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RESUMO
Esse trabalho de pesquisa visa investigar os questionamentos realizados por uma
professora de Química da Educação Básica de uma escola pública da cidade de MarianaMG, durante o desenvolvimento de uma sequência didática sobre equilíbrio químico,
fundamentada na modelagem analógica; e entender como esses questionamentos
contribuíram para a elaboração dos significados sobre os conceitos científicos abordados
nessa sequência, especialmente aqueles relacionados aos aspectos qualitativos do
equilíbrio químico: reversibilidade, coexistência de reagentes e produtos e dinamismo. A
modelagem analógica é entendida como um processo de criação, crítica e refino dos
modelos e analogias, estes por sua vez, compreendidos como artefatos de pensamento e
linguagem. Nos apoiamos em uma perspectiva sócio-histórica na busca por compreender
essa atribuição de significados por sujeitos no contexto e em interação com outros
sujeitos. Para tal, desenvolvemos uma categorização dos tipos de questionamentos
realizados pela professora em eventos sociais, construídos pelas pesquisadoras para
representar o desenvolvimento da sequência didática, e analisamos como esses
questionamentos mediaram as ações e reações dos sujeitos (professora e estudantes) na
negociação dos mencionados significados. Para a criação das categorias nos inspiramos
em trabalhos como os de Chin (2007), Mehan (1979); Lemke (1997), os quais buscaram
em seus trabalhos compreender como os estudantes e os professores interagiam em
contextos reais de sala de aula de Ciências, os diferentes padrões de interações e os tipos
de enunciações realizados pelos professores. Algumas categorias foram criadas a priori,
a partir da consideração desses aspectos da revisão da literatura; outras, a posteriori,
referentes aos questionamentos mais específicos às atividades de modelagem analógica.
Durante o período de 10 (dez) aulas, foram construídos 13 (treze) eventos sociais com
base nas transcrições integrais dos vídeos, nas anotações de campo das pesquisadoras, nas
atividades escritas e modelos concretos produzidos pelos estudantes. Destes,
selecionamos 6 (seis) eventos, por considerarmos que os mesmos nos forneceram um
número considerável de indícios da influência dos questionamentos da professora no
processo de significação. Identificamos alguns questionamentos mais gerais, como os do
tipo comunicação de ideias, explanatório sobre o processo e reflexão sobre o raciocínio
que contribuíram para que os estudantes expressassem suas ideias, fornecessem opiniões,
interpretações e explicações sobre mais detalhadas e refletissem sobre as ideias que
fundamentavam os modelos e comparações elaborados. Identificamos também
questionamentos mais específicos às atividades de modelagem analógica, como os de
seleção de ideias para a elaboração de modelos e analogias, checagem do estado de
desenvolvimento do modelo, mapeamento de similaridades e identificação de limitações
das comparações que auxiliaram os estudantes no levantamento de dados e informações
necessários para a resolução dos problemas, na identificação de aspectos que eles já
haviam compreendido e daqueles que ainda precisavam compreender melhor sobre as
entidades a serem modeladas e na explicitação as similaridades entre os domínios
comparados. Alguns desses questionamentos contribuíram para realçar as funções de
artefatos de pensamento e linguagem dos modelos e analogias, promovendo a utilização
dos mesmos na representação e produção de conhecimentos e na comunicação e
negociação de ideias pelos estudantes. O levantamento desses questionamentos podem
proporcionar aos professores orientações que visam contribuir para melhorias da prática
docente e para as interações sociais nas salas de aula de Ciências que visam a elaboração
de significados.
Palavras-chave: Questionamentos, Elaboração de significados, Modelagem analógica,
Ensino de Química.

ABSTRACT
This research aims to investigate the questioning conducted by a High School Chemistry
teacher in a public school in the city of Mariana-MG, during the development of a didactic
sequence about chemical equilibrium, based on analogical modelling; and to understand
how these questioning contributed to the elaboration of meanings about the scientific
concepts covered in this sequence, especially those related to the qualitative aspects of
the chemical equilibrium: reversibility, coexistence of reactants and products and
dynamism. Analogical modelling is understood as a process of creating and refining of
models and analogies, these for your time, understood as artifacts of thought and
language. We base our research on a socio-historical perspective in the search for
understanding this attribution of meanings by subject in context and in interaction with
other subjects. To this end, we have developed a categorization of the types of questioning
carried out by teacher in social events, constructed by the researchers to represent the
development of didactic sequence, and analyze how these questioning mediated the
actions and reactions of the subjects (teachers and students) in the negotiation of the
mentioned uses. For the creation of categories we are inspired by works such as Chin
(2007), Mehan (1979); Lemke (1997), which sought in his work understanding how
students and teachers interact in real contexts of science classroom, the different patterns
of interactions and types of utterance made by teachers. Some categories were created a
priori, from the consideration of those aspects of the review of the literature; other, a
posteriori, referring to more specific questions related to analog modeling activities.
During the period of 10 (ten) class, were built 13 (thirteen) social events based on
complete transcripts of the videos, on the field notes of the researchers, on the written
activities and concrete models produced by the students. Of these, we selected 6 (six)
events, considering that they provided us with a considerable number of indications of
the influence of the teacher's questioning in the process of signification. We have
identified some more general questions, such as the communication of ideas, explanatory
about the process and reflection on the reasoning that contributed to the students
expressing their ideas, providing opinions, interpretations and explanations on more
detailed and reflecting on the ideas that underpinned the models and comparisons.We also
identify more specific questions related to analogical modelling activities, such as the
selection of ideas for the elaboration of models and analogies, checking the state of
development of the model, mapping of similarities and identification of limitations of the
comparisons that helped the students to collect data and information needed to solve
problems, to identify aspects that they had already understood, and from those who still
needed to better understand the entities to be modeled and to explain the similarities
between the domains compared. Some of these questions have contributed to enhancing
the functions of thinking and language artifacts of models and analogies, promoting their
use in the representation and production of knowledge and in the communication and
negotiation of ideas by students. The research of these questioning can provide teachers
with guidelines that aim to contribute to improvements in teaching practice and to social
interactions in science classrooms that aim at the elaboration of meanings.
Keywords: Questioning, Elaboration of meanings, Analogical modelling, Chemistry
teaching.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa aqui apresentada faz parte de um projeto maior denominado
Raciocínio Analógico e Modelagem no Ensino de Química, coordenado pela professora
Nilmara Braga Mozzer, na Universidade Federal de Ouro Preto. Esse projeto possui a
finalidade de envolver os futuros professores de Química no processo de elaboração e
desenvolvimento em salas de aula de sequências didáticas fundamentadas na modelagem
analógica - processo de criação, expressão, crítica e refino de modelos1 e analogias2.
O presente trabalho, em específico, se originou da sequência didática elaborada
pela licencianda Thais Alves Silva, a qual fundamentou o seu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), denominado Proposta de sequência didática que conjuga analogia e
modelagem no ensino de equilíbrio químico (SILVA, 2015). A sequência aborda o tema
equilíbrio químico e é destinada a estudantes do segundo ano do ensino médio. Após a
elaboração, a licencianda realizou o seu desenvolvimento em duas turmas de uma escola
pública sediada na cidade de Mariana-MG, nos meses de setembro e outubro de 2015.
Os dados coletados naquele contexto deram origem a trabalhos como Silva e
Mozzer (2015) e Andrade e Mozzer (2016) que buscaram analisar as possíveis
contribuições da sequência didática na aprendizagem dos aspectos qualitativos do
equilíbrio químico e investigar o papel dos questionamentos de uma professora no
desenvolvimento desta sequência, respectivamente.
Esses trabalhos nos fornecem indícios da importância do papel do professor em
guiar os estudantes ao longo de todo o processo da modelagem analógica. Por exemplo,
ele fornece o suporte necessário para que os estudantes se expressem, fundamentem as
explicações que embasam seus modelos e analogias e negociem significados. Muito desse
suporte se dá por meio dos questionamentos do professor.
Em nosso trabalho (ANDRADE; MOZZER, 2016), buscamos estudar como esses
questionamentos do professor podem contribuir no desenvolvimento das atividades
fundamentadas em modelagem analógica. Para tal, nos baseamos nos tipos de
1

Neste trabalho entendemos que modelos são artefatos humanos que apoiam o pensamento, os quais são
materializamos de alguma forma que favoreça a sua manipulação em diferentes práticas epistêmicas
(GILBERT; JUSTI, 2016).
2
As analogias são entendidas como comparações de relações de similaridade entre um domínio familiar
(denominado análogo) e outro desconhecido ou pouco familiar (denominado alvo) (GENTNER, 1989).
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questionamentos propostos por Chin (2007), a qual analisou as interações dos professores
com os estudantes em uma sala de aula de Ciências. Utilizando os tipos de
questionamentos propostos pela autora, analisamos a frequência com que esses
questionamentos ocorriam em cada uma das etapas da modelagem analógica e quais os
diferentes papéis que eles assumiram no desenvolvimento dos conhecimentos dos
estudantes naquelas etapas.
Esse trabalho nos possibilitou compreender como cada um dos diferentes tipos de
questionamentos da professora, foram responsáveis por minimizar as dificuldades dos
estudantes em cada uma das etapas, contribuindo para o desenvolvimento de modelos e
analogias progressivamente mais coerentes com os científicos. Por exemplo, o
questionamento do tipo reflexão sobre uma afirmação prévia3 foi utilizado para favorecer
a reflexão dos estudantes durante a etapa de testes dos modelos e analogias, conduzindoos, no caso das analogias, a avaliar as semelhanças e as diferenças entre dos domínios
comparados e a julgar a necessidade de reformular ou abandonar suas comparações e
modelos.
A tipologia de Chin (2007) para os questionamentos do professor nos auxiliou
em grande parte da análise dos dados, porém, em alguns momentos constatamos que a
sua tipologia foi insuficiente para categorizar certos questionamentos específicos da
modelagem analógica. Exemplo da necessidade de adequação dessa tipologia foi a
criação de uma nova categoria de questionamentos que denominados checagem do estado
de desenvolvimento do modelo. Esse questionamento permite ao professor avaliar as
possíveis modificações realizadas pelos estudantes no modelo proposto até aquele
momento e discutir as possíveis ideias incoerentes com as curriculares que suportam
aquele modelo (ANDRADE; MOZZER, 2016).
Diante disso, acreditamos que faz-se necessário um estudo mais detalhado dos
questionamentos da professora nas atividades fundamentadas na modelagem analógica
da sequência didática sobre equilíbrio químico, atentando-nos para o papel de
questionamentos específicos a esse tipo de atividade. Isso porque, como algumas
pesquisas têm evidenciado (JUSTI, 2006,2009; MOZZER; JUSTI, 2015; ANDRADE;
MOZZER, 2016) essas atividades podem possibilitar a elaboração de significados de

3

Faz uma pergunta em resposta a uma prévia afirmação feita pelo estudante.
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conceitos científicos quando os sujeitos são envolvidos no processo de criação, expressão,
teste e avaliação de modelos e analogias.
Essa elaboração acontece nas interações sociais estabelecidas entre os sujeitos
desse processo (estudantes e professor). Cazden (2001), afirma que, em processos dessa
natureza, os estudantes são introduzidos em novas formas de pensamento e de linguagem
(a científica), vivenciando práticas na sala de aula que favorecem a elaboração de
significados no contexto em que eles estão inseridos.
Assim, analisar os tipos de questionamentos do professor gerais e específicos às
atividades fundamentadas na modelagem analógica e o papel que esses questionamentos
desempenham na elaboração social de significados de conceitos como o de equilíbrio
químico significa investigar como esses recursos podem facilitar a introdução dos
estudantes nas formas de pensamento e linguagem da ciência, mencionadas por Cazden
(2001). Neste trabalho, isso se traduz em nas duas questões de pesquisa que nos
propusemos a investigar, a saber: Quais foram os tipos de questionamentos realizados
pela professora durante a condução da sequência didática fundamentada na modelagem
analógica?; e Como esses questionamentos podem ter contribuído na elaboração dos
significados pelos estudantes nessa sequência didática?
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
2.1 Linguagem e Discurso na Aprendizagem de Ciências
Durante os últimos anos, a área de Ensino de Ciências tem se tornado cada vez
mais plural no que diz respeito a linhas de pesquisa e objetos de estudo. Um exemplo
dessa pluralidade é a existência de diferentes trabalhos que buscam relacionar o termo
“linguagem” com a elaboração de significados em várias áreas da Educação em Ciências
como: aprendizagem, formação de professores, alfabetização científica, argumentação e
perspectivas socioculturais, entre outras (SILVA; GIORDAN, 2014).
Alguns desses trabalhos se apoiam teoricamente em referenciais de autores como
Lev Vigotski, Mikhail Bakthin e Jay Lemke, que apontam importantes relações entre a
linguagem e aprendizagem. Como consequência, de maneira geral, a linguagem tem se
tornado cada vez mais importante, nas diversas linhas de pesquisa e no Ensino de Ciências
(SILVA; GIORDAN, 2014).
Por exemplo, Machado (2014) apresenta em seu livro intitulado “Aula de
Química: discurso e conhecimento”, análises de relações entre a linguagem e a
construção do conhecimento químico na sala de aula. Essas análises foram realizadas a
partir da perspectiva sociocultural, nas quais a autora apoia-se nos pressupostos de
Vigotski, de que os processos psicológicos são influenciados, entre outros fatores, pelas
interações sociais que os sujeitos, embebidos em contextos culturais, estabelecem uns
com os outros, as quais são mediadas por diferentes recursos semióticos. Sob esse ponto
de vista, considera-se que a linguagem e os processos cognitivos são constituídos
mutuamente.
A pesquisa desenvolvida neste trabalho também se fundamenta em tal perspectiva
e, por esse motivo, alguns de seus pressupostos são discutidos na presente seção e interrelacionados à aprendizagem Ciências.
Para Vigotski (2009), a atividade cognitiva é mediada pelo outro e pelo uso dos
signos, elementos sem os quais o desenvolvimento do pensamento verbal não seria
possível. Assim, as interações entre os sujeitos dependem do uso dos signos e dos
significados elaborados por eles.
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Assim, a palavra (signo), assume um papel fundamental nas formas mediadas de
ação e na ação individual, configurando-se como mediadora da compreensão dos
conceitos por parte dos sujeitos e principal agente de abstração e generalização.
Sobre este ponto, Vigotski (2009) afirma que o significado da palavra é uma
unidade de pensamento e linguagem, por isso, não pode ser decomposto ou desatrelado
em ambos os processos. Assim, não podemos afirmar que o significado seja um fenômeno
propriamente pertencente à linguagem ou ao pensamento.
Vigotski (2009), aponta também que, em termos psicológicos, o significado da
palavra é uma generalização ou conceito. Para o autor, generalização e significado são
sinônimos. A generalização, bem como a formação dos conceitos, é a ação mais
específica, autêntica e indiscutível do pensamento. Como consequência dessas ideias, o
autor considera que o significado da palavra é um fenômeno do pensamento.
Dessa forma, o significado da palavra, torna-se parte dos fenômenos do discurso
e intelectual, mas isso não significa uma filiação extrema a esses dois campos. O
significado da palavra só é um fenômeno do pensamento na medida em que o pensamento
está relacionado à palavra e nela é materializado. O significado da palavra, por sua vez, é
um fenômeno do discurso apenas na medida em que o discurso está vinculado ao
pensamento e focalizado por sua luz (VIGOTSKI, 2009).
Vigotski (2009), amplia essa visão sobre o significado da palavra, ao afirmar que
os significados das palavras podem ser desenvolvidos. Isso nos permite compreender que
o significado da palavra, uma vez estabelecido, não pode deixar de desenvolver-se e sofrer
modificações.
Vigotski (2009) também diferencia o sentido do significado da palavra. Nas
palavras do autor:
“O sentido da palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ele
desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação
dinâmica, fluída e complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada.
O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire
no contexto de algum discurso, e ademais, uma zona mais estável, uniforme
e exata”. (p. 465)

Assim, em contextos diferentes, o sentido da palavra muda facilmente,
dependendo daquilo que ela desperta em nós. Já os significados das palavras, por sua vez,
são relativamente estáveis em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes
contextos (VIGOTSKI, 2009).
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A palavra “calor” pode assumir significados distintos dependendo do contexto do
discurso no qual ela é empregada. Em um contexto cotidiano, por exemplo, um sujeito
pode falar que está com muito calor, relacionando esta palavra com a sensação térmica
de quentura, provocada por elevada temperatura. Já quando usada em um contexto
científico, a palavra “calor” significa um processo de transferência de energia entre dois
sistemas que estão em diferentes temperaturas (AMARAL; MORTIMER, 2011). O
significado dessa palavra muda completamente em expressões como: “os atores sentem
necessidade do calor da plateia”. Neste caso, o termo é usado para significar a estima e/ou
solidariedade da plateia em relação aos atores (FERREIRA, 2009).
No entanto, como discutido, os significados das palavras se desenvolvem. Isso
ocorre porque os sujeitos estão inseridos em um contexto cultural e histórico, no qual
encontram-se imersos em um sistema de significações sociais. Assim, na interação
mediada pelo outro, por objetos, por gestos, atos e palavras (signos), o sujeito vai
integrando-se ativamente às formas de atividade consolidadas e emergentes de sua
cultura, em um processo no qual o pensamento e a linguagem articulam-se dinamicamente
no desenvolvimento dos significados (FONTANA, 2005).
Sob esse ponto de vista, a linguagem assume um papel constitutivo na elaboração
dos significados e não meramente uma dimensão comunicativa ou instrumental de
mensagens, ou seja, os termos não têm apenas a função de comunicar as ideias de forma
clara. De acordo com Machado (2014), esse reconhecimento sobre o papel da linguagem
é uma das contribuições mais importantes do trabalho de Vigotski, porque ele modifica a
relação entre a linguagem e a elaboração de significados de conceitos científicos no
contexto da sala de aula.
Na formação dos conceitos cotidianos - aqueles constituídos na vivência do sujeito
com os objetos e nas experiências do mesmo - a função da palavra é mediar essa vivência
dentro de um sistema de generalizações relacionadas àquilo que é percebido, vivido e
sentido. Já na formação dos conceitos científicos – aqueles que fazem parte de um sistema
explicativo global que, por sua vez, é organizado dentro de uma lógica socialmente
construída, a qual é reconhecida como legítima e procura conferir-lhes uma coerência
interna - a palavra tem a função de estabelecer relações com os outros conceitos em uma
cadeia de palavras já significadas. O sujeito passa a compreender as relações de
generalização que os vinculam em um sistema, permitindo que ele possa formular
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qualquer conceito em termos de outros conceitos, de inúmeras formas, e coordenar
pensamentos (VIGOTSKI, 2009).
Em seu livro “A mediação pedagógica na sala de aula”, Roseli Aparecida Cação
Fontana (2005), apoia-se na perspectiva sociohistórica do desenvolvimento humano e nas
visões de alguns de seus representantes proeminentes (Vigotski, Luria e Leontiev) para
analisar as relações de conhecimento produzidas nas escolas, procurando compreendê-las
em suas condições concretas de produção e em suas relações com a atividade mental dos
sujeitos. Na busca por compreender as relações mencionadas, a autora aprofundou suas
análises utilizando também as ideias de Mikhail Bakhtin e suas concepções das funções
assumidas pela linguagem como: estruturante da atividade mental e como instrumento de
interação dos sujeitos. Neste sentido, a autora teve como objetivo principal naquele
trabalho, compreender como os sujeitos se apropriam/elaboram os conceitos científicos,
na dinâmica contraditória da prática educativa escolar.
Sob essa perspectiva, a autora afirma que as mudanças nas maneiras de utilizar e
elaborar os conceitos ao longo da formação do sujeito caracterizam-se por uma crescente
independência dos seus significados em relação ao contexto em que foram elaborados.
Esse processo de formação do sujeito, não é linear e nunca é igual para todos eles, em
todas as situações, porque dependerá do acesso e da utilização dos recursos semióticos
mediadores, desenvolvidos por meio da cultura e do tempo.
Além disso, no processo de formação dos sujeitos, as diferentes estruturas de
generalização são desenvolvidas em suas interações verbais que, por sua vez, são
mediadas por um sistema linguístico. Nas relações estabelecidas entre os sujeitos, estes
passam a compartilhar palavras que, em termos práticos, coincidem em conteúdo; algo
que possibilita a comunicação entre eles. Assim, quando um sujeito passa a partilhar de
um mesmo sistema linguístico de sua cultura, ele compreende desde cedo um grande
número de palavras que significam a mesma coisa para os membros dessa cultura
(FONTANA, 2005).
Fontana (2005) ressalta, no entanto, que a função desempenhada pela palavra em
crianças e adultos não coincide, pois eles a utilizam com graus de generalidade distintos.
Segundo a autora, se por um lado esse compartilhamento do conteúdo possibilita a
comunicação entre esses sujeitos, por outro, é essa diferença de elaboração mental entre
ambos que proporciona o desenvolvimento dos conceitos na criança.
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Fontana (2005), aponta ainda que nas interações cotidianas, a mediação realizada
pelo adulto ocorre de forma natural no uso da linguagem no contexto das situações
imediatas. As palavras se referem a elementos presentes nas situações vivenciadas pelos
sujeitos no dado momento em que elas são utilizadas. Estes sujeitos estão focados na
própria situação e nos seus elementos e não somente no ato intelectual envolvido.
Por outro lado, nas interações escolarizadas, a professora passa a orientar o
estudante, de maneira deliberada e explícita, em situações em que os significados e os
conceitos são elaborados e modificados em vários pontos, no intuito da aquisição de
conhecimentos sistematizados pelas mesmas (FONTANA, 2005).
Neste contexto escolar, o estudante é colocado diante da tarefa particular de
compreender os conceitos científicos, algo que se diferencia das elaborações conceituais
cotidianas. Isso porque a elaboração de conceitos científicos depende da utilização de
operações lógicas complexas e transições de uma generalização para outra, que não era
de conhecimento dos estudantes anteriormente.
Nesse mesmo contexto, as atividades que objetivam a compreensão dos conceitos
científicos são organizadas de maneira discursiva, de forma que a relação do estudante
com o conceito é sempre mediada por algum outro conceito. Além disso, as interações
estabelecidas entre professor e estudante são relações de ensino e aprendizagem explícitas
para os sujeitos participantes dessas interações, os quais ocupam lugares sociais diferentes
e são organizados de acordo com a hierarquia escolar (FONTANA, 2005).
O professor compartilha com os estudantes os sistemas conceituais instituídos,
contribuindo para a utilização das operações intelectuais, para a utilização dos signos e
para desenvolver maneiras de dizer o que neles estão implicados. O estudante, por sua
vez, passa a raciocinar junto com o professor, a partir de seus conceitos cotidianos,
tentando reproduzir as operações lógicas utilizadas por ele. O estudante realiza essa ação
sem compreendê-la completamente. É neste processo que ele começa a elaborá-la,
desenvolvendo a sua atividade cognitiva. Assim, por mais diferenças que possam existir
entre os conceitos cotidianos e os conceitos sistematizados, no processo de elaboração,
eles se articulam e se transformam de maneira dialógica (FONTANA, 2005).
Como evidenciado pelas discussões anteriores, uma das muitas contribuições de
Vigotski para a área da Educação está na análise da elaboração dos conceitos e
significados como uma prática social enraizada em contextos institucionais, como o da
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escola, a qual torna explícito o importante papel da mediação pedagógica e dialógica na
sala de aula. Porém, existe um aspecto dessa prática social, que Vigotski não aprofunda:
as marcas ideológicas (FONTANA, 2005).
Vigotski, ao analisar a escola, faz uma diferenciação entre esta e a educação em
um sentido mais amplo, no entanto, não caracteriza, especificadamente, o lugar ocupado
pela escola, o contexto sociohistórico. Em outras palavras, o autor não faz uma análise da
escola e do processo de elaboração dos conceitos que nela acontece nas suas condições
reais de produção, considerando o contexto histórico das forças sociais que ali atuam
(FONTANA, 2005).
As visões de Bakhtin sobre o discurso, cuja abordagem epistemológica se
aproxima da de Vigotski, redimensionam o processo de significação como um fato
socioideológico (FONTANA, 2005).
Em concordância com a abordagem de Vigotski, Bakhtin afirma que não é
possível existir uma atividade mental (cognitiva) sem o uso dos recursos semióticos. Para
ele, o pensamento não existe sem a expressão do mesmo e, como consequência, o
pensamento não existe fora da orientação social de sua expressão (FONTANA, 2005).
Esse processo de expressão do pensamento ocorre por meio dos signos sociais e,
por isso, tal expressão passa a ser uma prática enraizada em um contexto social. A ação
de exprimir o pensamento exerce um efeito reversível sobre a atividade mental, pois a
partir dela o sujeito é capaz de estruturar a sua atividade mental, no sentido de aumentar
a sua clareza, estabilidade e orientação social. Dessa forma, para Bakhtin, não é possível
compreender o processo de significação sem compreender a relação do indivíduo com o
meio social (FONTANA, 2005).
De acordo com o autor, nós também não podemos compreender a atividade
mental de um sujeito sem correlacioná-la às condições reais de interação deste com os
outros, as quais são determinadas pelo contexto social e, num sentido mais amplo, pelas
relações de produção dos sujeitos. Por essa razão, devemos repensar as relações e as
condições existentes nas escolas e como estas influenciam o processo de elaboração de
conceitos, uma vez que este processo não depende apenas do indivíduo e de suas ações,
mas das condições sociais de produção das interações; condições essas que restringem as
possibilidades de expressão da atividade mental (FONTANA, 2005).
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Em suma, podemos identificar três consonâncias principais entre os pressupostos
de Vigotski e de Bakhtin : (i) papel da linguagem em sua dimensão constitutiva, ou seja,
de formadora do pensamento e essencial na constituição da consciência e do próprio
sujeito; (ii) a linguagem como mediadora entre o sujeito, a sociedade, e a cultura; (iii) a
formação do pensamento dos sujeitos na interação entre eles (QUADROS, 2014). Por
outro lado, é possível realçar a ênfase de Bakhtin no caráter socioideológico do processo
de significação em sua Teoria da Enunciação4, a partir da qual o autor destaca que as
interações verbais, orais e escritas estabelecem relações com os aspectos concretos da
vida no processo de elaboração e transformação histórico-social da língua (MACHADO,
2014).
Bakhtin (2011), afirma que as interações verbais podem ser analisadas por meio
de dois pontos de vista: dos conteúdos e temas em um determinado momento do tempo;
e dos tipos e formas de discurso, através dos quais os temas e os conteúdos são pensados,
experimentados e organizados. Nessas interações, enunciados são construídos, sendo
estes elos na corrente complexa encadeada e organizada de outros enunciados. Estes
ocorrem em um local e tempo determinados, são elaborados por um sujeito que é histórico
e recebidos por outro(s) sujeito(s).
Os enunciados necessitam de um outro que responde e de um outro que o
responderá. Não há criação de um enunciado sem o propósito de que o mesmo seja
respondido, mesmo que mental e internamente. Assim, o enunciado é uma unidade real
de comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011).
De acordo com Bakhtin (2011), na atribuição de sentidos aos enunciados é preciso
ir além da estrutura formal da língua, considerando também a entonação, o realismo, o
humor, entre outros elementos, de forma a propor uma teoria da linguagem apropriada à
realidade da interação verbal. Para o autor, se abandonarmos a natureza social e dialógica
de um enunciado, não existirá pontes entre a linguagem e a vida.
Um enunciado é, portanto, um ato de produção do discurso oral, escrito e cultural,
demandando um contexto histórico definido, a identificação dos atores sociais, o
compartilhamento de uma mesma cultura e a manutenção necessária de um diálogo.
Assim, o enunciado deixa de ser somente um conceito formal e passa a ser compreendido

Uma discussão detalhada da Teoria da Enunciação de Bakhtin pode ser encontrada na sessão “Os gêneros
do discurso”, no seu livro a “Estética da Criação Verbal” (BAKHTIN, 2011).
4
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como um acontecimento, algo que realça o caráter socioideológico do processo de
atribuição de significados, comentado anteriormente (BAKHTIN, 2011).
Os enunciados possuem sentidos e estes estão ligados intimamente ao momento
da sua produção, às condições em que eles são produzidos e às condições em que eles são
especificamente recebidos por outros. Dessa forma, uma mesma palavra pode participar
de enunciados diferentes e ter significados distintos também; para isto basta que as
condições de sua enunciação sejam modificadas. Mesmo que a palavra se repita em vários
enunciados, o que se modifica em cada caso é a situação em que elas são empregadas e,
dessa maneira, uma mesma palavra pode ter significações bem distintas em cada
enunciado (QUADROS, 2014).
Dessa maneira, o processo de significação das palavras depende da interpretação
que os sujeitos fazem destas. Para Bakhtin (2011), quando o sujeito interage com os
outros, ele passa a utilizar as palavras alheias, dos outros, reacentuando-as, tornando-as
assim, palavras próprias-alheias, culminando, a partir de um processo de interpretação,
em palavras próprias. Ao selecionarmos uma palavra para um determinado enunciado,
observamos que esta palavra já carrega consigo um significado, não vem de um vazio,
mas de outros enunciados já vivenciados. Essas palavras serão então, apropriadas pelos
sujeitos na composição de novos enunciados (BAKHTIN, 2011).
Assim, sob essa perspectiva, os processos de elaboração dos significados das
palavras, dos conceitos científicos, emergem do processo de articulação, pelo confronto
de várias vozes definidas em um contexto sociohistórico, no qual a compreensão e a
expressão das palavras são determinadas pelas interações estabelecidas em um processo
discursivo (FONTANA, 2005).
De acordo com o que foi exposto, podemos observar que as ideias de Vigotski
(2009) e de Bakhtin (2011) sobre sentido e significado se assemelham em alguns pontos
e se distinguem em outros. A partir da perspectiva vigotskiana, o sentido da palavra está
relacionado ao significado individual da mesma; o sentido dependerá do contexto, do
momento e da situação vivenciada. Portanto, o sentido atribuído por uma pessoa, será
completamente diferente daquele atribuído por outra. Já o significado da palavra está
relacionado às experiências sociais dos sujeitos, são formados ao longo da história e
conservam-se para todos os sujeitos (ZUIN, 2011).
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Para Bakhtin (2011), o sentido da palavra também é pessoal, mas é definido e se
estabelece em uma cadeia de enunciados. Assim, uma cadeia de sentidos é construída ao
mesmo tempo em que uma cadeia de enunciados é desenvolvida durante as interações.
Nesse processo, cada sentido pode ser pensado como um dos elos na cadeia de sentidos.
Com relação ao significado, o autor afirma que este não está na palavra. O
significado está relacionado ao efeito da interação entre os interlocutores; por isso, o
significado de uma palavra em um enunciado dependerá das condições em que os
interlocutores se encontram e como estes se comportam na interação (ARAÚJO et al.,
2009).
Diante de tais posicionamentos, observamos algumas diferenças entre as
perspectivas dos dois autores. Para Vigotski, os significados estão atrelados ao aspecto
psicológico da generalização, uma vez que, ao significar as palavras, os sujeitos passam
a elaborar um ato de pensamento, ao mesmo tempo que o pensamento torna-se parte
integrante das palavras, formando uma unidade de pensamento linguístico. Já para
Bakthin, os significados das palavras estão atrelados ao contexto concreto, ao instante
histórico ao qual o enunciado pertence e, neste, os sentidos atribuídos às palavras são
reiteráveis e idênticos a cada vez que são utilizados em diferentes instâncias históricas
(ZUIN, 2011).
Em nosso trabalho, nos apoiamos em dois pontos comuns às ideias de Vigotski e
Bakhtin de que os significados não se concretizam em si mesmos, mas no fluxo existente
entre o sentido pessoal e as interações discursivas estabelecidas entre os sujeitos e de que
esses significados podem ser desenvolvidos no curso dessas interações (ZUIN, 2011).
Assim, no contexto sociohistórico das salas de aulas de Ciências, os sujeitos
(estudantes e professor) se relacionam uns com os outros, com materiais de laboratório,
com materiais didáticos, com aparatos tecnológicos, com conceitos científicos. São
dessas relações que emergem as interações entre os sujeitos, mediada pelas diferentes
formas de linguagem e pelo professor, que auxilia os estudantes no processo de
significação da palavra ao apresentar, discutir e interpretar juntamente com eles o uso e a
apropriação das palavras e dos conceitos científicos.
Neste sentido, os aspectos apontados por Vigotski e Bakhtin sobre a elaboração
dos significados e sobre a influência da linguagem e do contexto sociohistórico na
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apropriação dos significados foram desenvolvidos por Lemke (1997) com foco na
compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem nas salas de aulas de Ciências.
Em sua conhecida obra “Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y
valores”, Lemke (1997) explicita tais pressupostos, afirmando que o ensino e a
aprendizagem de Ciências são influenciados pelo contexto em que os sujeitos estão
inseridos, o qual abrange aspectos sociais, históricos e culturais. Esses sujeitos compõe
uma comunidade e, por fazerem parte dessa comunidade, estabelecem relações entre
pares, com outras comunidades, em outros espaços e ambientes além do escolar.
Segundo Lemke (1997), ao compor uma comunidade, os sujeitos buscam
maneiras de se comunicar e de se relacionar. A comunicação pode ser estabelecida por
meio de signos5 que são criados e manipulados nas situações vivenciadas pelos sujeitos.
Para compreendermos o funcionamento da comunicação entre os sujeitos,
devemos buscar entender como os sujeitos compreendem, ou não, os signos utilizados; e,
para tal, devemos analisar a linguagem. Esta é considerada por Lemke (1997) como um
sistema de recursos utilizados para construir significados.
No sentido de compreender o processo de significação dos conceitos pelos
estudantes, Lemke (1997) buscou referências no estudo da semiótica social para entender
esse processo de elaboração de significados. Segundo o autor, o foco da semiótica social
está em compreender como os membros de uma comunidade realizam suas atividades,
naquilo que é socialmente mais significativo em uma comunidade, como: falar, escrever,
dançar, vestir e construir. Sob essa ótica, o processo de elaboração de significados é uma
ação dos membros de uma comunidade e não apenas de um indivíduo.
Um significado é elaborado ou construído por sujeitos que fazem parte de uma
comunidade, a qual já estabeleceu certas convenções capazes de significar com as
palavras, diagramas ou gestos, por exemplo. Neste processo de elaboração de significados
dentro de um grupo social, sentidos são atribuídos pelos sujeitos. Portanto, uma palavra
ou um gesto não tem significado fora do contexto em que foi estabelecida(o) (LEMKE,
1997).

