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RESUMO 

 

O estudo sobre a habilidade de explicar as Reações Químicas como um sistema 
complexo apresenta um importante significado para o desenvolvimento científico 
crítico do estudante no século XXI e compreensão do ensino de Química. No 
entanto a forma como esse conteúdo é trabalhado em sala de aula, principalmente 
no ensino tradicional, não valoriza sua abordagem na forma de um sistema 
complexo, ou seja, de uma forma não fragmentada e global em sua essência. A 
dissertação aqui apresentada tem como objetivo identificar e caracterizar os erros 
dos estudantes nas questões objetivas dos vestibulares da UFRN no período de 
2009 a 2013 sobre Reações Químicas, utilizando os dados disponíveis pelo 
Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU). A matriz teórica do estudo 
se estruturou tendo como base as categorias e os erros de aprendizagem dos 
estudantes sobre Reações Químicas (NÚÑEZ, RAMALHO, 2012), as Reações 
Químicas como um sistema complexo (NÚÑEZ, 1992; RESHETOVA, 1988; 
SANDERSON, 1968), sendo o fundamento teórico do produto a teoria de Galperin 
(NÚÑEZ, 2009). O percurso metodológico envolveu uma abordagem qualitativa e 
quantitativa de cada questão objetiva das provas de vestibulares, assim como dos 
relatórios da Comperve. Os resultados apresentaram os erros de aprendizagem a 
partir da analise das categorias das questões objetivas. Identificou que o tema 
aspectos qualitativos das Reações Químicas estiveram presentes na maioria dos 
erros cometidos pelos estudantes. Este conteúdo conceitual também foi observado 
na questão com menor desempenho por parte dos estudantes (25,1% de índice de 
acerto). A análise também trouxe contribuições inovadoras como a análise da 
natureza de cada questão, relacionada à sua resolução integral ou parcial de acordo 
com a Base Orientadora da Ação de Núñez (1992). A partir dos resultados obtidos e 
analisados, estabeleceu a proposta de um produto, que corresponde a uma Unidade 
Didática, que possibilite auxiliar o professor de Química na formação da habilidade 
de explicar uma Reação Química como um sistema complexo.  
 
 
Palavras-chaves: Reação Química. Teoria de Galperin. Erros conceituais. Enfoque 

sistêmico funcional-estrutural. Vestibular UFRN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The study on the ability to explain the chemical reactions as a complex system has 
an important meaning for the student's critical scientific development of the twenty-
first century and for the understanding of chemistry's teaching. However the way this 
content is working in the classroom, especially in the traditional teaching, not value 
your approach in the form of a complex system, that is, a form non-fragmented and 
global in its essence. The dissertation presented here aims to identify and 
characterize the errors of students in objective questions of vestibular UFRN from 
2009 to 2013 Chemical Reactions, using the data available by the ‘Observatório da 
Vida do Estudante Universitário (OVEU)’. The theoretical framework of the study was 
structured based on categories and student’s learning errors about chemical 
reactions (NÚÑEZ, RAMALHO, 2012), chemical reactions as a complex system 
(NÚÑEZ, 1992; RESHETOVA, 1988; SANDERSON, 1968), and the theoretical 
foundation of the product, the Galperin's theory (NÚÑEZ, 2009). The methodological 
course involved a qualitative and quantitative approach to each question of college 
entrance tests, in the same way as of the Comperve reports. The results showed the 
learning errors based on the analysis of the issues categories. It identified the theme 
qualitative aspects of Chemical Reactions were present in most of the mistakes 
made by the students. This conceptual content was also observed on the issue with 
lower performance by the students (25.1% success rate). The analysis also brought 
innovative contributions like the analysis of the nature of each issue, related to their 
full or partial resolution in accordance with the 'Guiding Basis for Action' by Núñez 
(1992). Based on the obtained and analyzed results, it was established the proposal 
of a product that corresponds to a 'Didactic Unit' which allows help the teacher of 
Chemistry in the formation of the ability to explain a chemical reaction as a complex 
system. 
 
 
Keywords: Chemical Reaction. Galperin Theory. Conceptual Erros. Functional-

Structural Systemic Approach. UFRN Entrance Exam. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na sociedade contemporânea, a ciência e a tecnologia desempenham um 

papel fundamental tanto nos sistemas produtivos e de serviços como na vida 

cotidiana. Seria difícil compreender o mundo moderno sem compreender o papel da 

ciência e da tecnologia. O que os estudantes e a população em geral necessitam é 

de uma cultura científica e de uma tecnologia de base que lhes permitam entender 

melhor o seu ambiente, e essa é uma das razões pelas quais a aprendizagem da 

ciência é um dos objetivos centrais da educação científica no século XXI.  

 Nesse contexto, a compreensão das Ciências Naturais tem se demonstrado 

decisiva para a inclusão dos estudantes nessa sociedade, uma vez que, estar 

inserido nessa conjuntura, capacita-os para intervir com discernimento na ciência e 

tecnologia que impactam em suas vidas. Neste sentido, a compreensão da ciência e 

da tecnologia e suas aplicações modifica de modo significativo a vida social, 

profissional, pessoal e cultural de todos que fazem parte desse mundo (OCDE, 

2009).  

 Estudar as Ciências Naturais no Ensino Médio significa dar continuidade ao 

exercício e desenvolvimento de habilidades que caracterizam o pensamento racional 

e científico. Entre as múltiplas habilidades que podem ser desenvolvidos, se destaca 

a leitura de revistas e textos científicos, a capacidade de analisar e distinguir várias 

informações e de formular perguntas e dúvidas relevantes e criativas, a habilidade 

de observar com maior precisão, de formular hipóteses e realizar experimentos para 

comprová-las; a capacidade de analisar e interpretar esses resultados para obter 

conclusões definitivas, de pensar cientificamente e desenvolver o hábito de 

processar e elaborar explicações consistentes e convincentes dos fenômenos do 

meio ambiente. 

 Segundo as Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006), a importância 

da área de Ciências Naturais no desenvolvimento intelectual do estudante do Ensino 

Médio está na qualidade e na quantidade de conceitos aos quais se busca dar 

significado nos três componentes curriculares: Física, Química, Biologia. Estes 

componentes apresentam um objeto de estudo, um sentido de razão com 

metodologias e um sistema de conceitos, que estão atrelados a valores e atitudes. 

Desta forma, a área tem como propósito a busca da compreensão da natureza e de 

sua transformação, respeitando o caráter específico de cada disciplina, mas não 
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desconsiderando o diálogo interdisciplinar e transdisciplinar no ambiente escolar por 

meio da nova organização curricular. 

 O Ensino Médio estrutura-se em princípios que estabelecem uma verdadeira 

reformulação nas formas de olhar o ensino, a aprendizagem e a educação no 

contexto escolar, inclusa em um movimento mundial de revolucionar a escola no 

século XXI (DELORS, 1999).  

 Segundo Núñez (2009), a educação científica e tecnológica dos estudantes 

do Ensino Médio é um dos alvos da Educação Básica no Brasil. Tal realidade está 

ligada aos avanços científicos e tecnológicos da modernidade, com a sociedade 

globalizada. Dessa forma, Núñez (2009, p. 8) enfatiza que é de fundamental 

importância que a escola do Ensino Médio evidencie três aspectos de modo 

interativo: 

 

a) a integração na aprendizagem de elementos científicos – tecnológicos 
que permitam a compreensão e a incorporação de um mundo em 
permanente mudança; 
b) a apropriação de uma cultura de trabalho produtivo, vinculada com o 
entorno e suas potencialidades para uma aprendizagem tecnológica, para a 
audácia estratégica e criativa; 
c) a extensão e retenção do ciclo básico para toda a população. 

 

 O estudo da Química junto com a Física e Biologia exige dos estudantes 

uma competência científica geral para seu letramento científico. Segundo os 

pressupostos do OCDE (2015) do Brasil, “uma pessoa cientificamente alfabetizada 

compreende que é capaz de realizar um conjunto básico de práticas que são 

essenciais para o letramento científico”. As competências requeridas no letramento 

científico, segundo o OCDE (2015, p. 3-4) são:  

 

1. Explicar fenômenos cientificamente - reconhecer, oferecer e avaliar 
explicações para fenômenos naturais e tecnológicos, demonstrando 
capacidade de: 

 Lembrar e aplicar conhecimento científico apropriado;  

 Identificar, utilizar e gerar modelos explicativos e representações; 

 Fazer e justificar previsões apropriadas;  

 Oferecer hipóteses explicativas;  

 Explicar as implicações potenciais do conhecimento científico para a 
sociedade.  

