
1 
 

  

INSTITUTO FEDERAL BAIANO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS CATU 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTIFICA E POPULARIZAÇÃO DAS 

CIÊNCIAS 

 

 

JOÃO PAULO MAGALHÃES DOS SANTOS  

 

 

 

 

A NATUREZA ELÉTRICA DA MATÉRIA E A EVOLUÇÃO DOS 

MODELOS ATÔMICOS: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 

CIÊNCIA E SOBRE CIÊNCIA. 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de Especialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CATU, 

FEVEREIRO DE 2018 
 



2 
 

 

 

 

João Paulo Magalhães dos Santos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NATUREZA ELÉTRICA DA MATÉRIA E A EVOLUÇÃO DOS 

MODELOS ATÔMICOS: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 

CIÊNCIA E SOBRE CIÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATU, 
FEVEREIRO DE 2018 

Monografia apresentada ao Programa de 

pós-graduação latu senso em Educação 

Científica e Popularização das Ciências do 

Instituto Federal Baiano de Ciência e 

Tecnologia – Campus Catu para obtenção 

do título de especialista. 

Orientador: Msc. Henrique Cardoso.  



3 
 

 
FICHA DE APROVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
AGRADECIMENTO 

 
Agradeço a(os) Deus(es/as) pela energia que me mantem firme rumo a sonhos por 

vezes plausíveis, por vezes utópicos. 
 

Agradeço a minha família e meus amigos de casa pela força de sempre. 
 

Agradeço a Neide e Matheus pelo apoio à permanência durante todo curso. Aprendi 
muito com vocês dois 

 
Agradeço a todos os colegas do curso que contribuíram para o mosaico 

multirrefencial que esta formação representou para mim. 
 

Agradeço aos meus orientadores, inicialmente Marcos Lemos e posteriormente 
aquele que se tornou um bom amigo, Henrique Cardoso. 

 
Agradeço aos professores Matilde, Geórgia, Marcelo, Alexandra, Joana, Victor, 

Fabricio e Yoni pelas valiosas contribuições em cada aula! 
 

Agradeço ao IF baiano – Campus Catu pela oportunidade de me tornar especialista 
em uma área que eu sou apaixonado: a Educação Cientifica! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 01 Ilustração do filosofo naturalista tales de Mileto 

Figura 02 Representação dos geradores eletrostáticos do século XVII 

Figura 03 Representação dos trabalhos de Luigi Galvani 

Figura 04 Interpretação de volta sobre o caso das rãs de Galvani. 

Figura 05 Esquema da pilha de Alessandro Volta 

Figura 06 Representações dos átomos feita por Dalton 

Figura 07 Representação da hipótese de Avogadro 

Figura 08 Esquema didático de Mehéut para estruturação de SD.  

 
 
 
 

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 01 Relação de temas sobre a natureza da Ciência relacionada a 

fragmentos historiográficos sobre evolução dos modelos 

atômicos e eletricidade. 

Quadro 02 Critérios estruturantes da SD 

Quadro 03 Proposta de sequência didática (primeiro encontro). 

Quadro 04 Proposta de sequência didática (segundo encontro). 

Quadro 05 Proposta de sequência didática (terceiro encontro). 

Quadro 06 Proposta de sequência didática (quarto encontro). 

Quadro 07 Proposta de sequência didática (quinto encontro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

RESUMO 
 
Esta pesquisa investigou contribuições da Filosofia da Ciência através de Moura 
(2014) e da História da Ciência a partir da análise de fontes secundárias sobre a 
evolução dos modelos atômicos e sua relação com os estudos sobre eletricidade 
para construção de uma sequência didática (SD). O referencial teórico-metodológico 
para elaboração da SD contemplou a organização de atividades que exploram as 
dimensões epistêmicas e pedagógicas através de critérios estruturantes elaborados 
a partir de pressupostos teóricos investigados na literatura em Ensino de Ciências 
que teve como principal aporte Cachapuz e colaboradores (2005). Como resultado 
da pesquisa é apresentado um produto educacional (a sequência didática) que visa 
promover educação científica a partir de uma visão mais adequada sobre a natureza 
da ciência, explorando atividades que contemplam interações discursivas e reflexão 
entre professor/aluno e aluno/aluno. 
 
Palavras chaves: Educação científica; História da Ciência; Natureza da Ciência; 
Sequência Didática.  
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ABSTRACT 
 
This research investigated contributions of the Philosophy of Science through Moura 
(2014) and the History of Science from the analysis of secondary sources on the 
evolution of atomic models and its relation with the studies on electricity for the 
construction of a didactic sequence (DS). The theoretical and methodological 
framework for DS elaboration included the organization of activities that explore the 
epistemic and pedagogical dimensions through structuring criteria elaborated from 
theoretical assumptions investigated in the literature in Science Teaching, whose 
main contribution was Cachapuz et al. (2005). As a result of the research, an 
educational product (the didactic sequence) is presented that aims to promote 
scientific education from a more adequate view of the nature of science, exploring 
activities that contemplate discursive interactions and reflection between teacher / 
student and student / student. 
 
Keywords: Scientific education; History of Science; Nature of Science; didactic 
sequence.  
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito da educação escolar aprender (sobre) ciência de maneira crítica 

implica em compreender a natureza do trabalho científico. Através desta noção é 

possível entender que a ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, pois faz 

parte do desenvolvimento de uma cultura e de um mundo humano que a influencia, 

ao passo que é influenciada por ele. Contudo, na atualidade é possível identificar 

que muitas pessoas ainda demonstram uma visão inadequada do trabalho científico, 

concebendo a ciência como um trabalho unicamente empírico, permeado por 

verdades rígidas, algorítmicas, exatas e infalíveis, inertes ao contexto sócio-político-

econômico, produzidas por pessoas geniais e elitizadas (CACHAPUZ, et al., 2005).  

Ações em Educação Científica direcionadas em mudanças de concepções 

sobre as ciências são fundamentais nos espaços educativos formais, neste cenário, 

a inserção da História da Ciência e da Filosofia da Ciência (HFC) transpostas ao 

ensino das disciplinas científicas têm sido defendidas uma estratégia adequada para 

assegurar estes objetivos educacionais. Todavia, propor atividades em sala de aula 

que engajem os estudantes na aprendizagem de/sobre ciências ainda é um desafio 

para educadores.  

Apesar da ampla defesa pela inserção da HFC para o tratamento de questões 

de natureza da Ciência (NdC) no processo de Educação Científica, poucas 

pesquisas apresentam propostas de intervenções realmente traduzíveis ao ambiente 

de sala de aula real (alternativas práticas). Uma das justificativas deste trabalho 

centra-se neste esforço, pois os resultados deste estudo irão contribuir para 

literatura em Ensino de Ciências através da proposição de uma sequência didática 

(SD) que explora o uso da História e Filosofia da Ciência no ensino de Química, 

tratando-se do ensino sobre a evolução dos modelos atômicos a partir das 

investigações sobre eletricidade.  

O objetivo geral desta pesquisa é propor uma SD que que aborde a evolução 

dos modelos atômicos a partir das contribuições trazidas pelas investigações sobre 

eletricidade, a fim de envolver estudantes em narrativas que abordem aspectos 

consensuais sobre a natureza da ciência: 

• Organizar elementos de História e Filosofia da Ciência para elaborar uma SD 

sobre a eletricidade e sua relação com a evolução dos modelos atômicos. 
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• Propor uma SD sobre a história da eletricidade e a evolução dos modelos 

atômicos.  

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, que busca descrever processos 

dinâmicos, neste caso, a elaboração de uma SD com propósitos e demandas 

especificas a ser utilizada por professores da educação básica que desejam 

promover educação científica através da promoção de uma visão mais informada 

sobre a natureza da Ciência no ensino da química. O referencial teórico para 

construção da sequência didática é a perspectiva metodológica de Mèheut (2005) a 

qual considera na estrutura de uma intervenção a dimensão epistêmica e 

pedagógica e recorre a elementos da Engenharia Didática para compor critérios que 

fundamentam as estratégias apresentadas na SD.  
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2. ASPECTOS SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA E O ENSINO DAS 

CIÊNCIAS. 