5

Para Lemke (1997), os signos exercem papel de mediação social na construção da vida de uma
comunidade e devem ser socialmente motivados (para a sua concepção e uso) com relação ao contexto no
qual eles são produzidos.
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De acordo com Lemke (1997), ao mesmo tempo em que isso ocorre, os sujeitos
buscam elaborar diferentes significados para uma mesma palavra ou um mesmo gesto.
Qualquer sujeito, pode elaborar diferentes significados sobre algo, dependendo do
contexto e das experiências do mesmo. Assim, sujeitos de diferentes comunidades e de
diferentes grupos de uma mesma comunidade podem ter maneiras diferentes de construir
significados. Os significados só fazem sentido para os sujeitos se são elaborados da
mesma maneira e para tal, os sujeitos devem pertencer a uma mesma comunidade ou a
uma parecida. Portanto, à medida em que compartilhamos os significados nos tornamos
membros do mesmo grupo social, ao menos parcialmente.
Para Lemke (1997) os significados socialmente reconhecidos são criados com
palavras e/ou gestos para realizar ações socialmente significativas. Usamos palavras e
gestos para comunicar informações, fazer pedidos, para elogiar, culpar, julgar, entre
outras. Além disso, vale enfatizar que as formas com que usamos os significados são
próprias das comunidades a que pertencemos.
Assim, quando um membro de uma comunidade realiza algo que possui
significado para os outros membros por meio de uma palavra, de um objeto ou de uma
ação, isso é produto de uma prática semiótica da comunidade da qual ele pertence.
Portanto, as práticas semióticas são ações que produzem significados em uma
comunidade. Essas formas de ação podem ser: discursos, gestos, construções, entre outros
(LEMKE, 1997).
Segundo Lemke (1997), cada uma dessas ações, são significativas se estão
inseridas em algum contexto amplo. Quando direcionamos as ações ou eventos para
vários contextos estamos favorecendo a elaboração de significado. Os significados que
são elaborados durante uma ação ou evento contém as relações que construímos entre
estas/estes e seus contextos. Desta maneira, elaborar significados é o processo de vincular
ações e eventos com os contextos.
Nesse sentido, uma ação tem um determinado significado dentro daquele contexto
em que ela é analisada. Ela depende especificadamente de cada tipo de sujeito: o professor
ou estudante, o médico ou paciente, o vendedor ou cliente - que a está realizando. Cada
um desses sujeitos pertence a uma comunidade social diferente e essa, por sua vez, está
incluída em um determinado lugar e circunstância diferentes das outras. Por essa razão,
como afirmado anteriormente, cada comunidade social elabora os seus significados de
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acordo com os padrões já estabelecidos entre os sujeitos pertencentes a esta comunidade.
Assim, cada comunidade estabelece através de relações entre os seus sujeitos,
determinados padrões de escrita, de leitura, de raciocínio e de trabalho que diferem de
outras comunidades (LEMKE, 1997).
Assim, para Lemke (1997) cada sala de aula é vista como comunidades sociais de
estudantes e de professores, que estabelecem relações e fazem parte do mesmo contexto
da sala de aula. Porém, cada um desses sujeitos possui sua maneira de falar, de escrever
e de raciocinar que são diferentes dos demais sujeitos dessa comunidade.
De acordo com Lemke (1997), os professores e os estudantes estabelecem relações
que são construídas a partir das normas, das expectativas, dos direitos, dos deveres e dos
papéis de cada um dentro da sua comunidade social. É a partir dessas relações que esses
sujeitos se tornam capazes de construir (ou reconstruir) os significados dentro do contexto
da sala de aula.
Assim, considerando que a linguagem é sempre uma criação de uma comunidade,
podemos pensar na sala de aula como comunidades nas quais são estabelecidas e criadas
relações entre os estudantes e os professores por meio da linguagem.
Analisando especificadamente as salas de aulas de Ciências, podemos perceber
que os professores de Ciências utilizam de uma linguagem específica para se comunicar
com os estudantes. Eles utilizam dessa linguagem para dar sentido a cada tema específico
de uma maneira muito particular, enquanto os estudantes utilizam a sua própria linguagem
para formar as suas ideias sobre o tema específico e estas podem ser muito diferentes das
ideias científicas. Esta pode ser uma das razões das dificuldades de se comunicar Ciência
(LEMKE, 1997).
Apesar dessas dificuldades, Lemke (1997) afirma que temos que aprender a ver o
ensino de Ciências como um processo social e como uma oportunidade de introduzir os
estudantes, ao menos parcialmente, dentro de comunidades de pessoas que falam
ciências. Isso implica que os estudantes de Ciências devem aprender a falar a linguagem
científica, bem como utilizar essa linguagem para ler, escrever, raciocinar e resolver
problemas tanto em ambientes específicos como as salas de aula e os laboratórios, quanto
na vida cotidiana. Ao utilizarem da linguagem científica para se comunicar, os estudantes
tornam-se membros de ativos da comunidade da qual fazem parte.
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Além da importância de se comunicar e de contribuir na elaboração de
significados, quando os estudantes aprendem a linguagem científica, eles estão
aprendendo também a observar, comparar, descrever, analisar, classificar, discutir,
questionar, argumentar, avaliar, criar hipóteses, concluir, generalizar, divulgar, escrever.
Estes são alguns aspectos que podem ser explorados pelos professores ao ensinarem a
linguagem científica nas salas de aulas de Ciências, os quais também podem contribuir
para o desenvolvimento dos estudantes em outras comunidades das quais eles também
fazem parte (LEMKE, 1997).
Para compreendermos os complexos processos de elaboração de significados que
ocorrem nas salas de aula, Castanheira, Green e Dixon (2007) afirmam que devemos fazer
uso de abordagens de análise que possibilitem meios para a identificação e descrição da
gama de oportunidades de aprendizagem construídas nas discussões das salas de aula e
que tais abordagens devem ser capazes de retratar a realidade dinâmica e variada dessa
sala de aula. As autoras também ressaltam que, ao buscarmos compreender como esses
processos ocorrem na sala de aula, é possível identificar e analisar padrões interacionais,
os quais se tornam invisíveis aos sujeitos com o passar do tempo, mas funcionam como
princípios que orientam as práticas desenvolvidas nas salas de aula (CASTANHEIRA et
al., 2007).
Neste sentido, Lemke (1997) valeu-se da análise de discurso fundamentada na
semiótica social, a partir da qual buscou caracterizar alguns padrões interacionais
percebidos por ele nas salas de aula de Ciências investigadas. O autor se baseou em
métodos linguísticos existentes, refinados e ampliados para cada tipo de análise transcrita
em seu trabalho. Os episódios foram analisados para identificar a estrutura da atividade,
das ações e estratégias usadas pelos professores e pelos estudantes ao utilizarem os
padrões de interação identificados pelo autor: o triádico e o debate professor-aluno. No
transcorrer dessa análise foram identificados diversos padrões de atividade juntamente
com algumas táticas de controle social. Além de analisar as estratégias típicas utilizadas
pelos professores, os episódios também foram analisados com relação ao
desenvolvimento do conteúdo científico.
Com relação aos padrões de interação, o chamado diálogo triádico por Mehan
(1979) é definido como uma estrutura de atividade que pode ser compreendida como um
modelo organizacional de eventos ou ações que ocorrem nas salas de aula, em que os
sujeitos envolvidos nesse processo já conseguem prever o que outros sujeitos irão fazer

17

ou dizer. O diálogo triádico (também conhecido como I-R-A) é composto basicamente
por três movimentos: a iniciação pelo professor, a resposta do estudante e a avaliação do
professor.
Como uma de suas atribuições, os professores avaliam a resposta dos estudantes
e podem fazê-lo até mesmo por meio de um momento de silêncio. Este pode ser
interpretado pelos estudantes como a necessidade de reformular a sua resposta anterior.
Em diálogos desse tipo, avaliações do professor do tipo “correta” e “errada”, são comuns,
pois muitas vezes ele está mais interessado em saber se os estudantes conhecem a
informação que ele deseja ouvir do no processo desenvolvido pelo estudante para
compreender aquela informação.
Observamos que esse padrão de interação é bastante recorrente nas salas de aula
de Ciências. O uso frequente desse padrão se justifica pelas vantagens que ele proporciona
aos professores. São eles que iniciam as interações, determinam o tema a ser trabalhado
e controlam a direção da discussão. Além disso, são eles que decidem quais os estudantes
poderão responder às suas perguntas e se a resposta está correta ou não. Podemos observar
que as regras desse diálogo favorecem o poder do professor e esta é uma das razões pela
qual esse estilo de estrutura de atividade é tão comum no ensino em geral e
especificamente no de Ciências (LEMKE, 1997).
Para Lemke (1997), neste tipo de estrutura de atividade os estudantes geralmente
escutam e leem a linguagem científica, mas falam e escrevem muito pouco. No entanto,
para aprender essa linguagem, eles precisam praticar a sua fala científica e não apenas
escutá-la. Como discutido, aprendemos a falar cientificamente quando compreendemos a
significar as palavras em um contexto, quando aprendemos a formular perguntas, a
argumentar, a raciocinar e a generalizar.
O segundo padrão interacional identificado por Lemke (1997), denominado
debate professor-aluno é menos comum no ensino. Nesse padrão de interação, os
estudantes estabelecem uma série prolongada de intercâmbios nos quais os mesmos
desafiam os professores quando não estão de acordo com ou não compreendem algum
ponto do tema discutido e o professor busca esclarecer as ideias relacionadas ao tema.
Na dinâmica desse padrão, os estudantes perguntam, o professor responde em
seguida outro estudante pode fazer uma nova pergunta com relação ao tema e depois
outro, dando início a um intercâmbio de perguntas e respostas entre os sujeitos. Mas, o

18

professor também pode dar início ao debate realizando perguntas para os estudantes.
Esses, por sua vez fornecem respostas, o professor continua o debate e isso se segue ao
longo da aula (LEMKE, 1997). Assim, o debate professor-aluno também é uma estrutura
de atividade bem definida que além de direcionar o discurso na sala de aula, como o
diálogo triádico, tem uma função adicional: a de discutir os aspectos não compreendidos
da matéria.
Nessa estrutura os estudantes têm a iniciativa e o poder para controlar o tema e a
direção do diálogo, quando tomam a iniciativa de fazer perguntas, mas ainda dependem
das repostas do professor para prosseguir com o debate. Portanto, o professor também
tem o controle do tema. Nesse sentido, os professores e estudantes compartilham do
controle e da direção do diálogo nesse intercâmbio de perguntas e respostas, mas
competem pelo poder de controlar o tema, uma vez que os estudantes estão buscando
compreender o tema ensinado pelos professores, enquanto estes buscam auxiliar os
estudantes nessa compreensão.
Para Lemke (1997) neste ponto, podem ocorrer divergências entre esses sujeitos,
uma vez que os estudantes e professores falam sobre o tema de maneiras diferentes,
usando termos em combinações semânticas diferentes. Nessa disputa sobre o poder de
controlar o tema, os estudantes falam sobre o tema de maneiras diferentes dos professores
e também utilizam das mesmas palavras dos professores em outros contextos e isso pode
representar significados muito diferentes.
Mortimer e Scott (2002) ampliam a discussão sobre os padrões de interação
identificados em salas de aula de Ciências. A partir de análises baseadas na dinâmica de
interação da sala de aula e no uso da linguagem nesses contextos, os autores identificaram
os padrões I-R-P-R-P e I-R-F-R-F, onde P significa uma ação discursiva de permitir o
prosseguimento da fala do estudante e F, um feedback para que o estudante elabore um
pouco mais sua fala.
Além dos padrões de interação discutidos pelos autores, outros aspectos sobre as
interações em sala de aula também são analisados por eles. São discutidos os seguintes
aspectos: as intenções do professor; o conteúdo do discurso; a abordagem comunicativa;
e a intervenção do professor.
Para Mortimer e Scott (2002), as intenções do professor podem ser identificadas
como a performance do professor na sala de aula, como ele dirige as aulas planejadas e
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apresenta as atividades que constituem as aulas de Ciências. Sobre o conteúdo do
discurso, os autores afirmam que as interações entre o professor e os estudantes pode estar
relacionada a uma ampla variedade de conteúdos incluindo, práticas científicas, aspectos
procedimentais, questões organizacionais e de disciplina e manejo de classe.

A

abordagem comunicativa fornece uma visão de como o professor trabalha as intenções e
o conteúdo de ensino por meio de diferentes intervenções pedagógicas, que resultam nos
diferentes padrões de interação discutidos anteriormente. Esse aspecto é central na
estrutura de análise proposta. Finalmente, a intervenção do professor, está relacionada às
formas de intervenções pedagógicas, cada uma dessas com um foco e caracterizadas pelas
ações do professor.
Todos esses aspectos evidenciam a complexidade das interações discursivas que
ocorrem nas salas de aula e nos fornecem uma noção da realidade dinâmica e variada
desses ambientes (CASTANHEIRA et al., 2007). Realçam também a importância de se
caracterizar os questionamentos dos professores como parte dessas complexas interações.
2.1.1 Os Questionamentos dos Professores na Aprendizagem de Ciências
De acordo com Souza (2012), existem diferenças pequenas entre os significados
das palavras “pergunta” e “questão”, sendo que estas podem até ser consideradas
sinônimos. No caso deste trabalho, consideramos importante diferenciá-las para que
possamos justificar nossa adoção do termo “questionamento”.
A palavra questão surge como Quaestionarem, do Latim, como a questão a ser
resolvida, a pendência, o problema. Assim, podemos tomar essa palavra como uma ação
questionadora. Esse conceito exprime uma ação, como algo a ser resolvido, a ser
problematizado ao questionarmos sobre algo, favorecendo um debate, uma discussão
entre as partes envolvidas (SOUZA, 2012). Já a palavra pergunta significa, no Latim,
investigar se o mar está fundo o suficiente para navegar. O processo aqui referido sobre
a navegação, está relacionado ao método de investigar, de buscar a fundo um diagnóstico
sobre algo que não se tem conhecimento. Nesse sentido, a pergunta pode ser considerada
como manifestação da natureza epistemológica (SOUZA, 2012), sem no entanto, realçar
a mesma natureza interacional e discursiva associada à ação questionadora.
Portanto, como Mehan (1979), Cazden (2001) e Chin (2007), assumimos o termo
questionamento neste trabalho, uma vez que estamos interessadas em investigar a
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influência de ações questionadoras do professor (no sentido discutido no parágrafo
anterior) sobre o processo de elaboração de significados dos conceitos pelos estudantes
que vivenciam o contexto de atividades fundamentadas na modelagem analógica em aulas
de Ciências.
Entre potenciais benefícios dos questionamento dos professores nos processos de
ensino e aprendizagem de Ciências, autores como Smart e Marshall (2013), apontam que
eles podem favorecer a formação crítica dos estudantes e propiciar o seu engajamento
cognitivo nas salas de aulas. Isso porque os professores passam a dar voz aos estudantes,
delegando a eles o controle das elaborações de significados provenientes das interações
sociais dos sujeitos, bem como realçando a importância de se validar essas elaborações
diante da comunidade escolar.
Harris, Phillips e Penuel (2012) apontam que, quando os estudantes estão
envolvidos em atividades realizadas em grupo, nas quais eles podem compartilhar suas
ideias, os questionamentos dos professores podem auxiliá-los no desenvolvimento de
habilidades como raciocínio e argumentação, além de incentivar as interações entre os
estudantes e o professor.
Em seu estudo sobre esses questionamentos, Mehan (1979) identificou padrões de
interação em que é possível observar os momentos de alternância de turnos de fala entre
os professores e estudantes. Nesse processo, o autor buscou relacionar os
questionamentos dos professores - chamados por ele de iniciação - com as ações dos
professores. Assim, ele categorizou quatro tipos de iniciação.
A primeira, denominada iniciação de escolha, requer do estudante que ele
concorde ou discorde de uma afirmação feita pelo professor. O estudante pode utilizar
das respostas sim ou não e também optar por uma escolha entre duas possibilidades. A
segunda, denominada iniciação de produto, requer do estudante uma resposta factual,
como um número, um nome, uma cor, um lugar etc. A terceira é denominada iniciação
de processo e requer do estudante uma interpretação ou uma opinião sobre os
questionamentos do professor. Finalmente a quarta, denominada iniciação de
metaprocesso, demanda do estudante uma reflexão sobre o seu próprio pensamento e
conhecimento, realizando conexões entre as respostas e explicações dadas e entre os
raciocínios que as fundamentam (MEHAN, 1979).
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Nos processos de iniciação, os estudantes interagem com os professores e com os
outros estudantes, ao realizarem afirmações, questões e até respostas que encadeiam
outras iniciações. De acordo com Mehan (1979), os conhecimentos científicos e sociais
estão implícitos nessas iniciações que acontecem nas interações entre os sujeitos da
comunidade escolar.
Outro trabalho sobre esses questionamentos que é importante mencionar é o de
Chin (2007), no qual a autora aponta que questionamentos do professor podem ser
capazes de fomentar o diálogo entre os sujeitos, contribuindo para a comunicação e
expressão dos mesmos e para o desenvolvimento do pensamento científico dos
estudantes. Essa autora, se propôs a analisar os tipos de questionamentos de professores
ao pesquisar as interações entre os sujeitos em um contexto real de uma aula de Ciências
em Singapura. Tal contexto foi caracterizado por: um número elevado de estudantes por
sala; limitações de tempo para cumprir todos os tópicos exigidos no currículo nacional de
Ciências; cobranças sobre os professores relacionadas ao sucesso dos estudantes em
exames nacionais; e pelo fato de os professores se comunicarem com os estudantes por
meio da língua inglesa, considerada oficial, mas não coincidente com a língua de origem,
falada pelos estudantes em seu cotidiano.
Nesse trabalho Chin (2007) elaborou categorias a partir das ideias de Carlsen
(1991), consideradas relevantes no estudo sobre interações sócio linguísticas e que
contribuíram para a criação e definição das categorias pela autora. Os aspectos
relacionados às ideias de Carlsen nos quais ela se baseou foram: o contexto dos
questionamentos; o conteúdo dos questionamentos; e as respostas e reações aos
questionamentos.
Fundamentada nesses aspectos centrais de Chin (2007), quatro categorias
emergiram da análise dos seus dados. A primeira delas, denominada questionamento
socrático, é composta de questionamentos que têm o objetivo incentivar a fala dos
estudantes e guiar o pensamento deles; a segunda, denominada tapeçaria semântica,
constitui-se de questionamentos cujo objetivo principal é auxiliar os estudantes a
entrelaçar ideias diferentes e conceitos abstratos em um quadro conceitual coerente; a
terceira categoria proposta foi denominada enquadramento. Neste caso os professores
utilizam dos questionamentos para enquadrar/situar um problema, um tema, uma questão
de maneira a estruturar a discussão que se segue; e por último, a categoria quebra-cabeça
verbal, na qual os questionamentos do professor auxiliam os estudantes na utilização de
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terminologia científica, no uso de palavras-chave e frases na formulação de declarações
proposicionais integradas.
Podemos observar que as categorias de questionamentos propostas por Chin
(2007) para analisar as interações estabelecidas entre o professor e os estudantes naquele
contexto refletem bem os processos vivenciados em muitas salas de aula de Ciências
(inclusive as brasileiras), nas quais os estudantes necessitam ser incentivados a falar a
linguagem da Ciência e de raciocinar utilizando uma variedade de modos de
representação como: equações químicas, fórmulas, modelos, símbolos, gráficos etc. Isso
é relevante, pois pesquisas com estudantes de Ciências, especialmente de Química, em
diferentes contextos de ensino (por exemplo: MACHADO; MOURA, 1995; DRIVER et
al., 1999; MORTIMER; SCOTT, 2002) evidenciam as dificuldades dos estudantes de
Ciências em falar, ler e escrever essa linguagem; algo que evidencia também a
necessidade de apoiá-los nessas tarefas.
Como afirmado, compreender os processos de interação estabelecidos na sala de
aula entre professores e estudantes é complexo. Isso envolve o entendimento com relação
às interações entre conteúdo e contexto, entre respostas e reações a elas. Assim, quando
os professores têm acesso a esse entendimento, eles podem guiar de maneira mais eficaz
os estudantes no processo de elaboração de significados.
Portanto, estudos sobre os questionamentos dos professores, podem contribuir
para a ampliação das estratégias de ensino, uma vez que ao tomarem consciência da
influência dos seus questionamentos sobre a aprendizagem dos estudantes, os professores
podem pensar em processos de elaboração de questionamentos mais adequados às
situações de ensino por eles vivenciadas (ROTH, 1996).
Diante da relevância da compreensão dos processos de interação entre os sujeitos
na sala de aula fomentados pelos questionamentos dos professores, acreditamos que é
importante analisar do papel desses questionamentos em um contexto que pode propiciar
ricas oportunidades de interações entre os estudantes e os professores de Ciências como
o da modelagem analógica.
2.2

Modelos, Analogias e Linguagem na Aprendizagem de Ciências
De acordo com Gilbert e Justi (2016), modelos são artefatos humanos que apoiam

o pensamento, os quais são materializados (expressos) de alguma maneira que favoreça
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a sua manipulação em diferentes práticas epistêmicas. Nesse sentido, a ideia de artefatos
materiais não é oposta a de ideias teóricas ou abstratas.
Por isso, ao associarmos a ideia de artefatos com a ideia de modelos, podemos
pensar nas várias funções que os modelos podem desempenhar na Ciência, dependendo
do contexto em que eles são elaborados. Dentre essas várias funções epistêmicas, duas se
destacam: a de representação e a de produção do conhecimento (KNUUTTILA, 2005).
Knuuttila (2005) afirma que quando os modelos são utilizados com a função
epistêmica de representação, esta deve ser compreendida como uma atividade mediadora
e criativa que envolve objetos, processos e ideias, ao contrário da relação de similaridade
estreita entre modelo e a entidade que ele representa.
Existem algumas críticas sobre essa última perspectiva, a qual considera um
modelo como uma representação em si, uma vez que ao pensarmos nos modelos como
representação de algo, pode significar que devemos conhecer suficientemente a entidade
(objeto, sistema, processo ou ideia) a ser representada ao ponto de reconhecermos o seu
conteúdo e a maneira de representá-la. Os autores Gilbert e Justi (2016), afirmam que isso
não é possível, por duas razões principais: (i) em alguns domínios da Ciência não
conseguimos identificar o que está sendo representado pelos modelos; e (ii) os modelos
são representações parciais que não dependem de teorias e do mundo real.
No entanto, um modelo pode assumir o papel de uma representação quando ele é
produzido e/ou utilizado por um agente. Neste caso, cabe ao agente a especificação das
similaridades almejadas entre o modelo e a entidade modelada e as suas finalidades
(GIERE, 2004).
Gilbert e Justi (2016), afirmam que a consideração dessa relação triádica entre o
modelo, a entidade modelada e o agente (produtor ou usuário do modelo) possui duas
implicações importantes: (i) modelos distintos podem ser produzidos, focando em
diferentes aspectos dos domínios representados; (ii) diferentes agentes podem utilizar um
mesmo modelo para diferentes fins. Assim, os autores em consonância com as ideias de
Knuuttila (2005) sinalizam uma mudança de foco sobre os modelos, antes entendidos
como representações do mundo, para um em que eles são artefatos usados pelos agentes
para representar o mundo.
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Sobre a função epistêmica de produção de conhecimento, Gilbert e Justi (2016)
afirmam que os modelos podem ser utilizados com finalidades específicas como: fazer
simplificações e idealizações; fornecer suporte a argumentos, explicações e previsões.
Com relação a essa função epistêmica, os modelos produzidos são artefatos que
pertencem aos ambientes humanos coletivos, passíveis de interpretações, significados
e conhecimentos a eles relacionados. Isso implica que as relações entre os modelos e a
realidade (entidade) vão além daquela de representação (KNUUTTILA, 2005).
Segundo Gilbert e Justi (2016), sob esse ponto de vista, podemos entender
porque os modelos estão intimamente relacionados ao nosso conhecimento sobre o
mundo. Questões científicas são abordadas na sua produção e a maioria dos
conhecimentos que são elaborados durante a produção dos modelos resultam em
diferentes tipos de inferências sobre a entidade que está sendo modelada.
Dessa maneira, seja ao assumirem a função de representação de uma entidade ou
de ferramenta de produção de conhecimento, sob essa perspectiva, os modelos podem ser
considerados artefatos da linguagem científica, que atuam como mediadores da
comunicação, negociação de ideias e atribuição de significados.
Para Gilbert e Justi (2016), um ensino de Ciências a partir do qual se assume a
perspectiva dos modelos como artefatos de pensamento e suas multifunções epistêmicas
pode contribuir tanto para a aprendizagem dos sujeitos, quanto para a utilização desses
artefatos na geração de um novo conhecimento pelos estudantes. Isso porque, durante o
processo de produção dos modelos, os estudantes são incentivados a imaginar como os
objetos são, comportam-se e interagem entre si, independente da sua existência no mundo
real.
Assim, como um artefato de linguagem e pensamento, os modelos criados e
expressos pelos estudantes podem auxiliá-los na comunicação das informações e fornecer
suporte para os seus pensamentos; isto é, por meio deles os estudantes interagem com os
outros, expressam o que eles imaginam com aquele determinado artefato e, se
expressando, negociam entre si e com o professor e (re)elaboram ideias e significados
(CUNHA; GIORDAN, 2012; QUADROS, 2014).
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Segundo Gilbert e Justi (2016), os modelos pode ser expressos de diferentes
modos, como: equações, símbolos, gráficos, imagens, simulações analogias e entre
diversas outras formas de expressão verbal, como as analogias.
De acordo com Clement (2008) as analogias estão intimamente relacionadas aos
modelos, uma vez que além de serem um modo de expressão destes, elas podem ser fontes
de ideias no processo de elaboração dos modelos.
As analogias são definidas por Gentner (1989) como comparações que propiciam
o estabelecimento de relações de similaridade entre um domínio familiar, denominado
fonte ou análogo e outro não familiar, ou pouco familiar, denominado alvo. Por exemplo,
relações de similaridade podem ser estabelecidas entre o dinamismo do equilíbrio
químico (domínio alvo) e o dinamismo do equilíbrio físico na situação de um atleta
correndo em uma esteira ergométrica (domínio análogo). A correia da esteira e o atleta se
movimentam com a mesma velocidade e em sentidos opostos. Isso faz com que o atleta
permaneça no mesmo lugar, embora esteja em movimento. De forma similar, no
equilíbrio químico, as reações direta e inversa se processam com a mesma velocidade.
Isso faz com que alterações macroscópicas no sistema em equilíbrio químico não sejam
percebidas, embora as reações estejam ocorrendo (THIELE; TREAGUST, 1994). As
correspondências das relações de similaridades dessa analogia, representadas por setas
bidirecionais preenchidas, são explicitadas no quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Correspondência de similaridades entre o equilíbrio físico e o equilíbrio
químico.
Análogo
(Equilíbrio físico)

Correspondência

Alvo
(Equilíbrio químico)

O atleta e a esteira se
movimentam em sentidos
opostos, com a mesma
velocidade

As reações direta e inversa
ocorrem
com
a
mesma
velocidade

O atleta permanece
mesmo lugar na esteira

no

Não são percebidas alterações
macroscópicas no sistema em
equilíbrio químico

O atleta e a esteira estão em
movimento

As reações direta e inversa estão
se processando no equilíbrio
químico
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Como os modelos, as analogias também podem ser consideradas artefatos de
pensamento, porque o processo de elaboração de modelos pode acontecer a partir da
busca ou criação dessas relações de similaridade entre os domínios comparados em lugar
da identificação de relações de similaridades pré-existentes entre eles. Assim, através do
raciocínio analógico, os sujeitos podem buscar ou criar relações de similaridade na
tentativa de gerar e de ampliar o conhecimento sobre o domínio alvo (a entidade
modelada) (MOZZER; JUSTI, 2015).
Quando analogias são estabelecidas, atributos de objetos (propriedades descritivas
como cor, tamanho, forma etc.) de elementos do análogo e do alvo são ignorados em prol
das relações de similaridade entre os domínios comparados (GENTNER, 1989). Assim,
durante o processo de raciocínio analógico um modelo pode ser produzido
(NERSESSIAN, 1999) e, neste caso, as analogias atuam como as fontes de ideias
mencionadas por Clement (2008).
As analogias assumem diferentes funções no ensino de Ciências, sendo as principais
delas: a explicativa, a criativa (GLYNN et al., 1989) e a comunicativa (WILBERS; DUIT,
2006). A função explicativa das analogias está relacionada ao uso das mesmas quando estas
são apresentadas aos estudantes pelos professores ou livros didáticos, para contemplar uma
explicação mais inteligível para eles sobre algum aspecto do domínio alvo de difícil
compreensão. Nessa função, as analogias podem promover a identificação de relações de
similaridade entre conhecimentos prévios e os conceitos científicos pouco familiares aos
estudantes, facilitando a sua compreensão.
A função criativa das analogias está relacionada ao uso das mesmas na solução de
problemas, na identificação de novos problemas e na elaboração de novas hipóteses (GLYNN
et al., 1989). De acordo com Oliva (2004), quando os estudantes elaboram analogias com essas
finalidades, tal processo pode ajudá-los a desenvolver e utilizar a criatividade e as habilidades
necessárias para compreender as novas relações entre o domínio alvo e o análogo.
Com relação à função comunicativa apontadas por Wilbers e Duit (2006), essas estão
relacionadas ao sentido semiótico da analogias, uma vez que as analogias são signos. Por essa
razão, elas funcionam como um meio de comunicação nas salas de aula, uma vez que elas
representam ideias, conceitos ou fenômenos da forma como são compreendidos pelos
estudantes (modo de expressão de modelos). Elas também funcionam como meio de
comunicação quando são interpretadas pelos estudantes e quando os mesmos as elaboram na
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tentativa de solucionar problemas (fonte de ideias para elaboração de modelos). Assim, a
função comunicativa das analogias sempre está conjugada às funções explicativa e criativa.
Além das analogias, existem outros tipos de comparações, dentre os quais
destacamos as similaridades literais e as comparações de mera aparência. As
similaridades literais ocorrem a partir da correspondência tanto de relações de
similaridade, quanto de atributos de objetos similares aos domínio comparados
(GENTNER, 1989). Por exemplo, uma comparação entre a dissolução do açúcar e do sal
em água, na qual são colocados em correspondência atributos como o “desaparecimento”
do soluto e a formação de uma solução líquida e relações de similaridade como o balanço
das interações entre as espécies em ambos os sistemas, pode ser enquadrada nessa
categoria (MOZZER; JUSTI, 2015). As correspondências das relações de similaridades,
representadas por setas bidirecionais preenchidas, e de atributos de objeto, representadas
por setas bidirecionais hachuradas, dessa similaridade literal são explicitadas no quadro
2 a seguir:
Quadro 2: Correspondência de similaridades entre a dissolução do sal e do açúcar.
Análogo
(Dissolução do sal)

Correspondência

Alvo
(Dissolução do açúcar)

O sal “desaparece” na água

O açúcar “desaparece” na água

Forma-se uma solução líquida

Forma-se uma solução líquida

A interação sal-água é mais
intensa do que as interações salsal e água-água

A interação açúcar-água é mais
intensa do que as interações
açúcar-açúcar e água-água

Nas comparações de mera aparência apenas os atributos de objetos dos elementos
dos domínios comparados são colocados em correspondência (GENTNER, 1989). Por
exemplo, o slogan da marca de roupas Malwee - “gostosa como um abraço” - a
característica sensorial do abraço (gostoso) pode ser colocada em correspondência com uma
característica descritiva das roupas da marca (confortáveis) (SILVA; MOZZER, 2015). As
correspondências de atributos de objeto, representadas por setas bidirecionais hachuradas,
dessa comparação de mera aparência são explicitadas no quadro 3 a seguir:
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Quadro 3: Correspondência de similaridades entre as roupas Malwee e o abraço.
Alvo
(Roupas Malwee)

Correspondência

Prazer que se sente ao
vestir a roupa da marca

Análogo
(Abraço)
Prazer que se sente ao
ganhar um abraço

As comparações de mera aparência pouco contribuem para a compreensão de aspectos
que vão além das características superficiais comparadas, ou seja, frente às analogias, possuem
um baixo poder inferencial. Apesar disso, esse tipo de comparação é estabelecida com mais
frequência pelos estudantes, uma vez que correspondências superficiais são mais facilmente
percebidas se comparadas às correspondências de relações de similaridade (RATTERMANN;
GENTNER, 1998; MOZZER; JUSTI, 2015).
Por outro lado, as analogias são mediadores mais profícuos na aprendizagem de Ciência
do que as comparações de mera aparência, uma vez que na busca pela compreensão de
analogias prontas (função explicativa) ou na elaboração de analogias pelos estudantes (função
criativa), é fundamental que eles pensem além das similaridades superficiais percebidas entre
domínios comparados para que sejam capazes de identificar ou de criar

relações de

similaridade funcionais, estruturais, causais, entre outras (MOZZER; JUSTI, 2015).
Gentner (2016) afirma que todos os sujeitos nascem com uma boa capacidade
relacional e que a compreensão e desenvolvimento da linguagem pelos sujeitos, promove
capacidades adicionais de representar e raciocinar sobre e com as relações de similaridades,
estabelecendo abstrações relacionais e podendo criar novos significados linguísticos.
Como discutido anteriormente a partir da função comunicativa das analogias
apontada por Wilbers e Duit (2006), elas podem ser vistas como artefatos de linguagem
quando, por meio delas, os estudantes expressam ideias, conceitos ou fenômenos da forma
como são compreendidos por eles. Mas, ao mesmo tempo, podemos considerá-las artefatos de
pensamento, uma vez que, por meio delas, os estudantes podem buscar conexões entre o já
conhecido e o desconhecido, na tentativa de elaborar entendimentos e de solucionar problemas.
Esse importante papel das analogias como artefatos de pensamento/cognição, tem
sido reconhecido em estudos como os de Ogborn e Martins (1996) e Martins e Ogborn
(1997), que apontam as analogias como fonte de explicações científicas. Essas
explicações envolvem a criação de novas visões do mundo, nas quais passam a existir
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novas entidades constituintes e participantes de uma nova realidade, que possuem
possibilidades de ações e interações em um determinado contexto.
No caso do cientista Maxwell discutido por Nersessian (2002), por exemplo, ele
buscou compreender o conceito de campo eletromagnético, até então desconhecido na
época, por meio da elaboração de uma analogia com a mecânica das máquinas. Neste
processo ele buscou comparar, o movimento de vórtices de éter6 que giravam entre os
ímãs com o movimento de um sistema de rodas interdependentes em máquinas. Ao
estabelecer essa comparação, o cientista percebeu que a proposição de vórtices girando
em mesma direção, retardaria ou cessaria o movimento, devido às forças de atrito
ocasionadas. Isso levou o cientista a elaborar um novo análogo. Neste processo, para
solucionar o problema, ele incluiu “partículas de rodas ociosas” entre os vórtices
propostos, girando em direção oposta a eles, como aquelas existentes nos sistemas
mecânicos.
Como ilustra esse caso histórico, uma explicação é compreendida como entidades
que se juntam para produzir fenômenos. Essas explicações são, então, baseadas na
natureza e na ontologia das entidades físicas, favorecendo o uso de metáforas e analogias
nas explicações científicas (MARTINS et al., 1999).
Diante do que discutimos nessa seção, tanto os modelos quanto as analogias são
entendidos neste trabalho como artefatos de linguagem e de pensamento e, por isso,
acreditamos como Gilbert e Justi (2016) e Oliva e Aragón (2009) entre outros, ser importante
explorar o potencial de ambos no Ensino de Ciências por meio da inserção dos estudantes em
atividades de produção de conhecimento curricular, de forma semelhante aos processos de
produção de conhecimento na Ciência.
2.2.1 Modelagem e Modelagem Analógica no Ensino de Ciências
De acordo com Hodson (2014), um ensino de Ciências pautado no uso e
elaboração de modelos pode desenvolver uma visão da Ciência como uma prática que
busca compreender os fenômenos e eventos para a construção de teorias, além de ter o
potencial de promover o interesse dos estudantes pela Ciência e de favorecer o
entendimento sobre o impacto social de uma ideia e/ou processo científico na sociedade.

6

Os vórtices de éter foram propostos como movimentos intensos em forma espiral em uma região limitada
pelo fluido de éter.
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Ademais, ao serem envolvidos no processo de modelagem - entendido de forma
geral como a elaboração, crítica e refino de modelos (JUSTI; GILBERT, 2006) - os
estudantes podem aprender a fazer Ciência, sendo introduzidos em práticas que buscam
desenvolver conhecimentos científicos; na seleção de dados e informações; na elaboração
de hipóteses e explicações; na comunicação de ideias e teorias; e na argumentação a partir
diferentes ideias e/ou pontos de vista etc. (HODSON, 2014).
Diante da importância desse processo no ensino de Ciências, Justi e Gilbert
(2002), buscaram caracterizar a modelagem científica, por meio de um diagrama
nomeado “Modelo de Modelagem” (figura 1), o qual envolve ciclos recorrentes de
criação, expressão, testes (empíricos e/ou mentais) e avaliação de modelos.