2. Avaliar e planejar experimentos científicos - descrever e avaliar 
investigações científicas e propor meios para responder cientificamente a 
questões, demonstrando capacidade de:  

 Identificar a questão explorada em um dado estudo científico; 

 Diferenciar questões possíveis de serem investigadas cientificamente;  

 Propor formas de explorar cientificamente uma dada questão; 
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 Avaliar formas de explorar cientificamente uma dada questão; 

 Descrever e avaliar os vários caminhos que os cientistas usam para 
assegurar a confiabilidade dos dados e a objetividade e generalização 
das explicações.  

3. Interpretar dados e evidências cientificamente – analisar e avaliar dados, 
suposições e argumentos em representações variadas e tecer conclusões 
científicas apropriadas ao contexto, demonstrando capacidade de:  

 Transformar dados de uma representação para outra;  

 Analisar e interpretar dados e tirar conclusões apropriadas; 

 Identificar as premissas, evidências e argumentos em textos 
relacionados às ciências;  

 Distinguir entre argumentos, quais são baseados em evidência científica 
e quais são baseados em outras considerações;  

 Avaliar argumentos científicos e evidências de diferentes fontes (por ex., 
jornais, internet, revistas científicas). 

 

 Além das referidas competências científicas, outras categorias são 

necessárias para o letramento científico na área de Ciências Naturais, tais como: os 

tipos de conhecimento científico, contextos e demandas cognitivas (OCDE, 2015).  

 Nesse sentido, espera-se o Ensino Médio como uma etapa final da 

Educação Básica, na qual, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), competências e habilidades são consequências diretas de uma 

aprendizagem escolar básica, adequada para preparar as gerações que chegam ao 

final desse nível de ensino, para o que se convencionou chamar os quatro pilares da 

educação do século XXI: 

 

[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes (DELORS, 1999, p. 89-90). 

 

 O desenvolvimento de habilidades no ensino e aprendizagem das Ciências 

Naturais deve conduzir a um aprendizado de caráter teórico e prático para a 

compreensão dinâmica e crítica da relação entre o homem, à natureza e a 

sociedade. 

 Apoiando essa ótica, Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 27) estabelecem cinco 

metas fundamentais como fins da educação científica do século XXI na 

aprendizagem das Ciências Naturais: 

 

a) A aprendizagem de conceitos e a construção de modelos. 
b) O desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico. 
c) O desenvolvimento de habilidades experimentais e de resolução de 
problemas. 
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d) O desenvolvimento de atitudes e valores. 
e) A construção de uma imagem da ciência. 

 

 No contexto da educação científica, a Química como ciência é caracterizada 

por três eixos: as transformações químicas, os materiais e suas propriedades e os 

modelos explicativos. Esse tripé é baseado no estudo dessa ciência, bem como na 

evolução e no desenvolvimento científico (BRASIL, 2002a). Esses três eixos para 

que sejam totalmente compreendidos pelos estudantes devem se encontrar 

articulados de forma integrada.  

 Os três eixos podem, portanto de acordo com o PCN+ Ensino Médio 

(BRASIL, 2002b), ser dispostos como um triângulo, ou um tripé, conforme 

representado na figura 1. 

 

Figura 1: Triângulo dos conteúdos estruturantes da Química. 

 

Fonte: Adaptada, Mortimer, et. al.(2000).  
 

 Essa disposição em triângulo, ou tripé, remete a prática docente à 

necessidade, para o ensino de Química, em mediar à interação entre tais eixos 

conceituais, pois essas interações auxiliam a desenvolver adequadamente os 

conceitos estudados de maneira mais sólida, porém menos rígida e inflexível como 

acontece muito ainda no ensino tradicional. A utilização dessa interação entre os 

focos conceituais e o ensino por meio de uma abordagem contextualizada e de 

caráter interdisciplinar dos conteúdos permite uma forma de trabalho que promove o 

afastamento da fragmentação dos conteúdos no ensino de Química (SIQUEIRA; 

SILVA; JÚNIOR, 2011). 

 Segundo o que foi estabelecido nos PCN+ (BRASIL, 2002b, p. 87): 

 

[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 
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mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 
em sociedade. 
A proposta apresentada para o ensino de Química nos PCNEM se 
contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas 
e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Ao 
contrário disso, pretende que o aluno reconheça e compreenda, de forma 
integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos 
processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na 
atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com os sistemas 
produtivo, industrial e agrícola. 
O aprendizado de Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a 
compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de 
um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações 
tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas”. 
Dessa forma, os estudantes podem “[...] julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos”. 
Historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos de 
natureza empírica sobre as transformações químicas e as propriedades dos 
materiais e substâncias. Os modelos explicativos foram gradualmente se 
desenvolvendo conforme a concepção de cada época e, atualmente, o 
conhecimento científico em geral e o da Química em particular requerem o 
uso constante de modelos extremamente elaborados. 

 

 Neste contexto, que muitos dos aspectos da contemporaneidade estão 

intimamente ligados a diferentes aspectos da Química como: o buraco da camada 

ozônio, a chuva ácida, o efeito estufa, dessalinização da água do mar, tratamento de 

esgoto, tratamento de resíduos, células de combustível, baterias recarregáveis, 

biocombustíveis, tintas anticorrosão de termoplásticos modernos, fibras sintéticas, 

antibióticos, semicondutores, café descafeinado, cerveja sem álcool, adoçantes de 

baixas calorias, alimentos liofilizados. Raramente paramos para pensar que em 

todos os lugares estamos sujeitos às leis da Química, e se avançarmos mais, é 

possível observar o arranjo cuidadoso de átomos que é encontrado no mundo 

mineral e a diversidade e complexidade das Reações Químicas nos organismos 

vivos. Cada momento de nossa existência depende inteiramente da elevada 

complexidade de reações químicas que ocorrem em nossos organismos e no mundo 

que nos rodeia.  

 Neste sentido, Mortimer e Miranda (1995) ressaltam a função da 

compreensão da Química no Ensino Médio como o desenvolvimento da capacidade 

de tomada de decisão, no qual implica na necessidade da vinculação do conteúdo 

abordado com o contexto social em que o estudante esta inserido. O estudo das 
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Reações Químicas neste sentido é essencial para o desenvolvimento da 

compreensão da Química pelos estudantes no contexto em que se encontra.  

 O estudo de Reações Químicas tem sido considerado por pesquisadores e 

professores como parte fundamental da educação científica do século XXI, no 

componente curricular escolar no Ensino Médio. É importante por ser o eixo principal 

no desenvolvimento dos conteúdos de Química, mas também por ser necessário aos 

estudantes para uma melhor compreensão do mundo que os rodeia (BRASIL, 

2002b). Um nível de entendimento adequado à compreensão das Reações 

Químicas é saber relacionar os fenômenos (observáveis ou não) e fazer o uso de 

modelos explicativos compreensíveis e coerentes, conectados à linguagem própria 

da Ciência Química que permitem a compreensão de grande parte dos processos 

que ocorrem ao nosso redor (JOHNSTONE, 1982). 

 Segundo Mortimer e Miranda (1995) o estudo das Reações Químicas 

corresponde a um conceito central para o aprendizado da Química, cuja 

compreensão depende do reconhecimento de que a matéria é formada por átomos e 

que esses são conservados nas transformações químicas. 

 Chagas (2007) reforça essa ideia central das Reações Químicas como um 

conteúdo estratégico para compreensão da Química enquanto ciência uma vez que 

é um dos pilares para o desenvolvimento e organização dos conhecimentos 

químicos. 

 O estudo das Reações Químicas na visão de Rosa e Schnetzler (1998) 

contribui para o entendimento do impacto causado pelo avanço da indústria Química 

moderna no meio ambiente, sendo assim fundamental compreender a ocorrência e 

mecanismos destas em nossas vidas.  