No atual panorama das pesquisas em Ensino de Ciências no Brasil é 

consenso que a compreensão da natureza da Ciência (NdC) é considerada um dos 

preceitos basilares para a formação de sujeitos mais críticos e integrados com o 

mundo e a realidade em que vivem (MARTINS, 2007; OKI e MORADILO, 2008; 

VILAS BOAS et al, 2013; MOURA, 2014).   

No entanto, uma definição consensual de natureza da Ciência esbarra na 

complexidade das discussões que permeiam um arcabouço de saberes sobre as 

bases epistemológicas, filosóficas, históricas e culturais da ciência para então 

compreender como ela é feita, como se dá sua elaboração, e como ela influencia o 

mundo e ao mesmo é influenciada por ele. Deste modo, a NdC pode ser 

compreendida como um conjunto de elementos que tratam da construção, do 

estabelecimento e da organização da ciência, abrangendo questões que vão desde 

o método científico até as relações entre experimento e teoria, e a influência de 

elementos sociais, culturais, religiosos e políticos na aceitação ou rejeição das ideias 

científicas (MOURA, 2014) 

Moura (2014) ao revisar a produção acadêmica de diversos autores do campo 

de Ensino de Ciências sobre concepções de natureza da Ciência conclui que 

existem aspectos consensuais a seu respeito. Estes aspectos apresentam princípios 

claros e objetivos que estão envolvidos na construção do conhecimento científico. 

Os aspectos elencados pelo autor são: (i) reconhecimento da ciência como um tipo 

de conhecimento mutável, dinâmico com a finalidade de buscar explicação para os 

fenômenos naturais; (ii) inexistência um método científico universal; (iii) não 

hierarquização da teoria em detrimento da observação e/ou experimento e vice-

versa; (iv) influência do contexto social, cultural, político na construção da ciência; (v) 

utilização da imaginação, crenças pessoais e influências externas por parte 

daqueles que elaboram o conhecimento cientifico (MOURA, 2014) 

Admitir a ciência como uma construção dinâmica e mutável perpassa por 

reconhecer seu caráter provisório, portanto, desprovida de verdades absolutas e 

livre de aceitação dogmática de seus fundamentos. Deste modo, o conhecimento 

científico é concebido como um conjunto de modelos explicativos para os 

fenômenos do mundo natural que são revistos e variam com o tempo e o contexto 
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social. O filosofo da Ciência Thomas Kuhn em sua obra A Estrutura das Revoluções 

Científicas (1962) defende uma concepção de ciência que enfatiza seu caráter 

dinâmico e mutável, propondo que o conhecimento científico é marcado por uma 

sequência de períodos entre ciência normal e revoluções científicas, o que assegura 

o caráter dinâmico deste tipo de conhecimento.   

Os modelos explicativos elaborados no âmbito da ciência são entidades de 

caráter parcial que buscam representar uma realidade intangível. A natureza dos 

modelos é provisória e consensual, eles são elaborados no intuito de facilitar 

visualização, fundamentar elaboração e teste de novas ideias, e possibilitar a 

elaboração de explicações e previsões sobre comportamentos e propriedades de um 

sistema. Modelos são frutos da interpretação e criatividade dos cientistas, quando se 

tornam consensuais e são aprovados por uma comunidade, passa a ser considerado 

um modelo científico, contudo os modelos apresentam limitações representacionais 

e poder de abrangência limitado a contextos específicos de aplicação (JUSTI, 2011).  

O reconhecimento de que não existe de um método científico universal é 

outro aspecto essencial a ser considerado no ensino das Ciências, isto significa 

desmistificar a crença de que para se “fazer ciência” é necessário um conjunto de 

regras universais a serem seguidas mecanicamente. Deste modo, é possível 

considerar que múltiplas metodologias estão envolvidas na elaboração do 

empreendimento científico, o que significa dizer que um mesmo objeto de estudo 

pode ser explorado de diversas formas de modo coerente dentro de um contexto 

explanatório. (MOURA, 2014). Para Cachapuz e colaboradores (2005) é necessário 

enfatizar papel do pensamento divergente no processo de elaboração da Ciência, é 

preciso reconhecer a importância das tentativas que se traduzem em dúvidas 

sistemáticas, em redefinições, na procura de novas vias. Estes apontamentos 

destacam o papel essencial da investigação aliada a criatividade, abordando uma 

visão de ciência contra toda a ideia de método específico para sua construção, 

divulgando uma visão mais informada sobre a dinâmica da ciência (CACHAPUZ. et 

al., 2005).  

Admitir que a teoria nem sempre é consequência da observação ou do 

experimento (e vice-versa) é outro aspecto que deve ser contemplado no ensino 

sobre Ciência. Concepções de que toda teoria é precedida por um experimento e de 

que por ele, pode ser comprovada é bastante encontrada na literatura (GIL-PEREZ 
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et al, 2002), esta ideia está ligada a concepção de existência de um método 

científico universal, no entanto a relação entre teoria e experimento é bastante 

complexa (MOURA, 2014).  

Chalmers (1993) em esforço para compreender a tênue relação entre teoria e 

experimento, apresenta o que ele classifica como indutivismo ingênuo. Um 

indutivista ingênuo acredita que a observação dos fenômenos é imparcial e sempre 

leva a uma indução limpa e incontestável. Contudo o autor argumenta que nenhuma 

observação é livre de expectativas ou concepções prévias de quem observa, o que 

gera uma impossibilidade de gerar “provas” na ciência. Cabe a ciência (e aos 

cientistas), portanto, a elaboração de modelos, explicações e conceitos a respeito do 

mundo natural e dos fenômenos, porém, este arcabouço tem caráter provisório e é 

influenciado por pressupostos metodológicos, epistemológicos, filosóficos e 

sociológicos dos sujeitos sociais envolvidos no processo, deste modo é possível 

reconhecer que não há uma relação bem definida entre experimento e teoria, 

contudo, não se constrói ciência sem eles (CHALMERS, 2006).  

Do ponto de vista do ensino de Ciências, a simples transmissão de 

conhecimentos já elaborados dificulta compreender o papel essencial que a 

tecnologia desempenha no desenvolvimento científico, ao passo que favorece a 

manutenção das concepções empírico-indutivistas, consagrando visões ingênuas de 

que um método científico eficaz subordina as teorias às observações/experimentos 

na elaboração da ciência (GIL-PEREZ et al, 2002). 

O contexto social, cultural, político e ideológico e sua influência na construção 

da ciência é outro aspecto importante na reflexão sobre a natureza da Ciência. Isso 

significa dizer que não existe uma neutralidade científica, pois os sujeitos que 

constroem o conhecimento científico estão inseridos em um mundo real e humano, 

sendo influenciado por ele. Este aspecto corrobora a importância da análise do 

contexto histórico e das necessidades da sociedade em um período de 

estabelecimento da ciência ou de revoluções científicas, atentando para as 

implicações que estes contextos podem conferir no estabelecimento da ciência. 

(MOURA, 2014). Deixar de lado o importante papel da tecnologia fortalece uma 

visão operacionalizada e descontextualizada, como se a ciência fosse um produto 

elaborado em torres isoladas, livre das influências da vida cotidiana. Visões alheias 

ao contexto social contempla os cientistas como seres especiais, génios solitários, 
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que falam uma linguagem abstrata, de difícil acesso. Este tipo de concepção reforça 

a imagens individualistas e elitistas das pessoas que estão envolvidas na elaboração 

da ciência (CACHAPUZ et al, 2005). 

O ultimo aspecto consensual elencado por Moura (2014) é de que os 

cientistas utilizam imaginação, crenças pessoais, influências externas, entre outros 

para fazer ciência. Os cientistas são seres comuns, portanto cometem erros, 

possuem qualidades e defeitos, e utilizam suas crenças para elaborar suas ideias. 

Isso significa, que reconhecer estes aspectos é derrubar o mito da genialidade, ou 

seja, reconhecer que os gênios não existem e que a ciência e feita por pessoas 

comuns passível de erros e acertos. A consequência de não esclarecer este aspecto 

da ciência é a constituição de uma imagem individualista e elitista dos cientistas, 

restringindo o trabalho científico é um domínio reservado a minorias especialmente 

dotadas, produzindo estereótipos com claras discriminações de natureza social e 

sexual (CACHAPUZ et al, 2005), isto ocorre quando se concebe a ciência 

representada como uma atividade eminentemente masculina, branca e europeia. A 

imagem individualista e elitista do cientista traduz-se em iconografias que 

representam o homem da bata branca em seu inacessível laboratório, repleto de 

instrumentos complexos. Esta imagem associa o trabalho científico, quase 

exclusivamente, com o trabalho no laboratório, onde o cientista experimenta e 

observa, procurando o feliz “descobrimento” (CACHAPUZ et al, 2005).  
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3. A NATUREZA DA CIÊNCIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 

CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA. 

