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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: O presente trabalho propõe a organização de uma sequência de ensino para a aprendizagem de
“geometria molecular”, considerando os pressupostos teóricos dos três níveis de representação no ensino de química
– submicroscópica, macroscópica e simbólica – propostos por Johnstone (2000) e algumas concepções
neurocognitivas da aprendizagem visuoespacial por meio de recursos tridimensionais. As concepções teóricas foram
articuladas com a Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Brousseau (2007), cujo caminho metodológico é bem
consolidado e compreende as fases de ação, formulação, validação e institucionalização. As fases que constituem as
situações didáticas são apresentadas de modo a permitir a interação do aluno com o meio (recursos didáticos) e com
os saberes, buscando a (re)construção de conhecimentos.

Palavras-chave: Habilidades Visuoespaciais. Teoria das Situações Didáticas. Geometria Molecular.

ABSTRACT: The present work proposes the organization of a teaching sequence for the learning of "molecular
geometry", considering the theoretical presuppositions of the three levels of representation in the teaching of chemistry
- submicroscopic, macroscopic and symbolic - proposed by Johnstone (2000) and some Neurocognitive conceptions of
visuospatial learning through three-dimensional resources. The theoretical conceptions were articulated with
Brousseau&39;s Theory of Educational Situations (TSD) (2007), whose methodological path is well consolidated and
comprises the phases of action, formulation, validation and institutionalization. The phases that constitute the didactic
situations are presented in a way that allows the interaction of the student with the environment (didactic resources)
and with the knowledge, seeking the (re)construction of knowledge.

Keywords: Visuospatial Skills. Theory of Didactic Situations. Molecular Geometry.

INTRODUÇÃO

As recentes pesquisas que permeiam os processos de ensino e aprendizagem em química têm resultado em
abordagens metodológicas que sugerem o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam o aluno do
ensino médio julgar com fundamentos as diferentes formas de conhecimento construídas ao longo da história da
química.

As abordagens metodológicas que fazem uso de aulas experimentais (manipulação de materiais de laboratório de
química), jogos didáticos, abordagem CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), tecnologias e projetos
interdisciplinares têm sido investigadas, aplicadas em diferentes contextos e divulgadas em eventos da área como
estratégias potencialmente capazes de promover a “construção de um conhecimento científico em estreita relação
com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” (BRASIL, 2000, p.
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240). Os conhecimentos químicos a serem ensinados e aprendidos no ensino médio são derivados, de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM de três pilares: transformações químicas; materiais
e suas propriedades e modelos explicativos (BRASIL, 2002).

A química é uma ciência que requer a interpretação de símbolos, analogias, gráficos, imagens etc. para a
compreensão de conceitos relacionados com a matéria em escala submicroscópica. Essas representações são os
signos convencionados e necessários para levar à interpretação de determinado conhecimento.

A compreensão da composição da matéria, por exemplo, é alcançada por meio de elementos representacionais que
permitem o aprendiz perceber, relacionar e interpretar os conceitos envolvidos, mesmo sem ter tido acesso a um
equipamento sofisticado que evidencie a existência do núcleo e partículas subatômicas de um átomo. Ainda assim, as
várias representações dos modelos atômicos não revelam os fenômenos em sua realidade, considerando que a
própria ciência se apropria de representações e símbolos para expressar o conhecimento através de analogias.

Alex Johnstone é um dos pioneiros no estudo dos processos cognitivos relacionados às representações em química.
Ele considera em seu modelo que existem três formas para o entendimento da natureza química. Tais formas podem
ser pensadas como os vértices de um triângulo (JOHNSTONE, 2000).

Não há uma maior valorização de um ou outro aspecto do modelo para a compreensão de um conceito químico, eles
precisam estar relacionados entre si. A dimensão macroscópica está relacionada com o que é tocado, que pode ser
visto e sentido. Algumas atividades realizadas num laboratório de química, por exemplo, podem dispor de materiais
manipuláveis, mensuráveis, que podem ser sentidos, compondo-se, portanto, de dimensões macroscópicas
(JOHNSTONE, 2000; PEKDAG e AZIZOGLU, 2013).