 Para compreender uma Reação Química, é necessário que o estudante 

desenvolva uma visão global e integradora do fenômeno químico, ou seja, uma 

visão de sistema na totalidade (RESHETOVA, 1988; NÚÑEZ, 1992), fato que não é 

trabalhado no ensino de Química na sala de aula, favorecendo assim a uma visão 

fragmentada do conhecimento científico químico, além de propiciar dificuldades de 

aprendizagem que estão atreladas a estes fatores. As Reações Químicas 

correspondem a um sistema complexo, o qual deve ser analisado em todas suas 

dimensões: qualitativa, quantitativa, termodinâmica, cinética e de equilíbrio, evitando 

assim uma abordagem mecânica (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1996). Essas dimensões 

exigem dos estudantes o estabelecimento de relações que passam pelos três níveis 
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estruturadores do conhecimento químico: as transformações químicas, os materiais 

e suas propriedades e os modelos explicativos. 

 A Lei № 9.394/96 – LDB estabelece a importância de se ter uma visão 

orgânica do conhecimento, como forma de combater qualquer visão fragmentada do 

conhecimento. 

 A exigência para o ensino da Química, nesse contexto, urge-se o 

estabelecimento de uma visão integrada e global, ou seja, de uma visão de sistema 

de totalidade das Reações Químicas. Desta forma, torna-se cada vez mais 

importante o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem para o Ensino 

Médio sobre as Reações Químicas. Como proposta de uma abordagem ainda nova 

nos países ocidentais para a formação de conceitos e habilidades, surge a teoria da 

formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de P. Ya. Galperin, que 

juntamente com o trabalho desenvolvido por Reshetova (1988) permite a 

estruturação do conteúdo de Reações Químicas de forma sistêmica.  

 Vários estudos apresentaram resultados positivos nos processos de 

formação fundamentados na teoria de Galperin, tais como: Núñez (1992), em sua 

Tese de Doutorado em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Superior Politécnico 

“Jose Antonio Echeverria” (Cuba); Meneses (2015), em sua Tese de Doutorado em 

Ensino de Química.  

 

 

1.1 INTERESSE PELO ESTUDO 

 

 Um estudo adequado de ensino e aprendizagem de Química é aquele que 

potencializa o desenvolvimento integral dos estudantes para uma visão integrada e 

global. Se trata de avaliar os erros e dificuldades de aprendizagem que os 

estudantes sinalizam nos conteúdos abordados em Química no Ensino Médio para o 

desenvolvimento de um enfoque sistêmico e integrado das Reações Químicas. 

 Em meio a esse panorama, surge a necessidade de novas metodologias de 

ensino aprendizagem para a superação destas concepções que estão atreladas aos 

erros e dificuldades de aprendizagem dos estudantes, como também do rompimento 

de uma visão fragmentada dos conteúdos de Química abordados no Ensino Médio.  
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 Lecionando no Ensino Médio há praticamente dez anos, em escolas públicas 

e privadas na cidade de Natal/RN, constatei erros e dificuldades de aprendizagem 

dos estudantes na área de Química. 

 Nos anos de 2011 a 2013, a oportunidade de participar de seminários de 

avaliação dos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

organizados pela Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE) foi 

fundamental para meu interesse de estudo sobre os erros e dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes sobre as Reações Químicas, com o intuito de 

contribuir com visões globais, integradoras que possibilitem compreender a Reação 

Química como um sistema complexo. 

 A experiência acumulada na docência e os resultados e discussões 

expostos durante os seminários despertou e conduziu ao desenvolvimento da 

presente pesquisa, que busca, na esfera do ensino e aprendizagem, compreender 

os erros dos estudantes nas questões objetivas das provas de vestibulares da UFRN 

no período de 2009 a 2013 sobre Reações Químicas.   

 

 

1.2 O OBJETO DE ESTUDO 

 

 Os erros dos estudantes nas questões objetivas das provas de vestibulares 

da UFRN no período de 2009 a 2013 sobre as Reações Químicas. 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 A dissertação tem como objetivo estudar os erros dos estudantes nas questões 

objetivas das provas de vestibulares da UFRN no período de 2009 a 2013 sobre 

as Reações Químicas. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a importância (peso das questões) que o Vestibular da UFRN confere 

sobre as Reações Químicas nas questões objetivas; 
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 Identificar e caracterizar as questões objetivas das provas de vestibulares da 

UFRN no período de 2009 e 2013 sobre as Reações Químicas quanto: às sub-

habilidades, conteúdo conceitual, índice de acerto e a natureza da questão; 

 Identificar os erros dos estudantes nas questões objetivas das provas de 

vestibulares da UFRN sobre as Reações Químicas no período de 2009 e 2013; 

 Planejar uma Unidade Didática para ensinar a explicar as Reações Químicas 

como Sistema Complexo. 

 

 

1.5 A NOVIDADE DO ESTUDO E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

 A temática das Reações Químicas vem sendo abordada por alguns autores 

(MORTIMER; MIRANDA, 1995; ROSA; SCHNETZLER, 1998; POZO; GÓMEZ, 2009; 

FURIÓ; FURIÓ, 2000; JOHNSTONE, 1982, 2006; TALANQUER, 2000, 2006; 

JIMOH, 2005; CHILDS, SHEELAND, 2009; JIMÉNEZ et al., 2007; SANDERSON, 

1968; RUBILAR, 2009; RAVIOLO, 2005; STAVY, 1990; KOZMA; RUSSELL, 1997; 

CACHAPUZ; MARTINS, 1988; SANTOS; MORTIMER, 1999; FILHO; CELESTINO, 

2010) nas últimas décadas. A maioria dos trabalhos que abordam esse conteúdo 

trata de descrever as concepções que os estudantes apresentam sobre as Reações 

Químicas. A novidade do trabalho é o desenvolvimento de uma proposta de ensino e 

aprendizagem de Reações Químicas como um sistema complexo, ou seja, uma 

visão global e integradora das reações, através do estudo dos erros dos estudantes 

nas provas de vestibulares da UFRN no período de 2009 a 2013 sobre as Reações 

Químicas.  

 Busca-se apresentar uma unidade didática que rompa com a forma que se 

vem trabalhando esse conteúdo no dito ensino tradicional, no qual se parte de um 

grande número de situações particulares fragmentadas para chegar à aprendizagem 

do conteúdo sem sistematização. Por meio da Teoria da Formação por Etapas das 

Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin propõe-se uma unidade didática 

com o objetivo de orientar os professores a explicar as Reações Químicas como um 

sistema complexo. Esse aporte teórico é uma via para garantir a internalização da 

estrutura operacional da habilidade do plano externo, com apoio, de forma 

materializada e detalhada, à forma mental, o que possibilita a independência 
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cognoscitiva na solução de situações problemas dentro dos limites de generalização 

partindo dos estudos de Núñez (1992, 1996, 2009).  

 As Reações Químicas estão entre os conteúdos que os estudantes 

apresentam vários erros e dificuldades de aprendizagem e baseado na necessidade 

de ampliar a proposição de trabalhos inovadores que tratem dessa temática com 

uma visão de sistema na sua totalidade, este trabalho contribui como uma nova 

proposta de metodologia para o ensino das Reações Químicas no Ensino Médio. 

 

 

1.6 A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Para a estruturação dos argumentos e considerações, este trabalho é 

organizado em sete capítulos e por fim é apresentado um produto educacional como 

material complementar desta dissertação.  

 O primeiro capítulo apresenta uma introdução da educação científica no 

século XXI, no qual justifica a importância de se estudar Química e as Reações 

Químicas no Ensino Médio no contexto da educação científica no século XXI, como 

também a importância do ensino de Reações Químicas numa visão global e 

integradora de sua abordagem. Também são apresentados os objetivos geral, 

específicos e as novidades do estudo.  

 O segundo capítulo promove uma discussão sobre as concepções 

alternativas, erros e dificuldades de aprendizagem em Química e, especificamente, 

no conteúdo de Reações Químicas, segundo referências de vários autores que se 

debruçaram sobre essa temática de estudo. 

 O capítulo terceiro promove uma discussão da teoria da formação por 

etapas das ações mentais e dos conceitos de P. Ya. Galperin. São discorridos os 

pressupostos como também as etapas e as qualidades desenvolvidas pela teoria. 

