
ensino de Química.
As pesquisas em educação Química têm demonstrado um grande
descompasso entre as ideias daqueles que planejam os currículos e a
prática dos professores em sala de aula.
Nessa direção, Carvalho e Gil-Pérez (2009) corroboram com
XPHVWXGRVREUHDVWHQGrQFLDVHH[SHULrQFLDVLQRYDGRUDVQDIRUPDomR
GRSURIHVVRUGH&LrQFLDVFXMR¿RFRQGXWRUGRWUDEDOKRDMXVWRXVHHP
duas perspectivas: necessidades formativas do professor de Ciências e
análise crítica da formação atual dos professores de Ciências e propostas
de reestruturação.
Quanto às necessidades formativas do professor de Química,
destacaram: a ruptura com visões simplistas, o conhecimento da
matéria a ser ensinada, o questionamento das ideias docentes do senso
comum, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das
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ciências, saber analisar criticamente o ensino tradicional, saber preparar
atividades capazes de gerar uma aprendizagem afetiva, saber dirigir o
trabalho dos alunos, saber avaliar e adquirir a formação necessária para
associar o ensino e a pesquisa didática.
Essas concepções se entrelaçam com as perspectivas da educação
Química, dentre as quais apresento três dimensões trazidas por Chassot
(2004) que parecem ser importantes para um ensino diferente do atual:
(1)12 deve contribuir para a alfabetização da cidadã e do cidadão; (2)
não pode ser esotérico e (3) deve ser facilitador da leitura do mundo.
Penso que essas questões nos levam mais uma vez às indagações
sobre: o que ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Para quem
HQVLQDU" $ GH¿QLomR ³GR TXH HQVLQDU´ H ³FRPR HQVLQDU´ SDUHFH VHU
SUREOHPiWLFDQRFRQWH[WRHVFRODU
'H¿QLU³RTXHHQVLQDU´WDOYH]QmRVHMDRPDLRUSUREOHPDMiTXH
a prática comum da maioria dos professores é seguir a sequência de
conteúdos apresentadas nos livros didáticos e/ou o currículo da escola,
como sendo ideais para um ensino utilitário, por meio de um modelo de
transmissão/recepção.
3DUHFHPHTXHRFHUQHGDTXHVWmRHVWiQR³FRPRHQVLQDU´SRLV
SDUDTXHRGRFHQWHVDLEDH[DWDPHQWH³RTXHHQVLQDU´H³SDUDTXHHQVLQDU´
é necessário que além do domínio do conteúdo, que possibilitará a
VHOHomRGHWHPiWLFDVPDLVSUy[LPDVjUHDOLGDGHGRDOXQRVHMDFDSD]GH
fazer uma adequação para cada etapa da escolarização.
Para isso, reforço a importância das contribuições da História e
)LORVR¿DGD&LrQFLDQDPHGLGDHPTXHRVSURIHVVRUHVSRVVDPGH¿QLU
as suas concepções de ciência e de ensino.

Consiste em ensinar Química dentro de uma concepção que destaque
RSDSHOVRFLDOGHVWDDWUDYpVGHXPDFRQWH[WXDOL]DomRVRFLDOSROtWLFD¿ORVy¿FD
histórica, econômica e (também) religiosa.
12
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1R TXH VH UHIHUH DRV PRGHORV DW{PLFRV SRU H[HPSOR p
LPSRUWDQWH HQWHQGHU H HQVLQDU TXH ³PRGHORV PDLV VLPSOHV SRGHP
H[SOLFDU PDLV FRQYHQLHQWHPHQWH FHUWRV DVVXQWRV TXH PRGHORV PDLV
VR¿VWLFDGRV´ &+$6627S 
$LQGDQRFRQWH[WRGHUXSWXUDVTXHGHYHPRFRUUHUQDHGXFDomR
particularmente no ensino de Química, nas formas de aprender a
aprender a ser professor e de ensinar o aluno a aprender a aprender,
0DOGDQHU  D¿UPDTXH
:
A primeira ruptura é, sem dúvida, epistemológica! Os
professores de Química [...] acreditam que a produção da
&LrQFLDpWmRVRPHQWHDH[SOLFLWDomRGDVOHLVFLHQWt¿FDV
HWHRULDVMi³HVWRFDGDVQDQDWXUH]D´RXHVFRQGLGDVDWUiV
dos fenômenos. Segundo esta crença, cabe aos cientistas
enunciá-las ou descobri-las com base na observação
FLHQWL¿FD 'L¿FLOPHQWH HQFRQWUDPRV XP SURIHVVRU GH
Química, que fala de sua matéria como um sistema
coerente de conceitos e concepções, criado pela cultura
KXPDQD SDUD TXH R KRPHP SXGHVVH H[SOLFDU GH FHUWD
maneira as coisas e os fenômenos ao seu redor e agir de
forma mais coerente sobre o seu meio e sobre a natureza.
0$/'$1(5S 

Realmente, é importante que o professor de Química compreenda
a natureza da ciência que ensina, pois, o professor que domina a
concepção de ciência e de ensino possui mais facilidade para elaborar
situações didáticas capazes de promover uma melhor mobilização de
saberes e, consequentemente, interação e aprendizagem dos alunos.
No Brasil a abordagem da Química é quase sempre igual, às
vezes maquiada com uma aparência de modernidade, mas com a mesma
essência de sempre, priorizando-se as informações desconectadas com a
UHDOLGDGHHPTXHYLYHPRVDOXQRVHRVSUySULRVSURIHVVRUHV %5$6,/
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Mas, o que é possível fazer para dar utilidade ao ensino de
Química?
Uma alternativa é a abordagem dos saberes a partir de temas
VRFLDLV GH IRUPD LQWHU FRQHFWDGD FRP R ¿WR GH FRQWH[WXDOL]DU
o ensino, com base no tripé: Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Esse tipo de abordagem pode contribuir para que o aluno perceba
processos químicos envolvidos, imersos aos efeitos das tecnologias na
sociedade, possibilitando, com essa prática, criar situações-problema
que desenvolvam habilidades investigativas e, consequentemente, a
capacidade de tomada de decisões conscientes.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
DSRQWDP D QHFHVVLGDGH GD FRQWH[WXDOL]DomR SDUD GDU VLJQL¿FDGR DRV
saberes transpostos didaticamente, da situação em que foram produzidos
SDUDDHVFRODHGHYHUmRVHUUHODFLRQDGRVFRPDSUiWLFDRXDH[SHULrQFLD
do aluno.
$FRQWH[WXDOL]DomRpXPUHFXUVRLPSRUWDQWHSDUDPRELOL]DURV
DOXQRVQRSURFHVVRGHHQVLQRHDSUHQGL]DJHP&RQWH[WXDOL]DURVDEHU
TXtPLFR TXH VH TXHU DSUHQGLGR VLJQL¿FD HP SULPHLUR OXJDU DVVXPLU
que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto.
Na escola, pelo menos em nível médio, os saberes são quase
sempre reproduzidos das situações originais nas quais acontecem
sua produção. Por conta disso, estes saberes deverão ser transpostos
didaticamente, com observância no papel relevante da linguagem
e colocando em prática a vigilância epistemológica para evitar
deformações do saber.
'HVWD IRUPD TXDQGR RV VDEHUHV FRQWH[WXDOL]DGRV VmR EHP
trabalhados, permitem que, ao longo da transposição didática, o
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FRQWH~GR GH HQVLQR DWLQMD DSUHQGL]DJHQV VLJQL¿FDWLYDV FDSD]HV GH
mobilizar os alunos, estabelecendo entre eles e objeto (saberes) uma
relação mútua.
1HVWHVHQWLGR$OYHV)LOKR  D¿UPDTXHR³VDEHUHQVLQDGR´
p GH H[WUHPD LQVWDELOLGDGH SRLV R DPELHQWH HVFRODU ± FRP RV DOXQRV
e seus pais, supervisores escolares, diretores ou responsáveis pelas
instituições de ensino e o meio social em que a instituição está inserida
±H[HUFHIRUWHVSUHVV}HVVREUHRSURIHVVRUTXHDFDEDPLQWHUIHULQGRHP
suas ações desde o momento em que prepara sua aula até o lecionar
de fato - momento que inicia a transposição didática interna, por meio
das interações da triangulação proposta por Chevallard (1991): saber,
professor e aluno.
Essas mudanças possuem sintonia com o paradigma educacional
emergente, pois apontam a necessidade de uma nova formatação
nos cursos de formação de professores, de uma nova escola, de uma
nova postura do professor e do aluno, mas tudo isso em movimento,
FRPSOH[RLQGLYLVRLQFRPSOHWRLQDFDEDGRHHPFRQVWDQWHFRQVWUXomR
e transformação.
Os cursos de formação de professores terão que associar teoria
e prática e formar professores em processo de pesquisa, o que permitirá
que os futuros professores conheçam as suas crenças e entendam as
suas práticas e, com isso, consigam desenvolver ações que permitam
pensar e agir sobre a suas necessidades formativas e de seus futuros
alunos.
1HVVHVHQWLGR*DOLD]]L  FRUURERUDDRD¿UPDUTXH
A pesquisa não é o único caminho para o desenvolvimento
SUR¿VVLRQDO PDV p HVVHQFLDO SDUD D FRQVWUXomR GD
FRPSHWrQFLD HP TXDOTXHU SUiWLFD SUR¿VVLRQDO$FUHGLWR

117

DA FORMAÇÃO INICIAL À PRÁTICA DOCENTE

que por meio dela o professor – e preciso ressaltar que
considero formador e licenciando juntos no processo de
DSUHQGL]DJHP H IRUPDomR ± VH SUR¿VVLRQDOL]D SRUTXH
desenvolve: a capacidade de fazer perguntas; de procurar
respostas; de construir argumentos críticos e coerentes;
de se comunicar; de se entender sempre como sujeito
incompleto e a capacidade de reiniciar o processo, mas
QXQFDGRPHVPROXJDU *$/,$==,S 