A dimensão submicroscópica compreende o nível molecular e atômico da matéria. O completo entendimento dos
fenômenos químicos requer a compreensão dos fenômenos intrínsecos à constituição e propriedades dos átomos e
moléculas. Os símbolos, fórmulas e gráficos são exemplos da dimensão representacional do conhecimento químico.

Pesquisas na educação química têm revelado que muitos estudantes possuem limitações para explicar fenômenos
químicos no nível microscópico ou no aprendizado de representações simbólicas (PEKDAG e AZIZOGLU, 2013).
Pode-se considerar que algumas aulas de química, constituem-se de explicações vagas sobre conceitos relacionados
à matéria em nível atômico e molecular, tornando difícil a compreensão detalhada dos fenômenos macroscópicos que
visualizamos, tocamos e sentimos. Vale ressaltar, no entanto, que a introdução simultânea dos três níveis nem
sempre é bem sucedida para iniciantes. Na visão de Jonhstone (2000), é improvável que os alunos encontrem pontos
convergentes para um eficiente armazenamento de informações na memória de longo prazo. Nesse sentido, a
atividade proposta pelo professor deverá contemplar os conteúdos de forma organizada, estabelecendo relações com
os níveis de representação propícios para cada momento da prática educativa.

A compreensão dos processos cognitivos envolvidos nas atividades de apreensão de informações geradas pelas
representações químicas é primordial para o delineamento de estratégias pedagógicas. Com vistas à compreensão de
mecanismos neurobiológicos do processamento da informação, pesquisadores têm conseguido – a partir de
investigações não invasivas do cérebro humano – mapear regiões corticais ativadas durante o desenvolvimento das
mais variadas atividades cognitivas.

No âmbito da educação química, por exemplo, a neurociência cognitiva contribui na ampliação dos conhecimentos
relativos ao desenvolvimento de habilidades visuoespaciais. Habilidades essas muito requisitadas para o sucesso
escolar em química, principalmente por sua natureza abstrata.

A integração das áreas da psicologia, educação e neurociência é, portanto, uma estratégia eficiente para explicar a
aprendizagem de conceitos químicos a partir de representações tridimensionais, além de oportunizar a elaboração de
práticas pedagógicas, visando o desenvolvimento de habilidades visuoespaciais, o que inclui funções cognitivas
ligadas à percepção, atenção e memória espacial.

O entendimento das noções geometria molecular depende do pensamento espacial do estudante, uma vez que a
percepção de espaço, tamanho e profundidade é requisito básico para a concepção de moléculas tridimensionais
como estruturas dinâmicas. Nesse viés, o desenvolvimento de habilidades de rotação mental pode significar uma
melhor capacidade de manipulação mental de modelos químicos no mundo tridimensional.
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A rotação mental é uma das habilidades cognitivas responsáveis pela capacidade de manipular mentalmente objetos
bidimensionais e tridimensionais. Pesquisadores têm revelado a importância do desenvolvimento dessa habilidade
para melhor compreensão e engajamento na resolução de problemas de disciplinas oriundas das áreas de ciências,
tecnologia, engenharia e matemática.

Roger Shepard e Jacqueline Metzler (1971) foram uns dos precursores no estudo de processos cognitivos em torno
da nossa capacidade em realizar rotações mentais. Eles publicaram um estudo mostrando que existe uma correlação
linear entre o tempo de resposta e o ângulo de rotação de objetos tridimensionais. No experimento em papel, os
participantes tinham que indicar se os dois objetos de diferentes ângulos de rotação mostrados um ao lado do outro
eram ou não idênticos. Em 1988, os mesmos autores também mostraram que o tipo de estímulo/objeto influencia no
tempo de resposta. Quando o objeto é tridimensional há um tempo maior para a codificação das informações e depois
o processo de rotação se torna tão rápido quanto o é para um objeto bidimensional. Além disso, Cooper (1975)
comprovou que a complexidade do objeto 2D interfere no tempo de resposta.