 O quarto capítulo aborda a explicação das Reações Químicas como um 

sistema complexo sob a perspectiva do enfoque funcional-estrutural. Promove uma 

discussão sobre o conceito de sistema, os tipos de enfoque sistêmico, a relação 

entre o enfoque e o pensamento teórico, o conceito de invariante e a aplicação 

prática da síntese da amônia como sistema complexo. 

 O capítulo cinco apresenta a metodologia da pesquisa: os erros dos 

estudantes nas provas dos vestibulares da UFRN de 2009 a 2013 sobre as Reações 
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Químicas. A metodologia foi organizada em quatro partes: (1) Fonte de coleta de 

dados e critérios de escolha das questões, (2) Categorias de análise das questões, 

(3) Organização e análise dos dados da pesquisa e (4) Estruturação para 

elaboração do produto de explicar Reações Químicas como um sistema complexo. 

 O capítulo seis apresenta os resultados da pesquisa em função das 

categorias de análise das questões, tais como: peso das questões, sub-habilidade, 

conteúdo conceitual, índice de acerto, índice de acerto, natureza da questão e por 

último os erros dos estudantes sobre as Reações Químicas.  

 O sétimo capítulo apresenta as considerações finais sobre o estudo e a 

discussão sobre propostas para continuidade e ampliação de pesquisas como o 

estudo dos erros e dificuldades de aprendizagem dos estudantes sobre reações 

químicas, como também o desenvolvimento de trabalhos que contribuam pra uma 

visão global e integradora das reações químicas como um sistema complexo. 

 Como material complementar é apresentado o produto educacional, que 

correspondeu a uma Unidade Didática: A orientação para ensinar a explicar as 

Reações Químicas como um sistema complexo. 
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2 O ESTUDO DOS ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE 

REAÇÕES QUÍMICAS  

 

 No capítulo, será dissertado sobre o processo em que se relacionam os 

erros cometidos pelos estudantes na aprendizagem de Química com as concepções 

alternativas e às dificuldades de aprendizagem associadas. Foram apresentadas 

investigações sobre as concepções alternativas, erros e dificuldades de 

aprendizagem que os estudantes sinalizavam na aprendizagem em Química com 

ênfase no conteúdo de Reações Químicas. Este capítulo é dividido em três etapas: 

primeiramente, reflete-se sobre os erros, as dificuldades de aprendizagem e as 

concepções alternativas nas Ciências Naturais; em seguida, discorre-se sobre as 

dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas na Química; e por fim, 

discute-se sobre as dificuldades de aprendizagem sobre Reações Químicas.  

 

 

2.1 O ERRO NA APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS NATURAIS  

 

 O erro na aprendizagem escolar quase sempre foi considerado como um 

sintoma de fracasso e como algo sentencioso. Na escola tradicional, o erro se 

contrapõe a aprendizagem, sendo equivalente a um desvio não desejado da 

aprendizagem, no qual deve ser excluído. Considerado um dos elementos mais 

antigos e arraigados no processo de ensino e aprendizagem, o erro tem se 

apresentado nas Ciências Naturais em diferentes concepções (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2010). 

 Para Socas, Ruano e Palarea (2008), o estudo dos erros cometidos no 

ensino e aprendizagem pode ser suportado em algumas teorias da psicologia 

cognitiva. Neste sentido, a mente do estudante não é uma página em branco, o 

estudante tem um conhecimento prévio que parece suficiente e fornece em mente 

certo equilíbrio. Portanto, a principal razão para a assimilação de novos 

conhecimentos ocorrerem, é que eles devem ter significado para o estudante. 

Aparecem erros no trabalho do estudante, principalmente quando confrontados com 

novos conhecimentos que lhes forçam a fazer um comentário ou reestruturar o que 

já sabem. 
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 Segundo Núñez (2009), na perspectiva da teoria Histórico-Cultural, de L. S. 

Vygotsky, da Teoria da Atividade de A. N. Leontiev e da Teoria de Assimilação das 

etapas de P. Ya. Galerin, os erros são parte de apropriação do conteúdo escolar e é 

uma expressão da relação entre aquilo que se sabe e aquilo que se procura saber, 

no contexto da Zona de Desenvolvimento Próximo, definida por Vygotsky (1998). 

 A ideia de erro para Luckesi (1998) surge quando se existe um padrão 

estabelecido como correto na aprendizagem.  

 

A ideia de erro só emerge no contexto da existência de um padrão 

considerado correto. A solução insatisfatória de um problema só pode ser 

considerada errada, a partir do momento que se tem uma forma 

considerada correta de resolvê-lo; uma conduta é considerada errada, na 

medida em que se tem uma definição de como seria considerada correta, e 

assim por diante. Sem padrão, não há erro. O que pode existir (e existe) é 

uma ação insatisfatória, no sentido de que ela não atinge um determinado 

objetivo que se está buscando. Ao investirmos esforços na busca de um 

objetivo qualquer, podemos ser bem ou malsucedidos. Aí não há erro, mas 

sucesso ou insucesso nos resultados de nossa ação (LUCKESI, 1998). 

 

 Na visão da perspectiva construtivista da teoria piagetiana, os erros são 

parte integrante no processo de construção do conhecimento dos estudantes. O erro 

não é visto como prejudicial, e sim como uma alternativa que foge das referências 

científicas disciplinares. Sendo assim um caminho que permite construir 

representações coerentes com as teorias e modelos das ciências (NÚÑEZ, 

RAMALHO, 2010).  

 Segundo Núñez e Ramalho (2010), estudos na didática das Ciências 

Naturais permitem compreender que os erros na aprendizagem se articulam com os 

obstáculos epistemológicos, conceito definido por Bachelard (1938). Segundo 

Bachelard (1938), os obstáculos epistemológicos se incrustam no conhecimento não 

questionado, ou seja, formas de pensar que estão sedimentadas e incrustadas como 

conhecimentos. Na visão de Pinto (2000), Bachelard (1938) mostrou que não só 

alguns erros poderiam tornar-se úteis como poderiam ser mesmo necessários à 

aprendizagem. É preciso distinguir, segundo ele, entre os erros que não são mais 

que “distração de um espírito cansado” e do “erro positivo”, ou seja, um erro útil para 

quem ensina e quem aprende um determinado conteúdo. Bachelard (1938) faz 
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referência a um conjunto de situações importantes para pensar nos erros que 

ocorriam com os estudantes, situação que afirma em sua primeira obra clássica de 

1938: “A formação do espírito científico” dizendo que a ciência, ao buscar “a 

superação da experiência primeira passou por momentos de estagnação e mesmo 

de regressão” (1996, p. 29). Para ele, “não existe verdade sem erro retificado”. 

Assim, a aprendizagem das ciências exige uma ruptura do novo conhecimento com 

o conhecimento de “senso comum”, que produz o erro (NÚÑEZ; RAMALHO, 2010).  

 Para Núñez (2009) o erro pode ser definido em termos do desvio da 

resposta do estudante em relação ao padrão estabelecido ou ao modelo de 

atividade. Se considerarmos a aprendizagem como um tipo de atividade que tem 

como uma das finalidades fazer o estudante passar de um estado de 

desenvolvimento A para outro estado A+1, o erro é, nessa passagem, uma 

manifestação das dificuldades de aprendizagem e, assim sendo, uma ferramenta 

importante no processo de aprendizagem. Não obstante, supõe-se que no estado 

A+1 o estudante não cometa os erros manifestados no processo. 

 O erro assume formatos diferentes de acordo com Núñez e Ramalho (2010), 

de acordo com o referencial teórico adotado. Na perspectiva condutista, ele é um 

elemento negativo, indesejável para a aprendizagem. No entanto, como já foi dito, 

nas perspectivas que atribuem importância aos processos da aprendizagem e à 

participação ativa dos alunos nesses processos, durante a aprendizagem ele é uma 

oportunidade de aprender. Dessa forma, é inevitável no processo. No final do 

processo da aprendizagem, o erro se manifesta como consequência de dificuldades 

de aprendizagem não superadas. Esse último tipo de erro diz respeito ao Vestibular, 

uma vez que essas provas são resolvidas por estudantes que finalizaram o Ensino 

Médio. 

