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Introdução 

 A relação dos conceitos químicos com o 

macrodimensional, ou seja, a capacidade de abstrair 

corretamente os conceitos científicos precisa ser 

mais investigada na educação pública brasileira 

(
1
ROGADO, 2004). Por isso, estratégias 

metodológicas são desenvolvidas e utilizadas para 

minimizar as falhas que persistem no ensino. Assim 

o uso de modelos e analogias como ferramentas 

metodológicas nas aulas de Química pode contribuir 

para melhorar o ensino nas escolas públicas, já que 

a analogia dá sentido a fenômenos e objetos novos 

(
2
MORTIMER, 2000). Nesse trabalho, optou-se pela 

representação de fotografias e imagens estáticas do 

conteúdo “Funções Inorgânicas”, produzidas pelos 

alunos com o intuito de relacionar melhor o objeto 

de estudo com seu cotidiano.  O objetivo deste 

trabalho foi analisar os avanços e os limites dessa 

estratégia para a aprendizagem dos alunos, bem 

como incitar discussões pertinentes ao uso de 

estratégias específicas no ensino de Química no 

intuito com vistas contribuir para melhorias na 

educação local.  

Metodologia 

O trabalho se deu com a exposição dos conteúdos 

ácidos e bases em cinco aulas e como atividade os 

alunos registraram fotografias referentes aos 

conteúdos estudados. Num segundo momento 

foram confeccionados murais com as fotografias e      

posterior socialização e discussão na sala de aula. 

Resultados e Discussão 

 Será que no supermercado tem produtos que 
contêm ácidos e bases? Ao serem instigados sobre 
esse questionamento e após terem feito 
representações das imagens, os alunos relataram 
muitos produtos de limpeza, já que em sua 
composição contém essas substâncias. Com as 
imagens que os alunos obtiveram foram produzidos 
murais (figura 1) e na socialização houve interação 
dos alunos, demonstrando domínio dos conteúdos 
estudados. Com isso, percebe-se que a estratégia 
de ensino trabalhada foi proveitosa, pois os alunos 
se sentiram à vontade para se expressarem, já que 
a professora titular da turma relatou essa dificuldade  

que a turma demonstrava na apresentação de 
trabalhos em sala de aula. Portanto, verificou-se que 
após a confecção dos murais e relacionando 
corretamente as imagens obtidas de forma 
consistente, notou-se que os alunos obtiveram uma 
aprendizagem mais significativa, não tendo motivos 
para opor-se ao momento da socialização, já que 
tratava-se de algo construído por eles mesmos. 

 

Figura 1. Murais confeccionados pelos alunos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitações da estratégia: aplicação em atividades de 

aprofundamento que exigem habilidades críticas-

reflexivas. Os alunos se prendem frequentemente 

ao concreto durante as discussões conceituais. 

Conclusões 

A proposta de trabalhar modelos e analogias com o 

tema “Funções Inorgânicas” pode contribuir 

significativamente para contextualização inicial da 

temática, para despertar interesse pelo assunto e 

para estimular a aprendizagem por meio das 

interações entre os alunos. 
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