Os estudos foram direcionados para várias áreas de interesse e muitos pesquisadores se voltaram à investigação dos
efeitos de habilidades visuoespaciais na educação, especialmente no campo da ciência, tecnologia, engenharia e
matemática, pela associação dessas áreas com o pensamento espacial.

Um estudo conduzido por Hawes (2015) e associados mostrou que o desempenho de estudantes de 6-8 anos em
tarefas de rotação mental aumentou depois de um treinamento de seis semanas. Os pesquisadores evidenciaram a
transferência de habilidades para outras tarefas correlatas, mas não para a resolução de problemas matemáticos não
treinados, por exemplo.

Em outro cenário, Stieff (2007) investigou a utilização de estratégias de rotação mental por estudantes de química
orgânica enquanto estes identificavam se dois objetos (moléculas) mostrados eram idênticos ou enantiômeros (um
objeto é uma imagem especular não superponível do outro). Foi provado que os alunos de fato usam a mesma
estratégia de rotação identificada no teste das formas de Shepard, em que o tempo de reação aumenta com o
aumento do ângulo de rotação do objeto.

Para as representações moleculares simétricas a maioria dos alunos utilizou estratégias analíticas, isto é,
identificaram grupos iguais ligados ao carbono e responderam que as estruturas eram idênticas, não necessariamente
realizando rotação mental. Já para as assimétricas os participantes utilizaram a rotação mental.

Resultados de imagem de ressonância magnética têm revelado que as regiões corticais ativadas durante o exercício
de rotação mental – independentemente do tipo de objeto ou estratégia – são: lobo parietal superior e inferior
(bilateral), giro pré-central esquerdo, giro frontal inferior (bilateral), giro frontal médio (bilateral), área motora
suplementar, ínsula esquerda, giro occipital inferior e médio (bilateral), cerebelo bilateralmente (TOMASINO e
GREMESE, 2016).

Alguns estudos reportaram um crescimento linear de ativação bilateral do sulco intraparietal com o aumento do ângulo
de rotação do objeto.

É importante salientar que outras áreas são concomitantemente ativadas devido à quantidade de operações
necessárias para codificar as informações visuais, rotacionar a imagem, decidir se são idênticas ou espelho uma da
outra. Foi evidenciada também a ativação de áreas sensório-motoras quando o objeto evoca um sistema em que o
corpo estaria em ação caso o objeto fosse real.

Nesse sentido, para melhorar o pensamento espacial, o professor de química pode fazer uso de recursos físicos para
a manipulação de moléculas em três dimensões. Considerando a influência do tipo de objeto no desempenho,
sugere-se fazer exercícios de rotação mental específicos para o ensino de química, isto é, utilizando moléculas 3D
impressas em papel e com ângulos de rotação variados. O objetivo é flexibilizar o pensamento espacial dos
estudantes para a concepção de diferentes formas das moléculas.

O tópico subsequente traz algumas abordagens da Teoria das Situações Didáticas (TSD), mais especificamente,
elenca as quatro situações que caracterizam uma situação didática favorável ao desenvolvimento da aprendizagem do
aluno.
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UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA À LUZ DA TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS

Durante as 24 horas de um dia as pessoas do mundo inteiro manipulam vários tipos de substâncias químicas sem
compreender a maioria dos efeitos que essas causam no ambiente, seja ele social ou orgânico. Muitas das
consequências só aparecem, visível ou sensivelmente, quando causam algum tipo de desequilíbrio no meio. Por
exemplo, o fácil acesso ao hidróxido de sódio (NaOH) para diversas aplicações aparentemente simples no cotidiano
(fabricação de produtos de limpeza, higienização de vasos sanitários, desentupidor de pia, entre outros) e a falta de
instrução adequada para o manuseio desse produto, tem causado de moderados a graves acidentes.