 Ao discutir os erros dos estudantes quando utilizam conceitos básicos das 

Ciências Naturais em determinados contextos, Carrascosa (2005, p. 186), assinala 

que esses erros têm algumas características comuns, tais como: 

 

 Repetem-se insistentemente ao longo dos diferentes níveis de 
escolaridade, sobrevivendo a um ensino que os contradizem;  

 Estão associados com frequência a uma determinada interpretação de 
um conceito científico dado, diferente das ideias aceitas pela comunidade 
científica;  

 São respostas que os estudantes elaboram com rapidez, estando 
convencidos de que estão corretas;  
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 São equívocos de um grande número de estudantes de diferentes 
contextos, e também de alguns professores.  

 

 Além destas características comuns, os erros conforme Astolfi (1999) 

apresentam diferentes tipologias de erros no processo de aprendizagem dos 

estudantes, tais como: 

 Devido à compreensão das instruções dadas à classe trabalhadora, na medida 

em que os termos utilizados para introduzir exercícios e problemas não são tão 

“transparentes”, como se imaginava, e que é, a compreensão do léxico de cada 

disciplina é plantada de “emboscada”. 

 Decorrentes de costumes escolares ou má interpretação das expectativas, que 

desempenham um papel essencial na atividade diária da sala de aula e o “cola 

dos estudantes”. 

 Observam concepções alternativas de estudantes, de que temos visto até que 

ponto aguentar ao longo da escolaridade e como a surgir nas produções e 

respostas inesperadamente. 

 Relacionados com as operações intelectuais envolvidas, que podem não estar 

disponíveis em estudantes e que, no entanto, parece “natural” para o professor. 

 Estratégias usadas, o que pode ser muito diferente, porque o professor espera 

que o uso de um procedimento padrão, chegando a não compreender a forma ou 

intenção de como o estudante pensou.  

 A sobrecarga cognitiva durante o exercício. A capacidade de trabalho é limitada e 

a carga cognitiva da atividade é muitas vezes subestimada. 

 Os que se originam em outra disciplina, incompreendido na medida em que a 

transferência das competências exigidas parece natural, quando na verdade ele 

não é de todo. 

 Causados pela complexidade do conteúdo, o que nem sempre é percebida como 

tal pela análise das disciplinas habituais ou configurações que são feitas. 

 Causados pela complexidade própria do conteúdo.  

 Quanto à análise dos erros, na visão de Mammino (2002) é um dos mais 

poderosos instrumentos de investigação da aprendizagem dos estudantes. Discutir 

por que algo não está certo envolve a atenção dos estudantes mais profunda e 

obriga a pensar por si mesmos. Os efeitos positivos são importantes e estão 
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associadas com as características de tal análise. Assim Mammino (2002, p. 168), 

destaca:  

 

 Revela-se mais convincente do que a simples declaração de uma 
informação correta. 

 Chama a atenção a detalhes que não são facilmente identificadas em 
uma leitura simples. Favorece a identificação de uma variedade de 
aspectos de cada conceito e contribui para a aprendizagem de uma 
leitura mais crítica de textos. 

 Atinge um impacto significativo em termos de esclarecer o nível de 
conceitos individuais e construções mais complexas, como modelos. 

 Constitui uma forma de “alerta” interno contra a repetição de erros já 
encontrados. 

 Na análise de sentenças em geral, contribui indiretamente para a 
aquisição do hábito de verificar as suas próprias sentenças, que é uma 
ferramenta útil para evitar erros. 

 Ele efetivamente se opõe a tendência de memorização frequentes em 
determinados contextos. 

 É apropriado para o ensino interativo. As interações de classe favorecer 
uma demonstração mais completa da natureza e as implicações do erro, 
esclarecendo, assim, as questões envolvidas. Ao mesmo tempo, a 
análise de erro fornece informações para o professor sobre as 
dificuldades dos estudantes, no qual seria difícil de obter de outro modo. 

 É particularmente eficaz em situações em que os erros têm componentes 
simultaneamente linguísticos e conceituais. Nestes casos, é uma 
ferramenta para melhorar a compreensão conceitual e habilidades 
expressivas dos alunos e sua familiaridade com a linguagem da ciência, 
porque permite discutir os componentes conceituais e linguísticos de 
forma integrada para demonstrar suas relações.  

 

 Segundo Núñez e Ramalho (2010) os erros se relacionam com as 

dificuldades de aprendizagem na medida em que são consequência e manifestação 

delas. As dificuldades de aprendizagem levam a determinados tipos de erros durante 

a aprendizagem e também no final da aprendizagem, quando os estudantes não 

conseguem resolver as dificuldades para aprender. 

 Nas análises de provas objetivas do Vestibular da UFRN, há alternativas que 

correspondem aos distratores que estão relacionados com os erros, que por sua vez 

pode está relacionado com as dificuldades de aprendizagem e concepções 

alternativas. Dessa forma, os erros nesse tipo de avaliação são inferidos nas 

alternativas incorretas (distratores). Nesse contexto, as análises dos erros nas 

provas do vestibular da UFRN sinalizam para dificuldades de aprendizagem e 

concepções alternativas características e sistemáticas na aprendizagem. 
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2.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS NATURAIS  

 

 Kempa (1991) relata que professores e educadores fazem uso frequente de 

“problemas de aprendizagem” e de “dificuldades de aprendizagem”, mas geralmente 

não existe nenhuma definição precisa de seu significado aceita. No entanto, 

segundo o autor, sem um esclarecimento desses termos dificilmente é possível 

começar a identificar tais dificuldades, muito menos falar significativamente sobre a 

sua natureza e sobre como eles podem ser superados ou supridos. 

 Ainda segundo Kempa (1991) é possível aplicar o termo “dificuldade de 

aprendizagem” para qualquer situação em que um estudante não consegue 

entender um conceito relativamente fácil ou a noção de que se deseja na 

aprendizagem de uma ideia, de um conceito na resolução de uma situação 

problema. Tal descrição de “dificuldade de aprendizagem” é de pouco valor prático, 

embora seja demasiadamente geral e abrangente e, além disso, nem sequer sugeri 

as possíveis causas de tais dificuldades. Sendo assim o autor propõe uma definição 

um pouco mais precisa: “a dificuldade de aprendizagem pode existir em qualquer 

situação em que um estudante ou um grupo não consegue alcançar um conceito ou 

ideia, como resultado de um ou mais dos seguintes fatores”: 

i. A natureza das ideias prévias / conhecimento já possuído pelo estudante, ou a 

inadequação de tal conhecimento em relação ao conceito a ser adquirido; 

ii. A demanda e a complexidade de uma tarefa de aprendizagem em termos de 

processamento de informação, em comparação com a capacidade do estudante 

de organizar e manipular a informação;  

iii. Problemas de comunicação decorrentes do uso da linguagem, por exemplo, em 

relação aos termos técnicos ou termos gerais, com significados especializados 

de contexto específico, ou a complexidade da estrutura de sentença e sintaxe 

utilizada pelo professor (em comparação com capacidade linguagem própria do 

estudante). 

iv. Incompatibilidade entre o estilo de aprendizagem do estudante e o estilo de 

ensino utilizado pelo professor.  

 Neste sentido nenhuma reivindicação é feita para que esta definição seja 

abrangente, e pode muito bem haver outros pontos que podem e devem ser 

adicionados a esta definição, no qual ela traz apenas uma tentativa de chamar a 

atenção para as possíveis causas das dificuldades de aprendizagem, que podem ser 
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corrigidas por meio de intervenções ou estratégias pedagógicas adequadas nas 

Ciências Naturais (KEMPA, 1991). 

 A divisão das dificuldades de aprendizagem dos estudantes e as suas 

causas subjacentes nas quatro áreas de acordo com Kempa (1991) é, em certa 

medida, uma questão de conveniência e oportunidade, em que se reflete o fato de 

que estas categorias correspondem a áreas razoavelmente bem estabelecidas de 

pesquisa nas Ciências Naturais. No entanto isto não significa dizer que as áreas 

devem ser encaradas como relativamente independentes umas das outras, pelo 

contrário, existem ligações definitivas entre elas. 

