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Introdução

A didática, longe de reduzir-se a uma simples 
coleção de métodos e técnicas de ensino, constitui um
enquadramento teórico. Podemos dizer que a didática é 
uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das 
estratégias de ensino e aprendizagem [1], estimulando
no aluno o censo crítico e criatividade, possibilitando 
sua própria construção no processo de ensino-
aprendizagem.           
    Segundo Paulo Freire [1], o aprendizado é uma 
troca, ou seja, é uma seta de mão dupla. O dinamismo 
do processo ensino-aprendizado está ligado à
renovação de textos. Os subsídios de conteúdo são 
importantes para o desenvolvimento da compreensão 
das análises dos problemas e da otimização de métodos 
e processos [2].
    O conteúdo “Cristalografia” está inserido em 
diversas disciplinas oferecidas pela Área de Solos do 
Departamento de Agronomia da UFRPE, a saber: 
Geologia Geral (Código: 01326), ofertada aos cursos 
de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas; 
Introdução a Ciência do Solo (Código: 01350), cursada 
pelos alunos de Agronomia; Geologia Aplicada à 
Pedologia (Código: 01375), ofertada aos cursos de
Zootecnia e Engenharia Florestal; e Geologia e 
Mineralogia (Código: 01325), cursada por alunos de 
Licenciatura em Química.

A Cristalografia é um ramo da Mineralogia, que
estuda os corpos sólidos e as leis que governam seu 
crescimento, forma externa e estrutura interna.

Um cristal é um sólido homogêneo que possui ordem 
interna tridimensional – o retículo cristalino, que sob 
condições favoráveis pode se manifestar externamente 
por uma superfície limitante plana e lisa, designada de 
face do cristal [3]. A unidade mais simples que 
constitui um retículo cristalino é a célula unitária, 
representada por um paralelepípedo. Existem sete tipos 
de paralelepípedos que correspondem aos sete sistemas 
cristalográficos, a saber: cúbico, tetragonal, hexagonal, 
ortorrômbico, romboédrico, monoclínico e triclínico

A imensa maioria dos minerais são sólidos 
cristalinos e a identificação do tipo de retículo que os 

elementos químicos que o constitui forma é uma ferramenta 
de extrema importância na identificação e classificação do
mineral.

O ensino-aprendizado do conteúdo de Cristalografia é 
complexo, uma vez que trabalha com a organização de 
átomos em estruturas tridimensionais. Visando facilitar esse 
processo foi proposta como atividade de monitoria a 
confecção de modelos cristalinos.

Material e métodos

A partir de moldes pré-existentes, foram desenvolvidos 
modelos das estruturas cristalinas, que sofreram 
modificações quanto ao tamanho, cor e materiais utilizados
em sua confecção, para um melhor ajuste às aulas teóricas-
práticas de Mineralogia.

Foram confeccionados dois tipos de materiais didáticos 
distintos: um desenvolvido com bolas de isopor, que retrata 
macroscopicamente os átomos constituintes do mineral; e o 
outro, confeccionado com cartolina, que visa permitir a 
identificação das relações de tamanho das faces e ângulos 
entre elas, ou seja, permite a identificação dos sistemas 
cristalinos.

O primeiro tipo de material didático foi confeccionado 
com bolas de isopor medindo 0,15 e 0,25 cm, pintadas com 
tintas de cor azul e vermelha, para discriminar elementos 
químicos diferentes. Estas foram coladas com cola quente 
em palitos de pirulito, que representam as ligações 
químicas entre os elementos. Posteriormente, foi passado 
verniz para uma maior durabilidade do modelo. 

No segundo tipo de material didático foi desenvolvido 
em cartolina, nas quais foram projetadas formas 
planimétricas das estruturas cristalinas, que, 
posteriormente, foram cortadas, dobradas e coladas, 
montando-se assim a estrutura tridimensional. Utilizou-se 
cartolina guache de cores variadas (amarela, verde, azul 
claro, azul escuro, preta, rosa e vermelho), cada qual 
representando uma estrutura cristalina.

Resultados e discussão
Foram confeccionadas três estruturas cristalinas com 

bolas de isopor coloridas: duas representando o sistema 
cúbico (Figura 1) e uma do sistema hexagonal, que 
representa a estrutura dos tectossilicatos (Figura 2), e seis



conjuntos de sistemas cristalinos em cartolina (Figura 
3).

Esses materiais didáticos já foram utilizados em 
aulas e mostraram-se eficazes na proposição de 
melhorar o processo de ensino-aprendizado uma vez 
que a manipulação desses modelos pelos alunos 
possibilitou a visualização dos conceitos trabalhados e 
a construção do conhecimento a cerca do que são 
cristais, como se formam e o que representam.
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Figura 1) Modelo cristalino cúbico em bolas de isopor.

Figura 2) Modelo cristalino dos tectossilicatos, sistema hexagonal, em bolas de isopor.

Figura 3) Sistemas cristalino: modelos em cartolina: cúbico, tetragonal, hexagonal, ortorrômbico, romboédrico, monoclínico e triclínico.