Uma intervenção para minimizar o descompasso decorrente da falta de informação acerca de substâncias diversas
pode ocorrer durante as aulas da disciplina química, onde é possível compreender os processos químicos, por meio
simbólico e que ocorrem em nível molecular.

Com efeito, a Teoria das Situações Didáticas (TSD) desenvolvida pelo francês Guy Brousseau (1998) foi evocada pela
aproximação da natureza das expectativas do presente ensaio. Entretanto, encontrou-se no Brasil, um estudo
desenvolvido por Fonseca (2011) que identificou pontos complementares entre a TSD e a Engenharia Didática (ED)
de Michèle Artigue (1998) para fundamentar o desenvolvimento de uma sequência didática.

Apesar dos autores desenvolverem suas concepções teóricas direcionando suas lentes para o campo da matemática
escolar, verificou-se a possibilidade de aplicá-las a área de química, já que as justificativas iniciais repousaram sobre
as dificuldades dos alunos não compreenderem o caráter abstrato da matemática, analogamente, o da química.

Brousseau (2007) caracteriza uma relação didática como uma comunicação de informações feita a partir das relações
de ensino – articulação entre o sistema educacional e o aluno –, vinculadas ao compartilhamento de um determinado
conhecimento.

De acordo com Brousseau (2007, p. 21), “uma situação didática é todo o contexto que cerca o aluno, nele incluídos o
professor e o sistema educacional” e está configurada sob o enquadramento de quatro etapas de ensino: ação,
formulação, validação e institucionalização. Tais fases precisam de fundamentos para mobilizar o interesse dos
sujeitos em jogo.

A fim de fundamentar o conceito de sequência didática nas concepções francesas, Fonseca (2011) considera os
pressupostos de Zabala (1998) acerca da noção em jogo, definindo-o como um encadeamento de atividades didáticas
articuladas em torno de uma microengenharia didática, pois se baseia nos princípios da ED e na TSD. É, portanto,
uma alternativa metodológica de ensino de rápida implementação na sala de aula.

Para efeito deste estudo, uma sequência didática para o ensino de geometria molecular foi proposta com base nas
fases instituídas por Fonseca (2011). Um escopo do planejamento com a descrição das atividades voltadas ao
professor e aluno precede a organização sistemática das fases da sequência de ensino regida pela TSD.

Quadro 1 – Panorama geral do planejamento de aula

Assunto: Geometria molecular
Duração: 2 aulas de 50 min.
Divisão de
alunos: Grupos de 4 alunos.

Objetivos e
conteúdos:

Compreender a estrutura espacial de algumas moléculas e determinar
a geometria molecular seguindo o modelo da teoria da repulsão dos
pares eletrônicos (TRPEV).

Recursos:
Um recipiente com água; bolas de isopor de 4 tamanhos diferentes;
tintas nas cores preta, vermelha, azul e branca; palitos de dente; livro
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didático; tabela periódica; caderno, lápis e texto impresso.

Metodologia:

(a) Atividades voltadas ao professor:

1- Mediar um debate a partir de um texto sobre o efeito estufa,
enfatizando as características de algumas moléculas que serão usadas
na construção dos modelos (CO2, CH4);

2- Mostrar um recipiente de água para os alunos e sugerir que eles
representem uma molécula de água a partir de 3 bolas de isopor e 2
palitos;

3- Distribuir o roteiro da prática e uma tabela periódica para cada
aluno;

4- Solicitar que os alunos discutam entre si a construção dos modelos;

5- Solicitar que os alunos representem simbolicamente as moléculas
construídas e escrevam as explicações (teorias) que explicam as
diferentes disposições geométricas.