,VVR VLJQL¿FD GL]HU TXH R IRUPDGRU H R OLFHQFLDQGR TXH
usam a pesquisa no processo de formação, desenvolve a habilidade
LQYHVWLJDWLYDHDDXWRQRPLD1HVVHXQLYHUVRDHVFRODGHYHUiGHL[DUGH
ser um espaço de reprodução de saberes e assumir o status de espaço de
PRELOL]DomRHUHVVLJQL¿FDomRGHVDEHUHVSURPRYLGRVSRUSURIHVVRUHVH
alunos, levando em consideração os seus aspectos sociais e culturais.
O professor terá que ser capaz de ajustar suas metodologias de
ensino às inovações sociais, do conhecimento, do aluno, dos diversos
universos culturais e dos meios de comunicação. O aluno, por sua vez,
deverá assumir uma postura proativa no processo de aprendizagem,
SDUWLFLSDQGR GD PRELOL]DomR GRV VDEHUHV H RV UHVVLJQL¿FDQGR SDUD
DSOLFDORV QD VRFLHGDGH HP TXH YLYH H[HUFHQGR GHVWD IRUPD R
protagonismo.
(VVDV PXGDQoDV H[LJHP QRYDV IRUPDWDo}HV FXUULFXODUHV HP
VLQWRQLDFRPDVH[LJrQFLDVH¿QDOLGDGHVVRFLDLVFXOWXUDLVHFRQ{PLFDV
políticas e educacionais. Nessa direção, a legislação e os documentos
R¿FLDLV GLVFXWLGRV H FULDGRV QD QRRVIHUD LPS}HP H RULHQWDP QRYDV
habilidades e competências para que o ensino de Química seja inserido
QXPFRQWH[WRGHWUDQVIRUPDomRHDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD
A organização do programa curricular e do ensino de Química,
FRQIRUPHSUHFRQL]DRV3&1(0WHPTXHDWHQGHUjVQRYDVH[LJrQFLDV
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possibilitando ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos
HPVLTXDQWRGDFRQVWUXomRGHXPFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FRHPHVWUHLWD
relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais,
VRFLDLVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDV %5$6,/ 
Nessa direção, a proposta apresentada para o ensino de
Química nos PCNEM se contrapõe à velha ênfase na memorização
de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos
desligados da realidade dos alunos. Ao contrário disso, pretende que
R DOXQR UHFRQKHoD H FRPSUHHQGD GH IRUPD LQWHJUDGD H VLJQL¿FDWLYD
as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e
WHFQROyJLFRV HP GLIHUHQWHV FRQWH[WRV HQFRQWUDGRV QD DWPRVIHUD
hidrosfera, litosfera, biosfera, e suas relações com os sistemas produtivo,
LQGXVWULDOHDJUtFROD %5$6,/ 
Além disso, os PCN+ apresentam uma proposta de selecionar
e organizar os conteúdos a serem ensinados por temas estruturadores
³TXHSHUPLWHPRGHVHQYROYLPHQWRGHXPFRQMXQWRGHFRQKHFLPHQWRV
GH IRUPD DUWLFXODGD HP WRUQR GH XP HL[R FHQWUDO FRP REMHWRV GH
HVWXGRFRQFHLWRVOLQJXDJHQVKDELOLGDGHVHSURFHGLPHQWRVSUySULRV´
%5$6,/S 
Tomando como parâmetro o estudo das transformações
químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos, os PCN+
sugerem nove temas estruturadores, quais sejam: (1) Reconhecimento
e caracterização das transformações químicas; (2) Primeiros modelos
de constituição da matéria; (3) Energia e transformação química;
(4) Aspectos dinâmicos das transformações químicas; (5) Química
e atmosfera; (6) Química e hidrosfera; (7) Química e litosfera; (8)
Química e biosfera e (9) modelos quânticos e propriedades químicas.
%5$6,/ 
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Dentre os temas estruturadores propostos, esta obra tem como
foco a transposição didáticas dos primeiros modelos de constituição da
matéria.
Segundo Maldaner (2006), os modelos teóricos da química,
LGHQWL¿FDGRV FRPR iWRPRV PROpFXODV tRQV HTXDo}HV TXtPLFDV
prótons, elétrons, nêutrons, ligações químicas, etc., são criações
humanas, próprias da ciência química, cujo entendimento não pode ser
buscado empiricamente pelo esforço pessoal do indivíduo.
4XDVHVHPSUHRVSULPHLURVPRGHORVGHH[SOLFDomRGDPDWpULD
são ensinados como se não fossem construções mentais, representações
construídas pelo homem para interpretar a realidade, fazendo com que o
aluno, na maioria das vezes, considere tais noções como uma realidade
SHUFHSWtYHO 0$/'$1(5 
Na ciência, cada modelo, independente da sua evolução, pode
VHU XVDGR D GHSHQGHU GD QHFHVVLGDGH GH H[SOLFDo}HV O modelo de
%RKUSRUH[HPSORSRGHVHUXVDGRSDUDH[SOLFDUDIRUPDomRGHFiWLRQV
HkQLRQVQRHQWDQWRVHDH[SOLFDomRIRUPDLVFRPSOH[DDH[HPSORGD
IRUPDomRGDPROpFXODGHR[LJrQLRWHPVHTXHUHFRUUHUDRFRQFHLWRGH
RUELWDODXVHQWHQRPRGHORGH%RKUORJR³RVGLIHUHQWHVPRGHORVVmR
PRGL¿FDGRVHPIXQomRGHQRYDVOHLWXUDVTXHVHID]VREUHDQDWXUH]DGD
PDWpULD´ &+$6627S 
eLPSRUWDQWHFKDPDUDDWHQomRSDUDTXHRVPRGHORVH[SOLFDWLYRV
VHMDPHQVLQDGRVDWUDYpVGDKLVWyULDGHIRUPDFRQWH[WXDOL]DGDSRLVD
simples cronologia sobre essas ideias como é geralmente apresentada
QRHQVLQRpLQVX¿FLHQWH %5$6,/ 
6HJXQGR &KDVVRW  S   ³D +LVWyULD GD &LrQFLD p
uma facilitadora ou, ainda mais enfaticamente, uma produtora da
DOIDEHWL]DomR FLHQWt¿FD´ &HUWDPHQWH D LQVHUomR GH GLVFLSOLQDV FRPR
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+LVWyULD H )LORVR¿D GD &LrQFLD QRV FXUVRV GH IRUPDomR LQLFLDO H
continuada de professores contribuirá não só para a concepção sobre a
natureza da Ciência que se ensina, mas, também, para a compreensão
da natureza da prática pedagógica. Imerso a essas questões Chassot
 D¿UPDTXH
Hoje, há uma tendência mundial, em todos os níveis de
estudo e nas diferentes áreas do conhecimento, de se
buscar conhecer cada vez mais o ensino de História da
&LrQFLD 'LVFLSOLQDV GH +LVWyULD GD &LrQFLD H )LORVR¿D
da Ciência estão, atualmente, presentes nas diferentes
licenciaturas e nos cursos de mestrado e doutorado, mesmo
GHiUHDVQmRFLHQWt¿FDV(VVDVXVXDOPHQWHRIHUHFHPXPD
H[FHOHQWH JUDWL¿FDomR LQWHOHFWXDO DRV HVWXGDQWHV SRLV
muitas vezes os inserem em conhecimentos nunca antes
GLVFXWLGRV PHVPR TXH VHMDP H[SHUWRV HP GHWHUPLQDGD
área da Ciência. (CHASSOT, 2006, p. 271).

(PVtQWHVHD+LVWyULDH)LORVR¿DGD&LrQFLDFRQWULEXHPSDUDD
construção do conhecimento e, consequentemente, para a melhoria da
prática docente, pois permitem que o professor compreenda melhor o
conhecimento que ensina, além de favorecer a seleção e organização de
conteúdo.
É nesse movimento paradigmático que abro os portões do Centro
GH ([FHOrQFLD$WKHQHX 6HUJLSHQVH H SHoR OLFHQoD SDUD HQWUDU FRP D
intenção de conhecer as práticas ensejadas nesta instituição de ensino
VHFXODUD¿PGHEXVFDUDOWHUQDWLYDVSDUDFRPSUHHQGHUDGLVWkQFLDHRX
SUR[LPLGDGHHQWUHRVDEHUSURGX]LGRQDDFDGHPLDHRVDEHUHVFRODU
O processo de transposição didática inicia distante da escola,
mas é nela que se materializa em saber escolar. Embora seja difícil
entrar na sala de aula para capturar elementos detalhados da ocorrência
da transposição didática interna, parece-me que ouvir o professor e
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alunos pode ser um caminho para se obter indicativos que poderão
ser aprofundados posteriormente com novas pesquisas e metodologias
adequadas.
É chegado o momento de conhecer elementos do funcionamento
do sistema didático para investigar indicativos de como se dá a
transposição didática interna dos modelos atômicos na prática
GRFHQWHGDVSURIHVVRUDVGH4XtPLFDGR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX
Sergipense, egressas da UFS, conforme apresentado no quadro a seguir.
Quadro 3. O que ensinam sobre os modelos atômicos aos alunos
Ensinar
Falar
Trazer
Discutir

As teorias (P1).
A evolução dos modelos (P1).
Do modelo atômico atual (P1).
Da relação dele com a questão do espectro (P1).
A questão do modelo ser onda ou partícula (P1).
'HQWURGRFRQWH[WRGDUHDOLGDGHGHOHV(P2).
Questões do dia-a-dia (P2).
$WUDYpV GH WH[WRV D TXHVWmR GH /DYRLVLHU FRPR HOH
introduziu a química como ciência e que se chegou ao
modelo atômico e depois a sua evolução (P2).

FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

3DUDLGHQWL¿FDURTXHDVSURIHVVRUDVHQVLQDPVREUHRVPRGHORV
DW{PLFRVFULHLFDWHJRULDVGHDQiOLVHXVDQGRYHUERVQRLQ¿QLWLYRSHOR
fato de nomear uma ação, com destaque para: ensinar, falar, trazer e
discutir.
O ensino do conceito de átomo em sala de aula envolve noções
abstratas. A partir da análise do conteúdo, é possível inferir que as
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SURIHVVRUDVDERUGDUDPDVSHFWRVKLVWyULFRVHFRQWH[WXDOL]DUDPRVDEHU
modelos atômicos dentro da realidade dos alunos, mas sem capturar
elementos que garantam que essa abordagem tenha ocorrido seguindo ou
sem seguir ideias de forma cronológica, linear e fragmentada. O ensino
de Química que leva em consideração a sua história constitui pressuposto
H¿FLHQWHSDUDTXHRDOXQRFRPSUHHQGDDQDWXUH]DGDFLrQFLDTXHHVWXGD
como uma construção humana, além de permitir o reconhecimento do
seu caráter provisório, suas limitações e potencialidades.
$ SURIHVVRUD 3 UHODWRX TXH ID] XVR GH WH[WRV SDUD DERUGDU D
OHL GH /DYRLVLHU FRP D ¿QDOLGDGH GH GHPRQVWUDU FRPR HOH LQWURGX]LX
a Química como ciência, como se chegou aos modelos atômicos e sua
HYROXomR0XLWDVYH]HVHVWHVWH[WRVVmRH[WUDtGRVGRVOLYURVGLGiWLFRV
RXDWpPHVPRSDVVDPSRUUHFRUWHVSDUDDWHQGHUGHWHUPLQDGD¿QDOLGDGH
de ensino.
0HVPRVHPWHUWLGRDFHVVRDRVWH[WRVXWLOL]DGRVSHODSURIHVVRUD
para melhor avaliação e inferências, chamo a atenção para os cuidados
que os professores devem adotar durante a seleção e organização de
LQVWUXPHQWRV GH HQVLQR H DSUHQGL]DJHP SDUD HYLWDU GL¿FXOGDGHV QD
aprendizagem.
,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHHVWHVWH[WRVMiSDVVDUDPSRUPRGL¿FDo}HV
até chegar na escola, podendo, inclusive, terem sido reproduzidos com
VLPSOL¿FDo}HV H GLVWRUo}HV TXH GHVQDWXUDP R VDEHU H DR LQYpV GH
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem acabam causando
obstáculos de aprendizagem.
Como já dito nesta obra, as interações que ocorrem no interior
GDVDODGHDXODHQWUHRVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGLGiWLFRH[LJHPWpFQLFDV
de captura bem elaboradas. Seria necessário, para tanto, acompanhar as
aulas e vivenciar as atividades em ação. Por isso, a partir da análise do