Figura 1: Modelo de Modelagem (GILBERT; JUSTI, 2016 p. 32 ).
No diagrama da figura 1, as etapas de criação, expressão, teste e avaliação de
modelos estão representadas por esferas. Estas, por sua vez, são interligadas por arrestas
de cordas que representam quatro processos cognitivos que permeiam a modelagem.
Estes são: o raciocínio analógico; o uso de representações imagéticas; os experimentos
mentais e a argumentação.
Quandos os sujeitos elaboram modelos, eles podem fazer uso de raciocínios
analógicos como fonte de ideias para os seus modelos (CLEMENT, 2008). Focamos
nosso estudo nesse processo cognitivo, uma vez que nas atividades fundamentadas em
modelagem analógica, os sujeitos buscam e/ou criam relações de similaridades entre os
domínios comparados, na tentativa de gerar e ampliar seus conhecimentos sobre a
entidade modelada (GILBERT; JUSTI, 2016).
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Com relação ao segundo processo cognitivo mencionado, as representações
imagéticas, os sujeitos buscam se comunicar por meio de imagens que são representações
internas. Porém, essas representações imagéticas são consideradas também interpretações
de elementos da representação interna em correspondência com os elementos da
representação externa. Dessa forma, as representações externas, podem ser, por exemplo,
diagramas, imagens bidimensionais e também gestos, desde que todos estes auxiliem os
sujeitos na expressão da atividade cognitiva dos mesmos no processo de modelagem
(GILBERT; JUSTI, 2016).
Outro processo cogntivo atrelado à modelagem é o experimento mental7. Este é
importante para a realização de inferências sobre a entidade modelada pelo sujeito, as
quais influencia especialmente na revisão e avaliação dos modelos elaborados
(GILBERT; JUSTI, 2016).
A argumentação também é considerada um processo cognitivo na modelagem,
isto porque, no contexto científico, ela pode ser compreendida como um processo no qual
os sujeitos justicam o seu posicionamento a partir da coordenação de dados e teorias
científicas. Ao considerarmos os modelos elaborados pelos sujeitos como artefato de
pensamento, podemos afirmar que estes podem ser utilizados como evidências, nas quais
eles podem se basear para justificar suas ideas, desempenhado um papel persuasivo na
comunidade científica (GILBERT; JUSTI, 2016).
Além dos processos cognitivos representados nesse tetraedro, todas as esferas
estão a uma mesma distância umas das outras e, independentemente do giro desta
estrutura no espaço, as esferas continuam relacionadas da mesma forma. Essa
representação busca ressaltar que esse processo é não linear, dinâmico e que não segue
uma ordem pré-determinada (GILBERT; JUSTI, 2016).
De maneira resumida, as etapas da modelagem são caracterizadas por Gilbert e
Justi (2016) como a seguir:
 Criação (ou elaboração): ocorre a produção do modelo a partir da interação dinâmica
e simultânea em alguns casos, das seguintes subetapas: (i) definir e entender os
objetivos propostos para os modelos; (ii) obter informações sobre a entidade a ser
modelada a partir das estruturas cognitivas originadas dos sujeitos e/ou de fontes
7

Um experimento mental é um processo individual, porém, em nosso trabalho, focamos na negociação
social das inferências originadas dos experimentos mentais durante a revisão e avaliação dos modelos.
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externas: como atividades empíricas, referências e outros; (iii) selecionar os aspectos
que poderão ser utilizados para descrever a entidade modelada, ou seja, a fonte do
modelo: definir uma analogia ou modelo matemático para fundamentar o modelo.
 Expressão: o modelo elaborado pelos sujeitos é materializado de alguma maneira para
que a sua manipulação seja possível à outros sujeitos. Nesse sentido, o modelo pode
ser expresso de várias formas representacionais externas como: 3D (concreto), 2D
(desenhos, diagramas e outros), virtual (programas computacionais), gestual,
matemática, verbal (p. ex., analogias), ou qualquer combinação destes.
 Teste: os modelos devem ser testados com relação ao seu poder explicativo e, se
necessário, eles devem ser reformulados ou abandonados com a proposição de novos
modelos. Nesta etapa, são realizados testes empíricos e/ou mentais. As simulações
mentais são realizadas com o objetivo de possibilitar previsões ou explicações para o
comportamento das entidades modeladas. Já os testes empíricos dependem do aspecto
da entidade do alvo modelado e dos recursos materiais disponíveis para a sua
realização.
 Avaliação: nessa etapa a validade explicativa do modelo (abrangência) e as suas
limitações devem ser identificadas a partir da contraposição do modelo com seus
objetivos iniciais e da tentativa de usá-los em outros contextos.
Durante todo o processo de modelagem descrito, os modelos são criados,
discutidos, testados e avaliados dentro de uma comunidade científica até que sejam
consensualmente aceitos dentro dessa comunidade (GILBERT; JUSTI, 2016).
Justi e Gilbert (2002), apoiaram-se nesses aspectos centrais para propor as bases
para a elaboração e desenvolvimento de atividades colaborativas de criação, crítica,
revisão, validação e utilização de modelos no Ensino de Ciências Fundamentado em
Modelagem. No trabalho de 2002 e em outros subsequentes (JUSTI, 2006; GILBERT;
JUSTI, 2016), os autores apresentam diretrizes para guiar professores e estudantes em
atividades de modelagem de diferentes níveis de complexidade, as quais podem ser
desenvolvidas nas salas de aulas de Ciências. Algumas delas contempladas na próxima
seção.
Em trabalhos anteriores, Justi, Gilbert e seus colaboradores assumiram a visão de
modelos como representações parciais da entidade modelada. Porém, esses autores
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argumentam que quando os estudantes estão envolvidos em atividades de modelagem,
eles têm a possibilidade de elaborar conhecimento, utilizando os modelos como artefatos
epistêmicos. Em outras palavras, nas atividades de modelagem destinadas ao ensino de
Ciências como as propostas por esses autores e seus colaboradores as duas funções dos
modelos discutidas anteriormente são conjugadas (GILBERT; JUSTI, 2016).
Pesquisas destinadas ao ensino de Ciências e realizadas principalmente no
domínio do ensino de Química - como as de Mozzer e Justi (2009), Mendonça e Justi
(2010) e Maia (2006) – ressalta que atividades fundamentadas em modelagem têm
contribuído para o ensino e aprendizagem de temas químicos de difícil compreensão pelos
estudantes, como interações intermoleculares, ligações químicas e equilíbrio químico,
além de fomentarem o desenvolvimento de práticas científicas como a argumentação
(MENDONÇA, 2011) e desenvolverem a capacidade de visualização8 dos estudantes
(QUEIROZ, 2009).
Baseadas nas contribuições dessas e de outras pesquisas realizadas com atividades
fundamentadas em modelagem, na importância das analogias e do raciocínio analógico
como fonte de ideias para elaboração de modelos, Mozzer e Justi (2009) propuseram uma
descrição para o processo de elaboração, crítica e refino de modelos e analogias, ao qual
denominaram modelagem analógica. As etapas desse processo são descritas a seguir.
Na etapa de criação de modelos e analogias, os estudantes são confrontados com
a entidade a ser a modelada. Ao mesmo tempo, eles são estimulados a ter ou recordar
experiências com o alvo (entidade modelada), as quais podem surgir de observações
diretas ou indiretas, de informações disponíveis ou de suas estruturas cognitivas. Em
paralelo, os estudantes selecionam um domínio análogo com o qual seja possível
estabelecer similaridade para a criação de modelos iniciais e da própria analogia.
Na etapa de expressão, os estudantes são solicitados a expressar o modelo e a
analogia criados. Eles podem expressá-los por meio de materiais (por exemplo: bolinhas
de isopor, massinhas de modelar, palitos de dente e outros), imagens, representações
matemáticas e verbalmente. No caso das analogias, elas são expressas verbalmente e

8

O termo visualização diz respeito a capacidade do estudante no desenvolvimento e na utilização de
representações no ensino de química, tanto na elaboração quanto na comunicação de conhecimentos
(QUEIROZ, 2009)
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nesse processo os estudantes devem identificar de forma explícita as similaridades e as
diferenças entre os domínios comparados.
Nessa etapa, o professor tem o papel fundamental de auxiliar os estudantes no
processo de alinhamento entre as partes mapeadas dos domínios comparados, para
facilitar a expressão do mapeamento9 das similaridades estabelecidas. Além disso, o
professor também pode guiar os estudantes a reconhecer e expressar, as diferenças entre
os domínios, ou seja, aspectos que não devem ser comparados, uma vez que elas traduzem
as limitações de uma analogia (HARRISON, 2008).
Os modelos expressos são testados (etapa de teste) através de experimentos
mentais e/ou empíricos, nos quais os estudantes podem ter a oportunidade contrapor os
modelos elaborados com os objetivos iniciais para os quais eles foram criados. Com
relação ao teste das analogias, este é realizado de maneira mental, quando os estudantes
contrapõem as similaridades e as diferenças identificadas na comparação elaborada. Caso
a analogia venha a falhar, ou seja, as diferenças entre os domínios comparados superarem
as relações de similaridade que eles estabelecem, ou que as relações de similaridade não
forem condizentes com os aspectos do alvo modelados, os estudantes necessitam ser
guiados pelo professor no sentido de reformulá-la ou propor uma outra analogia. Isto
também ocorre quando são identificadas possíveis incoerências no modelo produzido
(MOZZER; JUSTI, 2009).
Os estudantes necessitam avaliar os modelos e analogias propostos (etapa de
avaliação). Isso ocorre quando esses modelos e analogias são usados em outros contextos.
O objetivo dessa etapa é de que os estudantes identifiquem as limitações e a abrangência
dos modelos e analogias elaborados e revisados, ou seja, o que eles são e o que não são
capazes de explicar (MOZZER; JUSTI, 2009).
Especialmente no caso das analogias, isso significa identificar quais aspectos do
análogo e do alvo comparados devem e quais não devem ser mapeados (limitações da
analogia) e em quais casos a analogia elaborada se aplica (abrangência da analogia)
(MOZZER; JUSTI, 2009).
Pesquisas como as de Clement (2008), Olivia e Aragón (2009) e Mozzer e Justi (2012),
realçam resultados frutíferos de trabalhos fundamentados em atividades de modelagem
9

O processo de mapeamento ocorre quando os aspectos similares dos domínios análogo e do alvo são
colocados em correspondência (MOZZER; JUSTI, 2015).
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analógica com relação à aprendizagem dos estudantes, uma vez que em atividades desse tipo
eles têm oportunidades de estabelecer relações de similaridade que fazem sentido para eles;
vivenciar práticas semelhantes às científicas; e desenvolver seu raciocínio analógico,
criatividade e imaginação.
Atividades dessa natureza são concebidas para que os estudantes trabalhem em
grupo e com auxílio do professor, uma vez que estas propiciam várias situações dialógicas
e argumentativas (GILBERT; JUSTI, 2016). Ao realizarem essas atividades em grupos,
os estudantes têm oportunidade de expressar suas ideias e similaridades para os outros
colegas, e isto contribui para a reflexão sobre elas. Neste sentido, essas atividades também
favorecem a comunicação e a elaboração de significados pelos estudantes, uma vez que
eles estão envolvidos em uma comunidade (grupos e a turma) e que por isso, os processos
de socialização são recorrentes.
De acordo com Maia (2006) e Mozzer e Justi (2009), os professores possuem papel
relevante em atividades fundamentadas em modelagem e modelagem analógica, um vez que
eles guiam os estudantes durante todo o processo de elaboração e revisão crítica das analogias
e dos modelos.
Durante os processos de modelagem, o professor auxilia os estudantes na identificação
de possíveis incoerências no modelo proposto, orienta-os nas possíveis correspondências
entre o domínio alvo e o análogo, no reconhecimento das limitações e da abrangência dos
modelos e analogias. Por isso, ao auxiliar os estudantes, os professores têm boas
oportunidades de acompanhar o processo de expressão e negociação de ideias que ocorre entre
eles e a progressão dos modelos elaborados (MAIA, 2006).
Na negociação de significados, as perguntas e questionamentos dos professores
mostram-se relevantes. Maia (2006), por exemplo, destacou que quando os professores
conduzem os estudantes nessas atividades, eles podem dirigir a seus estudantes as chamadas
questões geradoras (VOSNIADOU, 2002): perguntas que não podem ser respondidas com base
nos conhecimentos já existentes, mas requerem um conhecimento genuíno para a resolução de
um novo problema. Essas perguntas que podem estimular o pensamento dos estudantes, que
por sua vez pode possibilitar o refino dos modelos e das analogias propostos e do conhecimento
que os fundamentam.
Nesse mesmo sentido, Clement (1989) afirma que, nesse tipo de processo, os
professores podem contribuir ao realizar perguntas sobre as explicações das construções
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dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento dos raciocínios analógicos e mesmo a
ocorrência de insights que poderão desencadear a elaboração do conhecimento.
Concordamos com as visões dos autores acima, com relação à importância das
perguntas realizadas pelos professores em atividades dialogadas de elaboração de novos
conhecimentos pelos estudantes, como as de modelagem analógica. Em um trabalho
inicial (ANDRADE; MOZZER, 2016) buscamos identificar alguns dos tipos de
questionamentos de professores, específicos a essas atividades. Um exemplo, é o
questionamento que denominamos checar o estado de desenvolvimento dos modelos, o
qual tem como objetivo auxiliar o professor na identificação dos aspectos da entidade
modelada que o estudante já compreende e daqueles que o mesmo ainda apresenta uma
compreensão inadequada ou incompleta. Por meio desses, o professor pode contribuir no
processo de construção do modelo ao avaliar, juntamente com os estudantes, as suas
representações.
No entanto, ainda são relativamente poucos os estudos como os de Chin (2007) e
de Andrade e Mozzer (2016), que têm se preocupado em investigar quais são os tipos
desses questionamentos, como eles são realizados pelo professor em salas de aula de
Ciências e como estes contribuem na elaboração dos significados dos conceitos
científicos nos contextos escolares. Desejamos com este trabalho compreender e
interpretar as relações existentes entre os questionamentos da professora em atividades
de modelagem analógica e o processo de elaboração dos significados pelos estudantes.

37

3. METODOLOGIA
De acordo com Cohen, Manion e Morrison (2011) as pesquisas de cunho
qualitativo são fundamentadas em análises dos dados que englobam alguns aspectos
como a observação de padrões, a categorização, as regularidades, a organização e a
explicação dos dados em uma determinada situação ou contexto.
Neste tipo de pesquisa, a maneira como cada pesquisador desenvolve a análise
está atrelada ao(s) objetivo(s) do seu trabalho e, portanto, baseada em uma das possíveis
interpretações de um conjunto de dados. Além disso, ocorre uma fusão entre a análise dos
dados e a intepretação e, em alguns casos, a coleta se mistura com a análise de dados em
um processo interativo, no qual os pesquisadores fazem anotações, observações, reflexões
no campo de pesquisa, tornando todas essas ações parte dos dados (COHEN et al., 2011).
Essa perspectiva norteou o desenvolvimento da pesquisa reportada neste trabalho,
a qual possui caráter qualitativo, uma vez que a partir dos dados coletados na sala de aula
investigada, buscamos analisar o papel dos questionamentos de uma professora de
Química do ensino médio, com o objetivo de compreender o desenvolvimento dos
significados atribuídos ao conceito “equilíbrio químico” pelos estudantes.
Os dados e informações dessa pesquisa foram obtidos por meio de gravações em
áudio e vídeo, anotações de campo, registros escritos das atividades pelos estudantes e
dos modelos concretos produzidos por eles. Segundo Martins (2006) todas essas fontes
de dados podem fornecer para as pesquisas qualitativas uma variedade de informações
que auxiliam na busca do pesquisador por compreender as interações entre os professores
e estudantes em contextos de sala de aula. Tais registros e sua transcrição/interpretação
permitem a construção de dados verbais (fala e escrita) e visuais (gestos, expressões
faciais, figuras, desenhos, representações concretas etc.).
Com o intuito de compreender a sequência global dos acontecimentos da sala de
aula, uma transcrição integral das aulas foi realizada e, nesse processo, a triangulação dos
dados e informações advindos das múltiplas fontes mencionadas foi importante na
interpretação desses dados, uma vez que nem sempre uma fala transcrita favorecia a
compreensão exata do que os sujeitos queriam expressar (COHEN et al., 2011). Neste
processo, os dados e as informações foram construídos a partir das interações da
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pesquisadora com o material empírico, e neste caso, suas escolhas e intepretações tornamse resultados do diálogo entre os elementos empíricos e teóricos (MARTINS, 2006).
Em nosso trabalho o processo interativo entre a coleta e análise de dados ocorreu
nos momentos nos quais a pesquisadora buscou compreender a dinâmica da sala de aula,
observando e fazendo anotações sobre como os integrantes do grupo agiam e interagiam
entre si e com a professora durante os processos de elaboração de significados.
A partir destas observações ao longo de todo processo, a pesquisadora pode
refletir sobre o desenvolvimento da pesquisa, buscando em conjunto com a professora
compreender as dificuldades dos estudantes durante a realização das atividades, adequar,
quando necessário, as instruções e a condução das mesmas e proporcionar aos sujeitos
um ambiente com condições favoráveis para elaboração dos significados.
Os dados foram confrontados com os conhecimentos elaborados durante a revisão
da literatura, a partir dos quais buscamos, em um processo interativo e inseparável,
identificar os momentos de construção de significados, os questionamentos da professora
nesses momentos e sua influência sobre os mesmos. Tentamos assegurar a unidade entre
os elementos mencionados por meio de uma apresentação cronológica dos eventos
selecionados, situando também aqueles que não foram selecionados.
Dentre os diferentes tipos de abordagens qualitativas, decidimos pelo estudo de
caso. Segundo Ludke e André (2015), o estudo de caso é um caso bem delimitado e
específico, como o nosso, no qual investigamos as interações discursivas estabelecidas
entre uma professora de Química e cinco estudantes de um grupo de uma turma de
segundo ano do ensino médio regular, de uma escola pública, situada na cidade de
Mariana, Minas Gerais. Investigamos essas interações com foco nos questionamentos que
a professora de Química realizou na tentativa de guiar os estudantes na elaboração de
significados relacionados aos aspectos qualitativos do equilíbrio químico, ao longo de
uma sequência didática fundamentada na modelagem analógica.
O caso investigado, além de delimitado e específico também é um exemplo único
de uma situação de ensino. Por isso, reconhecemos que neste contexto existem muitas
variáveis que podem influenciar no desenvolvimento da sequência didática e tentamos
ser o mais fiel possível aos acontecimentos ocorridos na sala de aula, tanto na coleta
quanto na análise dos dados (COHEN et al., 2011).
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3.1 A professora, a Amostra e os Contextos de Ensino e de Pesquisa
A professora da turma lecionava pela primeira vez em uma escola pública. Na
época em que a pesquisa foi realizada ela tinha 25 anos e era recém-formada no curso de
Química Licenciatura, ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto.
Durante a sua formação, ela participou durante 2 anos como bolsista do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), onde elaborou, com auxílio de
outros bolsistas, planejamentos de aulas envolvendo atividades fundamentadas em
modelagem, natureza da ciência e argumentação. A professora também cursou a
disciplina eletiva “Elaboração de Unidades Didáticas para a Educação Básica”, no seu
último período da graduação. Nessa disciplina ela elaborou uma sequência didática sobre
o tema equilíbrio químico.
Para elaboração dessa sequência, a professora da turma e os demais integrantes do
seu grupo realizaram estudos relacionados à cinética e à termodinâmica, na busca por
uma melhor compreensão do tema sob auxílio dos professores da área de físico-química
da referida universidade. Além disso, os integrantes do grupo realizaram buscas na
literatura da área de Educação em Ciências, com o objetivo de conhecer as principais
concepções alternativas dos estudantes sobre o equilíbrio químico.
Desde o início, professora mostrou-se disponível e aberta para desenvolver a
sequência didática em sua sala de aula e, em diferentes momentos da pesquisa, manifestou
seu interesse em compreender e se inteirar das discussões na área de educação, pensando
na continuidade da sua formação como professora da educação básica.
Baseadas nas experiências da professora durante a sua formação acadêmicoprofissional, consideramos que ela desenvolveu conhecimentos sobre o tema equilíbrio
químico e sobre as concepções dos estudantes que influenciaram a sua compreensão sobre
as atividades da sequência didática proposta e o desenvolvimento das mesmas.
Antes do início da pesquisa, a professora se reuniu com a pesquisadora, autora da
sequência didática, e com a orientadora da mesma, para que elas pudessem apresentar,
discutir e esclarecer os objetivos de cada uma das atividades. Durante essa reunião, a
pesquisadora e sua orientadora, auxiliaram a professora da turma na compreensão sobre
os diferentes tipos de comparações, contempladas na atividade introdutória da sequência
didática, dada a pouca experiência da professora com esses recursos. Elas também
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discutiram os aspectos relacionados ao equilíbrio químico, auxiliando a professora da
turma a perceber quais conceitos seriam fundamentais de serem discutidos com os
estudantes.
Durante esta reunião, a professora descreveu as características gerais das turmas,
nas quais a sequência seria desenvolvida e as atividades que ela já havia desenvolvido
com os estudantes até aquele momento e suas opiniões com relação à participação dos
estudantes no desenvolvimento da sequência didática. Essa discussão foi importante para
as pesquisadoras, uma vez que estas não haviam tido contato com os estudantes das
turmas em um momento anterior ao desenvolvimento da sequência didática. Isso
permitiu-nos a caracterização de alguns dos aspectos do contexto de ensino e dos
estudantes.
Ao longo da realização da pesquisa, a professora desenvolveu e discutiu todas as
atividades com os estudantes, respeitando o tempo que eles demandavam na elaboração
dos significados. Neste sentido, ela foi flexível com relação à quantidade de aulas
utilizadas para a realização da pesquisa, as quais superaram o número de aulas previsto
para o desenvolvimento da sequência (inicialmente, foram previstas 6 aulas, mas
necessárias 10). Isto porque as atividades foram dialógicas e interativas demandando mais
tempo que o previsto, uma vez que foram necessários muitos momentos de
esclarecimentos dada a pouca familiaridade dos estudantes com a modelagem analógica.
Normalmente, as aulas da professora eram expositivas e interativas - mas pouco
dialógicas no sentido atribuído por Mortimer e Scott (2002) -, com algumas atividades
experimentais. Nas aulas expositivas, a professora tinha o hábito de questionar os
estudantes, buscando auxiliá-los no entendimento de algum conhecimento específico ou
mesmo para checar o acompanhamento da narrativa pelos mesmos.
Na reunião com as pesquisadoras a professora declarou que nas aulas
experimentais, em sua maioria demonstrativas, ela percebia uma maior interação dos
estudantes e que, por isso, passou a incentivá-los a expressar suas ideias e opiniões, na
tentativa de contribuir para o desenvolvimento de ambientes mais dialógicos do que o das
aulas expositivas. Apesar disso, os estudantes desse contexto escolar, não estavam
habituados a participar de atividades de natureza predominantemente dialógica.
A professora lecionava a disciplina de Química em duas turmas do segundo ano
do ensino médio regular, da escola onde a pesquisa foi realizada. Uma dessas turmas
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continha 20 (vinte) estudantes e a outra 12 (doze). A sequência didática foi desenvolvida
em ambas as turmas.
O perfil de ambas as turmas, de acordo com a professora, era bastante heterogêneo
com relação à expressão e comunicação de ideias. Poucos estudantes tinham mais
desenvoltura e iniciativa ao falar em público e expressar as suas ideias espontaneamente,
enquanto a maioria deles era mais inibida ao realizar essas mesmas ações.
A boa relação que a professora da turma mantinha com os estudantes de ambas as
turmas contribuiu para que eles participassem ativamente no desenvolvimento das
atividades e fomentou as interações discursivas. Os estudantes foram receptivos e
motivados durante todo o processo.
Em um período anterior ao desenvolvimento da sequência, a professora havia
realizado experimentos demonstrativos relacionados aos fatores que influenciam a
cinética química, como: a temperatura, a superfície de contato e a concentração de
reagentes e produtos. Além da cinética química, ligações e reações químicas, que também
eram conhecimentos pré-requisitos para compreensão do tema equilíbrio químico,
também foram tratados durante as aulas de Química, seguindo o padrão de uma maioria
de aulas expositivas e interativas e de alguns poucos experimentos demonstrativos.
O desenvolvimento da sequência didática proposta ocorreu ao longo de 10 (dez)
de aulas de 50 (cinquenta) minutos cada, com duração de dois meses de aula. Durante
esse período, a professora contou com o auxílio de duas pesquisadoras: uma delas
idealizadora da sequência didática e a outra, autora deste trabalho. Ambas auxiliaram a
professora quando a mesma tinha alguma dúvida sobre as atividades e aos estudantes,
quando estes solicitavam.
Após a realização da segunda atividade da sequência didática, observamos que
dois grupos de estudantes, da turma de 20 (vinte), se destacaram. Isto porque, ambos os
grupos foram participativos e demostraram interesse em discutir com a professora e seus
colegas suas ideias e dúvidas ao longo da atividade.
Selecionamos um desses grupos, o qual era composto de cinco integrantes, por
observar que estes e a professora tiveram vários momentos de interação desde o início do
desenvolvimento das atividades, os quais julgamos de suma importância diante do nosso
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objetivo de investigar a mediação dos questionamentos da professora no desenvolvimento
dos modelos, analogias e significados pelos estudantes.
Os estudantes selecionados eram de camadas populares da cidade de Mariana.
Alguns trabalhavam e outros faziam curso técnico profissionalizante no período da tarde,
além de frequentar as aulas de Química com certa regularidade no período da manhã. Eles
tinham idades entre 15 e 17 anos, eram comunicativos e um pouco dispersos, o que às
vezes demandava a ação da professora de chamar atenção dos mesmos para que
conseguissem concentrar nas atividades. Eram estudantes criativos, gostavam de
compartilhar suas ideias com os demais estudantes da sala, com a professora e as
pesquisadoras.
Em observância aos princípios de ética na pesquisa, os nomes dos estudantes do
grupo analisado foram substituídos pelos seguintes pseudônimos: Saulo, Ronaldo, Carlos,
Túlio e Gabriel.
Além do fator interacional já mencionado, todos os integrantes do grupo
pesquisado se mostraram interessados e foram participantes ativos ao longo de todas as
atividades da sequência. Dois deles, Carlos e Saulo, tinham uma participação mais intensa
que os demais, tanto nas discussões com os pares quanto com a professora.
Durante o desenvolvimento da sequência didática, quando algum dos integrantes
desse grupo não comparecia à aula, os demais eram capazes de dar continuidade às
atividades, devido aos registros realizados nas aulas anteriores e às retomadas feitas pela
professora. Além disso, os próprios colegas do estudante faltoso procuravam situá-lo e
explicar-lhe o que havia sido discutido anteriormente.
3.2 A Sequência Didática
1. Atividade introdutória (primeira atividade)
Por meio da primeira atividade da sequência, atividade introdutória (Anexo 7.1),
os estudantes se familiarizam com os diferentes tipos de comparações.
A primeira questão dessa atividade envolve uma comparação de mera aparência,
nas qual apenas atributos de objetos são colocados em correspondência. Os estudantes
são solicitados a identificar a similaridade presente no seguinte slogan de uma marca de
roupas: “Malwee® gostosa como abraço”.
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A segunda questão, que consiste na seguinte afirmação de que “acertar um míssil
de guerra do inimigo é como acertar o buraco de golfe em uma só tacada, mas com o
buraco movimentando a 15 mil milhas por hora e com o campo coberto de outros buracos
parecidos com aquele que é o seu alvo” solicita que os estudantes identifiquem as
similaridades entre o jogo de golfe e a perseguição de um míssil de guerra. Essa
comparação é do tipo similaridade literal, na qual atributos de objetos e relações de
similaridade são colocados em correspondências.
A terceira questão dessa atividade contém a seguinte afirmação: “Um humano
pesa mais ou menos 10 milhões de vezes mais do que uma formiga, mas como há muito
mais formigas que seres humanos no mundo, ambos pesam aproximadamente o mesmo
tanto. E, enquanto temos apenas uma espécie de humanos, existem milhares de espécies
de formigas”. Nela também os estudantes foram solicitados a estabelecer relações de
similaridade entre o ser humano e as formigas. Essa comparação é do tipo analogia, na
qual as relações de similaridade entre os domínios alvo e o análogo são colocadas em
correspondência.
A quarta questão dessa atividade também tem o objetivo de discutir uma analogia
com os estudantes, mas essa, específica do domínio da Química. É enunciada da seguinte
forma: “O modelo atômico de Bohr é como o sistema solar. O primeiro é composto por
um núcleo, onde se localiza os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, região provável de se
encontrar os elétrons, partículas de carga negativa. O sistema solar, por sua vez, tem o
Sol no seu centro e os planetas circulando a sua volta”. A partir dessa afirmação, os
estudantes são solicitados a identificar as relações de similaridade entre o modelo atômico
de Bohr (domínio alvo) e o sistema solar (domínio análogo).
Nas questões três e quatro dessa atividade, também espera-se que a professora
solicite que os estudantes identifiquem as limitações das analogias, explicando que tratase dos aspectos que não devem ser comparados entre os domínios análogo e alvo e
fornecendo exemplos aos estudantes.
Assim, essa atividade introdutória tem como objetivo geral apresentar e discutir
os três tipos de comparação realçando o maior potencial das analogias em representar
conhecimentos abstratos como o científico, além da importância de se identificar e
discutir suas limitações.
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2. Segunda atividade
A segunda atividade tem como objetivo discutir aspectos sobre o equilíbrio
químico, especialmente a reversibilidade10, com base no modelo cinético molecular e no
experimento do aquecimento e resfriamento do sistema NO2/N2O4 (Anexo 7.2).
Na primeira questão, propõe-se que os estudantes assistam um vídeo11 sobre o
experimento do aquecimento e resfriamento do sistema NO2/N2O4. Nela, eles são
solicitados a elaborar modelos para explicar o comportamento desse sistema no nível das
partículas (submicroscópico). Optamos por utilizar os vídeos, pois o experimento
realizado envolvia o uso de reagentes que apresentavam toxicidade considerável. Além
disso, os vídeos poderiam ser retomados pela professora quando necessário – por
exemplo, para o esclarecimento de dúvidas dos estudantes. Consideramos que o uso dos
vídeos não comprometeria a observação e o entendimento dos aspectos macroscópicos,
necessários ao desenvolvimento de explicações no nível submicroscópico, porque as
imagens apresentavam uma boa qualidade.
Na segunda questão, os estudantes são solicitados a elaborar analogias para
facilitar a compreensão dos colegas sobre o aspecto do equilíbrio químico representado
no modelo da questão anterior. Em seguida, na terceira questão, eles devem testar se a
analogia proposta foi capaz de explicar o aspecto almejado e reconhecer as limitações da
mesma.
Em suma, na segunda atividade os estudantes deverão criar e expressar modelos
e analogias, baseados nas evidências do experimento, na equação química do sistema do
NO2/N2O4 disponibilizada pela professora e nas discussões realizadas com os colegas do
grupo e com a professora. No caso específico das analogias, podemos afirmar que também
ocorre uma etapa de teste, uma vez que os estudantes são solicitados a analisar seu
potencial explicativo e a identificar suas limitações.
3. Terceira atividade
A terceira atividade consiste na apresentação de dois vídeos, que tratam do
equilíbrio químico que envolve os íons cromato (CrO42-) e dicromato (Cr2O72-) e tem

10

Na ciência, um processo reversível é aquele que pode ser revertido por uma mudança infinitamente
pequena (uma mudança infinitesimal) de uma variável, por exemplo, a temperatura.
11
Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=tlGrBcgANSY.>
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como objetivo principal abordar principalmente o aspecto da coexistência de reagentes e
produtos e o dinamismo do equilíbrio químico a partir dos modelos e analogias
elaborados. (Anexo 7.3).
Na primeira questão dessa atividade é apresentado o primeiro trecho de um
vídeo12, que evidencia o comportamento do sistema sob adição de H+. Nela, é solicitado
aos estudantes que elaborem modelos e analogias para explicar o comportamento desse
sistema quando são adicionamos íons H+. Eles são informados de que podem utilizar os
modelos e analogias propostos anteriormente ou elaborar novos, se julgarem necessário
(etapa de testes).
Na segunda questão é apresentado o segundo trecho do vídeo que mostra os efeitos
da adição de íons OH- ao sistema. Nesta questão, os estudantes são solicitados a usar os
modelos e analogias anteriores na tentativa de explicar o comportamento do sistema sob
adição de íons OH- em nova etapa de testes daqueles.
Na terceira questão, numa etapa de testes das comparações elaboradas, os
estudantes são solicitados a analisar se elas são capazes de explicar o comportamento dos
dois sistemas anteriores quando adicionamos íons H+ e OH-. Nesta questão, eles também
são orientados a reformular suas comparações, caso elas não deem conta de expressar os
aspectos centrais de tal explicação.
Os objetivos das questões 1, 2 e 3 são de retomar a discussão do aspecto de
reversibilidade do equilíbrio químico; proporcionar aos estudantes novas oportunidades
de elaborar modelos e analogias para explicar esse aspecto a partir de um sistema
diferente; e de reformular, se necessário, os modelos e analogias anteriores.
Na quarta questão é apresentado um terceiro trecho do vídeo sobre o
comportamento do sistema CrO42-/Cr2O72- após a adição de íons Ba2+ (aq). É informado
aos estudantes que o cromato de bário (BaCrO4) é praticamente insolúvel em água,
enquanto o dicromato de bário (BaCr2O7) é solúvel nesse solvente.
Um dos objetivos da apresentação desse trecho do vídeo é evidenciar a
coexistência de reagentes e produtos em um sistema em equilíbrio, independente da
concentração predominante de certas espécies em relação às outras. Portanto, em se
tratando de um sistema em equilíbrio químico, seria importante que os estudantes
12

Disponível em: < www.youtube.com/watch?v=_jypU3FvS_o>.
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compreendessem que no tubo de ensaio com predominância de íons dicromato haveria
também íons de cromato e vice-versa.
Nessa quarta questão, como parte da etapa de testes da modelagem analógica, os
estudantes são solicitados a elaborar ou reformular os modelos e analogias anteriores para
explicar o comportamento do sistema mencionado quando são adicionados os íons
Ba2+(aq).
Outro objetivo da apresentação do vídeo sobre o sistema CrO42-/Cr2O72- é abordar
o aspecto dinâmico13 do equilíbrio químico. A professora introduz a informação de que,
embora reações químicas estejam se processando, a coloração dos tubos de ensaio
amarelo (com predominância de íons CrO42-) e laranja (Cr2O72-) não se alteram com o
passar do tempo, quando o sistema se encontra em equilíbrio. Os estudantes são
solicitados, novamente, usar os modelos e analogias elaborados para explicar esse
comportamento do sistema, ainda como parte da etapa de testes da modelagem analógica.
Na quinta questão, eles são solicitados a analisar se os modelos e as analogias
criados conseguiram contemplar todos os aspectos do equilíbrio químico abordados na
sequência didática até aquele momento. Assim, o objetivo dessa questão é incentivar os
estudantes a testarem os modelos e as analogias elaborados. Caso os estudantes julguem
que aqueles não foram satisfatórios, eles têm uma nova oportunidade de reformulá-los ou
de propor novos.
Ao final dessa atividade os estudantes são incentivados a socializar as suas
comparações e avaliar criticamente as comparações uns dos outros.
4. Quarta atividade
A quarta atividade foi elaborada para possibilitar que os estudantes utilizem os
conhecimentos anteriores para explicar um novo sistema em equilíbrio e contempla a
etapa de avaliação dos modelos e analogias elaborados (Anexo 7.4).
A atividade consiste na apresentação do novo sistema por meio do “galinho do
tempo”, uma miniatura de galo que possui algumas partes revestidas com um composto de

13

Embora não sejam observadas as evidências macroscópicas em um sistema em equilíbrio, as reações
diretas e inversas se processam com a mesma velocidade. Como decorrência da igualdade das velocidades
das reações, após estabelecido o estado de equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos não se
alteram.
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cobalto, o qual assume a coloração rosa ou azul dependendo das condições de umidade do
ambiente.
A coloração rosa fica evidente em dias úmidos, pois a presença de água favorece a
formação da espécie [Co(H2O)6]2+ (hexaaquacobalto(III)), enquanto a coloração azul fica
evidente em dias secos, em que a baixa concentração de água no ar favorece a formação da
espécie [CoCℓ4]2-(tetraclorocobalto (II)) .
Em conjunto com a figura do “galinho do tempo” é a apresentada a equação a seguir,
que representa o equilíbrio.
[CoCℓ4] 2- (aq) + 6 H2O(ℓ)  [Co(H2O)6] 2+(aq) + 4 Cℓ1- (aq)
Azul
Rosa
Nessa atividade, os estudantes são solicitados a utilizar a analogia elaborada nas
atividades anteriores para explicar o comportamento desse sistema. Com o auxílio da
professora, eles têm a oportunidade de identificar as limitações e a abrangência das analogias e
dos modelos elaborados frente à essa nova situação.
3.3 Coleta de Dados
As informações foram coletadas com o auxílio de duas filmadoras e um gravador
de áudio disposto no grupo selecionado. O objetivo desses registros foi captarmos os
aspectos e os processos nos quais os estudantes elaboraram os seus significados e que,
por algum motivo, não seriam percebidos apenas pela observação da pesquisadora ou por
outros instrumentos como questionários, por exemplo (BELEI et al., 2008).
Outras fontes de informações foram os registros escritos nas folhas das atividades
da sequência, os modelos concretos e as analogias expressos verbalmente pelos
estudantes ao longo das atividades.
A pesquisa aqui relatada buscou contemplar os preceitos de ética, razão pela qual
foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Antes do início
das filmagens, a diretora, a professora, os estudantes e seus responsáveis (no caso de
menores) assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 7.5),
no qual foram informados sobre a realização da pesquisa, seus objetivos e foram
esclarecidos sobre os direitos dos participantes e sobre os canais de comunicação e de
reclamação.
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Durante a coleta de dados, as duas pesquisadoras atuaram como observadoras
participantes, interagindo com os estudantes e auxiliando a professora da turma durante
as orientações dadas aos estudantes e quando eram requisitadas pelos grupos de
estudantes para esclarecer suas dúvidas ou algum aspecto do processo de modelagem
(VIANNA, 2007).
Além disso, as pesquisadoras puderam acompanhar, em discussão com a
professora da turma, o processo de elaboração de significados pelos estudantes, durante
os dois meses de duração da coleta de dados. Elas também contribuíram nos momentos
de discussão com os estudantes, uma vez que, devido ao número de grupos (4 grupos),
era inviável que a professora fornecesse assistência a todos eles. A professora da turma
também recorria às pesquisadoras quando a mesma tinha algumas dúvidas relacionadas
às discussões que poderiam ser estabelecidas com os estudantes, sem o fornecimento de
ideias prontas.
3.4 Análise dos Dados
Em nossa análise dos dados, buscamos, de maneira geral, identificar e interpretar
as interações ocorridas entre os estudantes e a professora, com foco na influência dos
questionamentos desta sobre o processo de elaboração de significados durante as
atividades de modelagem analógica do equilíbrio químico.
Para isso, nos apoiamos em Vigotski e Bakhtin para analisar o desenvolvimento
dos significados no fluxo entre o sentido pessoal e as interações estabelecidas entre os
estudantes e a professora. Procuramos evidenciar as ações e as reações dos estudantes aos
questionamentos da professora e desta em relação às respostas daqueles, considerando,
como Lemke (1997) e Cazden (2001), a natureza social do processo de significação, no
qual as interações dos sujeitos e destes com o ambiente são inerentes a ele e, portanto,
essenciais para a análise interpretativa do pesquisador.
Para responder a nossa primeira questão de pesquisa - Quais os tipos de
questionamentos da professora identificados nessa sequência didática?-, consideramos
necessária a criação de categorias que nos auxiliassem a identificá-los e interpretar seu
papel. Essa categorização foi realizada com base em nossas leituras sobre os tipos de
questionamentos propostos nos trabalhos de Mehan (1979), Lemke (1997), Cazden
(2001) e Chin (2007).
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Nos baseamos nesses trabalhos, pois observamos que existiam semelhanças entre
os propósitos gerais dos mesmos e o da nossa pesquisa. Por exemplo, a partir do trabalho
de Mehan (1979) tomamos conhecimento sobre quatro categorias amplas de
questionamentos: de escolha, de produto, de processo e de metaprocesso. Isso foi
importante uma vez que em nossa pesquisa, estamos interessados no processo de
elaboração significados sobre o conhecimento científico vivenciado pelos estudantes
durante as atividades de modelagem analógica; na elaboração de modelos e analogias
como recursos de pensamento (produtos); e na reflexão dos estudantes sobre ambos:
produtos da elaboração de significados e processos de significação.
O trabalho de Chin (2007) também nos auxiliou na criação das categorias, pois o
fato de a autora ter se proposto a estudar os questionamentos de uma professora em um
contexto de uma sala do ensino de Ciências, evidenciou a relevância de questionamentos
relacionados a aspectos pedagógicos gerais como aqueles que, por exemplo, exploram a
comunicação dos estudantes em sala de aula ou que chamam a atenção dos mesmos para
as informações relevantes. Isso nos inspirou na identificação e descrição de alguns tipos
de questionamentos da professora nas atividades de modelagem analógica.
Algumas categorias dos tipos de questionamentos foram em parte criadas a priori,
a partir da consideração desses aspectos da revisão da literatura e outras, referentes aos
questionamentos mais especificamente relacionados às atividades de modelagem
analógica a posteriori, a partir de uma análise “molar” ou de grãos maiores dos registros
em vídeo e sua transcrição integral (ERICKSON, 2006).
As categorias de questionamentos encontram-se descritas no quadro 31, da seção
resultados e discussões. Tal identificação visava auxiliar-nos a responder nossa segunda
questão de pesquisa: Como os questionamentos podem ter contribuído na elaboração dos
significados pelos estudantes nessa sequência didática?.
Posteriormente, a partir da transcrição integral das aulas foi realizada uma nova
análise para a identificação e interpretação dos eventos com foco no papel dos
questionamentos nestes. (análise “molecular” ou de grãos menores (ERICKSON, 2006)).
Entendemos evento (social) como uma construção teórica. Para Bloome et al.
(2004) , o evento social é um processo de investigação em que se busca descobrir como a ação
e reação dos sujeitos contribuem na elaboração de significados. Além disso, o aspecto dinâmico
e criativo das interações entre os sujeitos também deve ser observado nesse processo.
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Em nosso trabalho, dinamicidade e criatividade se fazem presentes em todo o processo
de ensino fundamentado na modelagem analógica. Podemos citar como exemplos dos eventos
sociais analisados os momentos em que os estudantes estão envolvidos em discussões com seus
pares e com a professora na elaboração e expressão de modelos e analogias; quando
reformulam os modelos e analogias propostos, confrontados com dados, informações ou com
modelos e analogias propostos pelos colegas; quando tentam fazer uso desses artefatos em
outro contexto, entre outros.
Observamos durante a identificação e caracterização dos eventos que as ações e
reações dos sujeitos na elaboração de significados podiam acontecer ao longo de uma
atividade inteira, de uma parte da atividade, ou ainda, a partir de uma única questão.
Identificamos um total de 13 (treze) eventos e buscamos fornecer um panorama da
sequência dos mesmos no quadro 4. Neste quadro, apresentamos uma associação entre as
atividades da sequência didática, as aulas nas quais essas atividades foram desenvolvidas,
o evento, identificado por um número indicativo da ordem em que o mesmo ocorreu em
relação aos demais, e uma descrição resumida desse evento.
Quadro 4: Sequência e resumo dos eventos.
Atividade

Aulas

Evento

Atividade
Introdutória

1, 2 e
3

1

Segunda
Atividade

3e4

2

Breve descrição do evento
A professora estimulou os estudantes a expressarem
suas ideias sobre as similaridades presentes nos
exemplos dos diferentes tipos de comparações (mera
aparência, similaridade literal e analogias). Diante
das dificuldades dos estudantes na percepção dessas
similaridades entre os domínios, a professora
auxiliou-os, chamando a atenção para aspectos
importantes, necessários à compreensão destas
similaridades. Ao final deste evento, os estudantes
demonstraram certa compreensão e foram capazes de
identificar aspectos do alvo e do análogo que não
deveriam ser comparados.
Este evento se iniciou com a professora auxiliando
os estudantes na seleção de ideias importantes para a
elaboração e expressão dos modelos. Neste processo,
ela auxiliou-os na compreensão das fórmulas e
equações que representam o sistema NO2/N2O4 em
equilíbrio químico. Durante a discussão, os
estudantes perceberam e compreenderam algumas
incoerências em suas ideias sobre esse sistema e
(re)elaboraram os seus raciocínios. Isso culminou na
modificação dos modelos propostos.
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Quadro 4: Sequência e resumo dos eventos (continuação).