 Suarez (1995) acredita que as dificuldades de aprendizagem, incluindo 

aqueles a que faz referência Kempa (1991) pode ser de origem interna para o 

estudante ou de origem externa. Segundo ele, as dificuldades de aprendizagem de 

origem interna são aquelas derivadas do estilo de aprendizagem e da habilidade do 

estudante em organizar e processar as informações ou competências linguísticas, 

enquanto dificuldades de aprendizagem de origem externa são consideradas 

aquelas derivadas de uma aprendizagem individual a natureza do objeto de 

aprendizagem. 

 Isso não significa que em todos os momentos e que qualquer falta de 

sucesso na aprendizagem pelo estudante pode ser atribuída à deficiência nos 

termos de aprendizagem mencionados por Suarez (1995) e Kempa (1991). Uma vez 

que existem outros fatores que podem prevalecer em uma situação particular e, 

portanto, sendo também responsável pela falta de sucesso acadêmico de um 

estudante. 

 Johnstone (1984) explica que muitas das dificuldades de aprendizagem das 

Ciências Naturais são provenientes da relação entre a capacidade de 

processamento de informação dos estudantes e as exigências da tarefa. Ainda 

segundo o autor existem mais fatores que podem estar relacionados às dificuldades 

de aprendizagem dos estudantes, tais como: 

 Preparação acadêmica prévia dos estudantes; 

 A natureza dos temas em estudo; 

 As lacunas da historia e evolução da ciência não é considerado nos livros 

didáticos;  

 Falta de interesse por parte de alguns estudantes. 
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 Os estudantes podem apresentar dificuldades de aprendizagem, na qual 

podem ser derivadas de algumas fontes. Existem pelo menos três possibilidades 

(JOHNSTONE, 1984):  

1) A natureza da própria ciência torna inacessível; 

2) Os métodos pelos quais são tradicionalmente abordados os problemas da 

ciência; 

3) Os métodos pelos quais os estudantes aprendem estão em conflito com uma ou 

ambas as opções acima. 

 Segundo Cardénas (2006) muitos dos estudantes durante o ensino básico e 

até mesmo no ensino superior, quando enfrentou em sua carreira o estudo das 

Ciências Naturais, apresentaram dificuldades de aprendizagem em geral e em 

particular para certas questões. Essas dificuldades se manifestam principalmente em 

pouco interesse de estudo dos estudantes e geralmente sua atitude passiva na sala 

de aula. Além disso, o autor reforça que a caracterização das dificuldades de 

aprendizagem se refere a uma origem interna, em que são susceptíveis de 

estabelecer a capacidade mental dos estudantes e as suas relações com a 

demanda de uma tarefa. 

 Para Oñorbe de Torre e Sanchez Jimenez (1996) os estudantes apresentam 

bastante dificuldade em utilizar estratégias para resolução de problemas como 

também apresentam dificuldade para compreender os enunciados dos problemas. 

Os estudantes assumem em parte a sua responsabilidade pela falta de estudo, e, 

atribuiu a influência sobre seu fracasso na aprendizagem em erros de cálculo ou não 

entender em sala de aula o conteúdo apresentado. Para os autores, os estudantes 

estabelecem entre si suas dificuldades relacionadas com: 

 Procedimento de resolução; 

 A falta de estudo e interesse; 

 A falta de entendimento do enunciado; 

 O ensino recebido com abordagem excessiva de problemas; 

 Os erros de cálculo e falhas de memória. 

 Segundo Núñez e Ramalho (2010) o modelo da aprendizagem como 

processamento da informação se relaciona com a informação a ser processada e 

com as formas usadas para esse processamento. Sendo assim, ele aponta para a 

compreensão das dificuldades dos estudantes, face à tarefa determinada, como 
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consequência das informações e dos procedimentos de processamento das 

informações analisados na solução de problemas. As diferentes demandas 

cognitivas exigem dos estudantes ativar mecanismos nas diferentes memórias.  

 Nesta visão na qual a aprendizagem é uma atividade complexa, de marcado 

caráter social, em que os fatores afetivos são tão relevantes como os de natureza 

cognitiva, as análises das dificuldades de aprendizagem dos estudantes face às 

perguntas das provas de Ciências Naturais do Vestibular da UFRN, desde o modelo 

da aprendizagem como processamento da informação, fornecendo pistas 

fundamentais na discussão dos resultados dessas avaliações (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2010).  

 

 

2.3 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS NA APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS 

NATURAIS  

 

 Segundo Velasco e Garritz (2003) no ensino da ciência são necessários que 

o professor tenha informações sobre o que o estudante sabe para chegar à sala de 

aula. Assim, a literatura sobre as Ciências Naturais apresentam diversos estudos 

sobre a compreensão dos estudantes a respeito dos fenômenos naturais. Esses 

estudos descobriram que, mesmo antes que eles tenham todas as lições, os 

estudantes têm seus próprios pontos de vista e explicações, bem como a sua própria 

língua; todos os quais são geralmente diferentes dos gerados pelo meio científicos.  

 Estas informações prévias que os professores devem conhecer dos 

estudantes, apresentam diferentes denominações que atualmente é muito discutido 

como sendo as “concepções alternativas”.  

 As concepções alternativas sobre os objetos de estudo apresentam várias 

denominações. De acordo com Giordan e De Vecchi (1996) apud Silva e Núñez 

(2008), inicialmente as concepções alternativas foram denominadas de pré-

concepções, erros conceituais, concepções errôneas, no geral atribuindo-lhe uma 

concepção negativa.  

 Na visão de Cubero (1994) cada um desses termos, embora eles estejam 

dentro da mesma perspectiva, tem um sentido diferente das concepções 

alternativas, e leva a diferentes implicações para o ensino e a pesquisa. As pré-

concepções são usadas como a expressão de certo número de ideias que têm o 
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estatuto de generalizada, como os que caracterizam o conhecimento científico. 

Concepções alternativas são usadas como o conjunto de compreensões 

relacionadas a um mesmo conjunto de fenômenos e diferentes dos modelos da 

explicação científica. Estes são usados para enfatizar a existência de conceitos no 

assunto, e indicam que os estudantes desenvolveram representações autónomas 

para conceituar sua experiência com o mundo. As concepções errôneas implicam na 

comparação das ideias do estudante com o conhecimento científico, e são 

valorizados como errada. 

 Segundo Núñez e Ramalho (2010), há também autores que usam o termo 

“ideias prévias”, enquanto outros fazem referência a “teorias espontâneas”, “ciências 

dos estudantes”, “concepções alternativas” e “concepções espontâneas”, dentre 

outras denominações utilizadas. Para interpretar e explicar fenômenos o estudante 

constrói as denominadas ideias prévias. Elas são caracterizadas por construções 

pessoais que os estudantes utilizam para explicar e interpretar eventos naturais. 

Elas resultam do contato social do estudante com os outros nos cenários 

socioculturais.  

 Para López (2009) as “concepções alternativas” referem-se às ideias dos 

estudantes sobre fenômenos científicos específicos que lhes permitam compreender 

e dar-lhe sentido. Ideias que são alternativas para os principais conceitos das 

diversas disciplinas das ciências naturais. Elas são caracterizadas por construções 

pessoais em interação diária com o mundo, são bastante estáveis e resistentes à 

mudança, são comuns entre pessoas de diferentes idades, educação, país de 

origem (universalidade) e apresentam natureza implícita contra conceitos explícitos 

da ciência (POZO; GOMEZ; LEMON, 1991) são dominados pelo caráter perceptivo.  

 Segundo Campanario e Otero (2000) por muitos anos, os professores 

realizaram seu trabalho como se as mentes de seus estudantes eram órbitas vazias 

em que se tinha que colocar o conhecimento. A metáfora do professor como um 

transmissor de conhecimento ou a aprendizagem como um processo de 

preenchimento de um recipiente ou escrevendo em uma lousa em branco, refletem 

claramente esses pontos de vista, hoje quase completamente abandonados na 

educação científica. No entanto, é sabido que os estudantes apresentam um 

conjunto diverso de ideias prévias, pré-conceitos ou concepções alternativas sobre 

os conteúdos científicos, no qual geralmente se encontra erradas, mas são fatores 

chaves para a aprendizagem da ciência.  
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 Carrascosa (2005) ao considerar as concepções alternativas, o autor 

distingue “erro conceitual” de “concepções alternativas”. Na visão desse autor, 

 

 Erros conceituais são respostas rápidas, seguras, porém contraditórias 
em relação aos conhecimentos científicos vigentes. São amplamente 
presentes nos trabalhos dos estudantes e se repetem insistentemente.  