6- Fazer uma exposição teórica acerca do modelo de repulsão dos
pares eletrônicos e da determinação da geometria molecular (utilizar
os modelos construídos pelos alunos para representar os exemplos
proferidos na aula).

(b) Atividades voltadas ao aluno:

1- Debater sobre o efeito estufa;

2- Construir uma representação da molécula de água;

3- Construir as moléculas propostas no roteiro da prática;

4- Discutir a construção das moléculas;

5- Representar simbolicamente as moléculas e escrever as possíveis
explicações;

6- Confrontar os resultados da aula prática e teórica através de
discussão com os pares.

7- Consultar o livro didático durante a aula teórica.
Pré-requisitos: Distribuição eletrônica, ligações químicas, raio atômico.

As fases a seguir são derivadas da concepção da sequência didática instituída por Fonseca (2011) e adaptadas de
acordo com a proposta de aula e com os pressupostos teóricos adotados no presente trabalho.

(I) Situação de ação: parte do princípio de que os participantes de um jogo ou qualquer outra atividade que
mobilize o conhecimento correspondente, tomem decisões pondo seus saberes em prática a fim de
solucionarem um problema. Em outras palavras, o conhecimento aparece “não formulado”.
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As atividades destinadas ao professor deverão ser, no primeiro momento, providas do mínimo de intervenção
possível, pois pretende-se permitir ao aluno a aquisição dos conhecimentos propostos a partir de sua interação como
o “milieu” (meio), deixando a cargo do aluno as articulações com seus conhecimentos prévios para a resolução dos
problemas propostos.

Na abordagem inicial, propomos a utilização do seguinte texto:

Quadro 2 – Texto para contextualização

Gases do efeito estufa: Dióxido de Carbono (CO2) e Metano (CH4)
Os gases do efeito estufa que envolvem a Terra absorvem parte da radiação infravermelha
refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e
aquecendo a superfície da Terra. Os principais são os gases carbônico e metano.

O dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) é emitido, principalmente, pelo uso de
combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) nas atividades humanas. Segundo o
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, o CO2 é o principal "culpado" pelo
aquecimento global, sendo o gás de maior emissão (aproximadamente 78%) pelos
humanos.

O gás metano (CH4) é produzido pela decomposição da matéria orgânica. É abundante
em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas, e também pela criação de
gado (a pecuária representa 16% das emissões mundiais de gases de efeito estufa) e
cultivo de arroz. Também é resultado da produção e distribuição de combustíveis fósseis
(gás, petróleo e carvão). Se comparado ao CO2, também é mais perigoso: o metano é mais
eficiente na captura de radiação do que o CO2. O impacto comparativo de CH4 sobre a
mudança climática é mais de 20 vezes maior do que o CO2, isto é, 1 unidade de metano
equivale a 20 unidades de CO2.

Fonte: (((o))eco, 2014)

O professor poderá abordar a temática proposta através de debates, além de chamar a atenção para o uso constante
de representações simbólicas das substâncias. Sugere-se falar da natureza das transformações químicas cotidianas,
dos problemas ambientais decorrentes da ação humana, entre outros. Podemos, ainda, questionar os alunos: como
seriam essas substâncias a nível molecular Se elas existem, como elas estão no espaço O objetivo aqui é aproximar
as concepções prévias dos alunos com os conhecimentos que serão trabalhados no decorrer das aulas.

A discussão do texto sugerido propõe demonstrar no nível macroscópico (JOHNSTONE, 2000) as propriedades das
substâncias citadas, de modo a aproximar o estudo das moléculas aos fenômenos do cotidiano.

Ainda com vistas à representação macroscópica, um recipiente com água pode ser mostrado aos alunos e pedido que
eles representem uma molécula de água a partir dos materiais disponíveis. A situação de ação se dá por meio da
interação do sujeito com o meio, que por sua vez disponibiliza informações para que o sujeito responda em forma de
ação. Nesse contexto, o meio (peças do modelo molecular) fornecerá informações aos alunos que deverão escolher
os tamanhos das bolas para representar os diferentes átomos da molécula de água.