4

5

3

4

5

5

6

6

Neste evento, a professora buscou compreender os
diferentes posicionamentos dos estudantes sobre
suas representações com relação ao comportamento
das moléculas de NO2 e N2O4 quando o sistema em
equilíbrio químico é aquecido. Após as discussões
que se seguiram, houve o estabelecimento de um
consenso entre os estudantes sobre a influência dos
choques efetivos na ruptura de ligações entre os
átomos e na formação de novas ligações.
Após o consenso, a professora continuou a discussão
com os estudantes sobre o comportamento das
moléculas no sistema NO2/N2O4, quando este é
aquecido ou resfriado. Nessas interações, a
professora buscou auxiliar os estudantes na
fundamentação das ideias sobre o efeito da
temperatura, expressas em seus modelos. Ao final
deste evento, eles começaram a compreender do
efeito da temperatura sobre a energia dos choques
entre as partículas e sobre a formação de NO2 e N2O4.
Neste evento, ainda como parte da elaboração e
expressão dos modelos e analogias, a professora
buscou compreender os códigos utilizados pelos
estudantes nas representações das moléculas de NO2
e N2O4. Ao final deste evento, os estudantes
passaram a compreender que os átomos estavam
unidos por forças atrativas e repulsivas que se
equilibravam e que, associada a essas forças, existia
uma energia de ligação.
Os estudantes foram estimulados pela professora a
elaborar e expressar analogias. Ela os auxiliou no
mapeamento das similaridades entre os domínios
comparados e na identificação das limitações
relacionadas ao aspecto da reversibilidade do
equilíbrio químico. Ao final desse evento, os
estudantes estabeleceram relações de similaridade
causais da variação da temperatura e da agitação nos
domínios e entre as coexistências dos componentes
naqueles domínios.
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Quadro 4: Sequência e resumo dos eventos (continuação).

6e7

7

7

8

Terceira
Atividade

8

8

Iniciando a terceira atividade, os estudantes foram
apresentados a um novo sistema em equilíbrio:
CrO42-/Cr2O72-. A professora auxiliou-os no
levantamento e detalhamento de novas informações
e dados sobre este sistema referentes ao
comportamento destes íons quando adicionados os
íons H+. Com isso, os estudantes elaboram
explicações sobre o comportamento destes íons após
a adição de H+. A ação da professora, auxiliou-os na
(re)elaboração dos modelos e analogias propostos, os
quais passaram a contemplar a reação que ocorria
entre os íons H+ e os íons CrO42- originado os íons
Cr2O72-.
Neste evento, os estudantes ainda buscaram por mais
esclarecimentos da professora sobre o que ocorria
quando os íons H+ fossem adicionados ao sistema.
Após essas interações, os estudantes perceberam que
não poderiam utilizar a analogia elaborada na
segunda atividade para explicar a reversibilidade do
comportamento do sistema. A professora auxiliou-os
na elaboração de uma nova comparação, no
mapeamento de suas similaridades e na identificação
de suas limitações.

9

Após a elaboração dos modelos e analogias para
explicar a adição de H+ e OH-, a professora auxiliou
os estudantes na interpretação da nova informação
sobre o efeito da adição de íons bário em um sistema
rico em CrO42- e em outro, rico em Cr2O72-. Isso
contribuiu para a compreensão dos estudantes sobre
a coexistência de reagentes e produtos no equilíbrio
químico, expressa nos modelos verbais propostos
pelos integrantes do grupo.

10

Ao compreenderem este novo aspecto do equilíbrio
químico (coexistência), os estudantes elaboram e
expressam uma nova analogia na qual estabeleceram
relações de similaridade entre a dependência da cor
da mistura de café com leite e do sistema CrO42/Cr2O72- com respeito à prevalência de um dos
componentes e a coexistência destes. A professora
auxiliou-os no mapeamento das similaridades entre
os domínios e na identificação das limitações dessa
comparação.
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Quadro 4: Sequência e resumo dos eventos (continuação).

9

Quarta
Atividade

11

9

12

10

13

Neste evento, os estudantes evidenciaram
dificuldades na compreensão do dinamismo do
equilíbrio químico. Diante disso, a professora
encadeou uma discussão com eles sobre a evolução
da velocidade dos choques entre as partículas nas
reações direta e inversa até o estabelecimento do
equilíbrio químico. Após essa discussão, os
estudantes elaboraram e expressaram modelos a
partir dos quais demonstraram certo entendimento
sobre esse aspecto.
A professora solicitou a socialização das analogias
elaboradas pelos grupos e a eleição da analogia que
melhor contemplasse os aspectos do equilíbrio
trabalhados. Os estudantes elegeram a analogia do
grupo do Manoel que comparava o sistema em
equilíbrio CrO42-/Cr2O72- com a mudança de estado
físico da água em um sistema fechado. Eles
justificaram essa escolha, porque essa analogia
contemplava os aspectos da reversibilidade da
mudança de estado físico da água (líquido para
gasoso e vice-versa), a coexistência de diferentes
estados físicos da água no mesmo sistema (líquido e
gasoso) e igualdade das velocidades com que as
moléculas de água passam da fase líquida para fase
de vapor e vice-versa.
Na última atividade, os estudantes foram solicitados
a utilizar a analogia que eles elaboraram na terceira
atividade para explicar o comportamento de um novo
sistema em equilíbrio químico: [CoCl4]2/[Co(H2O)6]2+. A professora auxiliou-os nesta etapa
realizando questionamentos sobre as ideias que
fundamentaram a elaboração de seus modelos e
analogias; e a identificação de suas limitações. Isso
contribuiu para a avaliação, pelos estudantes, dos
modelo e analogias elaborados. Nesse processo, eles
ainda evidenciaram dificuldades em representar
alguns aspectos submicroscópicos das reações
químicas, uma vez que os mesmos buscavam
contemplar o aspecto perceptual, como na
comparação com um carrinho que mudava de cor.
Apesar disso, eles conseguiram estabelecer uma
relação de similaridade para representar o aspecto da
reversibilidade.
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A partir da identificação e construção dos treze (13) eventos desenvolvidos nessa
sequência didática, realizamos uma análise preliminar de cada um deles, a qual nos
forneceu subsídios para a seleção de seis (6) destes eventos (2, 4, 6, 9, 11 e 12), destacados
em cinza no quadro 4. Esses eventos foram selecionados por considerarmos que os
mesmos nos forneceram um número mais significativo de indícios sobre a influência dos
questionamentos da professora no processo de elaboração dos significados sobre os
aspectos qualitativos do equilíbrio químico, durante a modelagem analógica.
Realizamos uma descrição detalhada dos eventos sociais selecionados na seção
“Resultados e Discussões”, na qual procuramos identificar os questionamentos da
professora e discutir o seu papel em cada um dos momentos de evolução na atribuição de
significados pelos estudantes no processo de modelagem analógica. Como mencionado
no início dessa seção, essa análise foi realizada em um processo interativo e inseparável
entre os elementos de análise: momentos de construção de significados; questionamentos
da professora nesses momentos; e sua influência sobre os mesmos.
Assim, durante a categorização dos questionamentos da professora, procuramos
também compreender como estes contribuíam na atribuição de significados pelos
estudantes nas atividades fundamentadas em modelagem analógica propostas. Para tal,
buscamos identificar em cada evento qual(is) etapa(s) da modelagem analógica eram
comtempladas no mesmo e como cada questionamento da professora auxiliou os
estudantes na vivência dessas etapas. Isso porque acreditamos que analisar os
questionamentos sem levar em consideração o contexto de ensino no qual eles foram
elaborados descaracterizaria o processo de significação.
Ressaltamos ainda que as etapas da modelagem analógica são intrinsecamente
relacionadas umas com as outras e não ocorrem em uma ordem pré-determinada. Por isso,
mesmo que uma atividade tenha os seus objetivos iniciais relacionados com alguma etapa
específica da modelagem analógica, outras também podem ocorrer, devido à
interdependência das mesmas e à dinamicidade desse processo.
Ao longo da descrição dos eventos sociais, apresentamos transcrições de trechos
das falas em quadros, especificando o turno de fala e algumas informações (gestuais,
visuais e descritivas) para facilitar a compreensão do contexto pelo leitor. Essas
informações foram colocadas entre colchetes. Além disso, foi mantida a ordem numérica
em que os turnos de fala foram expressos pelos estudantes e pela professora. Em alguns
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momentos, optamos por não apresentar certas falas dos sujeitos que remetiam a
questionamentos do mesmo tipo já categorizados naquele trecho ou a aspectos já
contemplados em falas anteriores, evitando assim repetições desnecessárias. Nestes
casos, podem ser observados alguns saltos na numeração dos turnos de fala.
Ao final da descrição detalhada dos eventos de cada uma das atividades,
apresentamos um esquema com o objetivo de fornecer ao leitor um panorama do
desenvolvimento dos significados, com destaque para os modelos e comparações
elaborados pelos estudantes durante a sequência didática e da influência dos
questionamentos da professora nesse desenvolvimento.
Os esquemas foram organizados de tal forma que na parte superior representamos
em caixas retangulares, as ações realizadas pelos estudantes. Por exemplo a proposição
de modelos e analogias; a discussão dos significados subjacentes, reformulações das
proposições etc. Já as ações da professora foram representadas na parte inferior por balões
de diálogos redondos nos questionamentos realizados por ela.
Entre as linhas superiores e inferiores apresentamos da esquerda para a direita, a
evolução das ideias dos estudantes ao longo do desenvolvimento das atividades. Elas
foram apresentadas sinteticamente buscando evidenciar os principais significados
atribuídos pelos estudantes na sequência didática.
No diagrama, as setas representam as interações entre os sujeitos ou entre suas
proposições. As setas unidirecionais maiores indicam interações estabelecidas entre a
professora e os estudantes, mediadas pelos questionamentos da professora. As setas
unidirecionais menores representaram a (re)ação da professora após os estudantes terem
expressado suas ideias, modelos e analogias. Já as setas bidirecionais representam
comparação entre significados díspares relacionados aos modelos e analogias propostos.
As setas em zig-zag (conector de seta angulada) representam o processo de discussão e
negociação de significados entre os integrantes do grupo com o objetivo de apresentar
uma ideia central para a professora. Todas essas estruturas encontram-se representadas
de forma esquemática na figura 2.
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Figura 2: Esquema para representar as estruturas
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, os resultados são apresentados e discutidos a partir de cada atividade
da sequência didática, uma vez que, como mencionado na metodologia, cada uma delas
foi elaborada de acordo com objetivos relacionados ao desenvolvimento de
conhecimentos sobre os aspectos qualitativos do equilíbrio químico e às etapas da
modelagem analógica.
No desenvolvimento desta seção, apresentamos e discutimos os eventos
selecionados, a partir de diferentes aspectos da negociação de significados que aconteceu
no decorrer das atividades propostas, com destaque para o papel dos questionamentos da
professora nesse processo. Embora nosso foco esteja em uma análise mais detalhada dos
eventos selecionados, trazemos uma contextualização dos demais eventos para a
discussão do papel dos questionamentos da professora também nestes eventos.
4.1. Atividade Introdutória
O evento 1 ocorreu durante a atividade introdutória. Nele, os estudantes, guiados
pela professora, elaboraram significados relacionados aos diferentes tipos de
comparações, entre elas: as de mera aparência, similaridade literal e as analogias.
Consideramos que toda a atividade introdutória como um único evento, pois somente no
final dela os estudantes demonstraram compreender as diferenças entre as comparações a
partir da identificação de semelhanças entre as características superficiais e de relações
estruturais e funcionais entre os domínios comparados.
Na primeira questão sobre a comparação do tipo mera aparência (vide anexo 7.1),
os estudantes teriam que reconhecer a similaridade de propriedade descritiva (atributo de
objeto) entre uma roupa da marca Malwee e um abraço, ou seja, a de que ambos
fornecem a sensação de prazer e bem-estar. Essa correspondência é representada no
quadro 5 pelas setas bidirecionais hachuradas.
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Quadro 5: Correspondência da comparação de mera aparência estabelecida entre um
abraço e a roupa da marca Malwee.
Análogo
(Abraço)
Prazer que se sente ao
ganhar um abraço

Correspondência

Alvo
(Roupa da marca Malwee)
Prazer que se sente ao
vestir a roupa da marca

Nas interações ocorridas nesta primeira questão, observamos que a professora
buscou se comunicar com os estudantes estimulando a expressão de ideias. O objetivo
dos questionamentos realizados por ela, era saber o que os estudantes haviam
compreendido sobre a solicitação da questão.
É importante ressaltar que essa ação da professora de incentivar os estudantes a
falar foi recorrente ao longo de todas as atividades de modelagem analógica, como forma
de enculturá-los progressivamente nessa prática.
Neste sentido, ela estimulou os estudantes na expressão das suas ideias para os
demais integrantes do grupo, além de auxiliá-los na explicitação da relação de
similaridade entre a roupa e abraço. Por essa razão, identificamos que professora realizou
questionamentos de dois tipos diferentes: comunicação de ideias – os quais visavam
estimular os estudantes a expressarem suas ideias em público - e mapeamento de
similaridades – com o objetivo de auxiliar os mesmos a estabelecer e a explicitar as
similaridades entre os domínios comparados.
Continuando a atividade introdutória, a segunda questão sobre a comparação do
tipo similaridade literal, estabelecida entre acertar um buraco que se move em um campo
de golfe e a perseguição de um míssil no campo do inimigo (essas correspondências são
apresentadas no quadro 6, nelas as setas bidirecionais preenchidas representam as
relações de atributos de objeto, e as setas bidirecionais hachuradas representam as
relações de similaridade literal), os questionamentos que centraram essa discussão
também foram os dos tipos comunicação de ideias e mapeamento de similaridades. Eles
surgiram neste evento para auxiliar os estudantes a perceber e a explicitar as similaridades
entre os dois domínios, como ocorreu na questão anterior.
Porém, durante esta interação, a professora percebeu que alguns estudantes do
grupo apresentaram dificuldades na identificação das similaridades entre os domínios. Ao
observar isto, ela relembrou a solicitação da questão e explicitou as similaridades de
propriedade descritiva entre o análogo e o alvo (movimentação hipotética do buraco de
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golfe e a movimentação do míssil inimigo a 15 mil milhas por hora) e a relação de
similaridade entre eles (a dificuldade de se acertar o alvo). Ao realizar essa ação, a
professora pode auxiliar os estudantes a se familiarizarem com os domínios e com o
mapeamento das similaridades.
Quadro 6: Correspondências da similaridade literal estabelecida entre a perseguição de
um míssil de guerra e o jogo de golfe.
Análogo
(Jogo de golfe)
Movimentação hipotética
do buraco de golfe a 15 mil
milhas por hora
Dificuldade em acertar o
buraco de golfe em uma só
tacada

Correspondência

Alvo
(Perseguição de um míssil)
Movimentação do míssil
inimigo a 15 mil milhas por
hora
Dificuldade em acertar um
míssil inimigo

A terceira questão está relacionada com a comparação do tipo analogia. Nela, os
estudantes deveriam identificar as similaridades entre o peso das formigas e o peso dos
seres humanos. A professora prosseguiu com questionamentos do tipo comunicação de
ideias e mapeamento de similaridades.
Por meio deles, a professora buscou auxiliar os estudantes a pensar sobre a
relação de similaridade de compensação entre os domínios comparados: baixo peso
individual das formigas compensado pelo grande número destas versus elevado peso
individual do ser humano compensado pelo menor número destes e, como consequência,
a igualdade entre o peso total das formigas e o peso total dos seres humanos. As
correspondências das relações de similaridades dessa analogia, representadas por setas
bidirecionais preenchidas, são explicitadas no quadro 7 a seguir:
Quadro 7: Correspondências da analogia entre o peso das formigas e entre o peso dos
seres humanos.
Análogo
(Peso das formigas)
Menor massa individual,
mas maior quantidade de
formigas
Igualdade de peso total

Correspondência

Alvo
(Peso dos seres humanos)
Maior massa individual,
mas menor quantidade de
seres humanos
Igualdade de peso total
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A quarta e última questão da atividade introdutória trata da analogia entre o
Sistema Solar e o modelo atômico de Bohr. Nela, a professora auxiliou os estudantes na
compreensão das relações de similaridades entre a movimentação dos planetas em torno
do Sol e dos elétrons em torno do núcleo atômico; e entre a força de atração (eletrostática)
existente entre o núcleo e os elétrons e a força de atração (da gravidade) existente entre o
Sol e os planetas, por meio de questionamentos do tipo mapeamento de similaridades. As
correspondências das relações de similaridades dessa analogia, representadas por setas
bidirecionais preenchidas, são explicitadas no quadro 8 a seguir:
Quadro 8: Correspondências da analogia entre o sistema solar e entre o modelo atômico
de Bohr.
Análogo
(Sistema Solar)
Movimentação dos planetas
em torno do sol
Atração entre Sol e planetas
Variação da força
gravitacional com a
distância

Correspondência

Alvo
(Modelo atômico de Bohr)
Movimentação dos elétrons
em torno do núcleo
Atração entre núcleo e
elétrons
Variação da força
eletrostática com a distância

Além disso, a professora realizou questionamentos do tipo (re)consideração dos
dados no intuito de auxiliar os estudantes a levarem em consideração informações e dados
relevantes para o mapeamento das relações de similaridade. Esses questionamentos foram
essenciais para que os estudantes conseguissem estabelecer as correspondências de
relações de similaridade no contexto científico dessa última analogia.
Ainda no que se refere à discussão da analogia entre o sistema solar e o átomo, a
professora lançou mão de questionamentos do tipo identificação das limitações da
comparação para auxiliar os estudantes na identificação e compreensão das diferenças
entre os domínios representados, ou seja, os aspectos do análogo e do alvo que não
deveriam ser comparados (limitações da analogia). Ela questionou os estudantes sobre as
forças existentes naqueles domínios de forma a auxiliá-los a perceber que se tratavam de
forças de naturezas diferentes (eletrostática e gravitacional). A professora também
procurou auxiliá-los na compreensão de que enquanto os planetas se movimentam em
uma mesma órbita, os elétrons podem mudar de um nível energético para o outro.
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Como é possível notar a partir dessa identificação dos questionamentos da
professora que ocorreram neste evento 1, aqueles dos tipos comunicação de ideias e
(re)consideração de dados, são questionamentos mais genéricos, os quais poderiam ter
ocorrido em diferentes tipos de intervenções da professora em suas aulas. Os outros dois
tipos: mapeamento de similaridades e de identificação das limitações da comparação são
específicos de atividades que envolvem comparações como as analogias.
4.2. Segunda Atividade
O evento 2 ocorreu durante a segunda atividade. Nele, os estudantes, guiados pela
professora, elaboraram significados sobre representações químicas: fórmulas e equações
e sobre as relações que estas estabelecem com o fenômeno químico estudado.
A primeira e a segunda questões da segunda atividade (vide anexo 7.2) estão
relacionadas com as etapas de criação e expressão de modelos e analogias. Nessas
questões, os estudantes tiveram acesso a informações sobre a entidade a ser modelada ao
assistirem o vídeo a respeito do comportamento do sistema NO2/N2O4 sob aquecimento
e sob resfriamento. Além do vídeo, outra fonte de informações foram as equações que
representam os fenômenos observados, as quais foram disponibilizadas pela professora.
As interações discursivas ocorridas entre a professora e os estudantes referentes
às primeira e segunda questões dessa atividade são apresentadas no quadro 9 e discutidas
a seguir.
Quadro 9: Trecho 1 do evento 2
131. Professora: O aquecimento favorece a formação do NO2, o castanho.
132. Carlos: O aquecimento vai favorecer o NO2.
133. Professora: Vai favorecer por quê? Vocês lembram que existem os choques entre
as partículas?
134. Carlos: Favorece a mistura?
135. Saulo: Oh Zé, tipo assim: essas partículas aqui [aponta a representação do NO2
na equação: 2NO2 ↔ N2O4], bate-bate, elas se juntam e formam essa aqui [aponta a
representação do N2O4].
136. Carlos: Ah sim.
137. Professora: Lembra quando eu expliquei os choques e as rupturas das ligações?
Então! Quando, por exemplo, uma molécula bate assim de frente com a outra
[representa um choque não efetivo, movimentando bolinhas de isopor como na Figura
3a], o que acontece? Não consegue romper as ligações, né? Agora quando eu bato
assim [representa um choque efetivo entre as duas moléculas, movimentando bolinhas
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de isopor como na Figura 3b], consegue, né? Aí quando as ligações se rompem, novas
ligações podem ser formadas e temos a formação de outra substância.

Figura 3: Representação dos choques entre as moléculas

138. Saulo: Vamos supor: aquele produto aquecido se a gente levar na água fria, não
vai voltar ao estado dela não? Por que já formou outra substância...
139. Professora: Calma que a gente ainda vai ver... Agora façam o modelo com as
bolinhas.
140. Carlos: Tenho que juntar essas bolinhas para formar o N2O4.
141. Professora: Me falem o raciocínio de vocês. Esse aqui [refere-se à representação
da Figura 4] é qual?

Figura 4: Representação dos estudantes do N2O4

142. Saulo: É a incolor.
143. Professora: Está bem. E essas outras aqui [refere-se à representação da Figura
5]?

Figura 5: Representação dos estudantes para 2NO2

144. Saulo: 2NO2.
145. Professora: Mas olha só aqui [refere-se à equação da reação 2NO2 ↔ N2O4] são
duas moléculas de NO2. Eu tenho dois oxigênios, na molécula de NO2. E aqui no seu
modelo [refere-se à representação da Figura 5], qual é o oxigênio?
146. Saulo: A bolinha maior.
147. Professora: Ah tá. Mas e na sua outra aqui [refere-se à representação da Figura
4], o que você representou com a bolinha grande?
148. Saulo: O oxigênio. Olha aqui, dois N e quatro O...
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149. Professora: Você entendeu?
150. Saulo: Sim
151. Carlos: Pera, pera que eu me perdi.
152.Professora: O que vocês representaram nessa? [refere-se à representação da
Figura 4].
153. Saulo: Dois nitrogênios [aponta para duas bolinhas grandes], quatro oxigênios
[aponta para as bolinhas pequenas].
154. Professora: E nessa outra aqui [refere-se à representação da Figura 5]?
155. Saulo: Ah está errado aqui. Essas duas grandes são o nitrogênio e essas duas
pequenas o oxigênio.
156. Professora: [Pega a representação da Figura 5]. Gente esse número antes aqui na
fórmula [aponta para o coeficiente 2 na equação química 2NO2 ↔ N2O4] diz a
quantidade que eu tenho. Aqui diz que eu tenho duas moléculas destas que vocês
representaram, e não somente uma. Isto é a representação de uma molécula
[aponta para a parte esquerda da representação da Figura 5], assim essa é outra
[aponta para a parte direita da representação da Figura 5].
157. Saulo: Então vou ter que fazer quatro?
158. Professora: Você vai ter que fazer quantas?
159. Saulo: Duas destas [refere-se ao NO2]. Só que separadas.
160. Professora: É elas estão separadas. [O estudante separa as duas metades iguais
da representação dos estudantes – Figura 6]. Veja só agora tenho um NO e outro
NO. São duas moléculas.

Figura 6: Representação do NO elaborada a partir da representação da figura 5.

161. Saulo: Agora está faltando um oxigênio em cada uma delas.
162. Professora: Vou pegar mais bolinha para vocês.
163.Saulo: Então pega para gente 4 bolinhas, duas pequenas e duas grandes.
164. Professora: É bolinha pequena que vocês querem?
165. Saulo: Calma aí professora, deixa eu pensar aqui. Vou ter 2 nitrogênios...
[aponta para a representação da Figura 6].
166. Professora: Para representar o NO2 o que está faltando aqui?
167. Saulo: Um oxigênio. É isso que está falando. Então está faltando mais um aqui
também [aponta para uma parte da representação da Figura 6].
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Inicialmente a professora ressaltou que a substância formada quando o sistema era
aquecido seria o NO2, caracterizada pela cor castanha. Ao realizar essa ação, a professora
buscava conduzir os estudantes no entendimento das evidências das reações químicas
observadas no experimento do vídeo, focando em um aspecto importante das reações
químicas: as modificações do estado inicial e final de um sistema. Para isso ela, solicitou
dos estudantes uma explicação para o comportamento deste sistema em equilíbrio
químico quando aquecido.
Em resposta, um dos estudantes do grupo, Saulo, evidenciou compreender que,
para a formação do N2O4, as partículas de NO2 deveriam se chocar e se unir (turno de fala
135). No entanto, nesta fala fica claro que os estudantes ainda não compreendem que,
nessas colisões, as ligações entre os átomos devem ser rompidas para que outras possam
ser formadas.
Ciente disso, a professora conduziu uma discussão sobre os tipos de choques que
poderiam ocorrer entre as moléculas (turno de fala 137). Podemos inferir que ao
introduzir essa explicação, a professora fomentou ideias importantes que auxiliaram o
desenvolvimento do raciocínio dos estudantes. Essa ação realizada pela professora foi
importante para que os estudantes pudessem perceber a influência dos choques efetivos
nas reações químicas. Isso foi significativo nessa etapa de elaboração e expressão de
modelos e analogias, uma vez os estudantes não estavam habituados a pensar e explicar
o comportamento das substâncias no nível submicroscópico.
Percebemos que até neste ponto, a professora auxiliou os estudantes a expressar e
fornecer uma opinião ou interpretação sobre os dados e as informações dos experimentos.
Essas ações foram desencadeadas pelos questionamentos da professora do tipo
explanação sobre o processo, os quais podem auxiliar os estudantes a fornecer opiniões,
interpretações e explicações mais detalhadas sobre o comportamento da entidade
modelada (turnos de fala 131 ao 137).
Em seguida, observamos que o estudante Saulo apresentou uma dúvida
relacionada as informações sobre o comportamento das substâncias quando aquecidas e
resfriadas. Pela sua fala, o estudante pensava que quando o sistema era resfriado, este não
voltaria ao seu estado inicial, ou seja, para Saulo o sistema era irreversível. Após ouvir o
estudante, a professora solicitou a ele que aguardasse e que elaborasse os modelos, pois
a partir deles seria possível esclarecer o raciocínio dos estudantes.
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Dando prosseguimento à etapa de elaboração de modelos pelos estudantes, ao
longo dos turnos de fala 141 ao 155 a professora realizou questionamentos do tipo
checagem do estado de desenvolvimento do modelo. Esses questionamentos foram usados
por ela para identificar os aspectos que os estudantes já haviam sido capazes de
contemplar em seus modelos e aqueles que eles ainda não haviam contemplado ou as
possíveis inadequações nos mesmos.
A professora solicitou aos estudantes uma explicação sobre o raciocínio usado
por eles para representar as moléculas NO2 e N2O4. Naquele momento, os estudantes
passaram a utilizar seus modelos como artefatos de pensamento e de linguagem, uma vez
que a partir deles, os estudantes conseguiram comunicar e expressar o que eles haviam
imaginado sobre como as moléculas poderiam ser representadas e dessa forma, eles foram
usados pelos estudantes como mediadores na comunicação da linguagem científica.
Eles apresentaram o seu modelo para o N2O4 (Figura 4) e outro para o que, de sua
perspectiva, representaria o “2NO2” (Figura 5). Isso possibilitou à professora a
identificação de uma incoerência nesse segundo modelo e, por essa razão, ela chamou a
atenção dos estudantes para a equação química e para os códigos de representação
utilizados em seus modelos (turnos de fala 156 ao 167), ou seja, para o significado das
bolas de isopor de diferentes tamanhos, na tentativa de auxiliá-los a reconhecer tal
incoerência. Neste ponto, é possível observar que a professora utilizou questionamentos
do tipo (re)consideração de dados, auxiliando os estudantes a considerar dados e
informações importantes na (re)elaboração dos modelos. Ela auxiliou os estudantes a
perceberem que na equação química, o número dois antes da fórmula do NO2
representava o coeficiente estequiométrico, ou seja, cada molécula de NO2 deveria ser
representada por dois átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio.
Neste processo, os estudantes compreenderam que a bolinha de isopor grande
representaria um átomo de nitrogênio e que a bolinha de isopor pequena representaria um
átomo de oxigênio e que, assim, quando eles ligavam (através de palitinhos de dente) duas
bolinhas de isopor pequenas a uma grande, eles representavam uma molécula de NO2.
Em suma, por meio dos questionamentos do tipo explanação sobre o processo,
checagem do estado de desenvolvimento do modelo e (re)consideração dos dados, a
professora conseguiu auxiliar os estudantes na compreensão das incoerências iniciais de
seus modelos e na reelaboração dos mesmos. Esses questionamentos permitiram que a
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professora explorasse as ideias dos estudantes, auxiliando-os no processo de
(re)ssignificação, na medida em que dividiu com eles o controle e a direção das interações
(LEMKE, 1997).
Dando continuidade à discussão do evento 2, o trecho a seguir evidencia a ação
da professora de guiar os estudantes na compreensão da relação de proporcionalidade
entre as moléculas de NO2 e N2O4 expressa na equação química. Ela os auxiliou a refletir
sobre a quantidade de representações que eles tinham elaborado e a proporção de
moléculas das substâncias representada na equação química.
Quadro 10: Trecho 2 do evento 2
180. Professora: O que vocês representaram aqui agora?
181. Saulo: Nós fizemos primeiro a partícula incolor [aponta para a representação do
N2O4], que são dois nitrogênios e quatro oxigênios [mostra a Figura 3].
182. Professora: Então, foi o N2O4.
183. Estudantes: Isso.
184. Carlos: Essas duas aqui, [aponta para a representação do NO2 – Figura 7] são
duas moléculas de NO2. Cada uma tem um nitrogênio e dois oxigênios.

Figura 7: Representação de 2 moléculas de NO2 elaborada a partir da representação da
figura 6.