Educar para a ciência envolve ensinar sobre ciência, neste sentido uma 

compreensão critica de sua natureza é fundamental. Uma forma amplamente 

defendida na literatura para balizar este objetivo e a inserção da História e Filosofia 

da Ciência (HFC) no ensino das disciplinas científicas. Michael Matthews, um 

expoente defensor da introdução da HFC na educação cientifica, em sua obra 

Science Teaching (1994) elenca alguns argumentos nesta direção, cujo principal 

deles é que a HFC é necessária para se compreender a natureza da Ciência, pois 

ajuda a contrapor o cientificismo e o dogmatismo divulgados em textos científicos 

utilizados em aulas de ciências, além de humanizar os assuntos científicos tornando-

os menos abstratos e mais interessantes para os estudantes, estimulando a 

interdisciplinaridade.  

Martins, (2007) reforça que um ensino de ciências entrosado com a HFC evita 

a disseminação visões distorcidas sobre o fazer científico, permitindo uma 

compreensão mais refinada dos diversos aspectos envolvendo o processo de ensino 

aprendizagem da ciência, proporcionando uma intervenção mais qualificada em sala 

de aula. Oki e Moradilo (2008) concordam que a História da Ciência é considerada 

conhecimento indispensável para a humanização da ciência e para o enriquecimento 

cultural, passando a assumir o elo capaz de conectar ciência e sociedade.  

Vilas Boas e colaboradores (2013) reforçam que o paradigma da inserção de 

HFC no ensino científico já está bastante difundido entre pesquisadores e 

educadores brasileiros, cujo principal argumento centra-se na difusão de discussões 

sobre a NdC. Em trabalhos sobre Ensino de Ciências e HFC publicados entre 1996 

(ano da divulgação massiva da obra de Matthews) e 2010 é possível identificar 

investigações sobre as relações entre alfabetização científica e HFC; trabalhos que 

mostram a importância da HFC como instrumento reflexivo para tomada de decisões 

e formação cidadã dos sujeitos; trabalhos que buscam compreender as práticas 

docentes e discentes diante a utilização da HFC; trabalhos que relacionam o uso da 

HFC com aprendizagem significativa; e trabalhos que mostram as reações de alunos 

diante de intervenções educacionais e materiais didáticos que abordam a HFC. 

Quanto aos aspectos práticos da inserção da HFC no ensino cientifico existem dois 

tipos de abordagem no processo de ensino/aprendizagem: a implícita e a explícita 



16 
 

(OKI e MORADILO, 2008).  Na abordagem implícita mensagens implícitas são 

comunicadas e a construção do conhecimento acontece como consequência do 

engajamento no processo pedagógico, estas práticas devem possibilitar a inserção 

do aluno em atividades investigativas, incluindo instruções sobre a prática científica 

no decorrer das atividades de maneira subjetiva. Na abordagem explícita, os 

objetivos e materiais instrucionais são direcionados para aumentar a compreensão 

da natureza da ciência, de forma a incluir a discussão dos conteúdos 

epistemológicos através de reflexões e questionamento sobre os assuntos. O uso de 

abordagens explicita tem se mostrado bastante eficientes na literatura. (OKI e 

MORADILO. 2008).  

 A orientação para promoção de um ensino de ciências com enfoque nas 

discussões sobre natureza da Ciência dialoga com a perspectiva contemporânea da 

educação com enfoque em Ciência – Tecnologia – Sociedade (CTS), esta corrente 

aponta para a necessidade da contextualização histórico-social do conhecimento 

científico, o que implica em considerar as contribuições da HFC (MARTINS, 2007). 

Uma das premissas básicas da educação CTS reside na formação para cidadania 

com ênfase na tomada de decisão e resolução de problemas da esfera social, 

enfocando numa mudança da visão de natureza da Ciência na sociedade (SANTOS, 

2011), este enfoque é o principal ponto de convergência entre a educação CTS e a 

utilização da HFC em abordagens de ensino para educação científica. 

 Na esfera das orientações normativas contemporâneas para o ensino das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) enfatiza que é importante que o ensino (no caso da Química) discuta como 

os conhecimentos foram consolidando como ciência, analisando seus métodos, 

modelos e teorias. Esta análise permite a compreensão da dinâmica da geração do 

conhecimento, com seus avanços, disputas e erros, e a influência de contextos 

sociais nesse processo de construção humana. É necessário garantir espaço e 

tempo escolares para que sejam abordados esses temas, de forma que o 

conhecimento faça sentido para a vida dos/as estudantes (BRASIL, 2017). 

No campo da Química a BNCC defende a contextualização sócio histórica 

dos conhecimentos, através da abordagem de conhecimentos, por exemplo, sobre o 

átomo e a estrutura da matéria. Através destas discussões os estudantes poderão 

entender o impasse que permeou a Química no século XIX, no qual a existência do 
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átomo foi negada por falta de evidências empíricas que dessem suporte ao modelo 

atômico de Dalton e, assim, compreender a Química como uma ciência na qual, no 

nascimento das teorias, as certezas convivem com controvérsias (BRASIL, 2017).  
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4. A ELETRICIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A EVOLUÇÃO DOS 

MODELOS ATÔMICOS.  

Entre os modelos atômicos propostos por Jhon Dalton em 1808 e Joseph 

Thompson em 1904 são trilhados quase um século de história. A proposta de Dalton 

emerge em decorrência das investigações meteorológicas a partir de concepções de 

matéria baseado na ideia de partículas discretas que compunham todas as 

substâncias químicas. Já o modelo de Thompson, é fruto de pesquisas em torno da 

busca por respostas sobre o caráter elétrico da matéria. (PEREIRA e SILVA, 2015).  

Nesta sessão serão discutidos o contexto de elaboração do modelo de Dalton 

e o percurso histórico da busca por respostas sobre a natureza da eletricidade, o 

que culmina na proposição do modelo atômico de Thompson. Estas narrativas serão 

apresentadas tecendo relações que buscam preencher a lacuna existente no quase 

um século de história entre ambos os modelos, de acordo ao que apresenta Pereira 

e Silva (2015).  

Atribui-se ao filósofo grego Tales de Mileto (636-546 a.C.) a primeira 

descrição da atração exercida pelo âmbar sobre corpos leves como o papel e a 

cortiça, após ter sido atritado com a lã. Na Grécia muitas coisas eram explicadas 

através do Misticismo, mas Tales inicia um novo modo de explicação da natureza, 

utilizando-se do elemento “água” como princípio material que dá origem a todas as 

coisas, e usando a racionalidade para explicar muitas mudanças e movimentos 

observados no mundo (TOLENTINO e ROCHA-FILHO, 2000).  

Figura 01: Ilustração do filosofo naturalista tales de Mileto  

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biografia/tales-de-mileto.htm 

Durante a idade média a eletricidade segue considerada como um fenômeno 

curioso, porém de pouca importância. No século XVII algumas máquinas foram 

construídas com a finalidade de utilização da eletricidade estática, como os 

Geradores Eletrostáticos criados por Otto von Guericke (1602-1686). Estas 

máquinas foram utilizadas, em diferentes modos, para gerar cargas elétricas, 
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permitindo a utilização deste tipo de eletricidade em diversos experimentos 

(TOLENTINO e ROCHA-FILHO, 2000).  