123

DA FORMAÇÃO INICIAL À PRÁTICA DOCENTE

conteúdo das entrevistas, apresento algumas impressões que podem, ou
QmRDSUR[LPDUVHGDUHDOLGDGH
O conceito de modelos é um dos pilares metateóricos sobre
RVTXHVHHGL¿FDPDVFLrQFLDVQDWXUDLV *$/$*296.<$'Ò5,=
BRAVO, 2001). Diante disso, as professoras foram questionadas sobre
a importância desse saber para os alunos e elas responderam o seguinte:
Eu não valorizo muito a importância, eu acho que a
historicidade do conteúdo é importante para que o aluno
possa conhecer como tudo começou, até porque se os
teóricos começaram é porque eles eram curiosos e isso é
muito bom. Isso é bom até para que o aluno também possa
aguçar a curiosidade para a ciência [...]. Agora, entender
esse modelo, não só a evolução dele, mas principalmente
como ele hoje é trabalhado, como ele hoje é visto pela
ciência faz ele entender os demais conteúdos (P1).
Olhe, da forma como ele vem abordado no livro didático,
nenhuma. Porque ele é muito abstrato, ele trata de coisas,
DVVLPPXLWRVXSHU¿FLDLVPDVHPVHWUDWDQGRDVVLPGD
forma como você o aborda, pelo lado da modernidade,
para que o aluno possa compreender o mundo que
o cerca. O que acontece hoje com o nosso aluno? Ele
tem muita tecnologia, ele utiliza muito essa tecnologia,
mas ele não conhece nada sobre essa tecnologia. E ele
tem assim vários tipos de celulares, até melhor que o do
professor; ele tem computadores; tem mp3, mp7. E o que
faz desse material ser melhor ou pior em relação a um
JUDYDGRU GR PHX DY{ SRU H[HPSOR XP JUDYDGRU TXH
XVDYDDTXHOD¿WLQKDHWDO(QWmRTXDODGLIHUHQoDGLVVR
aí? Certo? O que faz? Isso tá na constituição do material.
Então, quando você começa a estudar os materiais que o
URGHLDPDtYRFrFRPHoDDH[SOLFDUDVVXDVSURSULHGDGHV
químicas e físicas e sua construção, ou seja, você parte do
PDFURSURPLFUR,VVRFRPHoDD¿FDUFODURSDUDRDOXQR
que isso tem um sentido, não simplesmente eu chegar lá e
GDUJUi¿FRVGHHQHUJLDHGLVFXWLUFRPHOHSDUHFHQGRTXH
HXDWpHVWRXIDODQGRGRVH[RGRVDQMRV(P2).
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Para este questionamento, criei três categorias para análise:
XWLOLGDGHKLVWyULDHDEVWUDomR9HUL¿TXHLTXHDVFDWHJRULDVXWLOLGDGHH
história estiveram presentes no discurso das duas professoras, mas a
categoria abstração apareceu apenas no discurso da P2.
A professora P1 reconhece o papel que a história da evolução
do modelo atômico imprime sobre a aprendizagem, e reconhece a
GL¿FXOGDGHHPWUDEDOKDUVXDLPSRUWkQFLDLVWRpDXWLOLGDGHTXHRVDEHU
tem para os alunos.
$ SURIHVVRUD 3 D¿UPRX TXH VH OHYDU HP FRQVLGHUDomR D
abordagem do saber modelos atômicos operacionalizada nos livros
GLGiWLFRV QmR FRQVHJXH LGHQWL¿FDU D LPSRUWkQFLD GHVWH VDEHU SDUD RV
alunos, pois diante da abstração, os modelos atômicos são abordados
GH IRUPD VXSHU¿FLDO 3RU RXWUR ODGR FRQVLGHURX R IDWR GH TXH XPD
DERUGDJHPGLIHUHQWHDMXGD³RDOXQRFRPSUHHQGHURPXQGRTXHRFHUFD´
e YHUGDGH R FRQFHLWR GH PRGHORV DW{PLFRV p FRPSOH[R H
abstrato. Nos livros didáticos, na maioria das vezes, a abordagem
GHVVHVDEHUpPDUFDGDSRUREVWiFXORVHSLVWHPROyJLFRVTXHGL¿FXOWDP
a aprendizagem. Para evitar tais problemas, o professor assume
papel importante na seleção dos conteúdos e na escolha de recursos e
metodologias adequadas para facilitar a aprendizagem dos alunos.
3DUD H[SOLFDU FRPR DERUGD HVVH VDEHU FRP RV DOXQRV D
SURIHVVRUD 3 GHPRQVWURX TXH EXVFD DSUR[LPDo}HV FRP UHDOLGDGH
deles por meio do uso das tecnologias. Ela considera que usando as
tecnologias utilizadas por eles no cotidiano, é possível discutir a
constituição da matéria, suas propriedades químicas e físicas, partindo
GR³PDFURSDUDRPLFUR´SRVVLELOLWDQGRGHVWDIRUPDDUHDOL]DomRGH
um ensino mais concreto.
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Fica evidente que a professora P2 faz uso de analogias para o
HQVLQRGRVPRGHORVDW{PLFRV³$QDWXUH]DHVVHQFLDOPHQWHDEVWUDWDGD
Química a torna uma área em potencial para o uso de analogias como
PRGHORVGHHQVLQR´ 628=$-867,)(55(,5$S 

aprendizagem dos alunos da 1ª série do ensino médio, do Centro de
([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHEXVTXHLLQYHVWLJDUTXDLVUHFXUVRVIRUDP
utilizados por elas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem,
conforme apresentado no quadro 4.

De fato, o professor pode usar analogias para possibilitar
novas possibilidades de ensino e aprendizagem sem, com isso, recorrer
à memorização, contribuindo para a percepção do abstrato por meio de
semelhanças com o mundo real. As analogias quando bem elaboradas
podem contribuir para o estabelecimento de relações entre aquilo que é
IDPLOLDUDRVDOXQRV DH[HPSORGDVWHFQRORJLDVGDGDVFRPRH[HPSORGD
prática docente) e aquilo que é desconhecido, além de envolvê-los no
SURFHVVRGHFRQVWUXomRPRELOL]DomRHUHVVLJQL¿FDomRGRVVDEHUHVPDV
é preciso atenção para evitar que o saber de referência seja transladado
em senso comum.

Quadro 4. Recursos que as professoras utilizam para ensinar os modelos
atômicos aos alunos
Apostilas, alguns livros didáticos
que apresenta CD ROM, aí levando o
aluno para a sala de multimídia a gente
SRGHDSUHVHQWDUHVVHVPRGHORV7H[WRV
[...] muito bons que servem para unir,
Utilizar
DSUR[LPDU HVVH FRQWH~GR GD YLGD GR
cotidiano do aluno. (P1).

A análise do conteúdo das entrevistas das professoras,
particularmente sobre a importância da história dos modelos atômicos
no ensino, não permitiu evidenciar a concepção que elas têm sobre a
QDWXUH]DHDHSLVWHPRORJLDGDFLrQFLDSDUDFRPSUHHQGHUSRUH[HPSOR
DQHFHVVLGDGHGHXVDUPRGHORVHGHVWDIRUPDH[SOLFDUDVXDLPSRUWkQFLD
central no ensino da Química.

FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

A consequência desse de um ensino que não leva em consideração
WDLVDVSHFWRVpOHYDURDOXQRDWHUGL¿FXOGDGHVHPHVWDEHOHFHUUHODo}HV
entre os modelos atômicos e o comportamento da matéria, ou seja,
³HOH QmR VDEH XWLOL]DU XP PRGHOR PLFUR FRQFHLWXDO H DEVWUDWR  SDUD
FRPSUHHQGHUIHQ{PHQRVPDFUR´ 0(/2S 
Para entender melhor a prática docente das professoras
HQWUHYLVWDGDV QR FRQWH[WR GRV PRGHORV DW{PLFRV EHP FRPR D
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Filme, modelos de papel, modelos de
isopor. Procuro trabalhar com o real,
usando desenhos e modelos. (P2).

Para esta questão criei a categoria de análise utilizar. A partir
GHVWDFDWHJRULDLGHQWL¿TXHLTXHRVUHFXUVRVXVDGRVSHODVGRFHQWHVSDUD
o ensino dos modelos atômicos foram variados, com destaque para:
PRGHORV GH LVRSRU PRGHORV GH SDSHO WH[WRV GHVHQKRV &' 520
¿OPHVPRGHORVGHSDSHOOLYURVGLGiWLFRVHDSRVWLODV
2V UHFXUVRV GLGiWLFRV FRQVLVWHP HP IHUUDPHQWDV TXH DX[LOLDP
o processo de ensino e aprendizagem do saber no sistema didático.
Estes, quando bem selecionados e organizados podem contribuir para
a mobilização e compreensão dos conteúdos para estimular, motivar e
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GHVSHUWDURLQWHUHVVHDOpPGHDSUR[LPDURDOXQRGDUHDOLGDGHHPTXH
vive, inclusive podem ajudar a elucidar situações abstratas.
$ SDUWLU GD DQiOLVH GRV UHVXOWDGRV LGHQWL¿TXHL TXH GHQWUH RV
UHFXUVRVGLVSRQtYHLVQR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHDV
professoras usam de forma predominante o livro didático e apostilas
produzidas por elas quando ensinam os modelos atômicos.
,VVRVLJQL¿FDGL]HUTXHDVSURIHVVRUDVWUDQVS}HPGLGDWLFDPHQWH
os modelos atômicos usando o livro didático que já passou por adaptações
até atingir o status de saber escolar e, por vezes, fazem novos recortes,
DGDSWDo}HVHVLPSOL¿FDo}HVSDUDHQVLQDUHVWHVDEHUEDVLODU
Chamo a atenção para a vigilância epistemológica, pois se o
professor não dominar o saber e a natureza da ciência que ensina poderá
contribuir para a deformação do saber, de modo que o tornará cada vez
PDLVGLVWDQWHGRVDEHUGHUHIHUrQFLDHRPDLVSUy[LPRGRVHQVRFRPXP
No que se refere à opção de utilizar apenas o livro didático para
ensinar os modelos atômicos, o professor precisa estar mais atento à
forma pela qual o conteúdo está apresentado, pois, na maioria das vezes,
a abordagem deste saber nos livros didáticos de Química é apresentada
GHIRUPDVLPSOHVIUDJPHQWDGDOLQHDUDKLVWyULFDHGHVFRQWH[WXDOL]DGD
passando a falsa impressão de que a ciência não é uma construção
humana.
9HUL¿FDVH DLQGD TXH PXLWRV GRV UHFXUVRV XVDGRV SHODV
professoras pesquisadas são iguais aos usados por seus formadores, na
UFS. De acordo com Maldaner (2006):
Os professores ao saírem dos cursos de licenciatura,
VHP WHUHP SUREOHPDWL]DGR R FRQKHFLPHQWR HVSHFt¿FR
em que vão atuar e nem o ensino desse conhecimento na
escola, recorrem, usualmente, aos programas, apostilas,
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anotações e livros didáticos que os seus professores
proporcionaram quando cursavam o Ensino Médio.
0$/'$1(5S 

$D¿UPDomRGH0DOGDQHU  FRQYHUJHFRPDUHDOLGDGHDWp
então delineada sobre a prática docente das professoras pesquisadas. É
necessário buscar alternativas para tornar o ensino de Química mais útil.
Para tanto, é preciso (re)pensar os currículos dos cursos de formação
LQLFLDO GH SURIHVVRUHV IRPHQWDU RV GHEDWHV VREUH DV GL¿FXOGDGHV QR
processo de ensino e aprendizagem desse saber, incentivar a educação
pela pesquisa e investir em políticas de formação continuada e
permanente.
Pensando no ensino de Química em sintonia com as questões
sociais, culturais, ambientais e tecnológicas, foi do meu interesse saber
das professoras pesquisadas sobre a disponibilidade de laboratório de
LQIRUPiWLFDHUHFXUVRVWHFQROyJLFRVQR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX
Sergipense, conforme o quadro 5.
Quadro 5. Disponibilidade de laboratório de informática, recursos
WHFQROyJLFRV H RXWURV WLSRV GH PXOWLPtGLDV QR &HQWUR GH ([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense
Tem sala de vídeo, laboratório de informática Recursos
e Data Show. (P1).
tecnológicos
Eu posso dizer que a escola é atípica da Rede
Estadual. Ela tem laboratório de química, física Recursos
e biologia, dois laboratórios de informática. tecnológicos
(P2).

FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

Para este quadro criei a categoria recursos tecnológicos.
3HUFHEHVH TXH R &HQWUR GH ([FHOrQFLD $WKHQHX 6HUJLSHQVH p EHP
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HTXLSDGRLQFOXVLYHDSURIHVVRUD3UHFRQKHFHDHVFRODFRPR³DWtSLFD
GD 5HGH (VWDGXDO´ e PXLWR LPSRUWDQWH XPD HVFROD SRVVXLU XPD
H[FHOHQWH HVWUXWXUD LQFOXVLYH GH UHFXUVRV WHFQROyJLFRV PDV GH QDGD
DGLDQWDVHRSURIHVVRUQmRHVWLYHUHQYROYLGRQRSURFHVVRUHÀH[LYRGH
PXGDQoD GH VXD SUiWLFD H QHVVH FRQWH[WR HVWDU SUHSDUDGR H GLVSRVWR
DH[SORUDUWRGDVRVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDPRELOL]DURVVDEHUHVQR
sistema didático. O professor que tem conhece a natureza da Ciência e
a natureza pedagógica terá mais facilidade para selecionar e organizar
atividades que potencializem o processo de ensino e aprendizagem,
inclusive usando as tecnologias a seu favor.
Apesar da estrutura relatada, pelo menos a partir desta análise,
YHUL¿TXHLTXHVRPHQWHDSURIHVVRUD3 QRTXDGUR UHODWRXTXHOHYDRV
alunos para a sala de multimídia para apresentar os modelos atômicos.
Partilho da percepção de que a utilização de recursos tecnológicos
SRGH WUD]HU FRQWULEXLo}HV VLJQL¿FDWLYDV SDUD IDFLOLWDU R SURFHVVR GH
HQVLQRHDSUHQGL]DJHPGRVPRGHORVDW{PLFRV1HVVHFRQWH[WRRXVR
de softwares de simulação tem se mostrado um recurso promissor. Para
Oliveira et al (2013):
Esses programas podem incluir animações, visualizações
H LQWHUDWLYDV H[SHULrQFLDV ODERUDWRULDLV $V VLPXODo}HV
DOLDGDVDRHQVLQRSRGHPVHUH¿FD]HVQRGHVHQYROYLPHQWR
da interpretação e compreensão do conteúdo, bem
FRPR QD SURPRomR GH REMHWLYRV PDLV VR¿VWLFDGRV GH
aprendizagem, tais como investigação e descoberta,
FRQVWUXomR GH PRGHORV H FRQFHLWRV 2/,9(,5$ et al,
2013, p. 147).