185. Saulo: Essas duas aqui [mostra as representações do NO2 – Figura 7] formaram
essa outra molécula de N2O4 [mostra a Figura 4].
186. Professora: Eu entendi. Daí vocês falaram que elas estão se chocando, né? Mas,
aí vamos pensar mais um pouco. Vocês acham que em um frasco contendo essas
substâncias, teríamos só essas três moléculas lá dentro?
187. Saulo: Não, teria várias.
188. Professora: Isso aqui [aponta para os coeficientes da equação] indica uma
proporção. Quer dizer que para cada uma molécula de N2O4 temos duas de NO2.
Como se fosse um sanduiche, por exemplo. Para cada pão que você for preparar,
você coloca duas fatias de presunto. Se você for fazer dois sanduíches, quantos
presuntos você vai precisar?
189. Carlos: De quatro.
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190. Professora: Então seria interessante vocês representarem mais dessas moléculas,
respeitando a proporção. Se vocês dobrarem essa quantidade... vamos supor que
temos quatro moléculas da substância castanho. Quantas [se refere às moléculas]
vocês terão da substância incolor?
191. Saulo: Duas do outro.
192. Professora: Então, faz essa quantidade que eu acho que isso vai ajudar vocês a
simular melhor, imaginar uma explicação para o que está acontecendo.
Após as discussões anteriores, a professora solicitou aos estudantes que
refletissem sobre os seus modelos e verificassem se haveria ou não necessidade de
readequá-los diante das ideias discutidas até aquele momento. Depois de algum tempo,
ela retornou ao grupo para checar se os estudantes haviam compreendido as incoerências
realçadas e se tinham modificado seus modelos.
Durante essas interações, a professora percebeu que os estudantes tinham
modificado os modelos, apresentando duas estruturas para a molécula de NO2 (Figura 7)
e uma estrutura para a molécula de N2O4 (Figura 4). É possível notar que, ao se referirem
às partículas, os estudantes atribuíam a elas características relacionadas aos aspectos
macroscópicos da coloração do sistema durante o seu aquecimento e resfriamento. Eles
usaram da terminologia “partículas incolores” ao invés de mencionarem o nome científico
das substâncias, regulamentado pela IUPAC, ou as fórmulas moleculares que representam
suas partículas. Essa é uma concepção alternativa frequente entre os estudantes de
Química (NAKHLENH, 1992).
As interações entre a professora e os estudantes nesse trecho do evento 2 foram
desencadeadas por questionamentos do tipo checagem do estado de desenvolvimento do
modelo (turnos de fala 180 ao 187). Foi também por meio desses questionamentos que a
professora percebeu que os estudantes representaram apenas a quantidade de moléculas
indicadas na equação química.
Por essa razão, ela utilizou de uma analogia com o sanduíche, na tentativa de
facilitar o entendimento dos estudantes sobre as proporções a partir das quais as moléculas
das substâncias reagiriam dentro do frasco (veja quadro 11). A professora comparou a
proporção de moléculas de NO2 com a proporção de fatias de presunto e a proporção de
moléculas de N2O4 com a proporção de pães necessários para se preparar o sanduíche.
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Quadro 11: Correspondências da analogia entre o sanduíche e entre proporção das
moléculas de NO2 e N2O4.
Análogo
(Sanduíche)

Correspondência

Proporção de fatias de
presunto
Proporção de pães

Alvo
(Proporção das moléculas de
NO2 e N2O4)
Proporção das moléculas de
NO2
Proporção das moléculas de
N2O4

É possível perceber que os estudantes compreenderam a comparação proposta
pela professora quando ela perguntou a eles quantos presuntos seriam necessários para se
fazer dois sanduíches. Os estudantes evidenciaram compreender a analogia quando a
professora, depois de questioná-los sobre o análogo (turnos de fala 188 e 189), retomou
o alvo no turno de fala 190 a partir do mesmo tipo de questionamento (sobre a quantidade
de moléculas das substâncias N2O4 que teríamos, caso a quantidade de moléculas das
substâncias NO2 fosse dobrada). Assim, questionamentos do tipo reflexão sobre o
raciocínio, auxiliaram os estudantes a refletir e sobre a proporção com que as moléculas
das substâncias presentes no frasco reagiriam.
Dessa forma, podemos afirmar que a analogia da professora foi utilizada pelos
estudantes como artefato de pensamento, uma vez que, por meio dela, eles foram capazes
de gerar e ampliar seus conhecimentos sobre a entidade modelada (GILBERT; JUSTI,
2016). Além disso, essa analogia também exerceu a função comunicativa neste evento,
uma vez que a professora a utilizou como artefato de linguagem quando expressou o
conceito de proporcionalidade das moléculas por meio da relação de similaridade entre o
domínio conhecido (preparo do sanduíche) e o desconhecido (reação química)
(WILBERS; DUIT, 2006).
Outro evento que identificamos e construímos nessa segunda atividade foi o 3.
Nele, os estudantes estabeleceram o consenso sobre a representação do comportamento
das moléculas de NO2 e N2O4 no sistema sob aquecimento, com base na ideia de choques
efetivos. A professora buscou entender os diferentes posicionamentos dos estudantes do
grupo e a razão para o estabelecimento desse consenso.
Para tal compreensão, ela iniciou a discussão com questionamentos do tipo
explanação sobre o processo para que os estudantes fornecessem as suas visões sobre o
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quê estava acontecendo quando o sistema era aquecido e do tipo checagem do estado de
desenvolvimento do modelo para que eles pudessem expressar, por meio dos modelos
elaborados, quais aspectos da reação química entre o NO2 e N2O4 já compreendiam e
quais ainda não tinham compreendido.
Neste evento 3, após ouvir os estudantes, a professora percebeu que dois deles,
Saulo e Carlos, estavam pensando de maneiras diferentes: para o primeiro existiriam
choques entre as moléculas de N2O4 e estes não seriam efetivos, ou seja, as ligações dessas
moléculas não seriam rompidas para a formação das novas ligações no NO2. As novas
ligações seriam formadas a partir de choques entre átomos individuais existentes no
sistema; já para o segundo, os choques efetivos eram responsáveis pela ruptura das
ligações químicas de quaisquer moléculas (NO2 e N2O4) e ocorreria a formação de novas
ligações químicas, que dariam origem a substâncias diferentes das iniciais.
A ação de questionar da professora fomentou as interações entre os estudantes
que expuseram ideias diferentes. Com objetivo de estabelecer um consenso, ela estimulou
os estudantes a discutirem sobre o ponto de divergência entre eles e, para isso, solicitou
que os mesmos utilizassem os modelos que eles haviam elaborado nessa explicação.
Neste ponto, os estudantes simularam, com o auxílio dos modelos, as ideias centrais de
suas explicações mencionadas no parágrafo anterior. Cada um deles pôde ver, ouvir e
compreender o pensamento do outro a partir dessa ação. Foi por meio dessas interações
e da explanação das diferentes ideias defendidas no grupo que os estudantes foram
capazes de estabelecer um consenso. Carlos identificou a incoerência da explicação de
Saulo de que a mesma não justificava a origem desses átomos individuais no sistema e,
por isso, conseguiu convencê-lo de que seu modelo de choques efetivos seria mais
plausível, porque explicava ambas as reações: a direta e a inversa.
Embora os estudantes tenham iniciado no evento 3 sua compreensão sobre os
efeitos dos choques efetivos, somente ao final do evento 4, discutido a seguir, é que tal
compreensão parece ter sido consolidada. Esse entendimento é um pré-requisito
importante para a adequada compreensão da reversibilidade do equilíbrio químico, pois
por meio do modelo explicativo dos choques efetivos, é possível compreender que as
moléculas dos reagentes podem se colidir formando as moléculas dos produtos e que o
mesmo pode ocorrer com as moléculas do produto, ou seja, estas podem se colidir e
formar as moléculas dos reagentes novamente.

70

No quadro 12, apresentamos o primeiro trecho das interações estabelecidas no
evento 4.
Quadro 12: Trecho 1 do Evento 4
235. Professora: Então, vamos lá. Quando adicionamos o primeiro tubo na água
quente, qual a cor que ficou evidente?
236. Carlos: Marrom, castanho.
237. Professora: Então, o que isso quer dizer para vocês?
238. Carlos e Saulo: Que as partículas incolores [se refere às moléculas de N2O4] se
romperam.
239. Professora: Ah... então você quer dizer que as ligações das partículas de N2O4 se
romperam e formaram as...
240. Saulo: Formaram as novas ligações das castanhas [se refere às moléculas de
NO2].
241. Carlos: Com isso...
242. Professora: Com isso...?
243. Saulo: Isso que eu não entendo! Como que pode ficar de outra cor?
244. Carlos: Porque elas reagiram na água quente.
245. Saulo: Ah! Aí, por isso, ela é uma nova substância, né?
246. Professora: Isso! Porque a substância de coloração incolor é diferente da
substância de coloração castanha. Você consegue perceber isso?
247. Saulo: Sim, eu sei. Então, por isso é que a cor muda.
A professora iniciou este evento solicitando que os estudantes elaborassem
explicações mais detalhadas sobre o pensamento deles. Por meio dessa solicitação, eles
começaram a expor suas interpretações sobre o comportamento dessas substâncias ao
afirmarem que as “partículas incolores” eram rompidas. Neste ponto, observamos que nas
duas respostas fornecidas pelos estudantes, eles ainda apresentavam a mesma concepção
alternativa discutida no evento 2 de atribuir às partículas as propriedades macroscópicas
da substância.
Ao perceber isso, a professora reelaborou a fala dos estudantes utilizando a
terminologia científica e complementou a ideia dos mesmos. A explicação fornecida pela
professora auxiliou os estudantes a perceber que este processo de ruptura e formação de
ligações ocorria no nível submicroscópico (das partículas).
Mesmo após essa explicação, é possível perceber que alguns estudantes não
compreendiam essa ideia e, por essa razão, outros participantes do grupo e a professora
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os auxiliaram (turnos de fala 243 ao 247). Nessa interação, é possível perceber que o
estudante Carlos compreendeu que o fator aquecimento foi responsável pela mudança de
cor do sistema. Essa sua ideia auxiliou o estudante Saulo a perceber que essa mudança de
cor era indicativa da formação de uma nova substância. A intervenção da professora
naquele momento foi realizada no sentido de sistematizar essas ideias (turnos de fala 246
ao 247).
Ao longo desse trecho, é possível observar que ela buscou auxiliar os estudantes
a fornecer interpretações e explicações mais detalhadas sobre a relação entre evidência
da mudança de cor e o comportamento das partículas presentes no sistema, através de
questionamentos do tipo de explanatório sobre o processo.
Neste trecho do evento 4, analisando como os estudantes fizeram uso dos
significados das palavras em suas explicações, podemos observar que palavras
mencionadas pela professora no evento 2 - como: partículas (turno de fala 133, quadro
6), ligações (turno de fala 137, quadro 9) e romper (turno de fala 137, quadro 9) - foram
sendo incorporadas pelos estudantes nas discussões estabelecidas (vide turnos de fala 240
e 238, quadro 12). Esse uso inicial das palavras pelos estudantes, pode ser entendido nos
termos de Bakhtin (2011) como uma apropriação das palavras-alheias, neste caso, da
professora pelos estudantes. Ao fazerem isso, eles passaram a interpretá-las e a significálas.
Por exemplo, na transcrição anterior (quadro 12), é possível perceber no turno de
fala 238, que os estudantes utilizaram a expressão “partículas incolores se romperam” de
forma inadequada. Acreditamos que a mesma foi composta pela reunião de palavras ditas
anteriormente pela professora em outros eventos [por exemplo, nos turnos de fala 133 e
137 (quadro 9) do evento 2] com significado diferente daquele atribuído por ela (ligações
entre átomos das partículas da substância incolor se romperam).
A professora percebeu essa incoerência nos significados das palavras utilizadas
pelos estudantes e os auxiliou nessa (re)significação (turno de fala 239). É possível
observar na fala seguinte (turno de fala 240), que o estudante Saulo passou a fazer uso
das palavras da professora de maneira mais coerente, fornecendo indícios de sua
compreensão sobre formação e ruptura de ligações entre átomos que compunham as
substâncias identificadas pela cor.
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Podemos contrapor essas ideias mais coerentes com as científicas, com aquelas
discutidas no evento 2, no qual os estudantes utilizaram palavras como “juntar”, “unir”
para designar o processo de formação de novas substâncias como uma soma ou
justaposição de partículas (vide turno de fala 135, quadro 9) (NAKHLEH, 1992).
Assim, segundo Bakhtin (2011), essas palavras foram se tornando própriasalheias, na medida em que foram sendo reinterpretadas e (re)significadas pelos
estudantes. Dessa maneira, à medida que os estudantes utilizavam e interpretavam as
palavras em diferentes contextos, eles construíam significados a partir delas e com elas,
apropriando-se destas palavras (BAKHTIN, 2011).
Ainda sobre o comportamento das partículas de NO2 e N2O4, mas agora com o
foco na influência da temperatura sobre o sistema, a professora continuou auxiliando os
estudantes no desenvolvimento dessa ideia, ao retomar a discussão focando nas
evidências de reação química observadas no vídeo. O trecho 2 do evento 4 apresentado
no quadro 13 a seguir ilustra esse momento.
Quadro 13: Trecho 2 do Evento 4
250. Professora: Como falei anteriormente a mudança de cor é uma evidência de
reação química, né? Então, no exemplo do vídeo ocorreu uma reação que
conseguimos evidenciar pela coloração castanha mais intensa. Isto quando o sistema
é aquecido.
251. Carlos: O aquecimento favorece o quê? A originar a outra substância?
252. Saulo: A originar a substância que causa a cor castanha. Podia ser qualquer
outra professora.
253. Carlos: Mas o que aquecimento favoreceu?
254. Professora: O que o aquecimento favoreceu? Na discussão anterior, vocês me
falaram que quando o sistema foi aquecido, ficou da cor castanha. Não foi isso?
Então, o que o aquecimento favoreceu?
255. Carlos: A cor castanha.
256. Professora: Então, isso nós discutimos, né? Mas, lembro também que vocês
comentaram que tinham as duas substâncias no mesmo tubo, vocês lembram?
257. Carlos: Sim, tinha as duas no mesmo tubo, só que uma reage melhor em um local,
e a outra substância reage melhor no outro local [se refere aos béqueres onde ocorreu
o aquecimento e o resfriamento do sistema].
258. Professora: O que você entende quando você fala ‘reage melhor’?
259. Carlos: Eu acho que reage melhor, porque tem o aparecimento da cor castanha.
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260. Professora: Seria favorecer a formação da substância de cor castanha? O que
você quis dizer é que forma mais daquela substância quando o sistema foi aquecido,
né?
261. Carlos: Aham. Sim, é isso mesmo.
262. Saulo: Mas, olha professora: temos as duas substâncias. Aí, quando esfria as
partículas castanhas se chocam e formam a incolor?
263. Gabriel: É isso que eu não estou entendendo.
264. Saulo: Aí a substância volta? Porque a cor está meio a meio, penso que têm as
duas substâncias e elas estão se chocando.
265. Professora: Qual é a substância que volta?
266. Saulo: Temos as duas substâncias quando é a temperatura ambiente. Aí quando
colocamos o tubo na água fria, elas não se chocam, porque está frio?
267. Professora: Elas não se chocam ou elas se chocam com menos energia?
268. Saulo: Elas chocam menos? Acho que chocam menos, porque elas ficam mais
estáticas.
269. Professora: Elas se chocam com uma menor ou maior intensidade?
270. Saulo: Menor. É por isso que formamos menos castanho, aí o tubo fica mais
claro? Ou é porque forma a incolor?
271. Carlos: Oh Saulo...o choque das partículas quando estão aquecidas não é maior?
272. Saulo: É, é isso. Mas, quando fica mais claro, todas estão estáticas, ficando
incolor? Ou é porque o choque do castanho forma o incolor?
273. Professora: Vocês acham que choque do castanho forma o incolor?
274. Saulo: É, isso que eu pensei. As partículas do incolor quando se chocam formam
o castanho, né? Daí, quando é para formar o incolor, as partículas do castanho se
chocam para formar o incolor. É tipo isso?
275. Carlos: É uai, a cor não é a mesma. Por exemplo [se refere ao vídeo]: A
substância quando está na temperatura ambiente, quando está aquecida e depois na
fria. Quando ela leva o tubo na água fria a substância fica incolor. Quando está no
ambiente não fica totalmente incolor.
276. Saulo: Mas, água natural não é aquecida?
277. Professora: Ali dentro do tubo não temos água, a água fica em volta do tubo.
278. Saulo: Mas, a temperatura ambiente é aquecida. Não é igual a água quente, mas
tem energia também.
279. Professora: Tem sim. A água na temperatura ambiente tem bem menos energia
que a água aquecida, não é?
280. Estudantes: Sim.
281. Carlos: Por isso, que eu acho que o choque é menor.
282. Professora: Em qual temperatura vocês acham que o choque é menos intenso?
283. Carlos: Na água fria, onde fica incolor.
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A professora iniciou esse trecho sintetizando algumas ideias da discussão anterior,
buscando enfatizar em sua fala que o aquecimento observado no experimento do vídeo
foi um fator que contribuiu para a mudança da cor castanho clara para a cor castanha
escura (turno de fala 250). É possível observar que a intenção da professora era de que os
estudantes pudessem compreender que a temperatura influenciava na formação das
substâncias presentes no sistema.
Ao perceber que os estudantes ainda não haviam compreendido como a
temperatura exercia tal influência, ela demandou deles uma explanação sobre o processo
observado no vídeo (turnos de fala 250 ao 255).
Nas interações que ocorreram nesses turnos de fala, os estudantes ainda não
conseguiam elaborar explicações sobre o comportamento das partículas (nível
submicroscópico). O foco deles estava sobre o aspecto macroscópico da mudança de
coloração do sistema.
Na tentativa de contribuir para que eles pensassem no nível das partículas, a
professora retomou um comentário anterior dos estudantes sobre a coexistência das
substâncias no frasco (turno de fala 256) a partir de um questionamento do tipo
(re)consideração dos dados. Isso parece ter contribuído para que eles usassem termos
como “reage melhor” (turno de fala 257), na tentativa de explicar a predominância de
uma das cores no sistema e cujo significado passou a ser explorado pela professora (turno
de fala 258) por meio do questionamento do tipo explanação sobre o processo.
Em sequência ela também realizou questionamentos do tipo reflexão sobre o
raciocínio (turnos de fala 260 ao 282), a partir dos quais ela tentava auxiliá-los na
reinterpretação de suas ideias para que as mesmas evoluíssem em direção àquelas mais
coerentes com as científicas.
Assim, como uma possível consequência desses questionamentos, os estudantes
começaram a elaborar explicações com o objetivo de compreender quais relações
existiriam entre o aquecimento/resfriamento do sistema, a mudança de cor desse sistema
e o comportamento das partículas.
Nos turnos de fala 262 e 264, Saulo evidenciou imaginar que, quando o sistema
era resfriado, os choques entre as “partículas incolores” levariam à formação das
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“partículas castanhas” e que o contrário ocorreria quando o sistema fosse aquecido, ou
seja, “partículas castanhas” se chocariam para formar as “partículas incolores”.
Em um segundo momento, Saulo passou a cogitar, além da hipótese anterior, uma
nova possibilidade para explicar o efeito do resfriamento sobre o sistema (turnos de fala
266, 268 e 270): a de que a ausência de choques (partículas estáticas) levaria a uma menor
produção de “partículas castanhas” e, por isso, o sistema ficaria mais claro. As interações
estabelecidas com seu colega Carlos nos turnos de fala 271, 275 e 281 e o
questionamentos da professora (turnos de fala 267, 269 e 273) conduziram a discussão de
forma a sustentar mais a primeira hipótese de Saulo e também de apoiá-la na ideia de
menor intensidade dos choques necessários para formação de N2O4, em lugar da
imobilidade de partículas. Apesar disso, nessas interações, Carlos manteve o uso de
termos como “o choque é menor” (turno de fala 281). Outro ponto a enfatizar é o fato de
que tal hipótese não considerava a possibilidade de, em qualquer temperatura, existirem
choques entre as partículas do sistema, sem distinção, embora apenas alguns deles
pudessem ser efetivos.
As dificuldades relacionadas com a intepretação das informações e dados
provenientes dos vídeos pelos estudantes e pela ausência de conhecimentos prévios
consolidados relacionados a tópicos como reações químicas e cinética química,
ocasionaram algumas intervenções da professora com os objetivos de fornecer
esclarecimentos, realçar informações e de auxiliar na interpretação das mesmas.
Devido ações da professora como essas, ao final desse trecho observamos que os
estudantes evidenciaram uma compreensão inicial sobre a influência da temperatura na
formação das substâncias NO2 e N2O4 a partir de uma interpretação energética dos
choques entre as partículas. Diante disso, a professora continuou a auxiliá-los na
elaboração de raciocínios para fundamentar os seus modelos explicativos sobre o
comportamento das moléculas, como podemos observar no quadro 14 a seguir.
Quadro 14: Trecho 3 do Evento 4
324. Professora: Me mostra com o seu modelo.
325. Carlos: Os choques das moléculas de N2O4 formaram as moléculas de NO2.
326. Professora: Mas... e quando o sistema foi resfriado?
327. Carlos: Elas [se refere às moléculas NO2] se movimentam mais fraco, mas se
separam, né?
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328. Professora: O que se separa?
329. Carlos: Para mim, se separam as ligações das moléculas de NO2 e formam as
[ligações] do N2O4.
330. Professora: Nesse caso, olhem o vídeo, ficou mais escuro ou mais claro o
sistema?
331. Carlos: Mais claro, porque formou mais do N2O4 do que do NO2.
332. Professora: Então, representa isso para mim.
333. Carlos: Pega a molécula de NO2 aí para mim [pede a um dos colegas de grupo].
334. Professora: O que aconteceu com as partículas para ficar mais claro?
335. Carlos: As ligações de algumas delas [se refere às moléculas de NO2] separam,
não?! [O estudante indicou a separação das bolinhas que representavam os átomos
das moléculas de NO2].
336. Professora: Se elas se separarem vai formar o quê?
337. Saulo: Se elas baterem uma na outra, elas vão formar a incolor [se refere às
moléculas de N2O4].
Neste terceiro trecho do evento 4 (quadro 14), é possível perceber que a professora
continuou auxiliando os estudantes na compreensão da reversibilidade do equilíbrio
químico, quando solicitou que os estudantes utilizassem os modelos elaborados e
reformulados nos eventos 2 e 3 para explicar o comportamento do sistema quando
resfriado.
Os estudantes inicialmente pensavam que os choques mais “fracos”, decorrentes
do resfriamento do sistema, ocorreriam, exclusivamente, entre as moléculas de NO2. A
professora parece ter percebido essa incoerência e, por isso, recorreu mais uma vez às
informações fornecidas pelo vídeo do experimento para auxiliá-los nessa compreensão
(turno de fala 330), utilizando para isso, um questionamento do tipo (re)consideração dos
dados.
Após essa intervenção da professora, os estudantes afirmaram que mais moléculas
da substância de N2O4 foram formadas, mas que no sistema ainda existiam moléculas de
NO2 (turno de fala 331), nos fornecendo os primeiros indícios que eles começavam a
compreender que nem todas as partículas de NO2 se transformavam em partículas de
N2O4. Naquele momento, no entanto, isso se deu apenas a partir da interpretação da
evidência macroscópica de mudança de cor (de castanho escuro para castanho claro)
fornecida pelo vídeo e não de sua interpretação submicroscópica do processo.
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Com o objetivo de que eles elaborassem melhor os seus raciocínios, a professora
realizou questionamentos do tipo reflexão sobre o raciocínio (turno de fala 334), sobre o
que teria acontecido com as partículas do sistema para que o mesmo ficasse mais claro,
logo após a solicitação de que eles explicassem suas ideias por meio dos modelos (turno
de fala 332) – questionamento do tipo explanação sobre o processo.
As explicações de Carlos e Saulo (turnos de fala 335 e 337) em resposta a esses
questionamentos da professora indicam que a ênfase das mesmas no nível
submicroscópico estava no comportamento das ligações químicas (rupturas e formações)
nos choques efetivos e não na relação entre esses choques e as concentrações relativas
das substâncias no aquecimento e resfriamento do sistema. Apesar disso, eles parecem ter
avançado na compreensão do efeito da temperatura sobre a energia dos choques entre as
partículas e sobre a formação de NO2 e N2O4.
Ainda sobre a etapa de elaboração dos modelos, identificamos no evento 5, a ação
da professora de questionar novamente os estudantes sobre os códigos de representação
que eles utilizaram nas representações das moléculas de NO2 e N2O4.
Diante da representação dos estudantes (Figura 814), a professora realizou
questionamentos do tipo checagem do estado de desenvolvimento do modelo, com o
objetivo de compreender o significado atribuído por eles aos palitos usados em sua
representação.

Figura 8: Modelo da molécula de N2O4.
Nessa interação, os estudantes afirmaram que os palitos foram utilizados para ligar
uma partícula à outra, uma vez que elas estavam em contato. Na tentativa de verificar se
os estudantes se referiam às ligações químicas como contato físico entre partículas concepção comum entre os estudantes de química, já identificada em trabalhos como o
14

Durante a elaboração deste modelo, os estudantes comentaram que as fitas adesivas identificavam os
átomos de oxigênio e de nitrogênio e explicaram que preferiram usar a fita em lugar de colorir as bolinhas.

78

de Fernandez e Ribeiro (2006) - e de auxiliá-los na compreensão do significado científico
das ligações químicas, a professora continuou a discussão, realizando questionamentos
de checagem.
Ao serem questionados sobre o significado do termo “contato” na representação,
os estudantes afirmaram que esse existia, porque os átomos estavam envolvidos por uma
“energia”, que os mantinha “presos” uns aos outros e que essa ideia era representada pelo
palito no modelo elaborado por eles (vide Figura 8). A partir dessa explicação, os
estudantes realçaram mais a ideia de átomos em posições fixas do que em contato uns
com os outros, algo que parece ter sido percebido pela professora, uma vez que a mesma
passou a explorar o termo “energia” utilizado por eles em lugar de retomar a discussão
sobre a ideia de “contato”.
Ao encaminhar a discussão sobre o significado de “energia” no modelo
elaborado, a professora seguiu questionando os estudantes e percebeu que eles não
conseguiram desenvolver uma explicação. Ela, então, continuou essa interação, através
de questionamentos do tipo reflexão sobre raciocínio, auxiliando-os a pensar que os
átomos estavam unidos por forças atrativas e repulsivas que se equilibravam e que,
associada a essas forças, existia uma energia de ligação.
É possível observar neste evento, que a professora buscou compreender quais
eram as ideias dos estudantes relacionadas ao significado das ligações químicas e para tal
ela utilizou do modelo explicativo elaborado por eles. Neste ponto, observamos que os
modelos atuaram como artefatos que apoiam o pensamento, exercendo as funções de
representação e de produção do conhecimento, uma vez que os estudantes utilizaram o
palito para representar as ligações químicas entre os átomos e desenvolveram, com o
auxílio da professora, o significado científico dessa representação (GILBERT; JUSTI,
2016).
Após as discussões anteriores, os estudantes foram conduzidos pela professora a
elaborar, expressar e avaliar analogias para explicar aspectos do comportamento do
sistema estudado discutidos até aquele momento. Assim, deu-se início ao evento 6, que
pode ser caracterizado pela interação dos estudantes com a professora no processo de
elaboração das analogias relacionadas ao aspecto de reversibilidade do equilíbrio
químico.
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Quadro 15: Trecho 1 do Evento 6
387. Professora: Vocês podem me explicar a analogia de vocês?
388. Carlos: É assim, a gente pensou em um show. Aí, no show tem só gente branca.
Quando a pessoa é branca e está toda empolgada, ela vai ficar vermelha. Aí, a gente
levou isso do melhor jeito para fazer a comparação, a analogia. Já tinham algumas
pessoas brancas no show, e depois chegaram umas pessoas brancas que estavam
andando no sol e, por isso, ficaram vermelhas. Essas pessoas entraram no show
também.
389. Saulo: No mesmo show, tinha gente branca e vermelha que tinham acabado de
chegar.
390. Carlos: Os que chegaram vermelhos são as partículas castanhas e os outros
brancos são as partículas incolores.
391. Saulo: Aí, quando começa o show, é a agitação, a força que dá energia. Aí,
quando elas começam a pular, a cor vermelha prevalece.
392. Professora: Entendi. Vocês também têm que pensar no que vocês não podem
comparar, no que é diferente. Vocês já me falaram algumas semelhanças, quais são
elas?
393. Saulo: Agitação, a cor que prevaleceu e que todos estão no mesmo ambiente.
A interação do evento 6 foi iniciada pela professora com a intenção de que os
estudantes expressassem verbalmente a analogia criada. Essa ação foi mediada por um
questionamento do tipo comunicação de ideias (turno de fala 387).
A partir dessa ação, os estudantes começaram a explicar a comparação elaborada
(turnos de fala 388 ao 391) por meio de uma descrição mais detalhada do análogo do que
do alvo. Para eles, as pessoas vermelhas representavam as partículas de NO2 (castanha
escura) e as pessoas brancas representavam as partículas de N2O4 (incolor). Inicialmente,
o show tinha somente pessoas brancas e vermelhas que se agitaram com a música. Depois,
ele passou a contar com mais pessoas vermelhas, devido à chegada daquelas que
caminhavam sob o Sol.
É possível perceber pela explicação que eles compararam o aspecto macroscópico
da “cor das partículas” de NO2 e N2O4, com cor das pessoas que estavam em um show; e
relacionaram o aumento de energia em ambos os sistemas aos efeitos da predominância
de pessoas vermelhas sobre as brancas no show e da predominância de partículas de NO2
sobre as de N2O4. Assim, a comparação foi estabelecida tanto no nível das características
físicas dos domínios alvo e análogo, quanto da relação de similaridade entre os efeitos do
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aumento de energia e, por isso, trata-se de uma comparação do tipo similaridade literal,
cujo mapeamento encontra-se representado no quadro 16.
Quadro 16: Correspondências da similaridade literal entre comportamento das partículas
do sistema quando aquecido e das pessoas em um show sob efeito do Sol e da música.
Análogo
(Comportamento das
pessoas em um show)
Cor das pessoas (brancas e
vermelhas)
O aumento de energia pelo
Sol e pela música causa a
predominância de pessoas
vermelhas sobre as brancas

Correspondência

Alvo
(Comportamento das partículas
NO2 e N2O4)
“Cor das partículas” de NO2 e
N2O4
O aumento de energia pelo
aquecimento causa a
predominância de partículas de
NO2 (castanho) sobre as de N2O4
(incolor)

Observamos no trecho 1 do evento 6, que a similaridade literal foi proposta com
base nas ideias discutidas nos eventos anteriores (2, 3 e 4) sobre a influência da
temperatura no comportamento das partículas do sistema e nas evidências de reações
químicas. O fato dos estudantes terem focado em sua primeira comparação tanto nos
atributos físicos dos objetos (cor), quanto nos aspectos relacionais (efeitos do aumento da
energia nos sistemas), pode ser considerado comum neste processo de acordo com
Gentner e Markman (1997). Os autores afirmam que, em um primeiro momento, é mais
fácil para os estudantes realizarem comparações deste tipo por focarem em similaridades
globais entre os domínios do que as comparações puramente relacionais como as
analogias, que implicam em ignorar possíveis aspectos perceptuais.
Além disso, alguns trabalhos como os de Mozzer e Justi (2009; 2015), apontam
que quando os estudantes são estimulados e orientados pela professora, eles podem a
partir de uma similaridade literal, evoluir e elaborar uma analogia. Essa evolução pode
ocorrer de maneira gradual a partir das interações dos estudantes com a professora, as
quais podem ser mediadas por questionamentos que possibilitem acessar ideias e
concepções dos estudantes e desenvolver seus entendimentos sobre os domínios alvo e
análogo. Por essa razão, a ação da professora de questioná-los sobre quais eram as
semelhanças entre os domínios comparados, a partir dos questionamentos do tipo
mapeamento de similaridades (turno de fala 392), foram relevantes naquele momento.
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Dando continuidade à elaboração da comparação pelos estudantes, a professora
mudou o foco da discussão buscando auxiliá-los a perceberem as possíveis diferenças
entre os domínios comparados, como ilustra o trecho 2 do evento 6.
Quadro 17: Trecho 2 do Evento 6
394. Professora: No sistema que estamos estudando todas as partículas estavam no
mesmo ambiente, no tubo. Elas estavam no mesmo tubo o tempo todo.
395. Saulo: É, o tempo todo.
396. Professora: E no show? O mesmo grupo de pessoas estava lá dentro do show o
tempo todo?
397. Saulo: Não.
398. Professora: Então, vocês devem pensar sobre isso também. Nas coisas que são
diferentes entre o que estamos comparando e o sistema. Quais são elas?
399. Saulo: Uai, a gente pode pensar também no Sol batendo de um lado e do outro
não.
400. Professora: Eu não estou falando que você tem que mudar [a comparação] não. É
só para vocês pensarem no que é diferente também.
A primeira intervenção da professora nesse trecho (turno de fala 394), foi de
retomar o aspecto da coexistência de reagentes e produtos no sistema estudado com o
objetivo de exemplificar para os estudantes uma possível diferença entre os domínios
comparados. Essa primeira intervenção da professora possibilitou o desenvolvimento da
sua próxima ação, quando ela realizou um questionamento do tipo identificação das
limitações da comparação (turno de fala 398) com o objetivo de estimular os estudantes
a identificarem outras possíveis diferenças entre o comportamento das partículas no
sistema e das pessoas no show.
Em resposta a esse questionamento, os estudantes deram indícios de que não
compreenderam a ideia de que, ao elaborar uma comparação, tanto as semelhanças quanto
as diferenças entre os domínios devem ser explicitadas. Isso ficou evidente, no turno de
fala 399, quando Saulo tentou modificar a comparação elaborada com base na limitação
exemplificada pela professora (turno de fala 396) em lugar de identificar outras. Na
tentativa de contornar essa limitação, ele afirmou que, durante o show, um dos lados teria
a presença do Sol e, consequentemente as pessoas ficariam vermelhas, enquanto o outro
não teria e, por consequência, as pessoas ficariam brancas. Assim, pessoas brancas e
vermelhas coexistiriam no show.
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A professora continuou questionando-os sobre outros aspectos que poderiam ser
explorados ou não na comparação proposta, como pode ser observado no trecho 3.
Quadro 18: Trecho 3 do evento 6
403. Professora: Então, nessa analogia que vocês fizeram, vocês pensaram no outro
fator, quando resfria?
404. Estudantes: Não.
405. Carlos: Mas a gente pode pensar quando o show acabar e daí vai ter que ficar
tudo incolor.
406. Saulo: A gente pode falar que o show acaba à noite. Aí fica sem Sol e ninguém
fica vermelho. Fica todo mundo branco.
407. Carlos: A gente pode falar que o show terminou à noite e começou a resfriar, não
tinha mais música, mais agitação e aí todo mundo ficou branco.
408. Professora: Entendi. Mas vamos pensar aqui. Lá no experimento, se eu pegasse
um tubo com mais N2O4 e colocasse na água quente ficaria que cor?
409. Estudantes: Castanho.
410. Professora: Se eu pegasse esse mesmo tubo que estava na água quente e colocasse
na água fria, o que aconteceria?
411. Saulo: Ia ficar mais claro, quase incolor.
412. Professora: Bom se eu fizesse isso, colocasse cada hora em um ambiente, a cor ia
mudando, não é mesmo?
413. Estudantes: Sim.
414. Professora: É um processo que chamamos de reversível. Bom, então vocês têm
que pensar nisso também ao fazer a analogia.
415. Carlos: A gente tentou, mas é muito difícil isso! Aí, fizemos uma de cada vez.
416. Professora: Ficou legal! Vocês estão no caminho. Outra coisa, também é
importante prestar a atenção no seguinte: quando aquecia ficava completamente
castanho?
417. Saulo: Não, mas nesse caso, é só a gente falar que algumas pessoas se reservaram
em um canto e não ficaram vermelhas.
418. Professora: Isso é para vocês pensarem...E quando resfriou, ficou totalmente
incolor?
419. Saulo: Não. Agora a gente quer explicar o ambiente frio. A gente pensou em falar
que mudou do dia para a noite e a maioria que estava agitada, ficou estática,
adquirindo novamente a cor incolor.
420. Carlos: Porque aí, nós vamos fazer essa comparação do vai e volta.
Ao identificar as principais dificuldades dos estudantes no processo de elaboração
de analogias, a professora buscou auxiliá-los, a partir dos questionamentos do tipo
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(re)consideração dos dados, a reconhecer informações que poderiam ajudá-los a
identificar e explicitar as semelhanças e as diferenças entre os domínios comparados.
A professora destacou que o comportamento do sistema NO2/N2O4 quando
resfriado, precisava ser contemplado na comparação elaborada. Em resposta a essa
informação e na tentativa de contemplá-la, os estudantes começaram a modificar a
comparação anterior (turnos de fala 405 ao 407), propondo que o show terminasse à noite,
para representar a diminuição da temperatura e a alteração da cor de algumas pessoas de
vermelho para branco; de forma semelhante ao que ocorria no sistema NO2/N2O4, em que
o abaixamento da temperatura ocasionou a formação de mais partículas de N2O4, levando
à predominância da coloração incolor (vide quadro 19 do mapeamento dessas
similaridades).
Quadro 19: Correspondências da similaridade literal entre comportamento das partículas
do sistema quando resfriado e das pessoas no show à noite.
Análogo
(Comportamento das pessoas
em um show)
Cor das pessoas (brancas e
vermelhas)
A diminuição da temperatura
em consequência da noite
causa a predominância de
pessoas brancas sobre as
vermelhas

Correspondência

Alvo
(Comportamento das
partículas NO2 e N2O4)
“Cor das partículas” de NO2 e
N2O4
A diminuição da temperatura
pelo resfriamento causa a
predominância de partículas
de N2O4 (incolor) sobre as de
NO2 (castanho)

Nesse processo de reformulação da comparação, a professora novamente chamou
a atenção dos estudantes para o aspecto da mudança de cor do sistema sob a influência da
temperatura, auxiliando-os a associaram essa evidência à reversibilidade do processo, por
meio de novos questionamentos do tipo (re)consideração dos dados (turnos de fala 408
ao 414). Isso contribuiu para que, posteriormente, eles estabelecessem uma nova relação
entre os domínios alvo e análogo.
Eles expressaram que era difícil pensar sobre o aspecto da reversibilidade em uma
mesma comparação (turno de fala 415), e que, por isso, elaboraram duas comparações,
cada uma delas para explicar o comportamento das partículas do sistema em uma das
condições de temperatura. Assim, os estudantes não reconheceram que se tratava da
mesma comparação reformulada.
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Ainda por meio de questionamentos do tipo (re)consideração dos dados a
professora voltou a ressaltar a coexistência de reagentes e produtos (turnos de fala 416 ao
418) com base na coloração dos tubos evidenciada no vídeo. Os estudantes já haviam
contemplado tal informação na comparação anterior (turnos de fala 394 e 395), porém
essa retomada foi importante para que eles a reconhecessem como um aspecto relevante
a ser conjugado com o da reversibilidade.
Saulo, nos turnos de fala 417 e 419 explicou que para contemplar essa informação,
eles considerariam que algumas pessoas não interagiriam com a música (à noite o show
seria finalizado), ficariam em um canto menos exposto ao sol e, com isso, não ficariam
vermelhas. Estas pessoas seriam comparadas à quantidade de partículas de N2O4
presentes no sistema mesmo quando este fosse aquecido. Por outro lado, haveria uma
predominância de pessoas estáticas (brancas) em relação às agitadas (vermelhas) quando
a música parasse de tocar no início da noite (vide quadro 20 de mapeamento).
Quadro 20: Correspondências de similaridade literal entre comportamento das partículas
do sistema quando resfriado e das pessoas no show sob efeito da retirada da música e do
pôr do Sol.
Análogo
(Comportamento das
pessoas em um show)
Cor das pessoas (brancas e
vermelhas)
A diminuição da quantidade
de pessoas vermelhas como
consequência do aumento
das pessoas brancas pela
ausência da música e menor
exposição ao Sol
Coexistência de pessoas
brancas e vermelhas no
show

Correspondência

Alvo
(Comportamento das partículas
NO2 e N2O4)
“Cor das partículas” de NO2 e
N2O4
A diminuição da quantidade de
partículas N2O4 (incolor) e
aumento da quantidade de
partículas de NO2 (castanho)
como consequência do
aquecimento do sistema
Coexistência de partículas de
NO2 e N2O4 no sistema

Neste evento, apesar de não compreenderem que se tratava da mesma
comparação, os estudantes foram capazes de realizar reformulações com base na análise
das informações que foram reapresentadas pela professora, estabelecendo relações de
similaridade causais entre a variação da temperatura/agitação e os efeitos da mesma nos
domínios comparados e entre as coexistências dos componentes naqueles domínios.
Ainda assim, eles permaneceram focados em representar também aspectos perceptuais
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evidenciados no experimento (coloração do sistema) e, por isso, como discutido,
estabeleceram similaridades literais.
Além disso, como consequência de acreditarem estar elaborando comparações
diferentes, cada uma delas para lidar com um aspecto do alvo, os estudantes evidenciaram
uma compreensão do equilíbrio NO2/N2O4 como pendular, ou seja, embora eles
reconhecessem a reversibilidade das reações, demonstraram uma compreensão
inadequada de que a reação direta deveria se processar primeiro para que, posteriormente,
os produtos formados voltarem a se transformar nos reagentes (MACHADO; ARAGÃO,
1996).
Assim, essas comparações forneceram bons indicativos para que a professora
percebesse quais significados os estudantes já haviam elaborado e quais eles estavam com
dificuldade de elaborar.
Com o intuito de sintetizar as discussões sobre a elaboração de significados pelos
estudantes durante a segunda atividade, elaboramos o esquema da figura 9. Nele,
buscamos representar a evolução das ideias do grupo no processo de elaboração dos
modelos e comparações e suas relações com as ações e reações dos agentes desse
processo.
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Figura 9: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes.
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Figura 10: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 11: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 12: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 13: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 14: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 15: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).