Figura 02: representação dos geradores eletrostáticos do século XVII 

 

Fonte: http://www.coe.ufrj.br/~acmq/eletrostatica.html 

Durante todo século XVII e XVIII as ideias que buscavam explicar a 

eletricidade tinham um compromisso corpuscular, ou seja, imaginava-se que a 

entidade responsável pelos fenômenos elétricos era um fluido constituído de 

partículas. (TOLENTINO e ROCHA-FILHO, 2000).  Por volta de 1750, o cientista 

Benjamin Franklin (1706-1790) interpreta a eletricidade como um tipo de fluido flui de 

um corpo para o outro pela fricção, designando de positivamente carregado o corpo 

que acumulou fluido e negativamente carregado o corpo que perdeu fluido. (OKA, 

2000) 

Com os estudos sobre “eletricidade médica” no século XVIII o médico Luigi 

Galvani (1737-1798) buscava compreender as relações entre a eletricidade e os 

organismos vivos em suas pesquisas. Em meio a seus estudos, observações e 

experiências (muitas delas ocorridas por acaso), Galvani verificou que descargas 

elétricas provocavam a contração em músculos de rãs mortas que estavam sendo 

estudadas. Diante do curioso fato Galvani explicou o fenômeno propondo a 

existência de um novo tipo de fluido invisível chamado “eletricidade animal”. O 

médico considerou que a eletricidade animal era gerada nos tecidos da rã (morta e 

dissecada) e que os metais atuavam apenas como condutores, conduzindo a 

eletricidade gerada pelo cadáver. Após observações mais detalhadas Galvani 
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concluiu que as contrações ocorriam sempre que um semiarco metálico estabelecia 

contato entre os nervos das pernas dissecadas e os músculos, criando um circuito.  

Figura 03: Representação dos trabalhos de Luigi Galvani  

 

Fonte: https://www.atitudetocantins.com.br/2018/02/08/4-estranhos-

experimentos-que-abalam-o-mundo 

Alessandro Volta (1745-1827) era um influente professor de Física da Universidade 

de Pavia. Volta leu a monografia de Galvani que foi bastante divulgada na época e 

após algumas investigações e experimentos discordou da proposta de Galvani sobre 

a existência de uma eletricidade animal. O físico supôs que a eletricidade poderia 

ser gerada pela conexão entre os dois diferentes metais colocados em contato com 

o animal, nesse caso a rã não gerava eletricidade, mas apenas conduzia a 

eletricidade gerada pelas pinças metálicas (TOLENTINO e ROCHA-FILHO, 2000). A 

Figura a 05 ilustra a interpretação de Alessandro Volta 

Figura 04: Interpretação de volta sobre o caso das rãs de Galvani. 

 

Fonte: https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/fuvest/2012 
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Seguindo esta lógica, Alessandro Volta cria a primeira Pilha da seguinte forma: 

empilha discos de metais diferentes tais como Cobre/Estanho ou Zinco/Prata, 

separados por pedaços de papel ou tecido umedecidos com água salgada, assim 

Volta conseguiu produzir corrente elétrica, resultando na construção da primeira 

pilha da história (TOLENTINO e ROCHA-FILHO, 2000). 

Figura 05: A pilha de Alessandro Volta. 

 

Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/quimica/pilha-daniell.html 

A disponibilidade de uma fonte de energia portátil, renovável e de fácil uso, (a 

pilha) em plena revolução industrial estimulou o estudo dos efeitos elétricos sobre os 

compostos químicos, gerando o desenvolvimento de novas técnicas, novos 

experimentos e novas teorias para explicar a ocorrência das reações químicas e 

suas relações com a eletricidade. Apesar dos avanços, o questionamento sobre a 

relação existente entre a natureza da matéria e a eletricidade continuou a mobilizar 

estudiosos, desta forma, começaram a surgir hipóteses para explicar esse 

fenômeno.  

Paralelo à inquietação gerada sobre a natureza elétrica dos materiais, O 

inglês John Dalton (1766-1844) insere o atomismo científico no campo da Química 

com a finalidade de solucionar o problema da constituição das substâncias químicas 

ao estudar o comportamento dos gases em estudos meteorológicos. Para tanto, 

Dalton propõe a existência de pequenas partículas chamadas átomos (MORTIMER 

e MACHADO, 2014; PEREIRA e SILVA, 2015).  

A ideia de átomo como partícula indivisível constituindo uma matéria 

descontinua era concebida desde a Grécia antiga, no entanto Dalton inovou, uma 

vez que não se referia apenas à constituição dos corpos através dos átomos, mas 

também, às transformações químicas, defendendo que o átomo além de ser o 

menor constituinte da matéria, são as unidades mínimas participantes das reações 
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químicas, ou seja, segundo Dalton os átomos eram as unidades que se 

conservavam nas reações (PEREIRA e SILVA, 2015). 

As principais ideias defendidas por Dalton eram: Os átomos são esféricos, 

maciços e indivisíveis; os átomos de um mesmo elemento químico (ainda que esta 

ideia não fosse formulada como tal) têm o mesmo peso atômico; os átomos se 

combinam em proporções fixas e definidas, normalmente em números pequenos, 

por exemplo, 1:1; 2:1; 3:2, etc. (MORTIMER e MACHADO, 2014). Dalton utilizou 

pequenos círculos para representar átomos de elementos diferentes e erroneamente 

considerava que algumas substâncias nas quais hoje sabemos que são substâncias 

simples (formadas por dois iguais átomos ou mais) fossem átomos (BENSAUDE-

VINCENT; STENGERS, 1992). A Figura 07 ilustra a maneira como Dalton 

representava seu modelo. 

Figura 06: Representações dos átomos feita por Dalton 

 

Fonte: https://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/modelo-atomico-dalton 

Dalton teve muitos opositores as suas ideias, sobretudo com o argumento de que o 

conceito de átomo como ele propunha era desnecessário para evolução da química, 

pois a ideia de equivalentes e a lei das proporções definidas supria a demanda por 

uma interpretação quantitativa da matéria. Outro fator que gerou grande confusão 

nestas interpretações é que a ideia de molécula como concebemos, hoje ainda não 

tinha sido delineada de maneira clara. Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) foi um 

dos principais opositores do átomo daltoniano, este cientista mostrou que em 

reações químicas envolvendo reagentes gasosos, estes se combinavam numa 

proporção de números simples (PEREIRA e SILVA, 2015). Diante à controvérsia 
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elencada por Dalton e Gay-Lussac, o italiano Amadeo Avogadro (1776-1856) 

interpretou os experimentos de Gay-Lussac a partir da teoria daltoniana, unificando 

aspectos das duas teorias. Segundo este cientista volumes iguais de gases 

diferentes (nas mesmas condições de pressão e temperatura) possuiria a mesma 

quantidade de moléculas, deste modo Avogadro admitia a possibilidade existência 

de moléculas como entidades discretas formadas por mais de um átomo.   

Figura 07: representação da hipótese de Avogadro 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/6913662/ 

Humphry Davy (1778- 1829), professor da Instituição Real de Londres, 

fundamentava seus estudos na hipótese de que as transformações químicas e 

elétricas eram produzidas por uma mesma causa: a força resultante da atração e 

repulsão entre cargas elétricas. Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) queria explicar 

como os átomos formam os elementos e propôs uma teoria elétrica para as reações 

químicas de acordo com a qual os átomos formadores de cada elemento possuíam 

uma carga elétrica e polaridade definida, no seu ponto de vista, a combinação 

química consistia na atração dos corpúsculos de cargas opostas e na neutralização 

da eletricidade. Essa teoria não foi adiante com a descoberta da fórmula do oxigênio 

e nitrogênio gasoso (O2 e N2) (BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1992). 

Michael Faraday (1791-1867) sugeriu que em um sistema eletrolítico existiam 

ânodos e cátodos, ânodos liberavam cargas negativas e os cátodos cargas 

positivas. Faraday também observou o fenômeno de raios catódicos, que eram 

descargas elétricas que se deslocavam do um cátodo para um ânodo. Os raios 

catódicos foram amplamente estudados no século XIX, havia um grande interesse 



24 
 

dos cientistas pela sua natureza, havia grande discussão se ele era formado por 

partículas ou por ondas eletromagnéticas.  

Willian Crookes (1832-1919) realizou diversos experimentos que buscavam 

manipular os raios catódicos.  Os raios catódicos são radiações que se originam no 

interior de tubos cheios de gás rarefeito que eram submetidos a uma diferença de 

potencial elétrico entre suas extremidades metálicas. Estes tubos eram conhecidos 

no século XIX como tubos ou ampolas de Crookes, esse tipo de experimentos se 

popularizou por toda Europa (BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1992). 

