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Introdução 

Johnstone defende que para compreender a 
Química é preciso conhecer três diferentes níveis 
de representação: macroscópico, sub-
microscópico e simbólico1. O primeiro 
corresponde a fenômenos observáveis, o segundo 
ao arranjo e movimento de moléculas, átomos ou 
partículas subatômicas e o simbólico corresponde 
a símbolos e equações2. A compreensão em nível 
sub-microscópico e simbólico é difíc il porque 
exige abstração e o pensamento dos alunos é 
construído sobre a informação sensorial3. O uso 
de representações visuais pode ser eficiente para a 
aprendizagem de Química e representa importante 
auxiliar na construção de modelos mentais4. 

Segundo Johnson-Laird, modelos mentais são 
formas de representação internas de informações 
ou conceitos e imagens são visualizações de 
modelos mentais sob um ponto de vista5. 

Este trabalho teve como objetivo analisar como 
formandos do Ensino Médio de uma escola 
pública relacionam os  conceitos químicos com 
imagens. 

Metodologia 
Foram aplicados dois testes para todas as 

turmas de 3ª série do Ensino Médio de uma escola 
pública. Cada teste contém dez questões, sendo 
cinco de múltipla escolha (M.E.), para as quais os 
alunos deveriam relacionar uma imagem 
fornecida a um conceito expresso na forma de 
alternativas. Para as outras cinco questões, 
fenômenos eram descritos na forma discursiva nos 
enunciados. Para estas questões, solicitava-se que 
os alunos produzissem a imagem correspondente 
ao fenômeno descrito. Cada turma de alunos era 
dividida em duas sub-turmas, sendo que para uma 
as questões de 1 a 5 eram de M.E. e de 6 a 10 
discursivas. Para a outra sub-turma o teste foi 
elaborado de maneira inversa, embora os dez 
fenômenos abordados fossem os mesmos para a 
turma toda.  

Resultados e Discussão 
Em geral, os alunos tiveram desempenho muito 

fraco nos dois testes, provavelmente porque a 
maioria das questões foi formulada com 
representações de conceitos em nível sub-
microscópico. No entanto, como pode-se 
observar pela Tabela 1, o desempenho é superior 

quando imagens são fornecidas. A diferença de 
30 pontos percentuais é indicativa de que embora 
os alunos tenham dificuldade de produzir imagens 
para conceitos apresentados, os mesmos têm 
maior facilidade em reconhecer um conceito 
quando a imagem é apresentada. 

 
Tabela 1. Resultados dos alunos em testes com e sem 
imagens fornecidas. 

fornecidas Não fornecidas imagens 
Conceito erro (No e %) erro (No e %) 
Solução salina 17 - 60,7 28 – 100 
Ionização de ácido 14 - 50,0 28 – 100 
Representação de gás 15 - 53,6 26* - 92,9 
Ligação metálica 10 - 35,7 26* - 92,9 
Exp. de Rutherford 25 - 89,3 27** - 96,4 
Reação entre H2 e O2 23 - 82,1 26* - 92,9 
Condutividade iônica 24 - 85,7 27*** - 96,4 
Gás (? s pressões) 15 - 53,6 27 - 96,4 
Líquidos imiscíveis 17 - 60,7 25* - 89,3 
Sistema para titulação 24 - 85,7 27* - 96,4 
Médias 18,4 – 65,7 26,7 – 95,4 
* apresentou apenas o desenho correto. ** realizou apenas a 
representação macroscópica do experimento. ***considerou 
que em solução, os elétrons estão em movimento e fecham o 
circuito. 
 

Conclusões 
Em geral, os alunos não apresentarem modelos 

mentais consistentes para os conceitos 
apresentados. No entanto, quando conseguem 
produzir imagem coerente com o conceito, 
encontraram dificuldade com a elaboração de 
textos explicativos. Provavelmente a dificuldade 
que os alunos encontraram na produção das 
imagens se deve ao fato de não se trabalhar 
desse modo no cotidiano das aulas. A falta de 
materiais didáticos com este tipo de abordagem 
também pode prejudicar a formação de modelos 
mentais para conceitos de Química. 
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