93

Figura 16: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na segunda atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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4.3. Terceira Atividade
Logo após a discussão anterior sobre os modelos e as comparações elaboradas
pelos estudantes relacionados ao aspecto da reversibilidade do equilíbrio químico, a
professora deu continuidade à sequência didática, iniciando a terceira atividade e ao
evento 7. Este evento pode ser caracterizado pelo levantamento e detalhamento de dados
e informações provenientes de um vídeo de um novo experimento para auxiliar os
estudantes a compreender outros aspectos do equilíbrio químico como a coexistência de
reagentes e produtos e o dinamismo, além de (re)elaborarem os modelos e analogias
propostos.
Nessa terceira atividade, os estudantes foram apresentados a um novo sistema em
equilíbrio químico: cromato e dicromato (CrO42-/Cr2O72-). A atividade foi guiada por
questões referentes aos três trechos do vídeo sobre esse sistema.
No primeiro trecho do vídeo, havia dois tubos de ensaio contendo cromato e
dicromato e em um deles foram adicionados íons H+ (vide aspecto do sistema na Figura
3 da seção 7.3). Já no segundo trecho, havia o mesmo sistema inicial e em um deles foram
adicionados íons OH- (vide aspecto do sistema na Figura 4 da seção 7.3). Os trechos foram
apresentados em sequência e discutidos com os estudantes para que eles pudessem testar
os modelos e as comparações propostas na atividade anterior com relação à capacidade
dos mesmos de explicar o comportamento reversível desse outro sistema.
Nessa tentativa, a professora buscou auxiliar os estudantes a perceberem quais
informações sobre o experimento seriam relevantes. Ela os auxiliou a organizar essas
informações, através de questionamentos do tipo seleção de ideias para a elaboração dos
modelos e/ou analogias.
A professora questionou-os sobre suas percepções relacionadas ao fenômeno
observado. Os estudantes afirmaram que no primeiro trecho do vídeo os tubos continham
íons cromato, uma vez que para eles o aspecto perceptível da coloração amarela nos tubos
estava atrelado à presença dos íons cromato. Afirmaram também que a cor de um deles
sofreu alteração de amarelo para laranja, após a adição dos íons H+. Além disso, eles
perceberam que o processo que ocorria no segundo trecho do vídeo era contrário ao do
primeiro, porque a cor dos tubos passava de laranja para amarelo. Esses aspectos foram
posteriormente explorados pela professora.
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A professora notou que os estudantes expressaram uma hipótese de
reversibilidade quando eles afirmaram que o experimento realizado no segundo vídeo era
o contrário do primeiro. Diante desta hipótese, ela buscou auxiliá-los no desenvolvimento
dessa ideia. Para isso, ela questionou-os sobre as possíveis relações de similaridade entre
a segunda e terceira atividades (questionamento do tipo aplicação das ideias em outro
contexto), envolvendo os sistemas NO2 e N2O4 e CrO42- e Cr2O72-, respectivamente.
Em resposta a esse questionamento da professora, o estudante Carlos utilizou a
ideia do experimento anterior sobre como o comportamento das substâncias (NO2/N2O4)
era influenciado quando o sistema era resfriado ou aquecido para justificar a semelhança
entre os dois sistemas. Ele afirmou que dependendo das condições a que o sistema é
submetido, a formação de uma das substâncias presentes prevalece sobre a outra nos dois
sistemas. No primeiro sistema a causa da alteração seria a temperatura, enquanto no
segundo seria a adição de íons H+ e OH-.
Saulo e Carlos afirmaram que a adição de íons H+ seria uma espécie de “energia
de ativação” e que, de maneira semelhante, o aquecimento favorecia a formação das
partículas de NO2 no sistema em equilíbrio químico da segunda atividade.
Nesta interação é possível perceber que os estudantes estabeleceram as seguintes
relações entre os sistemas NO2/N2O4 e CrO42-/Cr2O72-: a adição de íons H+ no sistema
CrO42-/Cr2O72- modifica a coloração inicial do sistema formando uma nova substância,
de maneira semelhante à mudança de coloração que ocorre no sistema de NO2/N2O4
quando as condições de temperatura são alteradas. Isto só foi possível, porque a
professora realizou os questionamentos do tipo aplicação das ideias em outro contexto
mencionados, os quais auxiliaram os estudantes a utilizarem os conhecimentos
produzidos na segunda atividade no contexto do novo sistema.
Uma vez que a professora havia focado a discussão no primeiro trecho do vídeo,
que tratava dos efeitos da adição de íons H+ sobre o sistema, ela continuou questionando
os estudantes sobre os efeitos da adição de íons OH- no mesmo, evidenciados no segundo
trecho.
Eles afirmaram que, neste caso, o OH- “anularia” o efeito do anterior da adição de
H+. Com isso, podemos supor que os estudantes acreditavam que o novo sistema (CrO42/Cr2O72-) também apresentava o aspecto da reversibilidade, embora tenham feito
referência a um efeito de “anulação”, no qual ora os íons cromato seriam completamente
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formados, ora os íons dicromato. Dessa maneira, como no evento 6 (segunda atividade),
eles demostraram compreender o aspecto da reversibilidade das reações químicas como
pendular, indo ao encontro daquilo que foi apontado pelos autores Machado e Aragão
(1996) de que os estudantes compreendem de maneira inadequada a reversibilidade das
reações químicas, como o processamento ora da reação direta, ora da inversa.
Buscando detalhar as informações e dados do experimento, a professora realizou
questionamentos do tipo (re)consideração de dados. Por meio deste questionamento, ela
chamou a atenção dos estudantes para a mudança de coloração do sistema de amarelo
para laranja e auxiliou-os a reconhecerem que tal evidência era indicativa de uma
transformação química: a formação do dicromato. Após essa discussão, os estudantes
sistematizaram alguns conhecimentos, explicando que a mudança de cor ocorreu porque
existiam substâncias diferentes (CrO42- e Cr2O72-) no sistema e que a produção do
dicromato era favorecida quando íons H+ eram adicionados ao sistema.
Nessas discussões a professora também auxiliou os estudantes para que
percebessem que deveriam considerar em seus modelos e comparações a influência da
adição dos íons H+ no comportamento dos íons CrO42- e Cr2O72- presentes no sistema.
Para tal interação, os questionamentos do tipo seleção de ideias para a elaboração dos
modelos e analogias foram essenciais no processo e possibilitaram os avanços destacados
no evento 8.
O evento 8, descrito a seguir, pode ser caracterizado pelo reconhecimento da
reversibilidade como um aspecto chave dos sistemas em equilíbrio, presente na
comparação elaborada pelos estudantes e pelo progresso no entendimento dos mesmos
sobre o termo “energia de ativação”.
Depois da discussão relacionada ao levantamento de informações, dados e
consideração das evidências importantes para a compreensão do aspecto de
reversibilidade do equilíbrio químico, a professora solicitou que os estudantes utilizassem
do modelo ou da comparação anterior para explicar esse novo experimento. Essa ação foi
mediada por questionamentos do tipo reflexão sobre o raciocínio, os quais auxiliaram os
estudantes no processo de reflexão sobre as ideias discutidas anteriormente para a
realização de testes dos seus modelos e comparações.
Após esta ação, eles preferiram elaborar uma nova comparação, justificando que
a anterior não era capaz de explicar o comportamento dos íons cromato e dicromato,
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porque, neste caso, havia a adição de novos componentes (íons H+ e OH-). Essa adição e
os efeitos da mesma não poderiam ser explicados pela comparação anterior. Mesmo
compreendendo que ambos os experimentos referentes aos processos observados nos
sistemas, NO2/N2O4 e CrO42-/Cr2O72-, se tratavam de transformações reversíveis, nesta
etapa de testes, os estudantes preferiram abandonar a comparação anterior e criar uma
nova.
Para que os estudantes explicitassem as relações entre os domínios comparados, a
professora realizou questionamentos do tipo mapeamento de similaridades. Nessa
discussão, eles demonstraram reconhecer que o processo de congelamento e
descongelamento da água (mudança de estado físico) causado pela diferença de
temperatura dos ambientes era reversível, assim como as transformações químicas evidenciadas pela mudança de cor –, as quais se processavam no sistema CrO42-/Cr2O72e eram causadas pela adição de íons H+ e OH- (vide mapeamento no quadro 21).
Quadro 21: Correspondências da analogia entre mudança de estado físico gelo/água
líquida e o sistema CrO42-/Cr2O72- quando adicionado os íons H+ ou OH-.
Análogo
(Mudança de estado físico
gelo/água líquida)
Mudança de estado físico da
água (sólido/líquido) sob
variação da temperatura
Reversibilidade do estado
físico da água (líquido/sólido
ou sólido/líquido) quando
acondicionada no freezer ou
na temperatura ambiente

Correspondência

Alvo
(Transformação química no
sistema CrO42-/Cr2O72-)
Mudança de cor
(amarelo/laranja) do sistema,
quando adicionados íons H+ ou
OHReversibilidade da cor
(amarelo/laranja ou
laranja/amarelo) do sistema,
devido às transformações
químicas, quando adicionados
íons H+ ou OH-

Além disso, a professora utilizou questionamentos do tipo identificação das
limitações das comparações para conduzir os estudantes a perceberem que ao
adicionarmos os íons H+ ou OH- no sistema CrO42-/Cr2O72- haveria a formação de novas
substâncias (uma transformação química), enquanto no domínio análogo selecionado por
eles, a transformação do gelo em água líquida ou vice-versa seria física.
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Depois dessa discussão, a interação entre os sujeitos continuou no sentido de
esclarecer alguns aspectos relacionados às ideias expressas nas explicações dos
estudantes e à nova comparação elaborada por eles.
Ao serem solicitados a explicar o que ocorria no sistema no nível submicroscópico
(questionamentos do tipo explanatório de processo e checagem do estado de
desenvolvimento do modelo), os estudantes afirmaram que a “energia de ativação” seria
gerada pela adição de íons H+ ou OH-. De acordo com eles, ao serem adicionados ao
sistema, esses íons exerceriam uma força sobre os demais íons presentes, gerando o que
eles chamavam de “energia de ativação”. Ciente dessas ideias, a professora conduziu a
discussão, auxiliando-os a compreender que todos os íons possuíam energia suficiente
para se movimentarem e se chocarem uns com os outros, e que, por essa razão, a energia
dos choques não seria gerada somente pela adição de íons H+. Isto ocorreu, porque a
professora buscou compreender quais eram as ideias dos estudantes sobre a “energia de
ativação”, auxiliando-os a (re)interpretar as explicações que eles haviam fornecido para
o comportamento do sistema.
Em resumo, o evento 8 evidenciou que os estudantes foram capazes de relacionar
a reversibilidade do processo de derretimento e congelamento da água com a
reversibilidade do comportamento do sistema CrO42-/Cr2O72- e de identificar a limitação
de que, enquanto o domínio análogo era constituído por uma mesma substância – a água
– que sofria uma transformação física; o domínio alvo era constituído por duas
substâncias – cromato e dicromato - resultantes de transformações químicas.
Acreditamos que o sucesso na identificação de uma limitação da comparação
elaborada possa ser indicativo da evolução na atribuição de significados pelos estudantes
relacionados às analogias. Isso porque, como evidenciado nos trechos 2 e 3 do evento 6,
eles pareciam entender que a identificação de qualquer limitação em uma comparação era
um indício de sua total inadequação e, portanto, da necessidade de substituição ou
reformulação da comparação no sentido de atender à limitação identificada.
Após a elaboração da comparação anterior, a professora apresentou o terceiro
trecho do vídeo, o qual apresentava os efeitos da adição de íons bário ao sistema CrO42/Cr2O72- (vide Figuras 5 na seção 7.3). A partir desse novo experimento, os estudantes
foram solicitados a elaborar modelos e analogias ou fazer uso dos anteriores para explicar
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o comportamento do sistema, com o objetivo de auxiliá-los na compreensão da
coexistência dos íons CrO42- e Cr2O72- no equilíbrio estudado.
O evento 9 foi um dos eventos identificados durante esta discussão. Este pode ser
caracterizado pela ação da professora em realizar o levantamento e detalhamento das
informações e dados sobre o experimento de adição de íons bário ao sistema CrO42/Cr2O72- para auxiliar os estudantes na interpretação das evidências e na compreensão do
aspecto mencionado.
Quadro 22: Trecho 1 do Evento 9
575. Professora: Vocês perceberam o que aconteceu quando o bário foi adicionado
no tubo que era da coloração amarela?
576. Carlos: Ficou um amarelo mais forte.
577. Professora: Isso. Olha só gente, o bário adicionado ao sistema pode formar duas
substâncias: o dicromato de bário, que é solúvel em água, e o cromato de bário, que
é insolúvel em água.
578. Gabriel: Então no tubo de coloração amarela foi formado o cromato de bário?
579. Professora: Sim. Esse é o cromato de bário, insolúvel, e foi formado no tubo de
cor amarela.
580. Gabriel: Então, o bário vai se dissolver só no tubo de coloração laranja, né?
581. Professora: Vamos observar aqui no vídeo do experimento. Pingamos o bário na
solução laranja que, no caso, é o dicromato, né? Olha só vamos adicionar bário nos
dois tubinhos, no amarelo [tubo com predominância de íons cromato] e no laranja
[tubo com predominância de íons dicromato]. Quando eu adiciono bário no tubo
amarelo, forma um sólido, né? Por isso, fica com esse aspecto turvo. Tipo um aquário
que vai ficando sujo. A água fica nojenta, com um aspecto turvo, porque tem um monte
de partículas que não se dissolveram na água que estão lá, suspensas. Então, vamos
comparar esses dois tubos.
582. Carlos: No primeiro tubo formou o cromato de bário e ele não é solúvel em água,
né? Por isso, que ele não dissolveu, ficou amarelo forte.
583. Professora: Isso é no primeiro tubo, né? Mas, e no caso do segundo?
584. Carlos: Ele dissolve.
A primeira ação da professora neste evento foi solicitar que os estudantes
fornecessem interpretações sobre o que havia acontecido no sistema quando os íons bário
foram adicionados ao tubo de coloração amarela (onde predominavam os íons CrO42-)
(turno de fala 575). Carlos embasou sua resposta apenas no aspecto perceptual da
coloração “amarelo forte” assumida pelo sistema (turno de fala 576).

100

A partir dessa resposta, a professora reconheceu a necessidade de aprofundar um
pouco mais a discussão, retomando a informação anteriormente fornecida de que ao
adicionarmos íons bário neste sistema dois produtos poderiam ser formados: cromato de
bário, insolúvel em água, e dicromato de bário, solúvel em água (turno de fala 577).
Percebendo a relação entre a afirmação da professora e a evidência observada no vídeo,
o estudante Gabriel questionou a professora sobre a formação do cromato de bário no
tubo de coloração amarela (turno de fala 578).
Logo após o feedback positivo da professora (turno de fala 579), o estudante
Gabriel deduziu que no tubo de coloração laranja (onde predominavam os íons Cr2O72-)
haveria íons bário em solução, uma vez que o cromato de bário não seria formado (turno
de fala 580).
Para auxiliar os estudantes a compreenderem a noção de turbidez de uma solução,
a professora comparou o aspecto dos tubos de ensaio àquele comumente percebido na
água de um aquário sujo, o qual contém várias partículas de sujeira insolúveis, suspensas
na água (turno de fala 581).
Ainda assim, é possível perceber na interação que se segue a esta comparação
(turnos de fala 582 ao 584) que os estudantes haviam compreendido que, após a adição
de íons bário em ambos os tubos, o sólido insolúvel em água (cromato de bário) havia
sido formado somente no tubo em que predominava os íons CrO42-. Para eles, no tubo de
coloração laranja haveria apenas dicromato de bário (solúvel), uma vez que ignoraram o
aspecto turvo do tubo como evidência da formação de precipitado.
Esse levantamento de informações e a interpretação das evidências pelos
estudantes foi possível porque a professora realizou questionamentos do tipo seleção de
ideias para a elaboração de modelos e analogias (em todo o trecho transcrito) e
(re)consideração de dados (turnos de fala 581 ao 584).
Neste evento, percebemos que essas interações mediadas pelos questionamentos
da professora auxiliaram os estudantes a obter informações sobre a entidade a ser
modelada e a selecionar aspectos que poderiam ser utilizados para descrevê-la com base
nas evidências de reações químicas e na comparação realizada pela professora.
Outras discussões foram necessárias para que os estudantes compreendessem e
elaborassem explicações sobre o processo de formação do cromato de bário no sistema e
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para a apropriada interpretação do significado dessa evidência. Essas interações são
ilustradas no quadro 22.
Quadro 22: Trecho 2 do Evento 9
633. Professora: Por que um sólido foi formado no primeiro tubo [se refere ao tubo
onde predominavam íons CrO42-]?
634. Gabriel: Porque tinha cromato nesse primeiro tubo. Aí, formou o cromato de
bário.
635. Professora: E no segundo tubo [se refere ao tubo onde predominavam íons
Cr2O72-], o que aconteceu?
636. Carlos: Sofre o mesmo efeito para gerar a substância cromato de bário.
637. Professora: Você está falando do tubo laranja?
638. Carlos: Sim.
639. Professora: Antes, vocês haviam dito que no segundo tubo tudo ia se dissolver.
Então, vamos voltar um pouco. Quando pingamos íons bário no tubo laranja, o que
aconteceu?
640. Gabriel: Formou um sólido amarelado, porque ficou embaçado, tipo o aquário
que você disse.
641. Professora: Isso. Formou um sólido amarelo, parecido com esse do primeiro tubo,
não foi?
642. Carlos: Só que bem menos que no outro [se refere ao primeiro tubo].
643. Professora: Vamos retomar aqui: vocês falaram que no segundo tubo também
formou um sólido amarelo, só que bem menos que no outro. E o quê isso significa?
644. Carlos: Significa que nesse segundo tubo já tem cromato para formar cromato de
bário.
645. Professora: Já tem íons cromato? Por que você acha isso?
646. Carlos: Porque todos dois [tubos] têm.
647. Professora: Por que você acha que todos os tubos têm os íons de cromato?
651. Gabriel: Porque nos dois tubos foram formados um sólido amarelo que não se
dissolveu. Só que no primeiro tinha mais cromato do que no segundo.
Após as informações e os detalhes discutidos pela professora anteriormente, ela
percebeu que era necessário direcionar as discussões para a interpretação dos aspectos
macroscópicos do sistema que evidenciavam a coexistência dos íons cromato e dicromato
naquele sistema.
Para isso, ela solicitou, por meio de questionamentos do tipo (re)consideração de
dados (turnos de fala 633 ao 642), que os estudantes descrevessem e explicassem o que
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havia ocorrido em cada um dos tubos de ensaio observados no vídeo. Isto possibilitou que
eles expressassem a ideia da formação de cromato de bário em ambos os tubos e
justificassem sua presença no segundo tubo com base na ideia de turbidez trabalhada pela
professora a partir da comparação com o aquário.
Percebendo a sinalização dessas ideias do grupo expressas por Carlos, a professora
buscou auxiliá-los na elaboração de explicações mais detalhadas a partir de
questionamentos do tipo explanatório sobre o processo (turnos de fala 643 ao 651). A
partir dessas interações, os estudantes forneceram indício de que começaram a
compreender os aspectos da coexistência de reagentes e produtos, por meio da afirmação
de Gabriel de que em ambos tubos existiam íons cromato e dicromato em diferentes
proporções, uma vez que formou cromato de bário em maior quantidade no primeiro tubo
em relação ao segundo (turno de fala 651).
O evento 10 iniciou-se com a continuação da etapa de elaboração e expressão de
modelos e analogias pelos estudantes. Neste evento, a professora auxiliou-os na
elaboração de uma analogia capaz de contemplar o aspecto da coexistência de reagentes
e produtos discutido no evento anterior. Além disso, eles foram incentivados a pensar
sobre a similaridades e diferenças entre os domínios alvo e análogo.
A discussão foi iniciada com a solicitação da professora, a partir de
questionamentos do tipo comunicação de ideias e mapeamento de similaridades, de que
os estudantes apresentassem e explicassem a comparação elaborada com a mistura de café
com leite.
A partir destes questionamentos, os estudantes expressaram e identificaram as
similaridades da comparação (similaridade literal) elaborada entre a mistura de café com
leite e o sistema CrO42-/Cr2O72-, as quais encontram-se mapeadas no quadro 20. Por meio
dessa comparação eles evidenciaram o entendimento de que embora os dois íons
estivessem presentes em ambos os tubos de ensaio que a cor do sistema era determinada
pela “quantidade prevalente” desses íons no sistema CrO42-/Cr2O72-. Os estudantes
relacionaram esse aspecto com a dependência da cor da mistura café com leite em relação
à “quantidade prevalente” de um desses componentes e à coexistência dos mesmos na
mistura.
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Quadro 23: Correspondências da similaridade literal estabelecida entre a mistura de café
com leite e o sistema CrO42-/Cr2O72-.
Análogo
(Mistura de café com leite)
Cor da mistura

Correspondência

Dependência da cor da mistura
de café com leite em relação à
quantidade de cada componente
no copo
Coexistência das substâncias
café e leite na mistura

Alvo
(Sistema CrO42-/Cr2O72-)
Cor do sistema
Dependência da cor do
sistema CrO42-/Cr2O72- em
relação quantidade de cada
íon no tubo de ensaio
Coexistência das
substâncias CrO42- e Cr2O72no sistema

Após o reconhecimento dessas similaridades pelos estudantes, a professora guiouos na identificação das diferenças entre os domínios comparados. Eles discutiram que na
mistura de café com leite, um ou outro componente seria adicionado ao copo que continha
um deles para formação de uma mistura na qual os componentes mantinham sua estrutura
química; enquanto que no experimento, o cromato e o dicromato já estavam presentes em
diferentes concentrações em cada um dos tubos e podiam se transformar quimicamente
um no outro. Essa ação foi mediada pelos questionamentos do tipo identificação das
limitações da comparação.
Neste evento, observamos que os estudantes demostraram compreender que tanto
as similaridades, quanto as diferenças deveriam ser mapeadas e expressadas por eles
durante a etapa de elaboração e expressão das comparações. Eles realizaram esta ação
durante as interações entre os demais estudantes do grupo e a professora, estabelecendo
as relações entre os domínios comparados com maior facilidade e demostrando um maior
entendimento dos significados elaborados a partir desta comparação do que aquelas
elaboradas em eventos anteriores (evento 6 e 8).
No evento 11, identificado na sequência das discussões que ocorreram na terceira
atividade e caracterizado pelos trechos de transcrições a seguir, a professora buscou
auxiliar os estudantes na compreensão de outro aspecto do equilíbrio químico - o
dinamismo - e na elaboração de modelos que representassem de maneira adequada este
aspecto.
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Quadro 24: Trecho 1 do Evento 11
702. Professora: Olha só... estamos o tempo todo falando que tem as duas substâncias
no mesmo tubo e que elas podem se transformar uma na outra, por causa das reações
químicas reversíveis que estão acontecendo dentro do tubo. Então, se o tempo todo
estão ocorrendo essas reações químicas, porque não percebemos a todo tempo uma
mudança de cor de laranja para amarelo e de amarelo para laranja no sistema?
Tentem me explicar isto utilizando as bolinhas de isopor para simular suas ideias.
Lembrem-se do que discutidos sobre a energia cinética.
703. Carlos: Posso utilizar essa bolinha maior [aponta para bolinha de isopor grande]
para representar que uma substância está em maior quantidade que a outra?
704. Professora: Como?
705. Carlos: Essa bolinha maior seria mais dicromato e essas duas menores seriam
cromato.
706. Professora: Aí vocês diferenciaram pela quantidade de bolinhas? Isso é por conta
de vocês.
707. Carlos: Vê se a senhora entendeu: essa bolinha maior está ligada com essa menor
aqui, [aponta para as bolinhas grande e pequena e as aproxima]. A maior seria o
cromato e a menor seria o dicromato.
708. Professora: Espera aí. Você disse que essa bolinha maior é o cromato e a menor
o dicromato, né? E que eles estão ligados? [Figura 17]

Figura 17: Representação da ligação entre o íon cromato e dicromato.

709. Carlos: Deixa eu pensar... [Fica em silêncio]
710. Professora: Você me disse que cada bolinha maior representaria o íon cromato e
a bolinha menor representaria o íon dicromato. Mas, quando você me mostrou, eles
estavam separados e agora estão ligados.
711. Carlos: [Desmonta o modelo, retirando a ligação representada pelo palito na
Figura 8] Ah! Então não pode estar ligado, né?
712.Professora: Você acha que deve estar ligado?
713. Ronaldo: Uai, eles estão juntos no tubo!
714. Professora: Eles estão juntos no mesmo recipiente, mas você acha que eles estão
ligados quimicamente entre si?
715. Carlos e Ronaldo: Não.
716. Ronaldo: Uai professora, mas eu tenho que colocar as bolinhas todas juntas...
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717. Professora: O que vocês estavam pensando?
718. Carlos: Estava pensando assim, em colocar elas juntas, as bolinhas, mas não
podem ser ligadas, né? Uma bolinha seria a molécula de dicromato e a outra de
cromato [choca uma bolinha grande com outra pequena] [Figura 18].

Figura 18: Representação do choque entre o íon cromato e dicromato.

719. Professora: Olha só, as duas estão no mesmo recipiente, mas se as duas estivessem
ligadas, vamos ter os íons cromato e dicromato?
720. Carlos: Não, vai ser outra molécula.
Inicialmente a professora buscou, por meio de questionamentos do tipo seleção
de ideias para elaboração do modelo e/ou analogia, recapitular com os estudantes os
aspectos da reversibilidade e da coexistência de reagentes e produtos no equilíbrio
químico discutidos anteriormente. Isso foi realizado para que eles pudessem, a partir
dessas ideias e das informações observadas no vídeo, explicar por meio do modelo porque
uma constante mudança de cor não era visualmente percebida, uma vez que reações
químicas que levavam à produção de cromato e dicromato estavam ocorrendo no tubo de
ensaio (turno de fala 702).
Após essa intervenção, a professora passou a discutir com os estudantes sobre as
ideias que embasavam os diferentes códigos de representação utilizados por eles no
modelo produzido na figura 8 (turnos de fala 703 ao 707).
Naquela representação, eles optaram por utilizar bolinhas de isopor grandes para
representar o íon cromato e bolinhas de isopor pequenas para representar o íon dicromato
e ligá-las entre si por um palito de dente. No intuito de compreender o que eles estavam
representando com o palito, a professora realizou questionamentos do tipo checagem do
estado de desenvolvimento do modelo (turnos de fala 708 ao 716).
Ronaldo explicou que os íons estavam juntos no mesmo tubo de ensaio e, por isso,
eles representaram as bolas de isopor (grande e pequena) ligadas pelo palito de dente
(turnos de fala 712 e 713).
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Percebendo a incompreensão dos estudantes, a professora tentou auxiliá-los na
(re)elaboração do modelo explicativo, questionando-os se a ligação representada por eles
se tratava da união química entre as espécies. Essa ação da professora de guiar os
estudantes por meio de questionamentos do tipo reflexão sobre o raciocínio (turnos de
fala 714 ao 720) permitiu que eles avaliassem a ideia de ligação que fundamentava a sua
representação, contribuindo para que eles percebessem a incoerência da mesma e
(re)elaborassem o modelo explicativo proposto.
No novo modelo explicativo (Figura 18) eles buscaram representar, por meio de
uma simulação, os choques entre os íons cromato e dicromato em lugar de ligações
químicas entre eles (turno de fala 718).
Para certificar-se de que os estudantes haviam compreendido esta ideia, a
professora buscou questioná-los sobre qual seria a consequência de uma ligação química
entre os íons (turno de fala 719). Sua compreensão foi evidenciada pela fala de Carlos
que afirmou que, caso existissem ligações químicas entre os íons cromato e dicromato,
outra “molécula” estaria presente no tubo (turno de fala 720).
É possível observar neste trecho, que os estudantes foram estimulados pela
professora a elaborar e revisar seus modelos explicativos e neste processo o papel da
mesma foi fundamental. As intervenções realizadas por ela proporcionaram a eles
oportunidades de levantamento e detalhamento de informações relevantes e a avaliação
de suas ideias.
Percebendo que os estudantes ainda não tinham contemplado o aspecto do
dinamismo, a professora solicitou que eles continuassem essa discussão a partir do
modelo consensual elaborado por eles no primeiro trecho do evento 11.
Quadro 25: Trecho 2 do Evento 11
725.Professora: Gente, agora vocês terão que pensar naquilo que começamos a
discutir... Por que vocês acham que não há alteração da cor do sistema, mesmo
sabendo que dentro do tubo estão ocorrendo reações químicas?
726. Carlos: Bem, acho que vai ter choques entre as bolinhas maiores e menores [se
refere aos íons CrO42- e Cr2O72-]. Posso pegar essa bolinha [o estudante pega uma
bolinha de isopor maior] e posso bater nessa outra aqui [se refere a bolinha de isopor
pequena] [Figura 18].
727. Professora: Terá os choques entre esses íons. Pela equação da reação e pelo que
vocês viram no vídeo, só tem esses dois íons no tubo?
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728. Carlos: Não, professora. Temos os íons H+ e OH- também.
729.Professora: Você pode representar esses íons também?
730. Carlos: Posso representar com essas bolinhas de isopor menores. Elas estão
juntas com as outras maiores, aqui nessa parte da mesa. [O estudante deixa todas as
bolinhas juntas, batendo umas nas outras] [Figura 19].

Figura 19: Representação dos íons cromato e dicromato no mesmo tubo.

731. Professora: Vocês representaram que está tudo junto no mesmo tubo, né? Como
a cor não se modifica?
732. Carlos: Quando tudo isso está no tubo que tenho mais cromato, eu vou ver a cor
amarela, mas eu sei que tenho os íons dicromato lá também. Só que os choques que
fazem essa reação para formar o cromato aconteceram mais do que para formar o
laranja.
733. Professora: Isso também ocorre no tubo laranja?
734. Carlos: Sim, os choques para formar o dicromato foram mais do que para formar
o cromato.
A professora solicitou aos estudantes retomassem o modelo explicativo e
prosseguissem a discussão buscando compreender por que a cor não se alterava mesmo
ocorrendo reações químicas dentro dos tubos. Inicialmente eles representaram a
existência de choques entre as espécies cromato e dicromato sem, no entanto, mencionar
as demais espécies presentes (turnos de fala 725 e 726).
Ciente dessa lacuna a professora questionou-os sobre a existência de outras
espécies no sistema, chamando a atenção para as informações extraídas da equação da
química e as do vídeo. Isso levou-os a modificar seu modelo, de forma a incluírem os
íons H+ e OH- em sua representação. Isto foi propiciado pela professora por
questionamentos do tipo (re)consideração de dados (turnos de fala 727 ao 730).
A partir desta reformulação do modelo, a professora observou que os estudantes
já compreendiam que todos os íons estavam coexistindo e se chocando dentro do tubo.
Assim, ela retomou a pergunta principal deste evento a partir da qual pretendia trabalhar
o aspecto do dinamismo sob a forma de um questionamento do tipo explanação sobre o
processo (turnos de fala 731 ao 734).
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Em resposta, Carlos afirmou que no mesmo tubo teríamos todos os íons
mencionados e que a prevalência de uma das cores nos dois tubos estaria associada ao
número de choques efetivos que levariam à formação de mais cromato ou de mais
dicromato. A resposta fornecida pelo estudante, embora coerente, não abordava uma
explicação para a dinamicidade do equilíbrio químico.
Apesar disso, ressaltamos aqui, como no trecho anterior, que foi a partir dessa
ação de reformulação dos modelos que os estudantes conseguiram consolidar os
significados referentes à coexistência dos reagentes ao papel dos choques efetivos no
equilíbrio químico estudado.
Na continuidade do desenvolvimento da terceira atividade, identificamos o
evento 12, o qual pode ser caracterizado pela discussão entre a professora e os estudantes
na tentativa de explicar, de maneira inter-relacionada, os diferentes aspectos do equilíbrio
químico.
Neste evento, a professora solicitou que os estudantes avaliassem as comparações
elaboradas e, se necessário que elaborassem uma nova comparação na tentativa de
representar os diferentes aspectos discutidos até aquele momento. Ao final, os estudantes
deveriam socializar a analogia reformulada ou elaborada pelo grupo e eleger aquela que,
para eles, melhor explicava os aspectos discutidos ao longo das atividades.
A transcrição do trecho com as discussões que permearam a socialização da
analogia elaborada pelo grupo 4 e a avaliação das comparações, encontra-se no quadro
26.
Quadro 26: Trecho 1 do Evento 12
799. Saulo: Nós fizemos a analogia da água e do gelo. Por exemplo, temos um
recipiente com água e retiramos calor dele. Aí, no processo de perda de calor, a água
vai transformar em gelo e, quando a gente fornecer calor para o recipiente na
temperatura ambiente, vai voltar a ser água líquida.
800. Carlos: Só que isso não acontece ao mesmo tempo.
801. Saulo: Não tem jeito, não é ao mesmo tempo que ela congela e descongela.
802. Carlos: Essa é uma diferença.
803. Saulo: Também é um processo físico, né? É a mesma água, é o mesmo produto,
só vai derreter e congelar.
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[Após a apresentação das comparações elaboradas pelos 4 grupos, a discussão com toda
a turma foi retomada pela professora]
804. Professora: [Se dirige a todos os estudantes]. Então, vocês podem eleger dentre as
analogias apresentadas, aquela que explica mais aspectos que trabalhamos nos
experimentos?
805. Estudantes: A primeira [se refere à analogia do processo de evaporação da água
em um sistema fechado criada pelo grupo do Manoel15].
806. Professora: Por que a primeira?
807. Carlos: Porque representou bem as diferenças e as semelhanças.
808. Professora: Quais?
809. Saulo: A semelhança é que a água vai de líquido para gás e volta de gás para
líquido e existe água tanto no estado gasoso quanto líquido no caneco tampado.
810. Carlos: Porque é simultâneo e isso é igual ao que acontece no tubo que, ao mesmo
tempo que moléculas de cromato estão se transformando em dicromato, tem moléculas
de dicromato se transformando em cromato.
811. Professora: E a analogia do grupo do Geraldo [se refere à comparação do
camaleão16]?
812. Carlos: Não gostei. Não explica muita coisa, apenas que muda de cor.
O grupo 4 apresentou a comparação entre o processo de congelamento e
descongelamento da água e as reações químicas que ocorrem no sistema CrO42-/Cr2O72(turnos de fala 799 ao 803). As similaridades entre os sistemas, identificadas pelos
estudantes, encontram-se mapeadas no quadro 27.