Entretanto, é importante destacar que o professor é o responsável
pela mediação entre os saberes e suas representações. O computador e os
softwares consistem apenas em ferramentas disponíveis para promover
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a mobilização do saber e a consequente aprendizagem.
1HVWD PHVPD OLQKD GH UDFLRFtQLR LGHQWL¿TXHL WUDEDOKRV TXH
abordam esta temática, com destaque para os de Eicheler e Del Pino
(2000) que relatam a importância do software educativo e sua utilização
HQTXDQWRIHUUDPHQWDVTXHDX[LOLDPRDOXQRDUDFLRFLQDUDUHVSHLWRGH
FHUWRVIHQ{PHQRVDH[HPSORGRVTXHXWLOL]DPDVLPXODomR
De forma similar, o trabalho de Gois e Giordan (2006) apresenta
uma ferramenta de construção e visualização de objetos moleculares
virtuais e tridimensionais chamada de Construtor de Objetos
Moleculares, que pode ser livremente acessada pela internet (http://
einstein.fe.usp.br) e que possibilita construir objetos moleculares
virtuais e tridimensionais de compostos orgânicos de cadeia simples ou
UDPL¿FDGDFRPDWpiWRPRVGHFDUERQR
(VVDV SHVTXLVDV VmR H[HPSORV H[LWRVRV TXH GHPRQVWUDP D
utilização de recursos tecnológicos nas aulas de Química que propõem
aguçar a curiosidade dos alunos e criar situações de aprendizagem que os
façam desenvolver habilidades para a solução de problemas, tornandoos partícipes e protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.
Importante destacar que as professoras pesquisadas foram
formadas sob a égide de currículos que ainda não contemplavam
o uso das TIC como ferramenta para o ensino de Química. Como
já demonstrado, somente a partir da matriz curricular de 2009 que
disciplinas tecnológicas passaram a compor o rol de disciplinas
obrigatórias do curso de Química da UFS, o que reforça a ideia de que
a formação continuada e permanente é um caminho a ser seguido para
chegar ao destino que todos almejam, a melhoria do ensino de Química.
Diante do quadro até então delineado, foi do meu interesse saber
VHDVSURIHVVRUDVVHQWHPGL¿FXOGDGHVSDUDHQVLQDURVPRGHORVDW{PLFRV
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no ensino médio, conforme se pode observar no quadro 6.
Quadro 6 'L¿FXOGDGH SDUD HQVLQDU RV PRGHORV DW{PLFRV QR HQVLQR
médio
Tenho. Até porque nós sabemos que é algo
TXHYHPDYDQoDQGRPXLWR$FRPSOH[LGDGH
em si do conteúdo envolvido, no modelo 'L¿FXOGDGHGLGiWLFR
atômico atual. Eu acho que a prova que epistemológica
IXQGDPHQWD$GL¿FXOGDGHPDLRUpHPFRPR
SHJDUDTXHODOLQJXDJHP>@pFRPRH[SOLFDU
de forma mais clara e mais simples para o
aluno, para que ele possa entender (P1).
No início de carreira sim. Mas agora a
H[SHULrQFLD D IRUPDomR YDL DMXGDQGR D 'L¿FXOGDGHGLGiWLFR
discussão com outros colegas também (P2). epistemológica
HVX¿FLrQFLD
pedagógica
FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

3DUD HVWD TXHVWmR FULHL GXDV FDWHJRULDV GL¿FXOGDGH didáticoHSLVWHPROyJLFDHVX¿FLrQFLDSHGDJyJLFD
2EVHUYHL TXH D FDWHJRULD GL¿FXOGDGHV GLGiWLFRHSLVWHPROyJLFD
apareceu no discurso das duas professoras P1 e P2, embora a professora
3WHQKDD¿UPDGRWHUVXSHUDGRWDLVGL¿FXOGDGHVFRPDH[SHULrQFLDH
SRUPHLRVGHGHEDWHVFRPFROHJDV$FDWHJRULDVX¿FLrQFLDSHGDJyJLFD
IRLLGHQWL¿FDGDQDIDODDSHQDVGDSURIHVVRUD3
A professora P1 ao apresentar argumentos que demonstram
GL¿FXOGDGHV SDUD UHDOL]DU D WUDQVSRVLomR GLGiWLFD GR VDEHU PRGHORV
DW{PLFRV SDUD RV DOXQRV QRWDGDPHQWH GH TXH ³D GL¿FXOGDGH PDLRU p
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HPSHJDUDTXHODOLQJXDJHP VDEHUGHUHIHUrQFLD HH[SOLFDUGHIRUPD
mais clara e mais simples para o aluno, para que ele possa entender
VDEHU HQVLQDGR ´ HYLGHQFLD D QHFHVVLGDGH IRUPDWLYD H FRQVHTXHQWH
PXGDQoDSHGDJyJLFD6HJXQGR0DOGDQHU S ³QyVTXHUHPRV
pensar a Química como uma realidade produzida pelo homem em
processo intelectual e que o ensino dessa matéria permita o acesso a
essa realidade histórica. Essa é a ruptura epistemológica fundamental
TXHWHULDGHDFRQWHFHU´
No que se refere à necessidade de mudança pedagógica,
0DOGDQHU  D¿UPDTXH
>@DPXGDQoDSHGDJyJLFDH[LJHFRPSUHHQVmRVyOLGDGD
natureza do conhecimento que se deseja constituir, pois
os professores não abrem mão do que estão ensinando
enquanto acreditarem que a ciência é um conjunto de
verdades descobertas por cientistas e que saber Química,
SRUH[HPSORpPHPRUL]DUHVDEHUUHSHWLUHVVDVYHUGDGHV
ou parte delas. São crenças captadas na formação
DFDGrPLFD H SRXFR RX QXQFD SUREOHPDWL]DGDV´
0$/'$1(5S 

Em síntese, torna-se necessária uma mudança de postura
por parte do professor. Ele precisa conhecer a natureza da Ciência
que ensina, e, mais, precisa entender a Química como uma ciência
HVVHQFLDOPHQWHFRQVWUXtGDSRUGLIHUHQWHVDWRUHVGHQWURGHXPFRQWH[WR
histórico-cultural.
Se a formação inicial não for capaz de propiciar essa concepção
de ciência, não vejo outro caminho senão pela formação continuada
e permanente, por meio da pesquisa, da participação em encontros
internacionais, nacionais, regionais e locais, dinâmicas de grupos
de estudo, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado,
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EXVFDQGRVHPSUHDOWHUQDWLYDVSDUDHVWUHLWDUDGLVWkQFLDH[LVWHQWHHQWUHD
universidade e a escola, entre a ciência e o ensino, sempre num universo
UHODFLRQDO LQ GLYLVRFRPSOH[RHLQDFDEDGR
'LDQWHGDVGL¿FXOGDGHVGLGiWLFRHSLVWHPROyJLFDVLGHQWL¿FDGDV
IRLGRPHXLQWHUHVVHVDEHUVHDVSURIHVVRUDVLGHQWL¿FDPGL¿FXOGDGHVGH
aprendizagem desse saber (modelos atômicos) nos alunos, conforme
demonstrado no quadro 7.
Quadro 7: 'L¿FXOGDGHV GRV DOXQRV QD DSUHQGL]DJHP GRV PRGHORV
atômicos
Com certeza, e às vezes eles até questionam, aonde
eles vão utilizar aquilo na vida? E como aqui a
escola disponibiliza laboratório de química, é uma
KRUDTXHHOHV¿FDPTXHUHQGRLUSDUDRODERUDWyULR
A gente não pode fazer isso no laboratório, não 'L¿FXOGDGHVGH
SRGHUHSUHVHQWDURH[SHULPHQWRGH5XWKHUIRUGQR aprendizagem
ODERUDWyULRHHOHV¿FDPTXHUHQGR¿FDPDQVLRVRV
H¿FDDTXHODDXODPDoDQWHPHVPRSRUTXHHQYROYH
muitas teorias. (P1).
Muito. Muito, porque o nosso aluno tem o hábito
de decorar, e quando ele é levado a questionar,
ele se sente um pouco incomodado, então você
'L¿FXOGDGHVGH
tem que ter muito jogo de cintura para começar a
aprendizagem
questionar o aluno. Então, até você chegar e fazer
dele um aluno questionador, você tem uma série de
GL¿FXOGDGHV(P2).
FONTE: Entrevistas realizadas no período compreendido entre 18/01 a 08/03 de
2010, Aracaju-SE.

3DUDHVWDTXHVWmRFULHLDFDWHJRULDGL¿FXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP
LGHQWL¿FDGDQRGLVFXUVRGDVSURIHVVRUDVSHVTXLVDGDV
Foi possível inferir, a partir do discurso da professora P1, a
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SUHVHQoD GH REVWiFXOR SHGDJyJLFR (OD D¿UPRX TXH ³QmR p SRVVtYHO
HYLGHQFLDURH[SHULPHQWRGH5XWKHUIRUGSRUH[HPSORQRODERUDWyULR
DSHVDU GRV DOXQRV ¿FDUHP DQVLRVRV´ QR HQWDQWR FRPR PRVWUDGR
anteriormente, a escola dispõe de laboratório de informática, sendo este
um momento adequado para ensinar os modelos atômicos, por meio
de softwares educativos e simulações, além de outras possibilidades
H[LVWHQWHVSDUDEXVFDUIDFLOLWDUDOHLWXUDGHPXQGR
1R GLVFXUVR GD SURIHVVRUD 3 LGHQWL¿TXHL D IDOWD GH KiELWR GH
TXHVWLRQDU RV DOXQRV H GL¿FXOGDGHV GH ID]rORV TXHVWLRQDGRUHV PDV
ela bem chamou a atenção para o processo de ensino e aprendizagem
corrente e que se busca romper: o de decorar. Talvez isso esteja associado
j IDOWD FRQWH[WXDOL]DomR H GH VLWXDo}HVSUREOHPDV QR H[HUFtFLR GD
prática docente, o que permitiria instigar o aluno a assumir uma postura
LQYHVWLJDWLYDHPRWLYDGRUDFRPD¿QDOLGDGHGHVROXFLRQDURSUREOHPD
H UHVVLJQL¿FDU R VDEHU SRLV PXLWDV YH]HV RV DOXQRV GL¿FLOPHQWH
compreendem como os modelos foram constituídos ou como são
XWLOL]DGRV SHOD FLrQFLD SDUD H[SOLFDU RV IHQ{PHQRV 3DUD HOHV PXLWDV
vezes, um modelo pode substituir outro simplesmente porque o anterior
¿FRXPDLVYHOKR
As situações até então descritas, levaram-me a fazer uma
retrospectiva do discurso das professoras entrevistadas sobre: o
que, como e com quais recursos ensinam os modelos atômicos para
FRPSUHHQGHUVREUHDVPXGDQoDVHSHUPDQrQFLDVH[LVWHQWHVQDSUiWLFD
docente, partindo do momento que estudaram pela primeira vez os
modelos atômicos, ainda no ensino médio, perpassando pela academia,
e chegando à atualidade, na condição de docentes da educação básica,
conforme apresento a seguir.
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O que eu aprendi no ensino médio foi diferente do que
eu vi na graduação, eu não fui apresentada ao modelo
atômico atual, eu não fui apresentada ao mais novo,
eu só fui apresentada às teorias de Dalton, Thomson,
Rutherford, Bohr e pronto. Na graduação eu já me assustei
quando vi aquelas equações, equações de Schrödinger e
tal, confesso que não achei fácil e por isso que hoje eu
tento sempre levar a questão do modelo atômico atual
porque eu acho que é importante a gente levar ao aluno.
E acho que a melhor ferramenta para o professor é pegar
RTXHWHPGHQRYRHWHQWDUDSUR[LPDUSDUDRDOXQRQHVVH
sentido então, eu acho que no meu ponto de vista, eu não
estou passando o que eu vi na UFS pra não assustar, até
porque não é no nível deles, mas também já não estou
mais no nível que eu vi no ensino médio, então eu estou
tentando buscar um pouco esse equilíbrio (P1).
Foi uma loucura. Ou seja, eu odiava. Eu podia estudar
qualquer assunto menos modelos atômicos. Porque era
PXLWR DEVWUDWR 7XGR DSDUHFLD FRPR QXPD FDL[LQKD GH
mágica. Eu não conseguia achar essa fada. A sensação
que me dava, quando os professores falavam, era que
era uma coisa de fada, assim, deitava e acordava e tudo
se transformava, da noite pro dia e eu não conseguia
HQ[HUJDU RV PRWLYRV GDTXLOR DOL $Wp R SRQWR TXH QD
verdade eu precisei ser autodidata (P2).

