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Introdução 

O livro didático é um dos instrumentos mais 

utilizados em sala de aula como ferramenta para o 

ensino. Este é constituído por uma sequência de 

textos, imagens, exercícios e atividades propostas¹. 

No ensino de Química, as imagens exercem um 

papel fundamental para a compreensão do texto 

devido ao fato de poderem minimizar o caráter 

abstrato dessa ciência.  

Nesse sentido este trabalho buscou analisar as 

imagens contidas em livros didáticos referentes aos 

capítulos de ligações químicas tanto em termos de 

suas relações com o texto quanto da natureza 

dimensional da representação. Por fim, buscou-se 

uma análise comparativa entre a relação texto 

versus imagem e os níveis de representação do 

conhecimento químico. 

Resultados e Discussão 

A amostra selecionada foi as imagens presentes 

nos capítulos de ligações químicas dos cinco livros 

didáticos de Química aprovados no PNLEM/2012. O 

total de imagens analisadas somam 399, sendo 

estas diferenciadas em figuras, fotografias, tabelas e 

gráficos. Para caracterização da relação entre 

imagem e texto, estabeleceram-se três categorias²: 

relação direta – a imagem representa exatamente 

aquilo que é descrito no texto; relação indireta – a 

imagem representa o assunto que o texto trata, mas 

não exatamente o que é descrito; e não relacionada 

– onde não apresenta nenhuma relação com o texto. 

A figura 1 mostra o resultado desta etapa. 
Do total de imagens estudadas, 82% apresentaram 
relação direta com os textos que as acompanham, 
16% apresentam relação indireta e 2% não estão 
relacionadas com o texto. Em seguida as imagens 
foram categorizadas em termos dos níveis 
dimensionais de representação. Verificou-se que as 
imagens que estabelecem relações diretas com o 
texto são de natureza submicrosímbólica (38%) 
seguida por simbólico (24%) e macroscópico (19%), 
conforme figura 2. Por outro lado, as relações 
indiretas são estabelecidas por imagens que, em 
sua maioria, apresentam características 
macroscópicas, representando 63% do total. Por 
meio destas relações, pode-se dizer que a imagem 
que se relaciona de forma direta com o texto e por 
sua vez aborda o aspecto submicroscópico do 

conhecimento químico colabora em maior medida 
com a compreensão deste, uma vez que minimiza o 
nível de abstração do aluno no processo de 
aprendizagem. 

Figura 1. Relação entre imagem e texto dos livros 

didáticos analisados. 
No caso das imagens investigadas neste estudo em 
questão, 54% delas representam de forma 
submicroscópica o que é descrito no texto. 

Figura 2. Relações diretas das imagens versus 
níveis dimensionais de representação  

Conclusões 

Conclui-se que a maioria das imagens relacionam-
se diretamente com o texto. Tais imagens 
representam o que é descrito por meio do uso de 
elementos que se caracterizam como sendo de 
natureza submicrosimbólica. Isso mostra que a 
abordagem em termos atômico-molecular pode 
favorecer o entendimento do texto por minimizar a 
natureza abstrata desta ciência. 
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