15

O grupo do estudante Manoel elaborou uma analogia com um sistema em que a água é aquecida em um
caneco coberto por uma tampa. Nessa comparação, o estudante colocou em correspondência a igualdade das
velocidades direta e inversa nos sistemas em equilíbrio químico, com a igualdade das velocidades com que as
moléculas de água passam da fase líquida para a fase vapor e vice-versa, durante o equilíbrio da mudança de fase
que ocorre no caneco. Esse grupo também foi capaz de destacar a limitação de que, no caso da água, trata-se de um
processo físico, no qual a estrutura da matéria não é alterada, enquanto nos sistemas estudados, ocorrem reações
químicas, processos nos quais tal alteração acontece.
16
O grupo do estudante Geraldo elaborou uma comparação entre a mudança de cor do sistema CrO42-/Cr2O72quando adicionado íons H+ ou OH- com a mudança de cor de um camaleão, quando este se camufla em diferentes
ambientes. Eles também apontaram que a limitação dessa comparação era de que o camaleão levava mais tempo
para mudar de cor do que as reações químicas que se processavam no sistema CrO42-/Cr2O72- com a adição dos
íons.
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Quadro 27: Correspondências da analogia entre mudanças de estado físico da água e o as
reações do sistema CrO42-/Cr2O72- em equilíbrio químico.
Análogo
(Mudança de estado físico
da água)
Mudança de estado físico
da água (sólido/líquido)
sob variação da
temperatura
Reversibilidade do
processo físico

Correspondência

Alvo
(Reações do sistema CrO42/Cr2O72- em equilíbrio)
Mudança de cor
(amarelo/laranja) do sistema,
quando adicionados íons H+
ou OHReversibilidade do processo
químico

É possível observar que os estudantes do grupo 4 utilizaram uma comparação já
realizada por eles e descrita no evento 7 para explicar os aspectos do equilíbrio químico
abordados nessa sequência e também identificaram as diferenças entre os domínios
comparados.
Carlos e Saulo afirmaram que as mudanças de estado físico da água no domínio
análogo selecionado por eles – um recipiente que ora era colocado no ambiente, ora na
geladeira - não era simultânea e ocorriam com velocidades diferentes. Ao ressaltarem
essas limitações, os estudantes demonstraram considerar a temperatura ambiente como
superior a 0OC e não se referiram ao equilíbrio da mudança de fase no sistema água/gelo.
Além disso, eles também retomaram a limitação discutida com a professora no
evento 7 de que o domínio análogo era uma transformação física e enquanto o domínio
alvo, uma transformação química.
Diante da solicitação da professora de que os estudantes elegessem a comparação
que melhor contemplasse os aspectos do equilíbrio químico estudados, a comparação
elaborada pelo grupo do Manoel foi apontada pela classe (turnos de fala 804 e 805).
Na tentativa de justificar a eleição dessa comparação, estudantes do grupo 4
evidenciaram compreender as relações almejadas pelo grupo de Manuel (turnos de fala
809 e 810). Essas relações encontram-se mapeadas no quadro 28.
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Quadro 28: Correspondências da analogia entre a mudança de estado físico da água em
um sistema fechado e o sistema CrO42-/Cr2O72- em equilíbrio químico.
Análogo
(Mudança de estado físico
da água)
Reversibilidade da
transformação física
Coexistência dos diferentes
estados físicos da água no
mesmo sistema
Igualdade das velocidades
com que as moléculas de
água passam da fase
líquida para fase de vapor e
vice-versa

Correspondência

Alvo
(Sistema CrO42-/Cr2O72- em
equilíbrio)
Reversibilidade da
transformação química
Coexistência dos íons CrO42e Cr2O72- no mesmo sistema
Igualdade das velocidades
das reações direta e inversa
nos sistemas em equilíbrio
químico

Eles foram capazes de reconhecer as três relações de similaridade estabelecidas
pelos elaboradores da comparação; cada uma delas referentes a um dos aspectos do
equilíbrio químico estudados (reversibilidade, coexistência de reagentes e produtos e
dinamismo).
Neste ponto, observamos que ao socializar as comparações criadas, os estudantes
conseguiram comunicar e refletir sobre as relações de similaridades, avaliando suas
próprias comparações e a dos colegas quanto ao seu poder explicativo. Por essa razão, a
socialização foi importante, pois a partir dela os estudantes conseguiram negociar suas
ideias e pensamentos. Isto foi possível, pois a professora realizou questionamentos do
tipo reflexão sobre o raciocínio (turnos de fala 804 ao 811).
Neste evento, as analogias desempenharam, mais uma vez, as funções criativa e
comunicativa. Com relação à primeira delas, as analogias auxiliaram os estudantes a
desenvolver habilidades como: a criatividade (por exemplo: eles elaboraram a analogia
da mudança de estado físico da água com o objetivo de expressar os aspectos da
reversibilidade, coexistência de reagentes e produtos e dinamismo do equilíbrio químico
trabalhados na sequência - turnos de fala 799 ao 803.); a argumentação (por exemplo:
após o processo de socialização das comparações, os estudantes se posicionaram e
justificaram a escolha da analogia elaborada pelo grupo do Manoel - turnos de fala 805
ao 810.); e raciocínio crítico (por exemplo: os estudantes criticaram a comparação
elaborada por eles mesmos e a do camelão, do grupo do Geraldo. Eles as contrastaram
com a analogia do grupo do Manoel, reconhecendo como limitações daquelas
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comparações a não simultaneidade da mudança de estado físico da água (sólido/líquido),
e as diferentes naturezas das transformações ocorridas no análogo e no alvo e a
abrangência limitada da analogia do grupo do Geraldo, a qual explicava somente a
mudança de cor - turnos de fala 800 ao 803 e 811 ao 812) (OLIVA, 2004).
Já com relação à segunda função, esta pôde ser reconhecida quando os estudantes
expressaram, por meio da analogia criada, suas ideias e raciocínios relacionados aos
aspectos do equilíbrio químico estudados e quando eles elegeram e interpretaram a
analogia elaborada pelo grupo do Manoel (WILBERS; DUIT, 2006).
Em suma, podemos observar que ao longo da terceira atividade, os estudantes
foram capazes de desenvolver suas ideias relacionadas a reversibilidade, coexistência de
reagentes e produtos e dinamismo, a partir da elaboração de modelos e comparações com
o auxílio da professora. Buscamos sintetizar a evolução dessas ideias no esquema da
figura 20.
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Figura 20: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes.
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Figura 21: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 22: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 23: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 24: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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Figura 25: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na terceira atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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4.4 Quarta Atividade
Na quarta atividade os estudantes foram solicitados a utilizar as comparações e
modelos elaborados e revisados para explicar o comportamento um novo sistema em
equilíbrio: [CoCℓ4]2-/[Co(H2O)6]2+. O objetivo desta atividade era que os estudantes
identificassem as limitações e a abrangência das analogias e dos modelos frente à nova
situação, ou seja, que eles vivenciassem a etapa de avaliação da modelagem analógica.
Para tal, foi apresentado aos estudantes o “galinho do tempo”. Este indica o quão
úmido ou seco está o ambiente. Como descrito na metodologia, se o tempo está seco, o
“galinho do tempo” assume uma coloração rosa (característica do Co(H2O)6]2+) , e se está
úmido, assume uma coloração azul (característica do [CoCℓ4]2-).
O “galinho do tempo” apresentado teve um lado umedecido e ou outro colocado
sob ar quente e seco e os estudantes foram solicitados a explicar esse comportamento.
O evento 13 identificado no desenvolvimento dessa atividade pode ser
caracterizado pelas interações estabelecidas entre a professora e os estudantes, quando
estes tentaram utilizar a analogia proposta para explicar o comportamento do “galinho do
tempo”. Durante as interações, a professora realizou poucos questionamentos, permitindo
aos estudantes maior autonomia na elaboração dos significados. Neste evento, ela buscou
principalmente guiar os estudantes na identificação das similaridades que poderiam
existir entre o domínio análogo selecionado pelo grupo (processo de congelamento e
descongelamento da água) e o alvo (equilíbrio químico [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+).
Neste evento, questionamentos dos tipos mapeamento de similaridades, seleção
de ideias para a elaboração de modelos e analogias, aplicação das ideias em outros
contextos e identificação das limitações da comparação contribuíram para que os
estudantes pudessem realizar a avaliação da comparação e dos modelos propostos.
Observamos que a professora realizou questionamentos do tipo mapeamento de
similaridades e identificação das limitações da comparação, buscando auxiliar os
estudantes a perceber que eles deveriam identificar as semelhanças entre o análogo
proposto anteriormente e o comportamento do “galinho do tempo” e os aspectos não
comparáveis entre eles.
Neste processo, o estudante Carlos, expressou que não seria possível usar a
analogia da mudança de estado físico da água (sólido/líquido), pois a mesma não
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explicava o aspecto relacionado à mudança de cor do galinho. A partir dessa afirmação
dos estudantes, podemos perceber que eles buscaram, em um primeiro momento,
contemplar o aspecto perceptual (macroscópico) relacionado à cor para, em seguida,
estabelecer as relações de similaridade entre os domínios. Essa ação dos estudantes pode
estar atrelada à persistente dificuldade dos mesmos em representar os aspectos
submicroscópicos das reações químicas.
Como observado por van Driel, de Vos e Verdonk (1990), estudantes costumam
vincular as reações químicas aos fenômenos perceptíveis visualmente como: mudança de
cor, aquecimento e resfriamento e precipitação de sólidos. Isto pode ter refletido nas ações
dos estudantes de abandonar a analogia anterior – pelo fato de esta não contemplar o
aspecto da mudança de cor - e de buscar outra comparação que contemplasse tal aspecto.
Assim, os estudantes elaboraram uma comparação entre uma pulseira de néon e o
sistema [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+. Eles compararam a mudança de cor (brilho forte no
escuro) que ocorre quando a pulseira é dobrada, com a mudança de cor do galinho quando
na presença e na ausência de água (equilíbrio químico [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+).
A partir dos questionamentos do tipo mapeamento de similaridades, a professora
auxiliou os estudantes no processo de elaboração dessa nova comparação, procurando
contribuir para que eles percebessem quais aspectos da pulseira de néon (domínio
análogo) poderiam ser comparados com o comportamento do “galinho do tempo”
(domínio alvo). Neste processo, os estudantes identificaram a mudança de cor em ambos
os domínios como um aspecto semelhante (vide quadro 29).
Quadro 29: Correspondências da similaridade literal estabelecida entre a pulseira de néon
e o “galinho do tempo” (equilíbrio químico [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+).
Análogo
(Pulseira de néon)
Mudança de cor da
pulseira17
Mudança de cor da
pulseira quando foi
dobrada

Correspondência

Alvo
(“Galinho do tempo”)
Mudança de cor do sistema
Mudança de cor do “galinho
do tempo” na presença e
ausência de água

Embora a “mudança de cor” pudesse ser tomada como uma similaridade de relação entre os sistemas
(como o fizemos em outras classificações), no caso específico dessa comparação, houve um foco dos
estudantes nessa alteração visual para justificar a necessidade de uma nova comparação. Isso levou-nos a
considerar tal correspondência como sendo de atributo de objeto. Por outro lado, ao associarem tal alteração
a sua causa em cada um dos sistemas, consideramos que eles buscaram representar uma relação de causaefeito nos mesmos.
17
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Questionamentos de identificação das limitações da comparação possibilitaram
que os estudantes reconhecessem como limitação dessa comparação o fato de que o
análogo se referia a um processo não reversível, uma vez que a pulseirinha para de brilhar
depois de um certo tempo. A identificação de tal limitação também foi possível, porque
a professora solicitou que eles retomassem as características dos equilíbrios estudados ao
longo das atividades (principalmente os eventos 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10) por meio de
questionamentos de aplicação das ideias em outros contextos. Diante dessa limitação, os
estudantes optaram, mais uma vez, por elaborar uma nova comparação.
Nesse processo de elaboração da analogia, a professora continuou questionandoos para que eles pudessem identificar quais ideias poderiam contribuir na elaboração da
nova analogia. Nesse sentido, a professora realizou questionamentos dos tipos aplicação
das ideias em outros contextos e seleção de ideias para a elaboração de modelos e
analogias. Os estudantes começaram a pensar na influência da água no equilíbrio químico
do “galinho do tempo” e isso contribuiu para eles selecionassem um análogo que, para
eles, se adequasse às ideias relacionadas a esse aspecto: carrinhos18 que mudam de cor
com a variação da temperatura.
Nesta comparação, os estudantes buscaram contemplar os aspectos da mudança
de cor e da presença de água em ambos os sistemas (atributos de objeto). Eles também
buscaram relacionar a mudança de cor do carrinho quando colocado em água quente e em
água fria com a mudança de cor do “galinho do tempo” na presença de água (ambiente
úmido) e na ausência dela (ambiente seco) e afirmaram que, tanto no domínio análogo
quanto no alvo, os processos eram reversíveis, uma vez que em ambos (galinho e
carrinho) as cores se alteravam mas voltavam à cor original do objeto dependendo das
condições a que os objetos eram submetidos (vide quadro 30).

18

Os estudantes fazem menção a um carrinho de brinquedo da marca Hot Wheels ® que muda de cor ao
entrar em contato com a água quente ou fria. Esse carrinho contém uma tinta termocrômica, constituída de
pigmentos que mudam de cor sob variações de temperatura, devido à fenômenos físicos de absorção ou
reflexão de luz quando destas variações.
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Quadro 30: Correspondências da similaridade literal estabelecida entre o carrinho e o
“galinho do tempo” (equilíbrio químico [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+).
Análogo
(Carrinho)

Correspondência

Alvo
(“Galinho do tempo”)

Mudança de cor

Mudança de cor

Mudança de cor quando
colocados em água quente
e água fria
Reversibilidade do
processo

Mudança de cor do “galinho
do tempo” na presença e
ausência de água
Reversibilidade do processo

Na exploração dessa comparação, a professora não realizou questionamentos que
solicitassem dos estudantes, explicações sobre o comportamento das espécies químicas
presentes no novo sistema (nível submicroscópico). Isso parece ter contribuído para que
eles tentassem contemplar apenas relações associadas à reversibilidade e à mudança de
cor na nova comparação. Apesar disso, eles foram capazes de colocar em correspondência
a influência da temperatura da água no carrinho e a influência da presença de água na
reação química do “galinho do tempo”, ainda que tenham buscado uma correspondência
direta entre o atributo água e mudança de cor nos dois sistemas comparados.
Na tentativa de explorar as limitações da nova comparação, a professora
questionou-os sobre a velocidade com que os processos comparados ocorriam
(questionamentos do tipo identificação das limitações). Novamente, como os
questionamentos da professora não se remeteram ao nível submicroscópico, os estudantes
passaram a discutir sobre o tempo que cada sistema gastava para que ocorressem as
alterações de cor: maior no carrinho e menor no galinho.
Observamos que, apesar dos estudantes fornecerem indícios em momentos
anteriores sobre a sua compressão da coexistência dos reagentes e produtos (vide quadro
23 do evento 10) e do dinamismo do equilíbrio químico (vide quadro 26 do evento 12 e
a discussão associada à eleição da melhor comparação pelos estudantes), uma discussão
para retomar o comportamento das partículas (nível submicroscópico) em ambos os
sistemas, fazia-se necessária naquele momento. A ausência de tais discussões contribuiu
para que os estudantes pensassem nos sistemas apenas no nível macroscópico e, como
consequência, considerassem mais importante representar a evidência da reversibilidade
(mudança de cor) e a presença de água nos domínios comparados do que um processo
atômico-molecular para explicar a reversibilidade.
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Além disso, acreditamos que esse aspecto do equilíbrio químico foi tão enfatizado
pelos estudantes em suas comparações em relação aos demais (coexistência de reagentes
e produtos e dinamismo), porque este foi um dos mais trabalhados na sequência didática,
sendo tratado nos eventos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Naquela ocasião, a professora também poderia ter realizado questionamentos que
auxiliassem os estudantes a refletir sobre o comportamento das partículas da tinta do
carrinho e das substâncias que compõe a superfície do galinho, uma vez que eles haviam
sido capazes de identificar duas relações de similaridade entre esses domínios: a mudança
de cor sob efeito da variação da temperatura/umidade e a reversibilidade dos processos.
Esse auxílio da professora poderia ter contribuído para que os estudantes
entendessem que o fenômeno físico (de absorção ou de reflexão da luz pelas partículas
do pigmento da tinta sob efeito da temperatura) que ocorria no domínio análogo
selecionado por eles era diferente do fenômeno químico que ocorria no galinho.
Outro ponto que poderia ter sido discutido diz respeito à limitação identificada
pelos estudantes referente às diferentes velocidades da variação da cor nos domínios
comparados. Neste caso, a professora poderia ter explorado o aspecto da igualdade de
velocidade das reações direta e inversa e discutido que essa igualdade seria alcançada
antes das espécies de reagentes e produtos serem completamente consumidas/produzidas
no estado de equilíbrio químico, relembrando com os estudantes as discussões
estabelecidas no evento 12. Ela também poderia ter explorado que a “lentidão” na
variação da cor do pigmento da tinta seria ocasionada pelo tempo necessário para as
partículas dos pigmentos se organizarem durante os fenômenos de absorção/reflexão da
luz.
É importante ressaltar que, embora a professora conhecesse bem a temática e a
fundamentação teórica da modelagem analógica, era a primeira vez que ela aplicava uma
sequência didática dessa natureza em sua sala de aula. Isso realça a importância do
desenvolvimento da prática na profissão docente (TARDIF, 2002; OLIVEIRA et al.,
2017). Além disso, destacamos ainda que embora os estudantes não tenham tido o
desempenho esperado nessa atividade, tivemos diversos indícios no desenvolvimento das
demais atividades da elaboração de significados sobre os aspectos qualitativos que
caracterizam o estado de equilíbrio químico, os quais foram apontados e discutidos ao
longo dessa seção nos leva a compreender esta elaboração como complexa e processual

124

e realça a importância das ações e reações dos agentes desse processo, entre estas dos
questionamentos da professora.
Com a intenção de sintetizar em uma representação o desenvolvimento das ideias
dos estudantes relacionadas ao novo contexto explorado na quarta atividade,
apresentamos o esquema da figura 26.
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Figura 26: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na quarta atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes.
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Figura 27: Esquema da evolução das ideias dos estudantes na quarta atividade e suas relações com as ações da professora e dos estudantes
(continuação).
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4.5 Tipologia e papeis dos questionamentos na sequência didática
Como observado nas discussões anteriores no início desta seção, foi possível perceber
o desenvolvimento dos significados pelos estudantes a partir da elaboração de modelos e
comparações que abordavam aspectos qualitativos do equilíbrio químico. Esse
desenvolvimento ocorreu durante as interações estabelecidas entre a professora e os estudantes,
e foram desencadeados principalmente pelas ações da professora, entre elas, seus
questionamentos.
Observamos que, durante a evolução das atividades, os estudantes foram auxiliados
pela professora por meio de diferentes tipos de questionamentos. Com o objetivo de
sistematizar esses achados, no quadro 31 apresentamos as categorias desses questionamentos,
a descrição do seu papel e exemplificamos cada uma dessas categorias.
Quadro 31: Tipos de questionamentos desenvolvidos pela professora nas atividades de
modelagem analógica.
Categorias

Descrição do papel dos
questionamentos nas atividades

Auxiliam
os
estudantes
no
Seleção de ideias
levantamento das demandas do
para a elaboração
problema e na organização das
do modelo e/ou
informações
necessárias
para
analogia.
resolvê-lo.
Auxiliam
os
estudantes
na
identificação dos aspectos da
Checagem
do
entidade modelada e a reconhecer
estado
de
aspectos da mesma, os quais os
desenvolvimento
estudantes
ainda
apresentam
do modelo
compreensão
inadequada
e
incompleta do modelo.
Estimula os estudantes expressar
Comunicação das suas ideias em público e as
ideias
interações entre pares e com a
professor (a).
Auxiliam
os
estudantes
no
(Re)consideração esclarecimento das informações e
dos dados
dados
relevantes
para
o
entendimento do problema.
Auxiliam
os
estudantes
a
Mapeamento das estabelecer e a explicitar as
similaridades
similaridades entre os domínios
comparados.

Exemplo do
questionamento no
contexto das atividades

Turnos de fala 575 ao 584.

Turnos de fala 180 ao 187.

Turno de fala 387.

Turnos de fala 405 ao 407.

Turno de fala 392.
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Quadro 31: Tipos de questionamentos desenvolvidos pela professora nas atividades de
modelagem analógica (continuação).
Identificação das Auxiliam os estudantes a identificar e
limitações
da explicitar os aspectos do análogo e do
comparação
alvo que não devem ser comparados.
Auxiliam os estudantes a fornecer
opiniões, interpretações e explicações
Explanação sobre
mais
detalhadas
sobre
o
o processo
comportamento
da
entidade
modelada.
Auxiliam os estudantes a refletir
sobre
os
raciocínios
que
Reflexão sobre o
fundamentam os modelos e analogias
raciocínio
propostos e a construir ideias
coerentes com a visão da ciência.
Aplicação
das Auxiliam os estudantes a utilizarem
ideias em outros os conhecimentos produzidos em
contextos.
outro contexto.

Turno de fala 398.

Turnos de fala 731 ao
734.

Turnos de fala 714 ao
720.

_19

Evidenciamos, portanto, que a professora utilizou-se desses diferentes tipos de
questionamentos para auxiliar os estudantes no processo de elaboração dos modelos e
comparações relacionados aos diversos aspectos do equilíbrio químico durante as
atividades

fundamentadas

na

modelagem

analógica.

Diversas

vezes,

esses

questionamentos contribuíram para que ela tivesse acesso às ideias dos estudantes e foram
responsáveis pela evolução na elaboração de significados cada vez mais coerentes com
os conceitos científicos, como evidenciado nesta seção de resultados e discussões. Assim,
a partir de tais considerações, à guisa de conclusão, voltaremos às nossas questões de
pesquisa na próxima seção para lhes conferir as respostas que o nosso estudo possibilitou.

19

Este tipo de questionamento foi recorrente no evento 13. No entanto, uma vez que este evento não
estava entre os selecionados para uma análise detalhada, apenas indicamos os momentos em que
ocorreram naquele evento na seção “Resultados e Discussões”.
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5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

Nesta nova seção buscamos retomar os aspectos mais relevantes da nossa pesquisa
para responder as nossas duas questões de pesquisa - (i) quais foram os tipos de
questionamentos realizados pela professora durante a condução da sequência didática
fundamentada na modelagem analógica?; (ii) como esses questionamentos podem ter
contribuído na elaboração dos significados pelos estudantes? - os quais foram
evidenciados e discutidos ao longo deste trabalho. Buscamos também apresentar as
implicações do mesmo para o ensino de Ciências e para a pesquisa do campo.
As respostas as mencionadas questões de pesquisas são apresentadas a seguir de
forma integrada, uma vez que a proposição de diferentes categorias de questionamentos
só foi possível com base no papel que estes desempenharam na elaboração dos
significados pelos estudantes.
Os questionamentos do tipo seleção de ideias para a elaboração dos modelos e/ou
analogias, em geral, foram utilizados pela professora para auxiliar os estudantes no
levantamento de dados e informações que seriam necessários para a resolução dos
problemas que se apresentavam no transcorrer das atividades, direta ou indiretamente
decorrentes das solicitações presentes nas mesmas, além de auxiliá-los na organização
dessas informações. Isto foi essencial porque quando os estudantes estão envolvidos em
atividades deste tipo, é necessário que eles obtenham informações sobre a entidade a ser
modelada (GILBERT; JUSTI, 2016).
Por exemplo, no evento 7 a professora auxiliou os estudantes a perceber os
aspectos do experimento relacionados à adição dos íons H+ e OH- no sistema CrO42/Cr2O72- em equilíbrio que eram importantes de serem considerados na elaboração dos
seus modelos e comparações. Ela chamou a atenção deles para a maneira como a cor do
sistema variava durante o experimento, auxiliando-os a compreender que o processo
favorecido no primeiro vídeo era inverso ao favorecido no segundo vídeo. Isso fomentou
discussões relacionadas à reversibilidade do equilíbrio químico.
Este mesmo tipo de questionamento também foi utilizado pela professora no
evento 13 com o intuito de auxiliar os estudantes a perceberem e identificarem
informações e evidências no equilíbrio do “galinho do tempo”, na tentativa de contribuir
na elaboração de uma nova analogia com relações de similaridade representativas de um
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maior número de aspectos do processo estudado. Além disso, esses questionamentos
foram importantes para que eles identificassem quais aspectos poderiam ser comparados
entre o domínio análogo - processo de congelamento e descongelamento da água - e o
domínio alvo - equilíbrio químico [CoCl4]2-/[Co(H2O)6]2+ propostos pelo grupo,
ressaltando a importância de um processo de criação de analogias guiado pelo professor
(MOZZER; JUSTI, No prelo).
Dando sequência à discussão do papel dos questionamentos, temos os do tipo
checagem do estado de desenvolvimento do modelo. Em geral, eles foram utilizados pela
professora para identificar aspectos que os estudantes já haviam compreendido e aqueles
que eles ainda precisavam compreender melhor sobre as entidades a serem modeladas.
Por exemplo, no evento 2, a professora buscou auxiliá-los, a partir destes
questionamentos, a identificar as incoerências entre as representações do modelo NO2 e
N2O4. Isto levou-os a perceber que haviam utilizado diferentes códigos de representação
para significar o mesmo átomo, culminando na reformulação dos modelos pelos
estudantes.
Esses questionamentos também foram utilizados em outros eventos, como no 4,
no qual a professora buscou auxiliar os estudantes a expressar suas ideias a partir dos
modelos elaborados no evento 2. Com questionamentos desse tipo, ela tomou
conhecimento

de

que

os

estudantes

não

compreendiam

o

comportamento

submicroscópico das partículas de NO2 e N2O4 quando o sistema era aquecido, nem como
isso influenciava na formação das substâncias. Isto porque a compreensão dos estudantes
estava focada no aspecto macroscópico relacionado à mudança de cor do sistema.
Nos exemplos acima foi possível perceber que estes questionamentos auxiliaram
os estudantes no processo de teste dos modelos. No evento 2, observamos que os
estudantes foram capazes de reformulá-los quando tiveram a oportunidade de explicar as
ideias expressas em suas representações concretas a respeito do comportamento
submicroscópico das partículas de NO2 e N2O4 e, dessa forma, perceber as incoerências
relacionadas aos significados atribuídos por eles aos diferentes códigos de representação.
Este exemplo realça, no sentido atribuído por Knuuttila (2005), os modelos como
artefatos de pensamento, assumindo as funções de representação, quando os estudantes
representaram como imaginavam a constituição e organização das partículas de NO2 e
N2O4; e de produção do conhecimento, quando os mesmos utilizaram os modelos para
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explicar essas ideias e, neste processo, auxiliados pelos questionamentos da professora,
tiveram a oportunidade de reconhecer incoerências e reformular os modelos propostos.
Isso permitiu que eles desenvolvessem significados mais coerentes com os científicos,
relacionados às ideias de partículas, átomos e ligações químicas.
Os questionamentos do tipo comunicação das ideias, no geral, foram utilizados
pela professora com o objetivo de auxiliar os estudantes a falar e expressar suas ideias.
Por meio deles, a professora pôde ter acesso a algumas das ideias que eles negociavam
no grupo, o que permitiu que ela tentasse contribuir para o desenvolvimento das mesmas.
Eles também fomentaram as interações entre os estudantes e a professora, as quais
ocorriam com menor frequência no início das atividades.
Esses questionamentos foram bastante recorrentes no evento 1, quando os
estudantes eram solicitados a expressar em público as possíveis similaridades e diferenças
entre os domínios comparados, apresentados na atividade introdutória. Naquele
momento, eles mostraram-se relevantes para preparar os estudantes com relação ao
caráter dialógico das atividades propostas na sequência didática, as quais requisitavam
deles a constante expressão de ideias e explicações. Além disso, foram importantes para
que os estudantes se familiarizassem com as características do processo de elaboração e
expressão de comparações, do qual faziam parte o mapeamento explícito das
correspondências das similaridades e a identificação das diferenças entre os domínios
comparados.
Nos eventos 6 e 10 a professora também utilizou esse tipo de questionamento para
auxiliar os estudantes a expressar e explicar as comparações elaboradas por eles. No
primeiro, os estudantes deveriam explicar a comparação do comportamento das pessoas
em um show com o comportamento das moléculas de NO2 e N2O4 quando aquecido e
resfriado. No segundo, os estudantes deveriam explicar a comparação da mistura do café
com leite com o sistema em equilíbrio químico do CrO42-/Cr2O72-. Em ambos os eventos,
os questionamentos realizaram seu papel de contribuir para a expressão das ideias pelos
estudantes, possibilitando o auxílio da professora no mapeamento das correspondências
das similaridades e na identificação das diferenças entre os domínios.
Neste mesmo sentido, no evento 4 os estudantes foram incentivados pela
professora a expressar verbalmente os modelos em elaboração. Ao fazerem isso, eles
usaram expressões como “partículas incolores” e “formaram as novas ligações das
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castanhas” para significar as partículas de N2O4 (substância incolor) e formação das
partículas de NO2 (substância castanha), respectivamente. Essas expressões foram
identificadas e selecionadas do discurso da professora e apropriadas pelos estudantes
neste novo contexto. Em momentos como estes, observamos que questionamentos de
comunicação das ideias muitas vezes ocorriam em paralelo com outros como os do tipo
explanatório sobre o processo e checagem do estado de desenvolvimento dos modelos.
Isto porque, em geral, quando os estudantes eram incentivados a se expressar para
fornecer opiniões e interpretações mais detalhadas de suas ideias sobre as entidades
modeladas.
Nos termos de Bakhtin (2011) esses sujeitos utilizaram e interpretaram as
palavras alheias, da professora, de forma que essas tornaram-se palavras própriasalheias, culminando em palavras-próprias. Este processo de incorporação dessas e de
outras palavras-alheias em seu discurso, possibilitou aos estudantes o desenvolvimento
da linguagem científica, uma vez que eles passaram a se comunicar a partir da fala
científica quando conseguiram atrelar significados compartilhados a estas palavras. Como
no contexto do evento 11 quando eles utilizaram apropriadamente a palavra “ligada” para
explicar para a professora que não haveriam ligações químicas entre os íons de CrO42- e
Cr2O72- (LEMKE, 1997).
Assim, os modelos elaborados e reformulados pelos estudantes, além de artefatos
de pensamento, também podem ser considerados artefatos de linguagem, uma vez que
por meio deles, os estudantes conseguiram comunicar e expressar suas ideias para seus
colegas e para a professora (CUNHA; GIORDAN, 2012; QUADROS, 2014). Foi a partir
dessa expressão que a professora pôde ter acesso às ideias dos estudantes e no evento 4,
por exemplo, perceber que eles não compreendiam o comportamento submicroscópico
das partículas de NO2 e N2O4 quando o sistema era aquecido, nem como isso influenciava
na formação dessas substâncias.
Outra evidência do uso dos modelos como artefatos da linguagem, ocorreu no
evento 3, quando os estudantes conseguiram expressar, desenvolver e negociar suas ideias
no grupo, no momento em que dois de seus integrantes apresentaram ideias opostas sobre
os tipos de choques que ocorriam entre as partículas de NO2 e N2O4.
Os questionamentos do tipo (re)consideração de dados foram, em geral, utilizados
pela professora para possibilitar a interpretação pelos estudantes de informações e dados
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que seriam relevantes na resolução dos problemas para estudantes. Por exemplo, no
evento 2, esse tipo de questionamento permitiu que os estudantes reformulassem os
modelos das moléculas de NO2 e N2O4, quando, por meio deles, a professora conduziuos a reconsiderar as informações e dados da equação química, chamando atenção para a
quantidade de átomos em cada molécula e para os coeficientes estequiométricos da
equação.
No evento 7, a professora também utilizou-se desses questionamentos para
chamar atenção dos estudantes para a mudança de cor que ocorreu no experimento CrO42/Cr2O72-, quando foram adicionados os íons H+ e OH-. Naquele momento, seu intuito era
de que eles percebessem se tratar de transformações químicas: formação de íons
dicromato e de cromato. Isto levou-os a compreender que ocorriam transformações
químicas – direta e inversa - e auxiliou-os na interpretação das ideias para elaboração dos
modelos relacionados ao comportamento das partículas no sistema.
Esses questionamentos possibilitaram que os estudantes tivessem novas
oportunidades de interpretar e (re)significar as informações e dados vistos anteriormente
e expressos por meio de palavras, códigos e símbolos do contexto científico, os quais eles
ainda não compreendiam bem. Essa compreensão se faz necessária porque, de acordo
com Vigotski (2009), esses elementos da linguagem possuem função de estabelecer
relações com os outros conceitos em uma cadeia de palavras, códigos e símbolos já
significadas.
Com relação aos questionamentos do tipo mapeamento das similaridades, estes
foram utilizados pela professora para auxiliar os estudantes a estabelecer e explicitar as
similaridades entre os domínios comparados. A explicitação das similaridades é
importante para que a professora possa compreender as ideias que fundamentam a
comparação (os significados atribuídos ao análogo e à entidade modelada) e o tipo de
comparação elaborada. Isso é essencial para que ela possa auxiliar os estudantes no
desenvolvimento de comparações relacionais, como as analogias e as similaridades
literais, as quais possuem um maior poder inferencial (MOZZER; JUSTI, 2015).
No evento 8, por exemplo, a professora utilizou destes questionamentos para
conduzir os estudantes a explicitarem as possíveis similaridades entre o congelamento e
o descongelamento da água e o sistema CrO42-/Cr2O72- em equilíbrio. Isto levou-os a
expressar que o processo de congelamento e descongelamento da água (mudança de
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estado físico), causado pela diferença de temperatura dos diferentes ambientes a que o
sistema foi exposto, era reversível, assim como as transformações químicas evidenciadas
pelas mudanças de cor causadas pela adição de H+ e OH- no sistema CrO42-/Cr2O72-. Isto
permitiu que a professora percebesse que os estudantes elaboraram uma similaridade
literal, na qual foram capazes de colocar em correspondência o aspecto macroscópico da
mudança de estado físico e de cor nos sistemas, e a relação de similaridade da
reversibilidade dos equilíbrios físico e químico.
Por meio da comparação proposta, a professora pôde identificar quais aspectos
macroscópicos e submicroscópico foram compreendidos pelos estudantes. Isso permitiu
que ela os auxiliasse no desenvolvimento de explicações e comparações mais elaboradas
sobre a entidade modelada e na compreensão de aspectos que não haviam sido
contemplados ou esclarecidos durante na criação dos modelos concretos ou verbais.
Os questionamentos do tipo identificação das limitações da comparação foram
utilizados para auxiliar os estudantes a identificar e a compreender as diferenças entre os
domínios comparados. Esse processo de reconhecer e compreender as limitações é
importante, uma vez que as analogias não são uma “descrição verdadeira” e completa do
alvo (HARRISON; TREAGUST, 2006). Por essa razão, o papel da professora de orientar
as discussões relacionadas às limitações, que são inerentes a qualquer comparação, são
essenciais para que estas cumpram a sua função de auxiliar na elaboração dos significados
pelos estudantes e para evitar extrapolações incoerentes com as ideias científicas
(MOZZER; JUSTI, 2015).
Na comparação do evento 8, mencionada anteriormente, percebemos que estes
questionamentos contribuíram para que os estudantes reconhecessem que no domínio
análogo (congelamento/descongelamento da água) a transformação que ocorria era física,
enquanto no domínio alvo (sistema em equilíbrio do CrO42-/Cr2O72-) ocorria uma
transformação química, como consequência de choques entre partículas e rearranjos de
átomos. Tal reconhecimento é indicativo do início de uma compreensão mais elaborada
dos estudantes relacionada ao caráter limitado das comparações, uma vez que em um
evento precedente (evento 6) a identificação de uma limitação na comparação proposta
havia sido assumido como um critério de abandono da comparação e proposição de uma
nova pelos integrantes do grupo.
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O evento 10 também exemplifica como os estudantes foram conduzidos pela
professora por meio dos mesmos questionamentos a expressar a comparação elaborada
para explicar o comportamento do sistema CrO42-/Cr2O72- após a adição dos íons Ba+ e a
identificar as limitações da mesma. Para tal, eles utilizaram a comparação (similaridade
literal) do café com leite, na qual eles colocaram em correspondência o aspecto da
mudança de cor do sistema e da mistura; o aspecto da dependência da cor do sistema
CrO42-/Cr2O72- em relação à quantidade de cada íon no tubo de ensaio com a dependência
da cor da mistura café com leite em relação à “quantidade prevalente” de um desses
componentes; e a coexistência dos dois íons no sistema e dos dois componentes na
mistura.
Eles também foram capazes de identificar limitações relacionadas ao aspecto da
reversibilidade ao discutir que na mistura de café com leite, um ou outro componente
seria adicionado ao copo que continha um deles para formação de uma mistura na qual
os componentes mantinham sua estrutura química; enquanto que no experimento, o
cromato e o dicromato já estavam presentes em diferentes concentrações em cada um dos
tubos e podiam se transformar quimicamente um no outro, caracterizando um processo
reversível.
Em suma, questionamentos dos tipos mapeamento das similaridades e
identificação das limitações da comparação, possibilitaram aos estudantes uma
compreensão mais acurada dos aspectos do domínio alvo abordados nas comparações,
pois por meio deles a professora foi capaz de incentivar os estudantes a raciocinar sobre
e com as relações de similaridades propostas em suas comparações e sobre o limite de
validade daquilo que é comparável nos domínios, sustentando nossa consideração
consonante com a de Mozzer e Justi (No prelo) de que as analogias podem atuar como
artefatos de pensamento.
Os questionamentos do tipo de explanação sobre o processo foram utilizados pela
professora para auxiliar os estudantes a fornecer opiniões, interpretações e explicações
mais detalhadas sobre o comportamento da entidade modelada. Por exemplo, no evento
3, a professora utilizou destes questionamentos para auxiliar os estudantes a fornecerem
visões sobre o que ocorria quando o sistema NO2/N2O4 em equilíbrio era aquecido. Na
tentativa de explicar o processo, os estudantes expressaram ideias em contraposição
como: choques não efetivos entre as partículas do sistema e novas ligações formadas a
partir de choques de átomos individuais; e choques efetivos e ligações rompidas e
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formadas com rearranjo dos átomos. Isso fomentou a discussão entre eles sobre a
formação das substâncias e a busca por um consenso da explicação mais plausível para o
processo.
No evento 8, esses questionamentos também contribuíram para que os estudantes
explicassem, no nível submicroscópico, o que ocorria no sistema CrO42-/Cr2O72- em
equilíbrio após a adição dos íons H+ e OH-. A partir de suas explicações, a professora
tomou consciência de que eles consideravam que, ao serem adicionados ao sistema, H+ e
OH- exerceriam uma “força” sobre os demais íons, a qual eles chamavam de “energia de
ativação”. Isto permitiu que ela guiasse a discussão de forma a auxiliá-los a compreender
que todos os íons possuíam energia suficiente para se movimentarem e se chocarem uns
com os outros, e que, por essa razão, a energia dos choques não seria gerada somente pela
adição de H+.
Como foi observado para os questionamentos do tipo checagem do estado de
desenvolvimento do modelo, questionamentos do tipo explanação sobre o processo foram
importantes, porque possibilitaram que os estudantes expressassem para a professora e
para os demais colegas as explicações que formularam para os comportamentos das
entidades investigadas, ainda que estas explicações fossem divergentes. Quando tal
divergência era manifestada, os estudantes eram guiados pela professora a negociar ideias
entre si, favorecendo situações argumentativas nas quais eles foram estimulados a utilizar
a linguagem científica para expressar suas explicações e justificá-las (JIMÉNEZALEIXANDRE, 2010; CUNHA; GIORDAN, 2012).
Desse processo de negociação também fizeram parte os questionamentos do tipo
reflexão sobre o raciocínio, em geral, utilizados pela professora com o objetivo de
auxiliar os estudantes a raciocinar e refletir sobre as ideias que fundamentavam os
modelos e comparações elaborados. Por meio desses questionamentos, ela procurava
auxiliá-los na construção significados mais coerentes com as ideias científicas.
Por exemplo, no evento 4, a professora auxiliou os estudantes a refletir sobre as
ideias da relação entre os choques das partículas de NO2 e N2O4 e a influência do
resfriamento expressas por eles. Inicialmente, eles pensavam que durante o resfriamento
o sistema ficaria mais claro, porque ocorreriam os choques entre as partículas de N2O4
(incolores) formando as partículas de NO2 (castanha), sem perceber o contrassenso. Eles
também apresentaram outra hipótese explicativa relacionada à ausência de choques
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(partículas estáticas) que levaria a uma menor produção de partículas de NO2 (castanhas)
e, por isso, o sistema ficaria mais claro. Ao perceber isto, a professora utilizou-se desses
questionamentos para auxiliar os estudantes a compreender que ambas as ideias
apresentavam incoerências com as ideias científicas. Para tal, ela guiou-os na
reinterpretação de informações e dados dos vídeos e forneceu esclarecimentos necessários
para a compreensão dos conceitos.
Esses questionamentos foram importantes, porque ao serem incentivados a
raciocinar e refletir sobre suas ideias atreladas aos modelos, analogias propostos, os
estudantes tiveram oportunidades de (re)elaborar significados em negociação com os
colegas e a professora num processo de socialização significativo para o desenvolvimento
dos estudantes como seres críticos, argumentativos e reflexivos (LEMKE, 1997).
Os questionamentos do tipo aplicação das ideias em outro contexto foram
utilizados pela professora com o objetivo de auxiliar os estudantes a aplicarem os
conhecimentos elaborados, em um novo contexto. Por exemplo, no evento 7, a professora
utilizou desses questionamentos para que os estudantes estabelecessem relações entre o
sistema NO2/N2O4 já discutido e o novo sistema em discussão, o CrO42-/Cr2O72-. Isto
levou-os a compreender que a adição de íons H+ ao sistema CrO42-/Cr2O72- tinha um papel
semelhante à variação da temperatura no sistema NO2/N2O4: o de favorecer a formação
de algumas espécies em relação a outras.
Neste sentido, observamos que a discussão sobre fatores (adição de íons H+ e
variação da temperatura), possibilitou que os estudantes atrelassem a estes um papel
semelhante, neste caso, de favorecer a formação de algumas espécies em relação a outras.
Isso contribuiu para que os estudantes fossem capazes de generalizar a relação entre
alteração do equilíbrio químico e o favorecimento da formação de algumas espécies em
relação a outras para os diferentes contextos. Assim, a professora proporcionou aos
estudantes a possibilidade de ampliar sua visão acerca dos significados das palavras
(conceitos científicos), ao desenvolvê-las em outros contextos (VIGOTSKI, 2009).
Portanto, neste trabalho tivemos evidências de que, a partir das interações entre os
sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem, mediadas pelos questionamentos da
professora, pelos modelos e analogias elaborados e revisados foi possível introduzir os
estudantes progressivamente nas novas formas de pensar e de falar cientificamente,
contribuindo para o desenvolvimento de significados próximos aos científicos.
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Ao buscarmos compreender as interações estabelecidas entre os sujeitos, a partir
da análise dos questionamentos da professora, o nosso foco estava na negociação e na
construção social dos significados no contexto de desenvolvimento de atividades de
modelagem analógica por estudantes pertencentes a uma escola pública de uma cidade do
interior de Minas Gerais, que não estavam habituados a comunicar suas ideias e a
participar de atividades em grupo, nas quais deveriam discutir e interagir para produzir
conhecimentos; e por uma professora recém-formada, familiar à temática química, mas
pouco experiente também na condução desse tipo de atividade. Por essa razão, dada as
limitações das discussões que podem ser estabelecidas ao considerarmos o limite de
validade de nossas conclusões, seria interessante a proposição de pesquisas futuras com
propósitos como:
-

investigar como outros contextos de ensino poderiam influenciar os tipos de
questionamentos elaborados pelo(a) professor(a) e os tipos de representações
propostos pelos sujeitos nas atividades fundamentadas na modelagem analógica
desenvolvidas nesta pesquisa.