Da análise do conteúdo das entrevistas das professoras
pesquisadas, por intuição acredito que a professora P1 reproduz o
mesmo método de ensino de seus formadores da UFS, operando o
distanciamento devido entre o saber acadêmico e o saber escolar, mas
com indicativos de que o saber ensinado dos modelos atômicos ocorra
de forma simplista, com forte indício de um distanciamento do saber de
referência.
Há indícios de que durante a sua formação inicial houve
DSUR[LPDomR HQWUH R TXH IRL HQVLQDGRDSUHQGLGR H R VDEHU FLHQWt¿FR
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pWDQWRTXHDSURIHVVRUDUHFRQKHFHDFRPSOH[LGDGHGDDERUGDJHPGR
saber modelos atômicos operacionalizada durante a formação inicial, a
H[HPSORGDVHTXDo}HVFRPSOH[DV
1RHQWDQWRDRD¿UPDUTXHHQVLQDGHIRUPDTXHQmR³DVVXVWH´
os alunos, leva-me a presumir que a transposição didática desse saber
em sala de aula ocorre por meio de recortes que se realizados de forma
LQDGHTXDGD SRGHP OHYDU D XP GLVWDQFLDPHQWR GR VDEHU FLHQWt¿FR
e, mais grave, pode contribuir para o surgimento de obstáculos de
aprendizagem.
O discurso da professora P2 talvez represente o sentimento dos
alunos do ensino médio diante da (in)utilidade do ensino, já que o saber
PRGHORVDW{PLFRVpSRUQDWXUH]DDEVWUDWRHFRPRWDOGL¿FXOWDRDOXQR
YHUUHODomRH[LVWHQWHHQWUHRTXHpHQVLQDGRHRVHXFRWLGLDQR
A professora P2 me fez presumir que a formação inicial dela,
SURWDJRQL]DGDQD8)6RFRUUHXGHIRUPDLQVX¿FLHQWHSRLVHODD¿UPDWHU
VXSHUDGRDVGL¿FXOGDGHVGLGiWLFRHSLVWHPROyJLFDVSHOR³DXWRGLGDWLVPR´
e/ou, imagino, pelas crenças e concepções de ensino e de ciências que
adquiriu ao longo dos anos.
7DOYH] D H[SUHVVmR ³DXWRGLGDWLVPR´ HVWHMD UHODFLRQDGD DRV
conhecimentos adquiridos pela professora durante os cursos de
formação continuada, especialização, partilhas e grupo de estudo em
educação Química, conforme relatado por ela no capítulo anterior.
O estudo dos modelos átomos nos leva a um mundo microscópico,
ou seja, é impossível vê-los, o que torna o ensinar e o aprender abstrato.
3DUDIDFLOLWDUDDSUHQGL]DJHPID]HPRVPRGHORV³eLPSRUWDQWHWDPEpP
ter-se presente que, com os modelos de átomos, fazemos moléculas
(logo, são modelos de moléculas), e com as moléculas fazemos reações
ORJRVmRPRGHORVGHUHDo}HV ´ &+$6627S 
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Para Chassot (2006) a necessidade de se usar modelos decorre
de duas limitações: (1) os modelos se destinam a descrições de situações
FRP DV TXDLV GL¿FLOPHQWH LQWHUDJLUHPRV H GDV TXDLV FRQKHFHPRV
DSHQDV RV HIHLWRV H   RV PRGHORV VmR VLPSOL¿FDo}HV GH VLWXDo}HV
PXLWRGLYHUVL¿FDGDVSDUDDVTXDLVKDYHULDDQHFHVVLGDGHGHPLOKDUHV
de descrições diferentes.
Mas, é importante ter em mente que mudam os modelos, mas
não a realidade. Temos na verdade uma nova ideia de átomo, ou seja, um
QRYRiWRPRSDUDH[SOLFDUXPDUHDOLGDGHTXHQmRPXGRX$PXGDQoD
que ocorre é no nosso conhecimento sobre a realidade. (CASSOT,
2006).
0LUDQGD %DGLOOR H *DUD\   D¿UPDP TXH D GLGiWLFD GD
PRGHODomR FLHQWt¿FD HP VDOD GH DXOD DOpP GH UHYHU D PDQHLUD FRPR
ocorre a transposição didática do modelo central do objeto de saber
e de pesquisa dos químicos, parece ser uma atividade que permite
dotar os professores em formação inicial, de um olhar diferenciado.
Para estes autores, a didática da modelação pode produzir os efeitos
esperados quanto à substituição do paradigma habitual da transmissão
e da repetição mnemônica de conteúdos curriculares. Considera-se que
introduzir os professores em formação inicial na atividade de construir
PRGHORVRVDSUR[LPDGHXPDYHUVmRGDDWLYLGDGHFLHQWt¿FD
5HPHWRPH jV LGHLDV GH 7DUGLI   SDUD D¿UPDU TXH R
professor não é um cientista, já que seu objetivo não é a produção
de novos conhecimentos, nem mesmo o conhecimento das teorias
H[LVWHQWHV2VMXt]RVGRVSURIHVVRUHVHVWmRYROWDGRVSDUDDVVXDVDo}HV
QRFRQWH[WRHQDUHODomRFRPRRXWURQRFDVRRVDOXQRV
&RP HIHLWR VXUJH XPD JUDQGH SUHRFXSDomR  DV GL¿FXOGDGHV
no processo de ensino e aprendizagem associados às metodologias
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de ensino. Além disso, os processos cognitivos dos alunos e o
FRQWH[WR HGXFDFLRQDO PDLV JHUDO IUHTXHQWHPHQWH SRGHP OHYDU D
XPD GHVFRQVLGHUDomR H HVWDV GL¿FXOGDGHV VmR LQHUHQWHV DR SUySULR
FRQKHFLPHQWR FLHQWt¿FR (P IXQomR GLVVR SRU YH]HV TXDQGR QmR VH
analisa epistemologicamente o que se ensina, é possível o confronto
com determinadas limitações. (CHASSOT, 2006).
Essa análise epistemológica sobre o que se ensina também
deve ser realizada no livro didáticos utilizado pelos professores. No
GLVFXUVRGDVSURIHVVRUDVGR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVH
¿FRX HYLGHQWH R XVR GR OLYUR GLGiWLFR FRPR UHFXUVR SUHGRPLQDQWH
para o ensino de Química, particularmente para o ensino dos modelos
atômicos.
Melo (2002) investigou os principais problemas nos livros
didáticos quando abordam o tema relativo a estrutura atômica e
OLJDo}HV TXtPLFDV MXVWL¿FDQGR TXH RV SURIHVVRUHV HP VXD JUDQGH
maioria, estruturam suas aulas a partir deles. Apesar disso, a abordagem
desses saberes, tanto nas aulas quanto nos livros didáticos parece ser
inconveniente.
Esse problema é atribuído ao fato de uma linguagem fragmentada,
que envolve muitos conceitos que são inadequadamente conectados.
Além disso, o conceito de modelo que é fundamental no ensino de
Química praticamente não é abordado.
3RUWDLVUD]}HVH[DPLQHLROLYURGLGiWLFRTXHDVSURIHVVRUDVGR
&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHGLVVHUDPXVDUSDUDHVWUXWXUDU
as aulas e mobilizar o saber modelos atômicos com os seus alunos.
Procurei fazer uma breve leitura e descrição sobre a forma com que o
saber modelos atômicos é apresentado no livro, pois o livro didático
ao ser produzido passa por uma transformação em saber ensinado,
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transformando-se em saber escolar a partir da prática docente de cada
professor.
,PDJLQHL VHU XPD H[FHOHQWH RSRUWXQLGDGH SDUD H[DPLQDU DV
DERUGDJHQVVREUHRVPRGHORVDW{PLFRVWDQWRQROLYURWH[WRXWLOL]DGR
pelos formadores das professoras pesquisadas durante a formação
que tiveram na UFS quanto nos livros didáticos utilizados por elas na
SUiWLFDGRFHQWHHDSDUWLUGHHQWmRSRGHULGHQWL¿FDUDVDSUR[LPDo}HV
e distanciamentos do saber acadêmico e do saber escolar, por meio da
DQiOLVHGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDH[WHUQD

3.1.1 Examinando o saber modelos atômicos no livro didático
Química na abordagem do cotidiano
O livro didático Química na abordagem do cotidiano, de autoria
de Tito e Canto (2003) inicia o capítulo sobre os modelos atômicos
por meio de um breve histórico, partindo de Demócrito, utilizando
analogias para representar a ideia de átomo daquela época, até o modelo
atômico de Bohr.
$LGHLDHQYROYLGDHUDDVHJXLQWHFRQVLGHUHSRUH[HPSOR
a areia de uma praia. Vista de longe ela parece contínua,
porém, observada de perto, notamos que é formada por
³JUmR]LQKRV´ WmR SHTXHQRV TXH QmR SRGHPRV HQ[HUJDU
e, dessa forma, temos a impressão de que elas são
FRQWtQXDV" $ HVVHV ³JUmR]LQKRV´ IRL GDGR R QRPH GH
iWRPRV GR JUHJR D TXH VLJQL¿FD ³QmR´ H WRPRV TXH
TXHUGL]HU³GLYLVtYHO´  7,72H&$172S 

Partindo do macroscópico para o microscópico, Tito e Canto
 DSUHVHQWDPDWHRULDDW{PLFDSURSRVWDSRU'DOWRQFRPD¿QDOLGDGH
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GH H[SOLFDU DV OHLV HQXQFLDGDV SRU /DYRLVLHU H SRU 3URXVW D¿UPDQGR
que:
'DOWRQEDVHRXVHQRVUHVXOWDGRVGHH[SHULrQFLDV±IHLWDV
por ele e por outros cientistas que o antecederam, a
H[HPSOR GH /DYRLVLHU H 3URXVW H FKHJRX jV VHJXLQWHV
conclusões: (1) todas as substâncias são formadas por
átomos; (2) os átomos de um mesmo elemento químico
VmRLJXDLVHPWRGDVDVVXDVFDUDFWHUtVWLFDV SRUH[HPSOR
tamanho e massa); (3) os átomos dos diferentes elementos
químicos são diferentes entre si; (4) as substâncias
compostas são formadas por átomos de dois ou mais
elementos químicos diferentes, que se combinam sempre
numa mesma proporção; (5) átomos não são criados
nem destruídos, são esferas rígidas indivisíveis; (6) nas
reações químicas os átomos se recombinam. (TITO e
CANTO, 2003, p. 52).

7LWRH&DQWR  D¿UPDPDLQGDTXHDWHRULDGH'DOWRQpXPD
SURSRVWD EHPVXFHGLGD GHH[SOLFDomRSDUDD/HLGH/DYRLVLHUHD/HLGH
Proust, na qual numa reação química os átomos apenas se recombinam,
ou seja, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa de
reagentes é sempre igual à dos produtos.
Na sequência, trazem uma discussão acerca da natureza elétrica
da matéria, na qual são salientadas as conclusões dos cientistas, os
TXDLVSRUPHLRGHH[SHULrQFLDVGHHOHWUL]DomRFRQ¿UPDUDPTXHFDUJDV
elétricas de sinais diferentes se atraem e cargas elétricas de sinais iguais
VHUHSHOHPRTXHSHODWHRULDGH'DOWRQQmRHUDSRVVtYHOVHUH[SOLFDGR
A partir dessa limitação, os autores discutem sobre a descoberta
GRHOpWURQHGRSUyWRQDSUHVHQWDQGRDVH[SHULrQFLDVUHDOL]DGDVSHORV
cientistas Thomson e Goldstein, que conseguiram provar que um átomo
QmRpLQGLYLVtYHOFRPRLPDJLQDYDPRV¿OyVRIRVJUHJRVRXFRPRVXJHULD
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o modelo de Dalton.