 Concepções alternativas são ideias que levam a erros conceituais 
(CARRASCOSA 2005, p. 12).  

 

 Ou seja, as concepções alternativas estão na base, são os fundamentos dos 

erros.  

 De acordo com Dreyfus, e Jungwirth (1988, apud FLORES; RUIZ, 2011), a 

origem das concepções alternativas, depois de uma educação formal pode ser 

encontrada em: 

 As experiências diárias dos alunos são apresentadas a classe. 

 A experiência adquirida durante a instrução de sala de aula. 

 As propagadas por professores e livros didáticos. 

 Segundo Núñez e Ramalho (2010, p. 16): 

 

O estudo das concepções alternativas tem-se fortalecido nos últimos anos 
como uma linha de pesquisa prioritária das Didáticas das Ciências Naturais 
e da Matemática, como uma ferramenta para se criar hipóteses e estudar 
dificuldades de aprendizagem e os erros nesse processo. Se o tipo de 
concepções alternativas é importante nesse campo de pesquisa, com 
implicações significativas para se pensar estratégias de ensino, a origem 
dessas concepções também tem sido objeto de estudo, uma vez que a 
origem dessas concepções é outro fator que influencia as possibilidades da 
aprendizagem efetiva. 

 

 Na visão de Pozo, Gómez-Crespo e Limón (1991), as concepções 

alternativas podem ser classificadas em três grupos, que se originam em três tipos 

de conceitos ligeiramente diferentes, embora em interação contínua. Não se trata de 

estabelecer três tipos distintos de ideias, e que as coisas podem ser bastante 

complexas, para ocorrer interação entre esses fatores. No entanto, eles podem 

diferenciar três possíveis fontes para as ideias dos estudantes, tal como se destaca 

a seguir: 

a) Concepções alternativas de origem sensorial: são as concepções espontâneas. 

Elas se formam na tentativa de dar sentido às atividades diárias e basear-se 

essencialmente sobre a utilização de regras de inferência causal aplicadas aos 
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dados recolhidos - no caso de o mundo natural - por processos sensoriais e 

perceptivos. 

b) Concepções alternativas de origem social ou cultural: são concepções induzidas. 

A origem destas concepções esta na interação do estudante com o seu ambiente 

social e cultural que o rodeiam. A cultura corresponde entre outras coisas, um 

conjunto de crenças compartilhadas por grupos sociais, de modo que a educação 

e a socialização estariam entre seus objetivos prioritários para assimilação 

dessas crenças pelos estudantes. Uma vez que o sistema de ensino não é o 

único veículo é hoje - e às vezes nem mesmo o mais importante - transimisión 

cultural, os estudantes concordariam em salas de aula com crenças socialmente 

induzidas sobre inúmeros fatos e fenômenos. 

c) Concepções alternativas de origem analógica ou escolar: são as concepções 

análogas. Com muita frequência as ideias que os alunos obtêm do conhecimento 

escolar não apenas refletem erros conceituais presentes em livros didáticos ou 

nas explicações recebidas. Elas refletem um “erro” didático na forma como lhes 

são apresentados os saberes científicos. Levando assim os estudantes a 

fazerem analogias entre o conhecimento científico e seus próprios 

conhecimentos. A consequência mais direta disso é uma incompreensão da 

própria natureza do discurso científico, que se confunde e mistura com seu 

conhecimento sensorial e social.  

 Segundo Taber (2002) os estudantes vêm para as aulas com todos os tipos 

de concepções alternativas, provenientes de várias fontes, e assim não há grande 

espaço para novos métodos de ensino que está sendo mal interpretado em termos 

de conhecimento e entendimento existente. Wandersee, Mintzes, e Novak (1994) 

apud Wenning (2008) geraram oito reivindicações baseadas nas investigações 

“emergentes” relativos às concepções alternativas na ciência.  

 Reivindicação 1: Os estudantes vêm para a instrução da ciência formal com um 

conjunto diversificado de concepções alternativas relativas a objetos e eventos 

naturais.  

 Reivindicação 2: As concepções alternativas que os estudantes trazem para o 

conhecimento formal da ciência através da idade, capacidade, gênero e 

fronteiras culturais. Não importa o quão talentoso um grupo de estudantes seja, 

cada grupo terá estudantes com concepções alternativas, independentemente da 

origem. 
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 Reivindicação 3: Concepções alternativas são resistentes a estratégias de ensino 

convencionais. Concepções alternativas dos alunos são muito difíceis de mudar; 

apenas abordagens de ensino muito específicas têm mostrado promessa de 

obter os estudantes a aceitar novas explicações. 

 Reivindicação 4: Concepções alternativas muitas vezes são explicações de 

fenômenos naturais oferecidos por gerações anteriores de cientistas e filósofos. 

Os estudantes muitas vezes mantem as mesmas vistas que os detidos pelos 

primeiros cientistas. 

 Reivindicação 5: Concepções alternativas têm suas origens em um conjunto 

diversificado de experiências pessoais, incluindo observação direta e percepção, 

a cultura de pares, e língua, bem como nas explicações dos professores e 

materiais de instrução.  

 Reivindicação 6: Os professores muitas vezes se direcionam para as mesmas 

concepções alternativas dos seus estudantes. Da mesma forma, professores de 

ciências, mesmo experientes e cientistas com graus avançados, por vezes, 

agarrar-se a concepções alternativas que sejam detidas por seus estudantes. 

 Reivindicação 7: Conhecimento prévio dos estudantes interage com 

conhecimento apresentado na instrução formal, resultando em uma grande 

variedade de métodos de aprendizagem para o mesmo tema. 

 Reivindicação 8: Abordagens de ensino que facilitam a mudança conceitual 

podem ser ferramentas de sala de aula eficazes. 

 Yip din e Yan (1998) explica que um importante resultado dos estudos sobre 

concepções alternativas dos estudantes é revelar as possíveis causas de seus 

problemas na aprendizagem da ciência. Este conhecimento vai fornecer pistas para 

o dispositivo de estratégias de ensino eficazes que podem impedir o 

desenvolvimento de mal-entendidos e levar a mudanças conceituais. De acordo com 

a natureza dos problemas de aprendizagem, as concepções alternativas dos 

estudantes podem ser atribuídas as seguintes categorias: 

1) Ideias informais formadas a partir de experiências cotidianas que as crianças 

trazem para a sala de aula; 

2) Ideias errôneas desenvolvidas durante o ensino devido à falta de entendimento;  

3) Conceitos errados propagados por professores e livros didáticos. 
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 De acordo com Olenick (2008) para superar as concepções alternativas 

requer as seguintes etapas distintas:  

i. Os professores devem reconhecer que existem concepções alternativas. 

ii. Os professores sondar para concepções alternativas do estudante através de 

manifestações e perguntas. 

iii. Os professores pedir aos estudantes para esclarecer a sua compreensão e 

crenças. 

iv. Os professores fornecem contradições com concepções alternativas dos alunos 

através de perguntas, implicações e manifestações. 

v. Os professores incentivam a discussão, convocando os estudantes a aplicar os 

conceitos físicos em seu raciocínio. 

vi. Os professores promover a substituição do equívoco com novos conceitos 

através de (a) questões, (b) experimentos mentais, (c) situações hipotéticas com 

e sem a lei física subjacente, e (d) experiências ou demonstrações destinadas a 

testar hipóteses. 

vii. Os professores avaliar a compreensão dos estudantes, colocando questões 

conceituais. 