Joseph Thomson (1856-1940) seguiu a tradição dos experimentos com raios 

catódicos, porém, nem sempre era bem-sucedido em seus resultados, no entanto 

ele conseguiu evidencias que as partículas destes raios possuíam massa, entre 

várias outras evidencias importantes. Thomson sugeriu que haveria então uma 

partícula menor que o átomo e que faria parte de todos os materiais, aquela que 

hoje chamamos de elétron.  

 Thomson seguiu a tradição corpuscular das pesquisas inglesas sobre os raios 

catódicos. Após diversas experiências, conseguiu obter um valor para a relação 

carga/massa das supostas partículas dos raios catódicos. O valor encontrado nos 

cálculos de Thomson superava a relação carga/massa para o íon hidrogênio, até 

então a menor partícula conhecida. Thomson sugeriu a existência de uma partícula 

menor que o átomo e que faria parte de todos os materiais. Em 1895 propôs um 

modelo atômico com base em pequenos girostatos como constituintes de sua 

estrutura. Em 1897 deu os primeiros passos na proposição do modelo eletrônico dos 

átomos, concluído em 1904, o mais conhecido modelo atômico de Thomson 

(PEREIRA e SILVA, 2015).  
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5. DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS.  

Sequência Didática (SD) é um termo utilizado no campo da educação/ensino 

para definir um procedimento encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si para 

tornar mais eficiente o processo de aprendizado. As sequências didáticas são 

planejadas e desenvolvidas para a realização de determinados demandas 

educacionais, com início e fim conhecidos tanto pelos professores, quanto pelos 

alunos (ZABALA, 1998). Para Mehéut (2005), as Sequências de Ensino e 

Aprendizagem (SEA) (ou sequências didáticas, termo adotado neste estudo) 

configuram-se como um conjunto de atividades relacionadas entre si, organizadas e 

planejadas para o ensino de determinado conteúdo. A autora aponta que o 

desenvolvimento de uma sequência deve levar com consideração quatro 

componentes básicos: o professor, os alunos, o mundo real e conhecimento 

científico (RODRIGUES e FERREIRA, 2015).  

A dimensão epistêmica e a dimensão pedagógica são fatores essenciais para 

nortear o planejamento de uma intervenção. A partir da dimensão epistêmica são 

considerados os processos de elaboração, métodos e validação do conhecimento 

científico que podem significá-lo com relação ao mundo real, já a dimensão 

pedagógica diz respeito a aspectos relativos ao papel do professor e do aluno, e as 

interações professor-aluno e aluno-aluno (MEHEUT, 2005). Neste trabalho a 

dimensão epistêmica da sequência didática foi relacionada a utilização da História e 

Filosofia da Ciências para propor discussões sobre a natureza do trabalho científico 

a partir da análise de episódios históricos relacionado a evolução dos modelos 

atômicos a partir das inquietações sobre a natureza elétrica da matéria. Nesta 

abordagem foram discutidos aspectos consensuais sobre a imagem da ciência 

conforme os apresentados por Cachapuz (2005) e Moura (2015) a fim de abrir 

discussões sobre uma imagem mais adequada do conhecimento científico e dos 

cientistas.  

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, pois busca descrever processos 

dinâmicos, que neste caso se trata da elaboração de uma sequência didática para 

ser utilizada por professores que desejam promover educação científica a partir da 

disseminação de visões mais informadas sobre a natureza do trabalho científico no 
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ensino de química. O tema escolhido para a sequência foi a evolução dos modelos 

atômicos através dos estudos sobre a natureza elétrica da matéria.  

A série escolhida para a construção da sequência didática foi o 9 ano, pois, 

nesta etapa escolar o currículo orienta a introdução dos conteúdos do campo da 

química e da física, iniciando o estudante na atmosfera das ciências experimentais, 

etapa importante para uma abordagem que informe melhor os estudantes sobre a 

natureza da ciência. 

Esta pesquisa tem um caráter teórico e se desenvolveu em duas etapas:  

Etapa 1:  organização e discussão de dados sobre História da Ciência para 

sustentar as discussões sobre aspectos natureza da Ciência que serão abordados 

na SD; Etapa 2: construção da sequência didática. 

Etapa 1: Antes de construir a SD foi necessário organizar o conteúdo sobre e 

História da Ciência e Filosofia da Ciência a ser discutido ao longo da intervenção. 

Para tanto, o conteúdo de História da ciência teve o recorte histórico das 

investigações sobre natureza elétrica da matéria e sua relação com a evolução dos 

modelos atômicos de Dalton para Thomson entre 1808 a 1906. Para direcionar este 

estudo foi construída uma ferramenta metodológica para relacionar cinco aspectos 

consensuais sobre natureza da Ciência proposto por Moura (2015) a 

acontecimentos históricos do período recortado pela pesquisa.  As análises 

historiográficas foram feitas em fontes secundárias de História da Ciência, estas 

fontes foram citadas nos referenciais teóricos deste trabalho 

Etapa 2: A sequência didática foi construída a partir da elaboração critérios 

estruturantes em duas dimensões: a epistêmica que considerou os processos 

relativos ao conhecimento científico e o mundo material através de reflexões 

apoiadas na HFC, e pedagógica que considerou as interações entre professor-aluno 

e entre alunos com a proposta de utilização de Histórias em Quadrinhos a fim de 

promover interações discursivas. A SD foi inspirada no esquema didático propostos 

por Méheut (2005) apresentado na Figura 09.  
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Figura 08: esquema didático de Mehéut para estruturação de SD.  

 

Para nortear as ações da sequência foram criados critérios estruturantes a 

partir dos objetivos das dimensões epistêmicas e pedagógicas conforme propõe 

Rodriguez e Ferreira, 2017.  

A organização de conteúdos de Filosofia da Ciência ocorreu com vistas a 

delimitação de temas que trouxesse para a intervenção visões mais adequadas 

sobre a natureza da ciência, conforme propõe Cachapuz e colaboradores (2005). O 

referencial teórico para delimitação dos conteúdos sobre natureza da ciência foi 

Moura (2014) através de um artigo onde o autor destaca cinco aspectos 

consensuais sobre a natureza do trabalho científico a partir de um estudo no campo 

do Ensino de Ciências. Os cinco aspectos elencados por Moura (2014) foram 

relacionados com fragmentos históricos investigados a partir das fontes secundárias 

de História da Ciência que fundamentam a sessão sobre a eletricidade e suas 

relações com a evolução dos modelos atômicos deste trabalho monográfico. Ao final 

da análise elaboramos o Quadro 01, que correlaciona aspectos de natureza da 

Ciência com elementos historiográficos que apresentam potencial para a abordagem 

em sala de aula.  
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Quadro 01: relação de temas sobre a natureza da Ciência relacionada a 

fragmentos historiográficos sobre evolução dos modelos atômicos e eletricidade.  

Aspectos consensuais sobre NdC Elemento históricos 

 

Reconhecimento da ciência como um 

tipo de conhecimento mutável, 

dinâmico com a finalidade de buscar 

explicação para os fenômenos 

naturais 

 

 

Diferentes explicações sobre a natureza 

elétrica da matéria ao longo da história: 

compromisso corpuscular; ideia de fluido 

e eletricidade animal.  

 

 

Inexistência um método científico 

universal 

 

 

Experiências de Luigi Galvani e 

construção da pilha de Alessandro Volta.  

 

 

Não hierarquização da teoria em 

detrimento da observação e/ou 

experimento e vice-versa 

 

 

Elaboração do modelo atômico de Dalton 

 

 

Influência do contexto social, cultural, 

político na construção da ciência 

 

 

O contexto da revolução industrial que 

veio despertar maior interesse pela 

eletricidade, o que por sua vez 

intensificou as investigações sobre a 

natureza elétrica da matéria.  

 

 

Utilização da imaginação, crenças 

pessoais e influências externas por 

parte daqueles que elaboram o 

conhecimento cientifico 

 

 

 

Elaboração do modelo atômico de 

Thomson.   