Para Thomson, o átomo deveria ser formado por uma esfera
de carga elétrica positiva, possuindo, em sua superfície, elétrons
incrustados. Assim, a carga elétrica total de um átomo seria nula, pois
a carga negativa dos elétrons compensaria a carga positiva da esfera
TXHRVFRQWpP(VVHPRGHORpFRQKHFLGRFRPR³PRGHORGHSXGLPGH
SDVVDV´
1HVWH OLYUR GLGiWLFR RV DXWRUHV DLQGD D¿UPDP TXH *ROGVWHLQ
UHDOL]RXRXWUDVPRGL¿FDo}HVH[SHULPHQWDLVTXHFRQGX]LUDPjGHVFREHUWD
de outra partícula subatômica com sinal positivo, mais pesada que o
elétron e dotada de carga elétrica igual à dele, e que foi denominada de
próton.
Diante disso, os autores apresentam o modelo atômico de
Rutherford, já que o modelo de Thomson era incompleto, por não levar
HPFRQVLGHUDomRDH[LVWrQFLDGHSUyWRQV$SyVH[SOLFDUHPDH[SHULrQFLD
GH 5XWKHUIRUG ID]HP PHQomR jV SDUWtFXODV DOID D¿UPDQGR TXH HVWDV
serão estudadas, somente, no volume 2, em Radioatividade.
'HDFRUGRFRP7LWRH&DQWR  DH[SHULrQFLDGH5XWKHUIRUG
permitiu as seguintes conclusões:
(1) o átomo não é maciço, apresentando mais espaço
vazio do que preenchido; (2) a maior parte da massa
do átomo se encontra em uma pequena região
central (que os autores chamam de núcleo) dotada
de carga positiva, onde estão os prótons; (3) na
região ao redor do núcleo (que os autores chamam
de eletrosfera) estão os elétrons , muito mais leves
(1.836 vezes) que os prótons e (4) a contagem
do número de partículas que atravessavam e que
ricocheteavam permitiu fazer estimativa de que raio
de um átomo de ouro (núcleo e eletrosfera) é cerca
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de dez mil vezes maior que o raio do núcleo. (TITO;
CANTO, 2003, p. 67).

Indo além, o modelo atômico de Bohr é introduzido com
H[SOLFDo}HV DFHUFD GR PRGHOR DW{PLFR SURSRVWR SRU 5XWKHUIRUG TXH
DSHVDUGHHVFODUHFHUVDWLVIDWRULDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDH[SHULrQFLDGH
GLVSHUVmR GH SDUWtFXODV DOID SRVVXtD DOJXPDV GH¿FLrQFLDV FRPR SRU
H[HPSORQmRH[SOLFDURVHVSHFWURVDW{PLFRV'HVWDIRUPDVHJXQGRRV
autores (p. 76), Bohr incluiu uma série de postulados:13
(1) Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias
circulares, chamadas de camadas ou níveis.
(2) Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia.
(3) Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis.
(4) Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia desde
TXH DEVRUYD HQHUJLD H[WHUQD XOWUDYLROHWD OX] YLVtYHO LQIUDYHUPHOKR HWF 
4XDQGRLVVRDFRQWHFHGL]HPRVTXHRHOpWURQIRLH[FLWDGR
(5) O retorno do elétron ao nível inicial se faz acompanhar da liberação de
energia na forma de ondas eletromagnéticas.

$QRYLGDGHGDWHRULDGH%RKUHVWiQDD¿UPDomRGHDHQHUJLDGRV
elétrons ser quantizada, isto é, possuir determinados valores. O modelo
DW{PLFR GH 5XWKHUIRUG PRGL¿FDGR SRU %RKU p WDPEpP FRQKHFLGR
como modelo de Rutherford-Bohr.

3.1.2 Algumas considerações sobre o exame do livro didático
Química na abordagem do cotidiano
O livro didático é pensado e produzido fora do ambiente
13
2VDXWRUHVGH¿QHPSRVWXODGRFRPRXPDD¿UPDomRDFHLWDFRPR
verdadeira, sem demonstração.
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HVFRODU WUDQVSRVLomR GLGiWLFD H[WHUQD  PDV LPSULPH IRUWH LQÀXrQFLD
no funcionamento do sistema didático (transposição didática interna).
Os relatos das professoras pesquisadas testemunham o uso dos livros
didáticos como ferramenta, muitas vezes, única, para o ensino de
Química.
$VSURIHVVRUDVGHL[DUDPHYLGHQWHTXHGLDQWHGDDEVWUDomR
peculiar do saber modelos atômicos, parece ser mais fácil seguir a
VHTXrQFLD GR OLYUR GLGiWLFR SDUD FXPSULU DV H[LJrQFLDV FXUULFXODUHV
da escola, sem, no entanto, fazer uma análise de como os saberes são
abordados nos referidos livros didáticos e se estes poderão, realmente,
facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Essa postura converge com as discussões traçadas ao longo
desta obra sobre a necessidade de o professor conhecer a natureza da
ciência que ensina e, também, a natureza pedagógica.
2 OLYUR GLGiWLFR DQDOLVDGR GLIHUHQWHPHQWH GR OLYURWH[WR
XVDGRQDDFDGHPLDH[SORUDRXVRGHDQDORJLDVSDUDDSUHVHQWDUDLGHLD
GHiWRPRGHFDGDpSRFDDH[HPSORGD³DUHLDGDSUDLD´H³JUmR]LQKRV´
SDUD GH¿QLU R iWRPR FRPR QmR GLYLVtYHO H R ³PRGHOR GH SXGLP GH
SDVVDV´SDUDH[SOLFDURPRGHORGH7KRPVRQ
Como já dito, o ensino de Química é abstrato e, por isso,
professores usam modelos para facilitar a aprendizagem de determinados
VDEHUHV TXH VH GHVHMD HQVLQDU D H[HPSOR GRV PRGHORV DW{PLFRV 1R
HQWDQWRSUHFLVDPVHUEHPHODERUDGRVSDUDDOFDQoDUHPD¿QDOLGDGHGH
estabelecer relações entre o que é familiar aos alunos e o outro que é
desconhecido.
No entanto, da forma que os modelos são apresentados nos
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livros didáticos de Química, já prontos, pode levar os alunos a terem
GL¿FXOGDGHV GH DFHLWDomR SRU HVWDUHP GLVWDQWHV GD UHDOLGDGH HP TXH
vivem, podendo ao invés de contribuir para a aprendizagem causar
interpretações destoantes, e levar a erros conceituais. Importante
destacar que as analogias apresentadas pelos autores não fornecem
TXDOTXHU H[SOLFDomR GR GRPtQLR DQiORJR H QHP GLVFXWHP DV VXDV
limitações.
Em pesquisa com foco em analogias utilizadas no ensino de
modelos atômicos, Souza; Justi e Ferreira (2006) buscaram compreender
RTXHRV DOXQRV SHQVDPDSDUWLUGHVWHVDEHU DH[HPSORGRV PRGHORV
propostos a partir das comparações entre o modelo atômico de Thomson
e o pudim de passas.
1R TXH VH UHIHUH j DQDORJLD FRQKHFLGD FRPR ³SXGLP GH
SDVVDV´ XWLOL]DGD SHORV DXWRUHV GR OLYUR DQDOLVDGR p SRVVtYHO LQIHULU
TXHpLQDGHTXDGDDRVHXGRPtQLRSRLV³>@RTXHDOXQRVEUDVLOHLURV
FRQKHFHP FRPR ³SXGLP´ p XPD PDVVD FODUD FRP IRUPDWR FLUFXODU H
contendo um furo no meio. Além disso, é muito raro um pudim ser
DFRPSDQKDGR GH SDVVDV QR %UDVLO´ 628=$ -867, )(55(,5$
 S   SRU LVVR RV DOXQRV WLYHUDP GL¿FXOGDGHV SDUD DVVRFLDU D
UHSUHVHQWDomR GR ³SXGLP´ FRPR DOJR UHODFLRQDGR D XPD LPDJHP
anteriormente conhecida para o modelo de Thomson.
Como possíveis causas para esse tipo de representação,
Souza; Justi e Ferreira (2006) apontam o fato de passas serem raras
em pudins no Brasil, bem como ao fato de os alunos não distinguirem
diferentes modelos históricos em virtude da criação, no ensino – por
autores de livros didáticos e professores – de um modelo constituído
por partes distintas de diferentes modelos históricos reunidas como se
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FRQVWLWXtVVHPXPWRGRFRHUHQWHHSRU¿PRIDWRGHDXWRUHVGHOLYURVH
professores não atribuírem importância à história da ciência.
1DDQiOLVHGROLYURGLGiWLFRLGHQWL¿TXHLDLQGDDVSHFWRVFRPXQV
DRVTXH0HOR  DSRQWRXHPVXDSHVTXLVDDH[HPSORGRPRGHOR
do orbital atômico que vem acompanhado de analogias que o distorce,
e este não é adequadamente conectado à tabela periódica. Esta, por
sua vez, acaba sendo decorada e não interpretada, e também não é
utilizada para a compreensão das ligações químicas. Estas ligações são
MXVWL¿FDGDVSHODUHJUDGRRFWHWRPDVHVWDQmRMXVWL¿FDRFRPSRUWDPHQWR
macroscópico dos compostos iônicos e moleculares.
As analogias precisam ser bem trabalhadas para evitar distorções
e obstáculos na aprendizagem. As analogias quando bem trabalhadas
³>@ SRGHP IRPHQWDU D DSUHQGL]DJHP GH QRYRV FRQFHLWRV RX
UHLQWHUSUHWDomRGRVMiH[LVWHQWHVHVXJHULUHPQRYDVUHODo}HVHVWUXWXUDLV
HQWUHHQWLGDGHVWHyULFDV´ /(,7('8$57(S 
Além disso, os professores precisam estar vigilantes quanto
DRVREVWiFXORVSHGDJyJLFRVHHSLVWHPROyJLFRV'HDFRUGRFRP/RSHV
S ³%DFKHODUG>@QmRpFRQWUiULRjXWLOL]DomRGHPHWiIRUDV
e imagens [...]. Sua posição é de que a razão não pode se acomodar às
imagens, devendo estar pronta a desconstruí-las sempre que o processo
GHFRQVWUXomRGRFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FRDVVLPRH[LJLU´
Pensar no uso de analogias no ensino de Química requer uma
DQiOLVH GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD D ¿P GH REVHUYDU R status do saber,
D SDUWLU GD FULDomR GRV PRGHORV FLHQWt¿FRV H GRV PRGHORV GH HQVLQR
pois, como já discutido, as inadequações das analogias podem levar
DR GLVWDQFLDPHQWR GR VDEHU GH UHIHUrQFLD H D DSUR[LPDo}HV DR VHQVR
comum.
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3RU¿PpLPSRUWDQWHTXHGXUDQWHDIRUPDomRLQLFLDOGRSURIHVVRU
de Química, formadores e futuros professores criem espaços de análise
GHOLYURVGLGiWLFRVFRPR¿PGHLGHQWL¿FDUDVSHFWRVTXHSRVVDPIDFLOLWDU
HRX GL¿FXOWDU R SURFHVVR GH HQVLQR H DSUHQGL]DJHP R PHVPR SRGH
ocorrer no ambiente de formação continuada e na escola.

3.2 Investigando a aprendizagem dos alunos do Centro de Excelência
Atheneu Sergipense sobre os primeiros modelos explicativos da
matéria
Conhecer as interações que ocorrem no interior do sistema
didático é do interesse de diversos pesquisadores da área de educação
Química. Apesar da impossibilidade de adentrar na sala de aula para
participar da mobilização dos saberes e compreender com maior clareza
as certezas e incertezas intrínsecas deste processo de mobilização e
UHVVLJQL¿FDomRGRVVDEHUHVEXVTXHLPDQWHUFRQWDWRFRPXPJUXSRGH
alunos para aplicar um instrumento de análise (prova) produzido com
base no que as professoras pesquisadas disseram que ensinavam sobre
os modelos atômicos.
Este interesse ocorreu em virtude de os alunos integrarem o
sistema didático e participarem da mobilização do saber juntamente com
RSURIHVVRU(VVDFRQGLomRLQVWLJRXPHDTXHUHULGHQWL¿FDUHOHPHQWRV
da transposição didática a partir do saber aprendido, mais precisamente
o que aprenderam, como aprenderam e com quais recursos aprenderam
os modelos atômicos, conforme pode ser acompanhado a partir tabela
1.
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Tabela 1&RPRRVDOXQRVGR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVH
aprenderam os modelos atômicos
&HQWUR GH ([FHOrQFLD
Alternativas
Atheneu Sergipense
P1
P2
(%)
(%)
Estudei as teorias, a evolução desses
60
60
modelos e o modelo atômico atual.
Eu estudei dentro da minha realidade e,
a partir de então, estudamos os modelos
atômicos. Estudei também a partir da
KLVWyULDGDTXtPLFDDWUDYpVGHWH[WRV

20

10

Eu estudei desde os primórdios, com uso de
esferas.