Para ocasião das cores, utilizaremos a convenção CPK colors de Robert Corey e Linus Pauling, que segundo Perkins
(2011), o carbono é de cor preta, porque é a cor de carvão; o oxigênio é vermelho porque é necessário para a
combustão; o nitrogênio é azul porque é o elemento mais abundante na atmosfera da terra e o céu aparece azul; e o
hidrogênio é branco porque forma um gás incolor.

A situação de ação consiste no momento inicial de tomada de decisões, resolução de problemas, sem
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necessariamente partir de conhecimentos formulados. Alguns alunos podem agir de forma intuitiva ou aleatória.

Após as tentativas dos alunos em construir a molécula de água, o professor ainda não responde aos possíveis
questionamentos e distribui uma tabela periódica e um roteiro de prática para cada estudante.

(II) Situação de Formulação: a conexão entre a situação anterior na medida em que os alunos são incentivados
a comunicar as estratégias utilizadas. Primeiro as farão falando, transformando o conhecimento implícito em
explícito. Assim, é esperado que o aluno retome à ação num nível mais amadurecido e se aproprie do
conhecimento de forma mais consciente.

Nessa etapa é sugerido que os alunos construam três moléculas seguindo as instruções do roteiro a seguir:

Quadro 3 – Roteiro de prática

Objetivo

Utilizar esferas e palitos para representar formas geométricas de moléculas.
Material

Esferas de isopor de 4 tamanhos diferentes; palitos de dente e tintas de isopor nas cores
preta, vermelha e azul.
Procedimentos

Parte A

- Insira 4 palitos em uma esfera preta que representa o átomo de carbono (C), de maneira
que eles formem entre si os maiores ângulos possíveis;

- Fixe 4 esferas brancas nas extremidades dos palitos representando o átomo de
hidrogênio (H).

Parte B

- Insira 4 palitos em outra esfera preta que representa o átomo de carbono (C), de
maneira que eles formem entre si os maiores ângulos possíveis;

- Fixe 2 esferas vermelhas que representa o oxigênio (O) nas extremidades dos 4 palitos
de C.

Parte C

- Insira 4 palitos em uma esfera azul que representa o átomo de nitrogênio (N) de
maneira que eles formem entre si os maiores ângulos possíveis;

- Fixe 3 esferas que representa o átomo de hidrogênio (H), deixando um palito livre.

As atividades deverão ser feitas em grupos, pois o “meio” deverá envolver, no mínimo um outro sujeito, a quem o
primeiro deverá comunicar uma informação. Na visão de Brousseau (2007, p. 29), “a formulação de um conhecimento
corresponderia a uma capacidade do sujeito de retomá-lo (reconhecê-lo, identificá-lo, decompô-lo e reconstruí-lo em
um sistema linguístico)”.

Os modelos moleculares manipuláveis constituem-se em dispositivos criados pelos alunos para o ensino de
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determinados conhecimentos. Tais dispositivos contemplam um meio material (as peças manipuláveis). Vale ressaltar,
porém, que o efeito de ensino só é gerado depois da resolução dos problemas sugeridos pelos dispositivos. Segundo
Brousseau (2007, p. 22) “a aprendizagem é alcançada pela adaptação do sujeito, que assimila o meio criado por essa
situação, independentemente de qualquer intervenção do professor ao longo do processo”.

Em se tratando dos níveis de representação definidos por Johnstone (2000), é nessa etapa que o nível microscópico é
alcançado através da representação de átomos e moléculas por meio de modelos moleculares manipuláveis.

Já em termos neurocognitivos, essa etapa é crucial para o desenvolvimento do pensamento espacial, pois a
manipulação física e mental de moléculas tridimensionais favorece o aprimoramento de habilidades visuoespaciais,
visto que as áreas corticais parietais são ativadas com maior intensidade e são especializadas em processos
cognitivos associados à percepção e localização espacial, raciocínio etc (TOMASINO e GREMESE, 2016).