Fonte: dados da pesquisa 
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A discussão em torno do reconhecimento da ciência como um tipo de 

conhecimento mutável, e dinâmico com a finalidade de buscar explicação para os 

fenômenos naturais, pode ser explorada ao longo da SD através da análise das 

diferentes explicações sobre a natureza elétrica da matéria ao longo da história. Esta 

abordagem contempla os seguintes pontos de discussão: o compromisso 

corpuscular implícito na explicação de alguns cientistas; a ideia de fluido defendida 

por outros; a teoria da eletricidade animal advogada por Galvani. Explorar este 

repertório de concepções sobre a natureza elétrica da matéria mostra como a 

ciência é um tipo de conhecimento mutável e como esta dinâmica delineia diferentes 

rumos ao longo da construção deste tipo de conhecimento.  

A discussão em torno da inexistência um método científico universal pode ser 

ampliada a partir da análise da narrativa sobre as experiências de Luigi Galvani e o 

contraponto que esta representou na construção da primeira pilha pelo cientista 

Alessandro Volta. Este fragmento historiográfico corrobora a visão de inexistência de 

um método único e rígido na construção da ciência, uma vez que mostra divergência 

de ideias entre cientistas, a influência de outras pessoas na elaboração das ideias, e 

a criatividade das pessoas envolvidas na narrativa com relação a interpretação dos 

fenômenos naturais. 

A não hierarquização da teoria em detrimento da observação e/ou 

experimento e vice-versa pode ser discutida a partir da narrativa sobre a elaboração 

do modelo atômico de Dalton, enfocando discussões sobre as múltiplas 

metodologias que estão envolvidas na elaboração do empreendimento científico, o 

que significa dizer que um mesmo objeto de estudo pode ser explorado de diversas 

formas de modo coerente dentro de um contexto explanatório lançando mão de 

diversos recursos para construção de modelos.  

A influência do contexto social, cultural, político na construção da ciência pode 

ser enfocado através da abordagem da revolução industrial que veio despertar maior 

interesse pela eletricidade, o que por sua vez intensificou as investigações sobre a 

natureza elétrica da matéria o que culminou em uma intensa corrida por 

experimentos que buscavam investigar a natureza elétrica da matéria. A partir deste 

enfoque é possível mostrar aos estudantes o quanto que as implicações e 

demandas de um contexto podem direcionar avanços significativos para ciência e 

para as tecnologias.  
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Reconhecer a importância e a existência do uso da imaginação, crenças 

pessoais e influências externas na construção do conhecimento cientifico é outro 

aspecto consensual que pode ser contemplado na discussão através da abordagem 

do processo de elaboração do modelo e Thompson. Através da proposição de seu 

modelo atômico, Thomson pode explorar a criatividade na interpretação de 

resultados experimentais obtidos na época, utilizando elementos como a imaginação 

e expressando-os através de modelos que se revelaram pragmáticos a uma 

realidade específica.  

A construção de critérios para compor as ações da SD levou em consideração 

os pressupostos defendidos por Mehéut (2005), deste modo, articulou dimensões 

epistêmicas e pedagógicas. Os critérios que contemplam a dimensão epistêmica 

englobaram abordagens para promoção diálogo entre conceitos e contextos, já os 

critérios pedagógicos incluíram a proposição de ações que visam promover 

interações discursivas entre professor e alunos e entre os alunos. Os critérios 

também levaram em consideração as orientações para promoção de um ensino 

sobre Ciência bem informado sobre a natureza do trabalho científico, conforme 

defende Cachapuz e colaboradores (2005). A partir desta matriz teórica foram 

elaborados 13 critérios que apresentam pressupostos que devem contemplar as 

ações organizadas na sequência de ensino, estes pressupostos respaudam as 

atividades propostas na sequência em cada etapa. Os critérios apresentam-se no 

Quadro 2: 

Quadro 2: Critérios estruturantes da SD 

Dimensões Critérios estruturantes 

 

 

 

 

 

 

Epistêmica 

C1 Valorização das concepções prévias dos alunos 

sobre a natureza da Ciência 

C2 Caráter dinâmico e mutável da ciência 

C3 Provisoriedade e limitação dos modelos 

científicos 

C4 Desconstrução da ideia de método científico 

universal 

C5 Importância das tentativas e erros 

C6 Criatividade dos cientistas 

C7 não hierarquização da teoria em detrimento da 
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observação 

C8 Contexto histórico, social e politico 

C9 Imaginação e crenças pessoais na construção 

da ciência 

C10 Visão plural sobre os cientistas 

 

 

Pedagógica 

C11 Exposição e discussão de ideias pelos alunos 

C12 Interação professor-aluno / aluno-aluno 

C13 Expressão criativa das concepções e 

aprendizagens dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

Cada critério elenca propósitos educacionais nas atividades organizadas na 

sequência e serviram de aporte para direcionamentos das discussões e atividades 

em sala de aula. A seguir será apresentada a sequência didática a partir de quadros 

que mostram a atividades de cada encontro e a fundamentação em torno das 

escolhas em atividade.  
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6. UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR CIÊNCIA E SOBRE 

CIÊNCIA.  

A seguir é apresentado o produto final deste trabalho monográfico, uma 

sequência didática com o tema natureza elétrica da matéria, onde através deste 

tema se discute a evolução dos modelos atômicos e aspectos consensuais sobre a 

natureza da ciência  

Quadro 03: Proposta de sequência didática (primeiro encontro).  

PRIMEIRO ENCONTRO 

Série: 9º ano Tempo: 100 min 

OBJETIVO 

 

• Conhecer concepções dos alunos sobre a prática científica e os processos 

de construção de conhecimento socialmente aceito pelos cientistas.  

• Conhecer concepções sobre a imagem da ciência e dos cientistas. 

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

• Concepções sobre a ciência e os cientistas.  

 

METODOLOGIA  

 

• Introdução: Apresentação em slides de noticiários que abordam 

descobertas atuais que envolvem a geração de energia e a eletricidade. 

(Invenção de carros elétricos, robores, pilhas e baterias com durabilidade 

máxima).  

• Desenvolvimento: Promover a discussão em grupos sobre os impactos da 

ciência na vida do homem, e as concepções que se tem de como a ciência é 

construída. 

• Conclusão: Orientar os estudantes a desenharem situações que mostrem 

cientistas produzindo conhecimentos a partir das conspecções os 

estudantes. 

• Avaliação: analisar os desenhos e os elementos que eles apresentam sobre 

aspectos consensuais da natureza da ciência  
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CRITÉRIOS  

C1; C11; C12; C13 

 

 O primeiro encontro é dedicado a conhecer as concepções dos estudantes 

sobre a ciência e os cientistas, deste modo, os estudantes são orientados a 

apresentar desenhos a partir de narrativas sobre as descobertas atuais que 

envolvem a química, para a partir de então, apresentarem suas concepções e 

compartilhá-las com os colegas promovendo interações discursivas entre alunos e o 

professor.  

 Nesta etapa são mobilizados quatro critérios importantes. Dois destes critérios 

são a exposição e discussão das ideias dos alunos, e a valorização das Interações 

entre professor-aluno / aluno-aluno. Estas ações assumem um importante papel, 

uma vez que promovem interações discursivas. Estas interações são fundamentais 

em sala de aula, pois é através delas que o professor pode administrar o discurso 

sobre ciência, enfatizado pontos importantes sobre sua natureza, e direcionando o 

discurso para uma análise crítica sobre a imagem que se propaga das ciências e 

dos cientistas. 

 Os outros dois critérios contemplados nesta etapa são: a valorização das 

concepções e a expressão criativa destas concepções e das aprendizagens em sala 

de aula. O uso do desenho desempenha um importante papel nesta etapa na 

intervenção, pois, o uso desta linguagem desperta a criatividade além de se um 

recurso que promove a ludicidade em sala de aula.  

 Quadro 04: Proposta de sequência didática (segundo encontro). 

SEGUNDO ENCONTRO 

Série: 1º Tempo: 100 min 

OBJETIVO 

 

• Fomentar compreensão ampla sobre a natureza dos modelos científicos 

• Abordar que fatores como criatividade e imaginação são importantes para 

elaboração dos conhecimentos científicos.  