-

-

Estudei através de comparações simples
feitas pela professora, assim como tem nos
livros didáticos.

10

30

De forma
anteriores.

10

totalmente

diferente

das

-

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.

'R XQLYHUVR GH DOXQRV SHVTXLVDGRV DSHQDV WUrV D¿UPDUDP
ter estudado os modelos atômicos de acordo com a realidade em que
YLYHPQDSHUVSHFWLYDGDKLVWyULDGD4XtPLFDSRUPHLRGHWH[WRV
Além destes, quatro alunos disseram ter estudado os modelos
atômicos por meio de comparações simples, feitas pela professora, em
sintonia com a abordagem apresentada nos livros didáticos.
'H DFRUGR FRP RV GDGRV DSUHVHQWDGRV QD WDEHOD  YHUL¿FD
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pesquisadas. Rememorando os dados apresentados no quadro 3, onde
consta a descrição da análise do conteúdo das entrevistas sobre o que as
professoras disseram ensinar sobre modelos atômicos, e comparando-se
RVGDGRVLGHQWL¿TXHLPDLRUFRHUrQFLDHQWUHRVGDGRVDSUHVHQWDGRVSHOD
professora P1 e distanciamento entre o discurso trazido pela professora
P2.
Buscando ir além, foi perguntado aos alunos sobre os recursos
que as suas professoras mais utilizam quando ensinam os modelos
atômicos, conforme a tabela 2.
Tabela 2. Recursos mais utilizados pelas professoras durante as aulas
de modelos atômicos
&HQWURGH([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense

Alternativas

P1

P2

/LYUR'LGiWLFR
CD ROM
Computador

(%)
30
-

(%)
100
10

Modelos de isopor

10

-

Apostilas

100

60

Desenhos

60

10

Câmera Digital

-

-

Filmes

-

-

Internet
Outros

-

-

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.

se divergências entre as respostas dos alunos e as das professoras
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Segundo os alunos, os recursos utilizados pelas professoras
para o ensino dos modelos atômicos foram apostilas, livro didático,
computador, modelos de isopor e desenhos, havendo uma maior
predominância no uso de livros didáticos, apostilas e desenhos.
Comparando as respostas dos alunos com as informações
DSUHVHQWDGDVSHODVSURIHVVRUDVQRTXDGURIRLSRVVtYHOYHUL¿FDUTXH
há coerência parcial entre o discurso da professora P1 e dos seus alunos,
com divergência quanto ao uso do computador, apontado por apenas
um aluno da professora P2.
O discurso da P2 e seus alunos converge em sua maioria,
GLIHUHQFLDQGRVHDSHQDVTXDQWRjXWLOL]DomRGH¿OPHVDSRQWDGRSHOD
professora. O predomínio do uso do livro didático e apostila reforçou
as discussões estabelecidas ao longo desta obra.
Preocupa-me a prática docente na qual o professor faz uso de
livros didáticos e apostilas como se esses recursos fossem a sustentação
da práxis. Não quero desconsiderar a importância do livro didático, mas
quero chamar a atenção para a necessidade de o professor buscar outras
DOWHUQDWLYDV SDUD ID]HU DOIDEHWL]DomR FLHQWt¿FD XVDQGR R OLYUR FRPR
UHFXUVRDX[LOLDU
Quando se faz uma análise em torno do funcionamento do
sistema didático, no universo da teoria da transposição didática, esperase que os integrantes do sistema estejam em movimento contínuo e
inacabado. O livro didático, por si só, já constitui um recorte do saber
GHUHIHUrQFLDHFKHJDjHVFRODFRPXPDOLQJXDJHPPDLVSUy[LPDGR
aluno. Muitas vezes, alguns dos livros didáticos estão impregnados de
REVWiFXORVHSLVWHPROyJLFRVTXHGL¿FXOWDPDDSUHQGL]DJHPGRDOXQR
Não obstante, o professor ainda realiza outro processo de
transformação do saber quando produz apostilas, podendo ocorrer
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VLPSOL¿FDo}HV H GLVWRUo}HV TXH SRGHP FRPSURPHWHU R SURFHVVR GH
ensino e aprendizagem.
O professor que faz uso dessa prática, precisa dominar o
conteúdo que ensina e, sobretudo, ter consciência da concepção
pedagógica e de ciência. Só assim, penso eu, estará agindo com
vigilância epistemológica para evitar o distanciamento com o saber de
referência e estará contribuindo para que as concepções de ensino e
aprendizagem se distanciem do senso comum.
Não há mais lugar para improvisos, a transmissão do velho
OHYDDXPHQVLQRGHVLQWHUHVVDQWHHQIDGRQKRGHVFRQWH[WXDOL]DGRVHP
VHQWLGRSDUDRDOXQR³$RSURIHVVRUpUHVHUYDGRRSDSHOGHGLDORJDUGH
entrar no novo junto com os alunos, e não o de mero transmissor do
YHOKR´ '¶$0%5Ï6,2S 
Ao contrário, o professor precisa ter a concepção de que o
conhecimento está em constante movimento, mediante interações,
transformações e trocas mútuas, assumindo o seu papel de mobilizador
HQWUHRFRQKHFLPHQWRRFRQWH[WRHRDOXQR³2SURIHVVRUFXMDDWLYLGDGH
é transmitir o velho não tem mais espaço neste mundo que estamos
começando a viver. É nesse sentido que podemos dizer que estamos
HQWUDQGR QXPD QRYD HUD QD HGXFDomR´ 6$17$1$ 62%5$/
MACHADO, 2013, p. 174).
Com efeito, após analisar o que as professoras disseram ensinar,
como ensinam e com quais recursos ensinam os modelos atômicos,
propus aos alunos, a resolução de algumas questões bem elementares,
de forma objetiva, buscando associar cientistas e modelos. Não podia
ser de outra forma, pois havia um grande risco de os alunos não
FRQVHJXLUHP UHVSRQGHU SURFXUHL VHU ¿HO DR TXH DV SURIHVVRUDV GHOHV
disseram ter ensinado. As respostas podem ser observadas a partir da
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Tabela 4. Cientista responsável pelo modelo que caracterizou os átomos
como esféricos, maciços e indivisíveis

Tabela 3. Relação entre o modelo e cientista responsável pela descoberta
do núcleo e seu tamanho relativo

Alternativas

Dalton
Rutherford
Bohr
Thomson

&HQWURGH([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense

Centro de
([FHOrQFLD$WKHQHX
Sergipense

Alternativas

Dalton

P1

P2

(%)

(%)

Rutherford

40

60

Bohr

20

20

Thomson

40

-

-

20

P1

P2

(%)

(%)

50

10

50

30

-

-

-

60

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.
8PDOXQRGHL[RXGHUHVSRQGHUHVVDTXHVWmR

Dos vinte alunos respondentes, somente seis alunos, equivalente
DGRVDOXQRVGDSURIHVVRUD3HGDSURIHVVRUD3¿]HUDPD
associação corretamente.

Para esta questão, esperava-se que os alunos pesquisados
fossem capazes de associar corretamente a descoberta do núcleo e seu
tamanho relativo à teoria de Rutherford. No entanto, dos vinte alunos
UHVSRQGHQWHVYHUL¿TXHLTXHDSHQDVTXDWURDOXQRVHTXLYDOHQWHD
de alunos de cada uma das professoras pesquisadas, conseguiram fazer
a correlação de forma correta.

De igual maneira, propus uma questão na qual o aluno fosse
FDSD]GHDVVRFLDURPRGHORVHPHOKDQWHDXP³SXGLPGHSDVVDV´jWHRULD
atômica de Thompson. As respostas dos alunos podem ser observadas
na tabela 5.

Na sequência, foi proposta uma questão na qual os alunos
deveriam correlacionar o modelo considerado como esféricos, maciços
e indivisíveis à teoria de Dalton, conforme demonstrado na tabela 4.
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Tabela 5&LHQWLVWDUHVSRQViYHOSHORPRGHORVHPHOKDQWHDXP³SXGLP
GHSDVVDV´FRPFDUJDVSRVLWLYDVHQHJDWLYDVHPLJXDOQ~PHUR
&HQWURGH([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense
Alternativas

Dalton
Rutherford
Bohr
Thomson

P1

P2

(%)

(%)

10

10

10

30

10

40

70

20

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.

'RV YLQWH DOXQRV UHVSRQGHQWHV YHUL¿TXHL TXH DSHQDV QRYH
alunos, equivalente a 70% da professora P1 e 20% da professora P2,
conseguiram fazer a correlação de forma correta.
Para a questão seguinte, esperava-se que os alunos fossem
capazes de associar o modelo em que os elétrons giram em torno do
núcleo em determinadas órbitas ao cientista Bohr. As respostas dos
alunos podem ser observadas na tabela 7.
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Tabela 6. Cientista responsável pelo modelo em que os elétrons giram
em torno do núcleo em determinadas órbitas
&HQWURGH([FHOrQFLD
Atheneu Sergipense
Alternativas
P1
P2
(%)

(%)

Dalton

10

10

Rutherford

20

20

Bohr

40

50

Thomson

30

20

FONTE: Avaliação aplicada aos alunos no período compreendido entre julho e
outubro de 2010, Aracaju-SE.

