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Resumo: A aproximação entre teoria e realidade deve se fazer presente em todos os aspectos do
ensino de ligações químicas e de todos os demais conteúdos de Química. Portanto, para além de
dominar todas as dimensões do conhecimento científico da sua área de atuação, cabe ao professor ser
capaz de transformar os conteúdos em um conhecimento pedagogicamente compreensível pelos
estudantes, por meio da linguagem em diferentes abordagens comunicativas e estratégias de ensino,
como a experimentação. Neste trabalho, objetivou-se identificar e analisar as abordagens
comunicativas mobilizadas por licenciandos em uma aula envolvendo um experimento demonstrativo
investigativo sobre condutividade elétrica de materiais e reagentes diversos. Os dados foram coletados
presencialmente a partir de uma aula ministrada por três licenciandos participantes do PIBID, em uma
escola pública estadual de Belo Horizonte, para alunos do 1º e 2º ano do ensino médio regular. Em
vista dos resultados, foi possível fazer análise das transições entre as abordagens comunicativas e a
relação entre as diferentes interações que podem ocorrer dentro da sala de aula. Diante disso, foi
possível perceber que a estratégia da experimentação, mobilizada em situação de ensino e
aprendizagem tendo o fenômeno no centro das ações, oportuniza discussões contextualizadas sobre o
tema de ligações químicas. Ademais, foram apresentadas importantes reflexões sobre como os dados
de um experimento podem potencializar as alternâncias das abordagens comunicativas para favorecer a
construção do conhecimento científico acerca dos conceitos de ligação metálica, iônica e covalente.