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  
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• Leis Ponderais 

• Modelo atômico de Dalton  

 

Metodologia  

 

• Introdução: orientar a dinâmica da esfera a ser realizada em grupo. A 

dinâmica da esfera consiste em apresentar aos estudantes uma espera de 

isopor oca e fechada, contendo um pequeno objeto dentro (um clipe, moeda, 

etc.). A esfera é passada de mão em mão à medida que os estudantes 

tentam adivinhar o que existe lá dentro. Neste processo os estudantes são 

convidados a elaborar “modelos” para expressar suas ideias sobre o 

conteúdo da caixa, estes modelos são socializados e delineado pela turma 

até que se chegue a um consenso sobre a forma do objeto desconhecido. 

Ao final da dinâmica a esfera não deve ser aberta, pois os estudantes 

precisam pensar a partir dos modelos que eles construíram, e compreender 

que na ciência nem sempre se tem acesso a alguma realidade tangível, 

como por exemplo ocorre com o átomo 

• Desenvolvimento: promover a leitura de texto histórico sobre as leis 

ponderais. (Apostila ANEXO 01) 

• Conclusão: apresentar da narrativa sobre elaboração do modelo atômico de 

Dalton.  

• Avaliação: realizar avaliação formativa a partir da participação e 

envolvimento dos estudantes durante as interações discursivas.  

 

CRITÉRIOS  

C2; C3; C6; C7; C9 

 

 Nesta etapa os modelos são o foco central da aula, a dinâmica em grupo 

deve abordar questões epistemológicas importantes sobre o caráter provisório e 

parcial dos modelos científicos (JUSTI, 2011). Nesta etapa a narrativa sobre o 

modelo atômico de Dalton é introduzida, e elementos como criatividade e 

imaginação dos cientistas devem ser enaltecidos. Através da dinâmica da esfera os 
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estudantes poderão perceber as limitações de um modelo, sua provisoriedade e 

poder de predição. Cabe a esta atividade também, o enfoque na criatividade e 

imaginação dos cientistas e a importância da expressão de ideias para a construção 

das ciências.  

Após a dinâmica da esfera a leitura do texto sobre leis ponderais deve 

direcionar os estudantes para a importância dos trabalhos experimentais na época, 

enfocando em como era a maneira de “fazer ciência” e a centralidade dos trabalhos 

empíricos realizados a partir das massas de reagentes e produtos. A abordagem do 

modelo de Dalton faz um contraponto com os trabalhos realizados no âmbito 

experimental, mostrando como modelos podem surgir diante de situações que 

requerem explicações científicas, e que nem sempre estes modelos podem ser 

comprovados através de experimentos.  

Quadro 05: Proposta de sequência didática (terceiro encontro) 

TERCEIRO ENCONTRO 

OBJETIVO 

 

• Abordar a importância das controvérsias entre cientistas. 

• Abordar a dicotomia entre experimentação e hipótese.  

• Discutir a importância do contexto histórico na construção da ciência  

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

O fenômeno da eletricidade  

 

METODOLOGIA  

 

• Introdução: apresentar com o uso de apostila a narrativa sobre as 

investigações em torno da natureza elétrica da matéria ao longo da com 

enfoque na narrativa dos estudos de eletricidade animal e a criação da 

primeira pilha  

• Desenvolvimento: orientar a discussão em grupo sobre as diferentes 

formas como a eletricidade é interpretada pelos diferentes cientistas  

• Conclusão: direcionar a discussão sobre a revolução industrial e a 
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necessidade de estudos sobre eletricidade.  

• Avaliação: realizar avaliação formativa a partir da participação e 

envolvimento dos estudantes durante as interações discursivas.  

 

CRITÉRIOS  

C2; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13 

 

Nesta etapa os cientistas devem ser enfocados como pessoas comuns, 

passiveis de erros e acertos, influenciado por outras pessoas e pelo contexto social, 

além do enfoque nas divergências de ideias entre aqueles que constroem o 

conhecimento científico, portanto, de acordo ao que propõe Cachapuz (2005), 

através desta abordagem os cientistas são apresentados como seres comuns, que 

cometem erros, possuem qualidades e defeitos, e utilizam suas crenças para 

elaborar suas ideias. Isso significa, derrubando o “mito da genialidade”, em sala de 

aula, reconhecer que os gênios não existem e que a ciência e feita por pessoas 

comuns passível de erros e acertos 

As narrativas sobre a história da eletricidade buscam permear a dinamicidade 

do conhecimento científico, mostrando o quanto este tipo de conhecimento é 

mutável ao longo do tempo. A história sobre a eletricidade animal confronta a ideia 

de Galvani e seus desdobramentos com as controvérsias de Alessandro Volta, que 

culmina na criação da primeira pilha. Neste processo a dicotomia entre 

experimentação de hipótese é colocado em pauta, uma vez que no primeiro caso 

experimento gera hipótese e teoria e no segundo caso parte-se de teorias para 

experimentação. Para Cachapuz e colaboradores (2005), este enfoque é 

fundamental, pois a simples transmissão de conhecimentos já elaborados dificulta 

compreender o papel essencial que a tecnologia desempenha no desenvolvimento 

científico, ao passo que favorece a manutenção das concepções empírico-

indutivistas, enaltecendo visões ingênuas de que um método científico eficaz 

subordina as teorias às observações/experimentos na elaboração da ciência. 

Na conclusão deste encontro a revolução industrial é mencionada a fim de 

enfocar a importância deste período para o desenvolvimento da ciência, o que 

impulsiona a produção das pilhas, uma vez que esta é uma fonte de energia portável 

e relativamente barata na época. Neste tópico os estudantes poderão discutir o 
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quanto a ciência é influenciada por um contexto histórico o que quanto isso pode ser 

fundamental para os seus rumos. 

Quadro 06: Proposta de sequência didática (quarto encontro) 

QUARTO ENCONTRO 

OBJETIVOS  

 

• Envolver os estudantes no trabalho experimental 

• Incentivar os estudantes a expressar suas ideias sobre a eletricidade e sua 

relação com o átomo.  

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

  

O fenômeno da eletricidade. 

 

Metodologia  

  

• Introdução: explicar aos estudantes o passo a passo da atividade 

experimental, conforme proposta no roteiro em anexo (ANEXO 2) 

• Desenvolvimento: orientar a execução do experimento 

• Conclusão: estimular interações discursivas sobre as observações durante 

o experimento.  

• Avaliação: realizar avaliação formativa a partir da participação e 

envolvimento dos estudantes durante as interações discursivas, e solicitar 

relatório contendo os procedimentos da prática.  

 

CRITÉRIOS  

C1; C3; C5; C11; C12; C13 

.  

Nesta etapa os estudantes serão envolvidos em uma atividade experimental 

cujo objetivo é estimular e incentivar os alunos a expor suas ideias sobre a partícula 

elétrica no átomo. Os estudantes deverão reproduzir a pilha de Volta conforme o 

roteiro experimental e no final apresentar seu entendimento sobre a partícula elétrica 

no átomo através de modelos usando sua criatividade e desenhos. Vale salientar 
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que esta atividade é feita anteriormente a apresentação do modelo de Thompson, 

logo os modelos expressos pelos estudantes irão apresentar apenas suas 

concepções.  

Quadro 07: Proposta de sequência didática (quinto encontro) 

QUINTO ENCONTRO 

OBJETIVOS 

 

Abordar a ideia de revolução científica. 

Refletir a complexidade que envolve a construção do conhecimento científico 

Apresentar o modelo atômico de Thomson.  

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

Modelo atômico de Thomson 

 

METODOLOGIA  

 

• Introdução: orientar discussão sobre as teorias de Hunfy Davi e Berselius 

sobre afinidades químicas (ANEXO 3).  

• Desenvolvimento: apresentar vídeo sobre os experimentos com ampolas de 

Cooks. 

• Conclusão: discutir sobre as evidencias que levam a proposição do modelo 

de Thomson. 

