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Introdução 

No contexto de atuação dos bolsistas do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência), em uma escola pública de Araraquara, 
foi desenvolvida uma aula sobre evolução do 
modelo atômico. Tal tema normalmente é abordado 
de forma rígida, com pouca abertura para reflexão 
por parte dos alunos e mediação do professor. A 
aula foi ministrada por um dos bolsistas (licenciando 
em Química) para 87 alunos do 1º ano do Ensino 
Médio fazendo uso de recursos audiovisuais. A 
atividade pautou-se nos eixos estruturantes da 
alfabetização científica1 (AC) que são: i) 
compreensão básica de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos fundamentais; ii) compreensão 
da natureza das ciências e dos fatores éticos e 
políticos que circundam sua prática; e iii) 
entendimento das relações existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio-ambiente (CTSA). 
Buscou-se motivar os alunos a despertar em si o 
interesse pela ciência e pelos modos como ela se 
constitui e ajuda os alunos a se constituem 
enquanto cidadãos.  A abordagem sobre a evolução 
do Modelo Atômico tentou romper a linearidade que 
comumente é explorada nos livros didáticos. Ao final 
da atividade os alunos responderam a um 
questionário que versava sobre a avaliação da aula 
e o entendimento do aluno sobre a mesma. O 
presente trabalho apresenta a análise do 
questionário buscando identificar os eixos 
estruturantes da AC nas respostas dos alunos. 

Resultados e Discussão 

A análise das respostas mostrou que 61% dos 
alunos acharam ótima a didática da aula e que 97% 
dos estudantes adquiriu conhecimento dos 
conceitos abordados. A maioria (67%) considerou 
que a atuação do professor (bolsista PIBID) foi 
ótima. Quando solicitados a discorrer sobre o que 
entenderam da aula e dar sua opinião sobre a 
mesma, entendemos que as respostas expressaram 
aquilo que foi mais significante para eles em relação 
à aula. Buscamos identificar nas respostas dos 
alunos se elas contemplaram algum indicativo de 
um dos três eixos estruturantes da AC. Em 76% das 
respostas identificamos pelo menos um dos eixos, 

com destaque para o eixo II, como exemplificado na 
resposta do Aluno 39: “Tomei consciência de que o 

conhecimento está presente nas sociedades 

humanas desde o início dos tempos e que ele é o 

que nos diferencia e os que possuem exerce um 

poder maior sobre os que não têm”. Sabemos que 
um aluno alfabetizado cientificamente deve possuir 
as três habilidades que denominam os eixos 
estruturantes da AC, mas por se tratar de uma 
primeira atividade nesse sentido junto ao 1º ano do 
Ensino Médio podemos considerar um avanço o 
aparecimento de alguns indicativos nas respostas. 
Por isso, ao encontrarmos respostas de alunos do 
tipo: “Entendemos e discutimos sobre o conceito dos 

átomos e questões sociais na qual se envolvia com 

assunto tratado. Matéria super interessante e útil 

para nós” (Aluno 63), começamos a perceber um 
início de entendimento por parte dos estudantes 
sobre as questões que cercam o desenvolvimento 
de um conceito científico e mais ainda, como a 
compreensão desses fatores pode contribuir para 
motivar o aluno a se tornar um cidadão alfabetizado 
cientificamente.  

Conclusões 

A evolução do modelo atômico se mostrou um tema 
promissor para iniciar o desenvolvimento das 
habilidades necessárias da AC. É um tema que 
possibilita evidenciar os aspectos envolvidos na 
construção do conhecimento, dialogando com os 
alunos de modo que percebam as relações 
estabelecidas entre diversos campos para que um 
conceito se consolide. Foi possível perceber um 
avanço na compreensão básica dos alunos sobre o 
conceito de átomo, além de iniciar e fornecer 
subsídios para reflexões sobre a natureza da ciência 
e dos fatores que circundam sua prática. A partir da 
atividade percebemos o despertar do interesse dos 
alunos para entender as relações CTSA. Essa foi a 
primeira atividade estruturada nesses três eixos da 
AC e o resultado se mostrou satisfatório.  
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