(III) Situação de Validação: constitui-se na demonstração da estratégia utilizada para interlocutores; é preciso
que o aluno comunique a informação como verdadeira dentro de um sistema teórico determinado,
apresentando uma demonstração.

A proposta de validação dos conhecimentos absorvidos pelos alunos pode ser feita através de uma atividade que
requisita o registro de conceitos e teorias que levaram os alunos a montarem as moléculas propostas. Nesse sentido,
o quadro 4 mostra uma proposta de perguntas que devem ser respondidas de forma escrita pelos alunos:

Quadro 4 – Questões pós prática

Analise e discuta

1. Qual é a forma geométrica das estruturas obtidas nas partes A, B e C

2. Escreva a fórmula estrutural das moléculas obtidas nas partes A, B e C.

3. Por que na determinação da geometria da amônia não se levou em consideração o
quarto palito inserido no nitrogênio O que representa esse palito

4. Por que a recomendação de que os pares de elétrons (representados pelos palitos)
devem formar o maior ângulo possível

5. Qual deve ser a forma geométrica da molécula de Cl2

6. Com base na Tabela Periódica, deduza a forma geométrica da molécula de H2S.

As possíveis dúvidas e incoerências decorrentes das atividades da prática poderão ser elucidadas por meio da troca
de mensagens entre os próprios alunos. Na situação de validação pressupõe-se que os sujeitos possuem as mesmas
informações necessárias para lidar com uma questão, além disso, estes colaboram na busca do consenso
(BROUSSEAU, 2007).

A questão 2 completa o ciclo dos níveis de representação em química apresentado por Johnstone (2000) através da
proposta de representação no nível simbólico dos conhecimentos químicos. Dessa forma, a interpretação dos
fenômenos químicos no nível macroscópico pode ser feita também no nível microscópico e simbólico, favorecendo,
assim, a apreensão dos conteúdos de forma significativa.

(IV) Situação de Institucionalização: Essa etapa representa um resumo do que foi estabelecido durante o
procedimento e tem uma significação socialmente instituída.
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Propõe-se a efetivação dessa etapa na segunda aula. Ela consiste na apresentação do conteúdo pelo professor, de
forma expositiva, dialogada, demonstrativa, entre outras, que deverá abordar os conteúdos propostos no planejamento
da aula de modo a aproximar as produções dos conhecimentos dos alunos aos conceitos e teorias envolvidas no
assunto proposto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sequência de ensino sugerida no presente trabalho fornece subsídios teóricos e metodológicos para o ensino e
aprendizagem do tópico “geometria molecular”, que por possuir um caráter abstrato e ser explicado, em sua maioria,
somente por meio de representações simbólicas, são constantemente mal interpretados pelos estudantes.

A proposta de ensino baseou-se nos fundamentos da Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (2007) e na
concepção dos Níveis de Representação no Ensino de Química apresentada por Johnstone (2000). Além disso, a
partir da introdução de perspectivas teóricas da neurociência cognitiva foi possível ampliar, mesmo que de forma
tímida, as possibilidades explicativas para o processo de desenvolvimento de habilidades visuoespaciais em química,
considerando o funcionamento do cérebro durante a realização de atividades de manipulação/rotação mental de
objetos tridimensionais. O objetivo foi trazer uma breve articulação entre os campos – psicologia, educação e
neurociência – em prol da reflexão e ação no âmbito da sala de aula.

As fases que constituem as situações didáticas são apresentadas de modo a permitir a interação do aluno com o meio
e com os saberes, buscando a (re)construção de conhecimentos. Nelas, o professor atua como mediador e é
responsável pela mobilização dos sujeitos ao longo das situações de ação, formulação, validação e
institucionalização.
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