- investigar como uma professora com maior tempo de experiência docente conduziria
essas discussões, quais questionamentos ela iria propor e os papeis assumidos pelos
mesmos nessas discussões para analisar como a experiência docente poderia
influenciar nas interações discursivas estabelecidas no desenvolvimento dessas
atividades.
- investigar os questionamentos em atividades fundamentadas na modelagem analógica
relacionadas a temáticas que ultrapassam a dimensão científica, como as questões
sociocientíficas.
- investigar o efeito da vivência de diferentes atividades de modelagem analógica sobre
os questionamentos da professora e sobre a elaboração de significados dos estudantes
de uma mesma sala de aula.
Além das mencionadas implicações deste trabalho para a pesquisa, destacamos
como uma possível implicação para o ensino de Ciências, o aporte teórico, sustentado em
uma pesquisa empírica, que nosso trabalho pode oferecer, para fundamentar discussões
na formação inicial e continuada os professores de Ciências sobre o papel dos
questionamentos do professor na elaboração de significados pelos estudantes. Os
levantamentos dos possíveis questionamentos realizados em atividades fundamentadas
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em modelagem analógica podem proporcionar aos professores orientações e instruções
que visam contribuir para melhorias da prática docente, tanto relacionadas à condução de
atividades deste tipo, quanto às diferentes maneiras de interagir com os estudantes nas
salas de aula de Ciências.
Por fim, eu não poderia deixar de ressaltar que, ainda que o nosso foco
investigativo estivesse sobre os questionamentos da professora, este trabalho possibilitou
uma ampliação da minha compreensão sobre as ações e reações da professora e dos
estudantes dentro da sala pesquisada, evidenciando que todos os sujeitos e recursos de
pensamento e linguagem inseridos naquele contexto foram capazes de contribuir de
diferentes maneiras para a elaboração de significados. Dessa forma, além dos
conhecimentos no campo da pesquisa em Educação, este trabalho veio agregar
conhecimentos para minha própria prática como professora de Química da Educação
Básica, especialmente aqueles referentes ao papel dos questionamentos do professor de
viabilizar a comunicação, a expressão de ideias e a sua negociação nas salas de aula de
Ciências e ao uso guiado de modelos e analogias com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de sujeitos criativos, argumentativos e críticos.

141

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMARAL, E. M. R.; MORTIMER, E. F. Uma proposta de perfil conceitual para o
conceito de calor. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 1, n. 3,
2011.
ANDRADE, G. M. P. C.; MOZZER, N. B. Análise dos Questionamentos do Professor
em Atividades Fundamentadas em Modelagem Analógica. Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação em Ciências, v. 16, n. 3, p. 825-850, 2016.
ARAÚJO, I. R. L.; VIEIRA, A. S.; CAVALCANTE, M. A. S. Contribuição de Vygotsky
e Bakhtin na linguagem: sentidos e significados. Debates em Educação, v. 1, n. 2, 2009.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
BELEI, R. A. et al. O Uso de Entrevista, Observação e Vídeo gravação em Pesquisa
Qualitativa. Cadernos de Educação, n. 30, p. 187-199, 2008.
BLOOME, D. et al. Discourse analysis and the study of classroom language and
literacy events: A microethnographic perspective. Routledge, 2004.
CARLSEN, W. S. Questioning in classrooms: A sociolinguistic perspective. Review of
Educational Research, v. 61, n. 2, p. 157-178, 1991.
CASTANHEIRA, M. L.; GREEN, J. L.; DIXON, C. N. Práticas de letramento em sala
de aula: uma análise de ações letradas como construção social. Revista portuguesa de
educação, v. 20, n. 2, p. 7-38, 2007.
CAZDEN, C. B. The language of teaching and learning. New Hampshire: Heinemann:
2001.
CHIN, C. Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate
productive thinking. Journal of research in Science Teaching, v. 44, n. 6, p. 815-843,
2007. ISSN 1098-2736.
CLEMENT, J. Learning via model construction and criticism: Protocol evidence on
sources of creativity in science. In: GLOVER, J.;RONNING, R., et al (Ed.). Handbook
of Creativity: Assessment, Theory and Research. New York: Plenum, 1989. p.341381.
______. Creative Model Construction in Scientists and Students: The role of
imagery, analogy and mental simulations. Dordrecht: Springer, 2008.
COHEN, L.; MANION, L.; MORRISON, K. Research Methods in Education. 7.
London and New York: RoutledgeFalmer, 2011.
CUNHA, M. B.; GIORDAN, M. As percepções na teoria sociocultural de Vigotski: uma
análise na escola. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 5, n.
1, p. 113-125, 2012.
DRIVER, R. et al. Construindo conhecimento científico na sala de aula. Química nova
na escola, v. 9, n. 5, 1999.
ERICKSON, F. Definition and analysis of data from videotape: some research procedures
and their rationales. In: GREEN, J. L.;CAMILLI, G., et al (Ed.). Handbook of

142

Complementary Methods in Education Research. Mahwah, N. J.: Lawrence Erbaum,
2006. p.177-191.
FERNANDEZ, C.; RIBEIRO, M. E. M. Concepções dos estudantes sobre ligações
químicas. Química Nova na Escola, v. 24, p. 20-24, 2006.
FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. Novo Dicionário Eletrônico
Aurélio. ANJOS. M; FERREIRA, M. B.: Positivo 2009.
FONTANA, R. A. C. Mediação Pedagógica na Sala de Aula. 4. São Paulo: Autores
Associados, 2005.
GENTNER, D. The mechanisms of analogical learning. In: VOSNIADOU, S. e
ORTONY, A. (Ed.). Similarity and Analogical Reasoning. Cambridge: Cambridge
University Press, 1989. p.199-241.
______. Language as cognitive tool kit: How language supports relational thought.
American Psychologist, v. 71, n. 8, 2016.
GENTNER, D.; MARKMAN, A. B. Structure mapping in analogy and similarity.
American Psychologist, v. 52, n. 1, p. 45-56, 1997.
GIERE, R. N. How models are used to represent reality. Philosophy of science, v. 71, n.
5, p. 742-752, 2004.
GILBERT, J.; JUSTI, R. Modelling-based Teaching in Science Education. Dordrecht:
Springer, 2016.
GLYNN, S. M. et al. Analogical reasoning and problem solving in science textbooks. In:
GLOVER, J.;RONNING, R., et al (Ed.). Handbook of Creativity: Assessment,
research and theory. New York: Plenum Press, 1989. p.383-398.
HARRIS, C. J.; PHILLIPS, R. S.; PENUEL, W. R. Examining teachers’ instructional
moves aimed at developing students’ ideas and questions in learner-centered science
classrooms. Journal of Science Teacher Education, v. 23, n. 7, p. 769-788, 2012.
HARRISON, A. G. Teaching with analogies: friends or foes? In: HARRISON, A. G. e
COLL, R. K. (Ed.). Using analogies in middle and secondary science classrooms: The
FAR guide-an interesting way to teach with analogies. California: Corwin, 2008. p.621.
HARRISON, A. G.; TREAGUST, D. F. Teaching and learning with analogies: friend or
foe? In: AUBUSSON, P. J.;HARRISON, A. G., et al (Ed.). Metaphor and Analogy in
Science Education. Dordrecht: Springer, 2006. p.11-24.
HODSON, D. Learning science, learning about science, doing science: Different goals
demand different learning methods. International Journal of Science Education, v. 36,
n. 15, p. 2534-2553, 2014.
JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. La argumentación sociocientífica contribuye al
pensamiento crítico. In: (Ed.). 10 ideas clave: competencias en argumentatión y uso
de pruebas. Barcelona: Graó, 2010. p.121-135.
JUSTI, R. La enseñanza de ciencias basada en la elaboración de modelos. Enseñanza de
las ciencias, v. 24, n. 2, p. 173-184, Janeiro 2006.

143

JUSTI, R.; GILBERT, J. Modelling, teachers' view on the nature of modelling, and
implications for the education of modellers. International Journal of Science
Education, v. 24, n. 4, p. 369-387, 2002.
______. The role of analog models in the understanding of nature of models in chemistry.
In: AUBUSSON, P. J.;HARRISON, A. G., et al (Ed.). Metaphor and Analogy in
Science Education. Dordrecht: Springer, 2006. p.119-130.
KNUUTTILA, T. Models, representation, and mediation. Philosophy of Science, v. 72,
n. 5, p. p. 1260-1271, 2005.
LEMKE, J., L. Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y valores. Grupo
Planeta (GBS), 1997.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2
Rio de Janeiro: EDU, 2015. ISBN 2176-6673.
MACHADO, A. H. Aula de química: discurso e conhecimento. Rio Grande do Sul:
Ijuí, 2014.
MACHADO, A. H.; ARAGÃO, R. M. R. Como os estudantes concebem o estado de
equilíbrio químico. Química Nova na Escola, v. 4, 1996.
MACHADO, A. H.; MOURA, A. L. A. Concepções sobre o papel da linguagem no
processo de elaboração conceitual em química. Química Nova na Escola, v. 1, n. 2,
1995.
MAIA, P. F. Modelagem e suas contribuições para o ensino de ciências: Uma análise
no estudo de equilíbrio químico. 2006. 155 f. 2006. Dissertação (Mestrado em
Educação)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte
MARTINS, I. Dados como diálogo–Construindo dados a partir de registros de observação
de interações discursivas em salas de aula de ciências. In: (Ed.). A pesquisa em ensino
de ciências no Brasil e suas metodologias, v.2, 2006. p.297-321.
MARTINS, I.; OGBORN, J. Metaphorical reasoning about genetics. International
Journal of Science Education, v. 19, n. 1, p. 47-63, 1997.
MARTINS, I.; OGBORN, J.; KRESS, G. Explicando uma explicação. Ensaio Pesquisa
em Educação em Ciências v. 1, n. 1, p. p. 25-38, 1999.
MEHAN, H. Learning lessons. Harvard University Press Cambridge, MA, 1979.
MENDONÇA, P. C. C. Influência de atividades de modelagem na qualidade dos
argumentos de estudantes de Química do ensino médio. 2011. 282.f. Tese de
Doutorado Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte.
MENDONÇA, P. C. C.; JUSTI, R. Contributions of the model of modelling diagram to
the learning of ionic bonding: analysis of a case study. Research in Science Education,
v. 41, n. 4, p. 479-503, 2010.
MORTIMER, E. F.; SCOTT, P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma
ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Investigações em ensino de
ciências, v. 7, n. 3, p. 283-306, 2002.

144

MOZZER, N. B.; JUSTI, R. Introdução ao tema dissolução através da elaboração de
analogias pelos alunos fundamentada na modelagem. VII Encontro Nacional de
Pesquisa em Ciências. Anais... Florianópolis, Brasil: ABRAPEC 2009.
______. Students' pre- and post-teaching analogical reasoning when they draw their
analogies. International Journal of Science Education, v. 34, n. 3, p. 429-458, 2012.
______. Nem tudo que reluz é ouro: Uma discussão sobre analogias e outras similaridades
e recursos utilizados no ensino de Ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências, v. 15, n. 1, p. 123-147, 2015.
______. Modelagem analógica no Ensino de Ciências. Investigações em Ensino de
Ciências, No prelo.
NAKHLEH, M. B. Why some students don't learn chemistry: chemical misconceptions.
Journal of Chemical Education, v. 69, n. 3, p. 191-196, 1992.
NERSESSIAN, N. J. Model-based reasoning in conceptual change. In: MAGNANI,
L.;NERSESSIAN, N. J., et al (Ed.). Model-based Reasoning in Scientific Discovery.
New York: Academic Plenum Publishers, 1999. p.5-22.
______. Maxwell and 'the method of physical analogy: Model-based reasoning, generic
abstraction and conceptual change. In: MALAMET, D. (Ed.). Reading Phylosophy of
Nature: Essays in the History and Philosophy of Science and Mathematics too Honor
Howard Stien on this 70th birthday. Chicago and La Salle: Open Court, 2002. p.129166.
OGBORN, J.; MARTINS, I. Metaphorical understandings and scientific ideas.
International Journal of Science Education, v. 18, n. 6, p. 631-652, 1996.
OLIVA, J. M. El pensamiento analógico desde la investigación educativa y desde la
perspectiva del profesor de ciencias. Revista Eletrónica Enseñanza de las Ciencias. 3
2004.
OLIVA, J. M.; ARAGÓN, M. M. Contribución del aprendizaje con analogías al
pensamiento modelizador de los alumnos en ciencias: marco teórico. Enseñanza de las
Ciencias, v. 27, n. 2, p. 195-208, 2009.
OLIVEIRA, T. M. A.; MOZZER, N. B.; ANDRADE, G. M. P. C. Modelo de
Conhecimento Profissional de Professores em Formação. Ensenanza de Las Ciencias.
Sevilha, Espana: p. 2805-2010 p. 2017.
QUADROS, A. L. As interações discursivas em aulas de química da educação básica:
Como professoes em formação delas se apropriam. In: SANTOS, B. F. e SÁ, L. P. (Ed.).
Linguagem e Ensino de Ciências. Rio Grande do Sul: Ijuí, 2014. p.152-185.
QUEIROZ, A. S. Contribuições do ensino de ligação iônica baseado em modelagem
ao desenvolvimento da capacidade de visualização. 2009. Dissertação de Mestrado
Faculdade de Educação Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
RATTERMANN, M. J.; GENTNER, D. More evidence for a relational shift in the
development of analogy: children's performance on a causal-mapping task. Cognitive
Development, v. 13, p. p. 453-478, 1998.

145

ROTH, W. M. Teacher questioning in an open‐inquiry learning environment: Interactions
of context, content, and student responses. Journal of Research in Science Teaching, v.
33, n. 7, p. 709-736, 1996.
SILVA, J. G.; GIORDAN, M. Qual é o papel da linguagem no ensino de Ciências? In:
SANTOS, B. F. e SÁ, L. P. (Ed.). Linguagem e Ensino de Ciências Rio Grande do Sul:
Ijuí, 2014. p.12-35
SILVA, T. A. Proposta de Sequência didática que conjuga analogia e modelagem no
ensino de equilíbrio químico. 2015. Monografia de Licenciatura em Química Departamento de Química, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto,Minas
Gerais.
SILVA, T. A.; MOZZER, N. B. Conjugando modelagem e analogia no ensino de
equilíbrio químico. XX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
(ENPEC). Anais... Águas de Lindóia, Brasil: ABRAPEC 2015.
SMART, J. B.; MARSHALL, J. C. Interactions between classroom discourse, teacher
questioning, and student cognitive engagement in middle school science. Journal of
Science Teacher Education, v. 24, n. 2, p. 249-267, 2013.
SOUZA, V. F. M. A importância da pergunta na promoção da alfabetização
científica dos alunos em aulas investigativas de física. 2012. Faculdade de Educação,
Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências., Universidade de São
Paulo, São Paulo.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação de professores. Petrópolis: Editora: Vozes,
2002.
THIELE, R. B.; TREAGUST, D. F. An interpretative examination of high school
chemistry teachers’ analogical explanations. Journal of Research in Science Teaching,
v. 31, n. 3, p. 227-242, 1994.
VAN DRIEL, J. H.; DE VOS, W.; VERDONK, A. H. Why do some molecules react
while others don’t? In: LIJINSE, P. L.;LICHT, P., et al (Ed.). Relating Macroscopic
Phenomena to Microscopic. Utrecht: Centre for Science and Mathematics, 1990. p.151162.
VIANNA, H. M. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Liber Livros, 2007.
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem 2. São Paulo: Martins
Fontes, 2009.
VOSNIADOU, S. Mental models in conceptual development. In: MAGNANI, L. e
NERSESSIAN, N. J. (Ed.). Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values.
New York: Kluwer, 2002. p.353-368.
WILBERS, J.; DUIT, R. Post-festum and heuristic analogies. In: AUBUSSON, P.
J.;HARRISON, A. G., et al (Ed.). Metaphor and Analogy in Science Education.
Dordrecht: Springer, 2006. p.37-49.
ZUIN, P. B. Considerações a respeito do significado e sentido em Vygotsky e Bakthin:
em encaminhamentos para o ensino da língua Trilhas Pedagógicas, v. 1, p. p. 23-37,
2011.

146

7. ANEXOS
Anexo 7.1 ATIVIDADE 1. Atividade introdutória sobre analogia
Leia o slogan e as afirmativas abaixo e estabeleça as correspondências que julgar
adequadas.
1.

2. Acertar um míssil de guerra do inimigo é como acertar o buraco de golfe em uma só
tacada, mas com o buraco movimentando a 15 mil milhas por hora e com o campo coberto
de outros buracos parecidos com aquele que é o seu alvo.

3. Um humano pesa mais ou menos 10 milhões de vezes mais do que uma formiga, mas
como há muito mais formigas que seres humanos no mundo, ambos pesam
aproximadamente o mesmo tanto. E, enquanto temos apenas uma espécie de humanos,
existem milhares de espécies de formigas.
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4.

O modelo atômico de Bohr é como o sistema solar. O primeiro é composto por
um núcleo, onde se localiza os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, região provável
de encontrar os elétrons, partículas de carga negativa. O sistema solar, por sua vez,
tem o Sol no seu centro e os planetas circulando a sua volta.
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Anexo 7. 2 ATIVIDADE 2. Sistema NO2/N2O4
1- A partir das informações do vídeo sobre os gases tetróxido de dinitrogênio e dióxido
de nitrogênio (coloração e comportamento do sistema quando aquecido e resfriado) e da
equação a seguir:
2 NO2(g) → 1 N2O4(g)
castanho

incolor

1.1- Elabore um modelo para explicar o comportamento do sistema, no nível
submicroscópico (das partículas), ao ser aquecido, de modo a facilitar o
entendimento de um colega de turma. Expresse seu modelo através de desenho ou de
algum dos materiais fornecidos.

1.2- Elabore um modelo (ou utilize o anterior) para explicar para um colega de turma, o
comportamento do sistema ao ser resfriado, no nível submicroscópico (das
partículas). Expresse seu modelo através de desenho ou de algum dos materiais
fornecidos.

Elabore uma analogia para facilitar o entendimento do seu colega de turma sobre os
comportamentos que você explicou nos itens 1.1 e 1.2.

2.

O modelo elaborado na questão 1.2 e analogia da questão 2 foi capaz de explicar
ambos, o comportamento do sistema sob aquecimento e sob resfriamento?
3.1- Se sim, como?
3.2- Se não, por quê?
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Anexo 7. 3 ATIVIDADE 3. Sistema CrO42-/Cr2O72a) Você assistiu ao vídeo, no qual foi apresentada a adição de ácido (H+) na solução.
Explique para o seu colega o comportamento do sistema, utilizando modelos e
analogias (vocês podem utilizar os modelos e analogias elaborados na atividade
anterior) para facilitar a compreensão dele do que está ocorrendo no nível
submicroscópico (das partículas).

b) Você assistiu um segundo momento do vídeo, no qual foi apresentada a adição de
base (OH-) na solução. Explique para o mesmo colega o comportamento do
sistema, utilizando o modelo e a analogia da questão anterior para facilitar a
compreensão desse colega do que está ocorrendo no nível submicroscópico (das
partículas).

c) O modelo e analogia elaborado na questão anterior, foi capaz de explicar ambos
os comportamentos do sistema, sob adição de H+ e de OH-?
3.1- Se sim, como?
3.2- Se não, por quê?
a) Você assistiu um terceiro momento do vídeo no qual foi acionado bário ao
sistema. Explique para o colega das questões anteriores o comportamento do
sistema, utilizando os modelos e analogias elaborados na questão anterior ou, se
julgar necessário, elabore novos, para facilitar a compreensão desse colega do que
está ocorrendo no nível submicroscópico (das partículas).
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b) Explique para o colega das questões anteriores o comportamento sistema, quando
observamos que não há alteração da cor nos tubos, mesmo o sistema encontrandose em equilíbrio. Utilize dos modelos e analogias anteriores ou elabore novos caso
julgue necessário.

5- Você conseguiu explicar os diferentes comportamentos do sistema, no nível
submicroscópico (das partículas), a partir do modelo e da analogia elaborada
anteriormente?
5.1- Se sim, você poderia retomar o seu modelo e a sua comparação, justificando como é
possível explicar cada um deles a partir deles?
5.2- Se não, você poderia reformular seu modelo e sua comparação (ou suas comparações)
para tentar explicar os diferentes comportamentos observados para o sistema?
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Anexo 7.4 ATIVIDADE 4. Explorando mais as representações.
1- Sabe-se que o “galinho do tempo” tem a sua superfície revestida de um composto de
cobalto. Quando exposto em um dia com alta umidade, ele apresenta uma coloração rosa
e quando exposto num dia mais quente, menos úmido, ele apresenta uma coloração azul.
Levando em consideração as informações dadas a cima e a equação a seguir, utilize a(s)
analogia(s) elaborada(s) anteriormente para explicar o comportamento descrito para o
“galinho do tempo” nas diferentes condições de tempo.

(a)

(b)

Figura 6 – “Galinho do tempo”. (a) Em condições de baixa umidade e (b) Em condições de alta umidade.

[CoCℓ4]2-(aq) + 6 H2O(ℓ)

[Co(H2O)6]2+(aq) + 4 Cℓ1-(aq)

2- Você conseguiu explicar os diferentes comportamentos do sistema, no nível
submicroscópico (das partículas), a partir de uma mesma analogia?
2.1 Se sim, como?
2.2 Se não, por quê?

152

Anexo 7. 5
Termo de consentimento livre e esclarecido direcionado aos pais ou responsáveis
Prezado(a) responsável pelo aluno(a),
Por meio deste termo, viemos convidar o aluno(a) ____________________________ a
participar como voluntário da pesquisa: Raciocínio Analógico e Modelagem no Ensino
de Química que será realizada na escola onde este(a) estuda, no período de ___/___/___
a ____/____/____.
Essa pesquisa tem como principal objetivo investigar os possíveis benefícios ao ensinoaprendizagem de Química de uma estrutura guia elaborada a partir da conjugação entre o
processo de elaboração e refino de analogias pelos próprios alunos e o ensino de Ciências
fundamentado em modelagem.
O motivo que nos leva a realizar tal estudo é a identificação - a partir de nossas
experiências como professoras de Química e de estudos da literatura da área de Educação
- de que, na maioria das vezes, são as analogias são elaboradas pelos professores ou
autores de livros de Química e fornecidas aos alunos. Espera-se com esse procedimento
que os alunos as compreendam, bem como o conteúdo químico por trás delas. No entanto,
pesquisas têm mostrado que isso nem sempre ocorre. Neste sentido, nos propusemos a
investigar os alunos elaborando e reformulando suas próprias analogias na tentativa de
compreender os conteúdos de Química e, por isso, a participação do(a) aluno(a)
mencionado(a) neste termo será muito importante.
Para a realização desta pesquisa, a mestranda da pós-graduação em Educação da UFOP,
Tatiana Costa Ramos, duas bolsistas de Iniciação Científica do curso de Química
Licenciatura da mesma instituição – Thais Alves Silva e Gabriela Mara de Paiva Campos
Andrade e a professora da turma realizarão intervenções pedagógicas em sala de aula
(compostas de atividades em grupos de confecção de modelos e analogias), no horário
regular das aulas. Algumas vezes eles serão acompanhados pela Professora Nilmara
Braga Mozzer, coordenadora da pesquisa.
Para a realização da pesquisa, as aulas nas quais as intervenções ocorrerem serão filmadas
e gravadas em áudio e o material escrito produzido pelos alunos será fotocopiado. As
filmagens e os registros em áudio serão realizadas pelos bolsistas e, às vezes, pela
professora Nilmara Braga Mozzer.
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Existem riscos, mesmo que mínimos, de exposição da imagem do aluno(a)
mencionado(a) neste termo na divulgação dos resultados da pesquisa e de um certo
desconforto para ele(a) com a participação do estudo, especialmente devido à filmagem
das intervenções. Porém, tais riscos se justificam pelos maiores benefícios que essa
pesquisa pode trazer, tais como: a participação mais ativa do(a) aluno(a) na aprendizagem
de Química; o desenvolvimento da autonomia do(a) aluno(a) na elaboração do
conhecimento, uma vez que ele(a) fará parte de uma comunidade escolar de investigação
(a turma); desenvolvimento de uma visão mais crítica das analogias e modelos na ciência
e sobre seu papel no desenvolvimento do conhecimento científico; e a elaboração de
analogias e modelos mais coerentes com os aspectos curriculares almejados pelo
professor.
O(A) aluno(a) mencionado(a) neste termo e você responsável serão esclarecidos(as) sobre
a pesquisa em qualquer aspecto que desejarem e a qualquer momento. O(A) aluno(a)
mencionado(a) neste termo é livre para recusar-se a participar. Você responsável ou o(a)
aluno(a) podem retirar o consentimento ou interromper a participação a qualquer
momento. A participação deste(a) é voluntária do(a) aluno(a) e a recusa em participar não
irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios para ele(a).
Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, por isso,
a identidade do(a) aluno(a) mencionado(a) neste termo será preservada. Os resultados da
pesquisa estarão disponíveis para vocês e permanecerão confidenciais. O nome do(a)
aluno(a) ou o material que indique a participação deste(a) não será liberado sem a sua
permissão. Ele(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar
desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada e outra será
fornecida a você.
A participação do(a) aluno(a) nessa pesquisa não acarretará custos para vocês e não será
disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional.
Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em contato conosco
pelo telefone (31)3559-1707; no endereço: Morro do Cruzeiro, Departamento de química,
ICEB, Sala 15 (ICEB I), Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou
através do e-mail: nilmara@iceb.ufop.br.
Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por favor entre
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto
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(CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II,
Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou
através do e-mail: cep@propp.ufop.br.
Visando atender aos princípios de ética da pesquisa, solicito que você preencha e devolva
assinada a via “Declaração” que consta na última página deste documento.
Desde já, agradeço sua colaboração para a realização desta pesquisa.
Atenciosamente,
_________________________________________________________
Professora Nilmara Braga Mozzer
(Coordenadora do projeto)
DECLARAÇÃO
Eu, __________________________________, declaro que estou suficientemente
esclarecido(a) sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa “Raciocínio Analógico
e Modelagem no Ensino de Química”. Sei que em qualquer momento poderei solicitar
novas informações e que poderei alterar minha decisão se assim o desejar. Fui
certificado(a) de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que
não terei custos nem compensações pela participação do(a) aluno(a) pelo qual sou
responsável .
Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com a professora
coordenadora

Nilmara

Braga

Mozzer

no

telefone

(31)3559-1707

(e-mail:

nilmara@iceb.ufop.br) ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do
Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000,
Ouro Preto-MG; ou através do e-mail: cep@propp.ufop.br.
Declaro

que concordo com

a participação nessa pesquisa do(a) aluno(a)

__________________________________, pelo qual sou responsável. Recebi uma cópia
deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer minhas dúvidas.
_____________________________________________________________/_____/___
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Nome

Assinatura do Responsável

Nilmara Braga Mozzer
Nome

Data

11/08/2015
Assinatura do Pesquisador

Data

Termo de consentimento livre e esclarecido direcionado ao aluno
Prezado(a) aluno(a),
Por meio deste termo, viemos convidá-lo(a) a participar como voluntário da pesquisa:
Raciocínio Analógico e Modelagem no Ensino de Química que será realizada em sua
escola e que ocorrerá no período de ____/____/____ a ____/____/____.
Essa pesquisa tem como principal objetivo investigar os possíveis benefícios ao ensinoaprendizagem de Química de uma estrutura guia elaborada a partir da conjugação entre o
processo de elaboração e refino de analogias pelos próprios alunos e o ensino de Ciências
fundamentado em modelagem.
O motivo que nos leva a realizar tal estudo é a identificação - a partir de nossas
experiências como professoras de Química e de estudos da literatura da área de Educação
- de que, na maioria das vezes, são as analogias são elaboradas pelos professores ou
autores de livros de Química e fornecidas aos alunos. Espera-se com esse procedimento
que os alunos as compreendam, bem como o conteúdo químico por trás delas. No entanto,
pesquisas têm mostrado que isso nem sempre ocorre. Neste sentido, nos propusemos a
investigar os alunos elaborando e reformulando suas próprias analogias na tentativa de
compreender os conteúdos de Química e, por isso, sua participação será muito importante.
Para a realização desta pesquisa, a mestranda da pós-graduação em Educação da UFOP,
Tatiana Costa Ramos, duas bolsistas de Iniciação Científica do curso de Química
Licenciatura da mesma instituição – Thais Alves Silva e Gabriela Mara de Piava Campos
Andrade e a professora da turma realizarão intervenções pedagógicas em sala de aula
(compostas de atividades em grupos de confecção de modelos e analogias), no horário
regular das aulas. Algumas vezes eles serão acompanhados pela Professora Nilmara
Braga Mozzer, coordenadora da pesquisa.
Para a realização da pesquisa, as aulas nas quais as intervenções ocorrerem serão filmadas
e gravadas em áudio e o material escrito produzido pelos alunos será fotocopiado. As
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filmagens e os registros em áudio serão realizadas pela mestranda e pelas bolsistas e, às
vezes, pela professora Nilmara Braga Mozzer.
Existem riscos, mesmo que mínimos, de exposição da sua imagem na divulgação dos
resultados da pesquisa e de um certo desconforto para você com a participação do estudo,
especialmente devido à filmagem das intervenções. Porém, tais riscos se justificam pelos
maiores benefícios que essa pesquisa pode trazer, tais como: sua participação mais ativa
na aprendizagem de Química; o desenvolvimento da sua autonomia na elaboração do
conhecimento, uma vez que você fará parte de uma comunidade escolar de investigação
(a sua turma); desenvolvimento de uma visão mais crítica das analogias e modelos na
ciência e sobre seu papel no desenvolvimento do conhecimento científico; e a elaboração
de analogias e modelos mais coerentes com os aspectos curriculares almejados pelo seu
professor.
Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a qualquer
momento. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa
em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.
Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, por isso,
sua identidade será preservada. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para você
e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não
será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação
que possa resultar desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada
e outra será fornecida a você.
A participação nessa pesquisa não acarretará custos para você e não será disponibilizada
nenhuma compensação financeira adicional.
Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em contato conosco
pelo telefone (31)3559-1707; no endereço: Morro do Cruzeiro, Departamento de química,
ICEB, Sala 15 (ICEB I), Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou
através do e-mail: nilmara@iceb.ufop.br.
Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por favor entre
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto
(CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II,
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Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou
através do e-mail: cep@propp.ufop.br.
Visando atender aos princípios de ética da pesquisa, solicito que você preencha e devolva
assinada a via “Declaração” que consta na última página deste documento.
Desde já, agradeço sua colaboração para a realização desta pesquisa.
Atenciosamente,
_________________________________________________________
Professora Nilmara Braga Mozzer
(Coordenadora do projeto)
DECLARAÇÃO
Eu, __________________________________, declaro que estou suficientemente
esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa “Raciocínio Analógico e Modelagem no
Ensino de Química”. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações
e alterar minha decisão se assim o desejar. Fui certificado(a) de que todos os dados desta
pesquisa serão confidenciais. Também sei que não terei custos nem compensações por
participar desta pesquisa.
Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com a professora
coordenadora

Nilmara

Braga

Mozzer

no

telefone

(31)3559-1707

(e-mail:

nilmara@iceb.ufop.br) ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do
Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000,
Ouro Preto-MG; ou através do e-mail: cep@propp.ufop.br.
Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas
dúvidas.
_____________________________________________________________/_____/___
Nome

Assinatura do Participante

Data
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Nilmara Braga Mozzer
Nome

11/08/2015
Assinatura do Pesquisador

Data

AUTORIZAÇÃO
Após ter sido esclarecido(a) sobre os propósitos, condições de realização da pesquisa
“Raciocínio Analógico e Modelagem no Ensino de Química”, seus possíveis benefícios
e riscos, autorizo que a mesma seja realizada neste estabelecimento de ensino, com a
participação dos alunos, professores e demais funcionários.
_____________________________________________________________/____/____
Membro da Direção da Escola Estadual XXXXXXXXXXXXXXX