• Avaliação: realizar avaliação formativa a partir da participação e 

envolvimento dos estudantes durante as interações discursivas 

 

CRITÉRIOS   

C2; C3; C5; C6; C8; C11; C12; C13 

 

Esta é a última etapa da sequência e enfoca na corrida europeia para 

realização de experimentos sobre eletricidade, o que desagua em um novo modelo 

atômico. Nesta etapa a ideia de revolução científica é colocada em pauta, a fim de 

compreender como a transição do modelo de Dalton para o modelo de Thomson 
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representa uma quebra de paradigma. Esta quebra de paradigma é impulsionada 

pelas várias teorias que surgiram para explicar a natureza elétrica da matéria e a 

constituição das moléculas, para tanto as teorias de Hunfy Davi e Berselius serão 

apresentadas como exemplo de teorias que não obtiveram sucesso, mas que foram 

importantes na consolidação do modelo de Thomson. Por fim devem ser discutidos 

os experimentos com ampolas de Cooks e a estrutura dos átomos segundo 

Thomson.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O produto educacional apresentado neste trabalho, tem o formato de 

sequência didática e se configura com um material para ser utilizado por professores 

que desejam transmitir em sala de aula uma visão mais rica dos processos de 

elaboração do saber científico, ao passo que informa sobre a sobre a história da 

ciência através de análises sobre aspectos consensuais da natureza da ciência. 

Este produto vem em socorro de uma demanda básica do atual panorama da 

educação científica: promover um ensino sobre as ciências.  

Neste estudo foi dado ênfase ao percurso metodológico da construção da 

sequência didática subsidiada por elementos da natureza da Ciência a partir da 

discussão de fatos historiográficos que permeiam a eletricidade e evolução dos 

modelos atômicos. Este mostrou-se um conteúdo frutífero para promoção desta 

abordagem, uma vez que é um tema incluso no currículo escolar, e abre 

possibilidades para diversas discussões.  

Os critérios estruturados para sustentar as atividades da sequência foram 

elaborados a partir de demandas educacionais para educação científica 

contemporânea, a atento a aspectos epistêmicos e pedagógicos que envolvem as 

práticas em sala de aula. Os aspectos epistêmicos priorizaram a relação entre 

práticas e contextos/ conceitos e contexto a fim de colocar ênfase nas relações do 

homem com a produção do saber, à medida que as práticas pedagógicas priorizam, 

possibilidades para além das interações discursivas entre alunos e professores.  

Esperamos que a partir do material proposto neste trabalho professores da 

educação básica possam ser inspirados a trabalhar HFC em sua atuação docente. A 

partir desta proposta, futuros estudos serão possíveis a fim de delinear a sequência 

didática, expondo suas potencialidades e limites no ambiente real da sala de aula.  
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ANEXO I 

Conservação das massas 

Uma das principais características do trabalho de pesquisa de Lavoisier era o uso 
freqüente da balança, o mais preciso equipamento de medição disponível na época. 
Com ela, o cientista fez importantes descobertas. A maior delas deu origem à “Lei de 
Conservação das Massas” ou “Lei de Lavoisier”: “Na natureza, nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. 

Os estudos realizados pelo cientista levaram-no a concluir que, numa reação 
química, a soma das massas dos reagentes é igual a soma das massas dos 
produtos. Não precisa pular da cadeira! Primeiro você deve saber que os cientistas 
chamam de “massa” aquilo que nós, na linguagem popular, chamamos de “peso”. 
Isto é: quando você sobe na balança e o ponteiro indica 50 kg, o correto é dizer que 
essa é a sua “massa” e não o seu “peso”. Entendeu? Então, vamos adiante! 

Em um de seus experimentos, o cientista aqueceu enxofre em um recipiente 
fechado. A substância reagiu com o oxigênio do ar, ou seja, oxidou-se. Após repetir 
essa experiência várias vezes, o cientista percebeu que o sistema não sofreu 
alteração de massa! A massa total dos reagentes (enxofre + oxigênio do ar 
consumido na reação) era igual à massa total dos produto (enxofre oxidado). 
Lavoisier pôde então enunciar a Lei da Conservação das Massas: 

“Em uma reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos 
produtos. ” OU “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” 

Será que a Lei da Conservação das Massas se aplica em qualquer caso? Certa vez, 
Lavoisier construiu um aparelho totalmente fechado, deixou um pedaço de ferro 
enferrujar dentro dele e pesou o metal. Ao comparar a massa do metal inicial com a 
do metal enferrujado, o cientista notou que a do metal enferrujado era maior. Será 
que nesse caso a Lei de Lavoisier está errada? Não! Parte do oxigênio do ar que 
estava dentro do aparelho se combinou com o ferro, enferrujando-o. Assim, os 
reagentes dessa reação química são ferro (que é sólido) e oxigênio. E como o 
produto é o metal enferrujado, o que seria aumento de massa correspondia 
exatamente ao volume de oxigênio vindo do ar. 

Com a lei enunciada por Lavoisier, provou-se que a massa total dos reagentes é 
conservada em uma reação química. Surgiram outras leis que mostram as relações 
numéricas entre quantidades de reagentes e produtos. As pesagens nas 
experiências químicas tornaram-se indispensáveis. Além disso, a Lei da 
Conservação das Massas juntou Matemática e Química, e transformou esta ciênI 
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ANEXO II 

Material 

placas metálicas: 1 de Zinco e outra de Cobre 10 x 2 cm 
1 papel absorvente 
solução aquosa de sulfato de cobre 1 mol/L (12,5 g em 50 mL de água) 
2 fios condutores com jacaré nas 4 extremidades 
1 soquete 
1 lâmpada 1,5 V 

Procedimento 

A montagem dessa pilha é feita como um sanduíche. 
Limpar bem as placas com palha de aço, para permitir o contato com os metais para 
que as reações possam acontecer. 
Colocar a lâmpada no soquete e conectar de cada lado, os fios condutores com os 
jacarés. 
Dobrar o papel absorvente para que fique do tamanho das placas. 
Colocá-lo sobre a placa de cobre e, em seguida, o papel deverá ser embebido com a 
solução de sulfato de cobre. 
Cuidado - A solução CuSO4 não poderá ser colocada sobre a placa de Zn, pois 
ocorrerá reação 
com transferência direta de elétrons porque o Zn é um metal maia reativo que o Cu. 
Colocar a placa de Zn e, imediatamente, conectar aos 2 pólos da pilha, 
pressionando bastante os jacarés na parte externa da cada placa, para que os 
contatos sejam estabelecidos. 
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ANEXO IV 

 
A disponibilidade de uma fonte de energia portátil, renovável e de fácil uso, (a pilha) 

estimulou o estudo dos efeitos elétricos sobre os compostos químicos, gerando o 

desenvolvimento de novas técnicas, novos experimentos e novas teorias para explicar a 

ocorrência das reações químicas e suas relações com a eletricidade. 

Qual relação existe entre a natureza da matéria e a eletricidade?  

Esta pergunta passou a estimular os cientistas da época em busca de respostas, desta 

forma começaram a surgir hipóteses para explicar esse fenômeno.  

Humphry Davy (1778- 1829), professor da Instituição Real de 

Londres, fundamentava seus estudos na hipótese de que as 

transformações químicas e elétricas eram produzidas por uma 

mesma causa: a força resultante da atração e repulsão entre cargas 

elétricas.  

 

Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) queria explicar como os átomos 

formam os elementos e propôs uma teoria elétrica para as reações 

químicas de acordo com a qual os átomos formadores de cada 

elemento possuíam uma carga elétrica e polaridade definida, no seu 

ponto de vista, a combinação química consistia na atração dos 

corpúsculos de cargas opostas e na neutralização da eletricidade. 

Essa teoria não foi adiante com a descoberta da formula do oxigênio 

e nitrogênio gasoso (O2 e N2) 

 

 

Michael Faraday (1791-1867) sugeriu que em um sistema eletrolítico existiam ânodos 

e cátodos, catodos liberavam cargas negativas e os ânodos cargas positivas. Faraday 

também observou o fenômeno de raios catódicos, que eram descargas elétricas que 

se deslocavam do um cátodo para um ânodo. Os raios catódicos foram amplamente 

estudados no século 19, havia um grande interesse dos cientistas pela sua natureza, 

havia grande discussão se ele era formado por partículas ou por ondas 

eletromagnéticas.  

Willian Crookes (1832-1919) realizou diversos experimentos que buscavam manipular 

os raios catódicos, esses experimentos se popularizaram por toda Europa.  

Joseph Thomson (1856-1940) seguiu a tradição dos experimentos com raios catódicos 

e nem sempre era bem-sucedido em seus resultados, no entanto ele conseguiu 

evidencias que as partículas dos raios catódicos possuíam massa entre varias outras 

evidencias. 

Thomson sugeriu que haveria então uma partícula menor que o átomo e que faria parte 

de todos os materiais. O Elétron 

 