'RV YLQWH DOXQRV UHVSRQGHQWHV YHUL¿TXHL TXH DSHQDV QRYH
alunos, equivalente a 40% de alunos da professora P1 e 50% da
professora P2, conseguiram fazer a correlação de forma correta.
Fazendo uma análise geral acerca dos instrumentos de análise
de dados e os resultados apresentados, é importante destacar que o
VDEHUµPRGHORVDW{PLFRV¶pFRPSRQHQWHFXUULFXODUGDVpULHGRHQVLQR
médio e por se tratar de conteúdo estruturante é introduzido no início do
curso, mas orienta o ensino de outros conteúdos da Química.
&RPRMiMXVWL¿TXHLH[DXVWLYDPHQWHQmRWLYHDLQWHQomRGHDYDOLDU
DVSURIHVVRUDVHRVDOXQRVGR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVH
ao contrário, propus-me a analisar como ocorre a transposição de um
saber estruturante do curso de Química, modelos atômicos, em duas
dimensões: na formação inicial do professor de Química, ofertada na
universidade e na escola, buscando compreender a transformação do
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saber modelos atômicos a partir das práticas e da aprendizagem.
No que se refere aos resultados das provas dos alunos, mesmo
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVMXVWL¿FDWLYDVDSRQWDGDVpSRVVtYHOLQIHULU
que há indicativos de um distanciamento entre o que foi ensinado e o
saber de referência. Ainda assim, pode-se dizer que os alunos do Centro
GH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHDSUHVHQWDUDPUHVXOWDGRVUHJXODUHV
PDVDEDL[RGDVH[SHFWDWLYDV
/HYDQGRHPFRQVLGHUDomRRTXHDVSURIHVVRUDVGLVVHUDPHQVLQDU
e o que os alunos demonstraram ter aprendido, sugiro mais uma vez a
QHFHVVLGDGHGDYLJLOkQFLDHSLVWHPROyJLFDD¿PGHHYLWDUGDUrQIDVHDR
VHQVRFRPXPHPGHWULPHQWRGRVDEHUFLHQWt¿FR
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A ESCRITA DE UM
(RE)COMEÇO
$LGHLDGHXWLOL]DURWHUPRµDHVFULWDGHXP UH FRPHoR¶pDGH
FKDPDUDDWHQomRSDUDDFRPSOH[LGDGHTXHHQYROYHRVFRQFHLWRVTXH
WHQWHL DERUGDU DR ORQJR GR WH[WR GHPRQVWUDQGR TXH VmR WHPDV FXMDV
discussões são inesgotáveis e que sempre se (re)iniciam e se (re)
inventam.
$WHRULDGDWUDQVSRVLomRGLGiWLFDpFRPSOH[DHSRGHVHUDQDOLVDGD
VREDSHUVSHFWLYDLQWHUQDHH[WHUQDVHQGRSUHVVXSRVWRSDUDFRPSUHHQGHU
os acontecimentos no interior da primeira levar em consideração as
determinações da segunda. A primeira ocorre no interior do sistema
didático, ou seja, na sala de aula, por meio da mobilização que é dada
ao saber pelo professor e aluno. Por isso, a captura de informações
detalhadas sobre o movimento do saber é difícil sem o uso de uma
metodologia de pesquisa participativa.
$ SURSRVWD DSUHVHQWDGD QHVWD REUD IRL D GH LQVWLJDU UHÀH[}HV
sobre o lugar do professor, do aluno e do saber no sistema didático,
HQYROWR jV LQÀXrQFLDV RSHUDFLRQDOL]DGDV SHOD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD
H[WHUQD OHJLVODo}HVGRFXPHQWRVR¿FLDLVOLYURWH[WROLYURVGLGiWLFRV 
3DUDLVVRDRORQJRGRVFDStWXORVEXVTXHLH[SRUXPDGLVFXVVmR
entre teóricos no que se refere à formação e atuação de professores
na perspectiva da teoria da transposição didática, visando demonstrar
diferentes perspectivas acerca dessa temática, dentro de um universo
UHODFLRQDO LQ GLYLVR LQ FRPSOHWR LQ DFDEDGRHFRPSOH[R
A pesquisa que desenvolvi durante o mestrado, as crenças e
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as concepções de ciência, de ensino, de aprendizagem e de formação
GH SURIHVVRUHV TXH IXL DGTXLULQGR DR ORQJR GRV DQRV UDWL¿FDUDP DV
SUHVXQo}HVTXHHXWLQKDGHVGHDPLQKDH[SHULrQFLDHQTXDQWRGLVFHQWHQD
XQLYHUVLGDGHQmRKiPDLVHVSDoRSDUDLPSURYLVDo}HVHVLPSOL¿FDo}HV
na sala de aula.
Foi inserido nesse universo que passei a compreender melhor
R IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD GLGiWLFR H RV DVSHFWRV TXH LQÀXHQFLDP
o seu funcionamento, passando a defender a formação continuada e
permanente do professor de Química como um caminho para a melhoria
da prática docente.
Imbuído desse espírito acredito que é necessário um estreitamento
cada vez maior entre a universidade e a escola, entre formador e futuro
professor, entre teoria e prática, de modo que a formação e a prática
docente sejam relacionais.
Penso que a pesquisa no ambiente de formação de professores
pode minimizar um dos problemas mais comuns nos cursos de formação
LQLFLDOH[LVWHQWHQDVPDLVGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVLQFOXVLYHLGHQWL¿FDGR
QRkPELWRGD8)6TXHpDGLVVRFLDomRHQWUHDIRUPDomRHVSHFt¿FDHD
formação pedagógica.
Aliado à formação continuada e permanente, educar pela
pesquisa pode contribuir no processo de ruptura epistemológica e
pedagógica, contribuindo para a mudança de postura dos professores
cujo hábito é o da reprodução.
Percebi que há uma grande tendência de reprodução da prática
GRVIRUPDGRUHVQRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRGRFHQWH2PDLRUSUREOHPD
é que, na maioria das vezes, essa reprodução é fruto da ausência de
conhecimento da natureza da ciência Química, o que leva a obstáculos
SHGDJyJLFRVHFRQVHTXHQWHREVWiFXORVHSLVWHPROyJLFRV$¿QDODLQGD
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é muito forte a ideia de que para ensinar basta dominar o conteúdo e
TXHDSUiWLFDSHGDJyJLFDVHDGTXLUHFRPDH[SHULrQFLDHPVDODGHDXOD
Essa realidade, presente na maioria dos cursos de formação
LQLFLDOGRSURIHVVRUGH4XtPLFDFRQWULEXLSDUDDIDOWDGHUHÀH[mRVREUH
a prática docente e, consequentemente, interfere no processo de ensino
e aprendizagem, contribuindo para um ensino (in)útil.
Na condição de professor e pesquisador entendo que, se o
aluno integra o sistema didático e participa da mobilização do saber, é
LPSRUWDQWHLGHQWL¿FDUFRPRHOHDSUHQGHRVDEHUWUDQVSRVWRHPVDODGH
DXODHFRPR UH VLJQL¿FDRVDEHUDSUHQGLGR
Por isso, mesmo ciente de que o caminho escolhido para
desenvolver a presente pesquisa não me permitiria chegar a essa
percepção, resolvi elaborar e aplicar uma prova simples a partir do que
as professoras dos alunos participantes disseram ensinar, de modo que
os resultados apontassem indicativos de como ocorreu a transposição
GLGiWLFDLQWHUQDWDQJHQFLDGDSHODLQÀXrQFLDGRVGRFXPHQWRVR¿FLDLVH
OLYURVGLGiWLFRVSURGX]LGRVQDQRRVIHUD WUDQVSRVLomRGLGiWLFDH[WHUQD 
&RPLVVRSURSRQKRXPDUHÀH[mRSDUDIXWXUDVSHVTXLVDVVREUH
o lugar do aluno na triangulação didática - como aprendem os saberes
e como transpõem esses saberes da escola para a sociedade em que
vivem, e assumem o protagonismo.
Por outro lado, é importante destacar que não são, somente,
os instrumentos utilizados pelos professores que garantirão um bom
desempenho dos alunos, mas, sobretudo, a concepção de Ciência, de
ensino e do envolvimento de todos os agentes do sistema didático.
(VVD FRQFHSomR p LPSRUWDQWH SRUTXH ³QR HQVLQR PpGLR QmR
H[LVWHXPDSUHRFXSDomRFRPDGLVFXVVmRGRWHUPRPRGHORV1RPi[LPR
percebe-se uma abordagem, não profunda, quando da apresentação de
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modelos atômicos, dando-se ao aluno a sensação, de que toda teoria
SRVWHULRUpLPXWiYHOHGH¿QLWLYD´ 0(/2S 
O aluno que inicia o ensino médio já apresenta uma concepção
de modelo que segundo Melo (2002) é:
A miniatura do que ele é capaz de ver, pois no seu
cotidiano convive com modelos de aviões, bonecos
como modelos de pessoas, enquanto que a construção
GHPRGHORVFLHQWt¿FRVGLIHUHGDFRQVWUXomRGRVPRGHORV
conhecidos pelo aluno. Isso mostra que na concepção
GRDOXQRRPRGHORSRGHVHULPDJLQDGRH[LVWHHpDOJR
concreto, que pode ser até manuseado. Portanto, se a
DERUGDJHPGHPRGHORFLHQWt¿FRQmRpIHLWDFRPRDOXQR
prevalece o conceito de modelo que este carrega e não a
FRQFHSomRDGHTXDGDGHPRGHORSDUDDFLrQFLD 0(/2
2002, p. 6).

(VVD UHÀH[mR UHIRUoD R SDSHO UHOHYDQWH GR SURIHVVRU QD
mobilização do saber em sala de aula, mas, para isso, é importante
que ele planeje bem as situações didáticas que permitam transpor
didaticamente os saberes, e tenha a convicção sobre o que pretende
HQVLQDUFRPRSUHWHQGHHQVLQDUFRPTXDO¿QDOLGDGHSUHWHQGHHQVLQDUH
para quem pretende ensinar.
$SHVDU GD LQÀXrQFLD GH QRYDV SURSRVWDV GH HQVLQR H PDLV
recentemente, das orientações dos PCN e PCN+, percebe-se que a maioria
GRVOLYURVGLGiWLFRVDSDUHQWDFRQWH[WXDOL]DURVVDEHUHVHPVLQWRQLDFRP
DVQRYDVH[LJrQFLDVHGXFDFLRQDLVPDVQDHVVrQFLDDSUHVHQWDRVVDEHUHV
seguindo uma cronologia de fatos, com fragmentação de conteúdo, e
GHVFRQH[R GD UHDOLGDGH DSUHVHQWDQGR FRPR FRQVHTXrQFLD REVWiFXORV
HSLVWHPROyJLFRVHGL¿FXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP
Nesse processo, é importante que formadores e professores,
seja em formação inicial ou continuada, estejam engajados na busca
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GDPHOKRULDGRHQVLQRGH4XtPLFDVHPSUHUHÀHWLQGRHTXHVWLRQDGRD
práxis, e, com efeito, lançar alternativas para um ensino cada vez mais
XWLOLWiULRFRQWULEXLQGRGHVWDIRUPDSDUDDDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FDGH
cada cidadão e cada cidadã.
(Q¿P GHYHVH SHQVDU QD IRUPDomR H SUiWLFD GR SURIHVVRU GH
Química em sua totalidade, sempre as considerando de forma contínua,
LQDFDEDGDÀH[tYHOHUHODFLRQDO6HJXQGRHVVHQRYRSHU¿ORSURIHVVRU
deve conhecer a organização da escola em sua totalidade, contribuir
para a organização curricular, compreender as diferenças, reconhecer
TXHFDGDGLVFLSOLQDSRVVXLVXDHVSHFL¿FLGDGHGHVHQYROYHUDKDELOLGDGH
de operacionalizar atividades interdisciplinares, dentre outros aspectos.
Nessa escola e com esse comportamento, certamente o professor
HVWDUi SUHSDUDGR SDUD HQIUHQWDU RV GHVD¿RV TXH HQYROYHP R SURFHVVR
de ensino e aprendizagem. Será capaz de realizar a transposição
didática dos saberes sem se distanciar do saber de referência e, mais,
compreenderá a necessidade de os saberes serem mobilizados em sala
de aula com a participação dos alunos.
'LDQWHGDLGHQWL¿FDomRGHODFXQDVQDSHVTXLVDTXHGHVHQYROYL
sugiro que professores imbuídos no espírito da pesquisa lancem novas
OHQWHV VREUH R REMHWR GD WUDQVSRVLomR GLGiWLFD D H[HPSOR GH XPD
LQYHVWLJDomRPDLVSUHFLVDGRIXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPDGLGiWLFRD¿P
de compreender melhor como ocorre a transposição didática interna dos
saberes químicos por meio de uma pesquisa participativa, acompanhando
DVDXODV¿OPDQGRDQDOLVDQGRUHÀHWLQGRVREUHDVRFRUUrQFLDVHPVDOD
GHDXODHGHVWDIRUPDFDSWXUDURPi[LPRGHHOHPHQWRVSRVVtYHLVTXH
SHUPLWDP ID]HU LQIHUrQFLDV VREUH DSUR[LPDo}HV HRX GLVWDQFLDPHQWRV
HQWUHRVDEHUHQVLQDGRHRVDEHUFLHQWt¿FROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRR
contrato didático.
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2XWUD SRVVLELOLGDGH p DQDOLVDU D LQÀXrQFLD GD WUDQVSRVLomR
GLGiWLFD H[WHUQD QR IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD GLGiWLFR D SDUWLU GRV
GRFXPHQWRVR¿FLDLV OHJLVODomR3&13&1GLUHWUL]HVFXUULFXODUHV 
OLYURVWH[WRHOLYURVGLGiWLFRV
Isto posto, peço licença a você leitor para enaltecer o Centro de
([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHTXHQRDQRGDSXEOLFDomRGHVWDREUD
HVWi FRPSOHWDQGR  FHQWR H FLQTXHQWD  DQRV GH H[LVWrQFLD 7UDWD
VHGHXP&HQWURGH([FHOrQFLDTXHSRVVXLSDSHOGHJUDQGHUHOHYkQFLD
na história sergipana, formando muitas gerações de estudantes, e
acumulado ao longo desses anos práticas que foram cristalizadas e
garantiram a esta instituição um lugar de memória.
Antes de (re)começar a escrita desta história, quero registrar os
meus agradecimentos às valorosas professoras e aos brilhantes alunos
GR&HQWURGH([FHOrQFLD$WKHQHX6HUJLSHQVHTXHDEUDoDUDPDSURSRVWD
GD SHVTXLVD TXH UHVXOWRX QHVWD REUD H FRQWULEXtUDP SDUD UHÀH[mR GD
formação e atuação do professor de Química.
Como (re)começo proponho o debate contínuo dessa temática,
H UH D¿UPRTXHVHPSUHpSRVVtYHOWUDoDUDHVFULWDGHXPDKLVWyULDSDUD
ID]HUHGXFDomR4XtPLFDSRUPHLRGDDOIDEHWL]DomRFLHQWt¿FD
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