 Segundo Martínez (1999, p. 93) “a natureza das concepções alternativas 

poderia ser formulada com base em quatro princípios básicos, tais como a 

estruturação implícita, de diversidade-coexistência, a sistematicidade- 

homogeneidade limitada e da probabilidade”.  

a) A natureza das concepções alternativas de “estruturação implícita”: de acordo 

com essa visão, os estudantes manifestam suas ideias através de questionários 

e entrevistas, onde estas ideias não são as concepções alternativas em si, 

apenas suas manifestações exteriores mediadas por fatores tais como o contexto 

ou a tarefa.  

b) A natureza das concepções alternativas de “diversidade-coexistência”: de acordo 

com essa visão, podem existir várias concepções para um mesmo fenômeno. As 

concepções não seria uma consequência dos traços de um indivíduo, mas são 

característicos das relações entre o indivíduo, o conteúdo e contexto. Segundo 

Linder (1993, apud MARTÍNEZ, 1999) denomina esse fenômeno é de dispersão 

conceitual, e muitos autores se referem a ele quando eles sugerem a 

possibilidade de que eles podem coexistir no mesmo estudante diferentes 

concepções decorrentes em uma determinada situação. 
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c) A natureza das concepções alternativas de “homogeneidade-sistematicidade”: de 

acordo com esta visão, embora as concepções alternativas não apresentem um 

nível semelhante de homogeneidade e estruturação das teorias científicas, elas 

não estão fragmentadas de forma incoerente, ou seja, corresponde a um 

conhecimento que apresenta sistematização e homogeneidade qualitativamente 

diferente do conhecimento científico.  

d) A natureza das concepções alternativas de “probabilidade”: de acordo com esta 

visão as concepções alternativas dos estudantes é uma situação de incerteza no 

resultado, uma vez que segundo o autor a maioria dos estudos sobre as 

concepções alternativas opta por uma abordagem determinista em que se tem 

um resultado preciso. Nesta concepção o resultado é decorrente de um processo 

de decisão dentre diversos argumentos ou opções que tem o mesmo status, no 

qual se apresenta uma lógica probabilística no resultado. 

 Conforme Núñez e Ramalho (2010) os erros são a manifestação 

fenomenológica das dificuldades de aprendizagem que se relacionam com as 

concepções alternativas. Contribuir para a aprendizagem dos estudantes significa 

trabalhar não só o erro, mas também o que pode causar esse erro, ou seja, as 

dificuldades de aprendizagem e as concepções alternativas. Nesse sentido, os erros 

revelados nas respostas dos alunos nas provas do Vestibular da UFRN permitem 

criar hipóteses sobre suas relações com as dificuldades de aprendizagem e as 

concepções alternativas, a fim de se criar modelos explicativos sobre a não 

aprendizagem dos conteúdos das Ciências Naturais e da Matemática pelos alunos e, 

dessa forma, se pensarem estratégias de ensino. 

 

 

2.4 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

EM QUÍMICA  

 

 As dificuldades de aprendizagem do conhecimento químico vêm expressas 

em erros conceituais, os quais, por sua vez, são expressões das concepções 

alternativas. Nos últimos anos, muitos estudos têm sido realizados para identificar as 

concepções alternativas e as dificuldades dos estudantes na aprendizagem de 

Química. Estas, por sua vez, se agrupam nas seguintes perspectivas (JIMÉNEZ, 

2007). 
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 A matéria sob o ponto de vista macroscópico e microscópico; 

 A linguagem química sejam fórmulas, equações químicas, modelos etc.; 

 As características das reações químicas, tais como calor de reação, equilíbrio 

químico e velocidade (rapidez) das reações químicas; 

 Os tipos de reações químicas (ácido-base e redox) e os processos 

eletroquímicos. 

 No quadro 1 resume algumas dificuldades de aprendizagem e concepções 

alternativas relativas à matéria do ponto de vista macroscópico e microscópico. 

 

Quadro 1: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
a matéria sob o ponto de vista macroscópico. 

Conceitos Químicos 
Dificuldades e/ou concepções 

 

Substâncias e Misturas 

Dificuldade para diferenciar mistura de 
compostos. 
Dificuldade de diferenciar elemento de 
substância pura. 

Estados e Mudanças de fase 
Os gases não possuem massa. 
Quando um líquido ferve, as bolhas são do ar 
que escapa. 

Reação Química 

Não há distinção entre transformação química 
e física. 
Falta de compreensão da conservação da 
massa. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 211.  

 

 Conforme o quadro sete constatam-se dificuldades dos conceitos químicos 

de substâncias e misturas, estados e mudanças de fase, reação química. Os 

conceitos químicos de substância, mistura são os pilares fundamentais em Química, 

sendo integrantes do currículo do ensino médio, no qual os estudos das principais 

dificuldades desse conteúdo contribuem para uma melhor aprendizagem por parte 

dos estudantes.  

 Há outros exemplos de dificuldades de aprendizagem e concepções 

alternativas dos estudantes com relação às transformações que englobam a matéria 

sob o ponto de vista microscópico, apresentado no quadro 2. 
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Quadro 2: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
a matéria sob o ponto de vista microscópico. 

Conceitos Químicos Dificuldades e/ou concepções 

Teoria corpuscular da 
matéria 

Apresentar a concepção de que a matéria é 
contínua. 
Entender a partícula como uma parte pequena da 
substancia. 
Possuir modelos alternativos diferentes dos 
científicos. 
Atribuir a todos os compostos uma estrutura 
molecular. 
Atribuir a todos os elementos uma estrutura 
atômica. 
Possuir concepções alternativas sobre a estrutura 
dos eletrólitos. 

Ligação química: covalente, 
iônica, metálica e forças 

intermoleculares 

Entender que os átomos se unem para completar 
os oito elétrons da camada de valência.  
Não distinguir ligação iônica de covalente. 
Não entender a polaridade das ligações: as cargas 
parciais dos átomos são cargas iônicas. 

Partículas nas mudanças de 
fase 

Não distinguir entre transformação química e física. 
Entender que ligações entre átomos das moléculas 
se rompem. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 213. 

 

 Quanto à relação entre os níveis microscópicos e macroscópicos da matéria, 

existem dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas dos estudantes 

com relação à quantidade de matéria e a estrutura dos gases, sólidos e líquidos, 

apresentado no quadro 3. 

 

Quadro 3: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
a relação entre os níveis microscópico e macroscópico. 

Conceitos Químicos Dificuldades e/ou concepções 

Quantidade de substância 

Apresentar dificuldades para compreender e utilizar 
o conceito quantidade de substância. 
Confundir quantidade de substância com massa 
molar. 

Estrutura dos gases, sólidos 
e líquidos 

Entender que átomos ou moléculas de um sólido 
não se movem. 
Ter dificuldade em aceitar a existência do espaço 
vazio entre as partículas. 
Apresentar a visão molecular de uma estrutura 
gigante iônica ou covalente. 
Confundir as forças intermoleculares e as ligações 
intramoleculares em um sólido. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 213. 
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 No que se diz a respeito das dificuldades de aprendizagem e concepções 

alternativas sobre a linguagem química, apresentam no quadro 4. 

 

Quadro 4: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
a linguagem química. 

Conceitos Químicos Dificuldades e/ou concepções 

Fórmulas químicas 
Confundir os índices das fórmulas moleculares dos 
elementos com a estrutura molecular. 
Confundir os índices das formulas com as valências. 

Balanceamento e 
interpretação da reação 

química. 

Entender que os átomos se unem para completar os oito 
elétrons da camada de valência. 
Modificar o índice das formulas com o objetivo de igualar 
as equações químicas. 
Não compreender os coeficientes estequiométricos como 
uma relação numérica entre as moléculas das espécies 
reagentes. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 214.  

 

 No quadro 5 mostra as dificuldades de aprendizagem e concepções 

alternativas sobre as equações químicas. 

 

Quadro 5: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
a as reações químicas. 

Conceitos Químicos Dificuldades e/ou concepções alternativas 

Interpretação molecular 
de uma reação química 

Falta de compreensão da conservação dos elementos 
nas reações químicas. 

Calor de reação 

Entalpia de uma reação: falta de compreensão da 
entalpia de uma reação química em função da energia 
absorvida e liberada na ruptura e na formação das 
ligações. 

Equilíbrio químico 

O equilíbrio químico não é um processo dinâmico. 
Confusão entre quantidade de substancia e 
concentração na expressão da constante de equilíbrio. 
O principio de Le Chatelier é aplicado a equilíbrios 
heterogêneos, sem considerar as fases dos reagentes 
e produtos. 
Um catalisador pode alterar de maneira diferente as 
velocidades de reação nos sentidos direto e inverso e, 
consequentemente, modifica o estado de equilíbrio 
químico. 

Velocidade da reação 

A reação no sentido inverso não começa até que 
tenha finalizado a reação no sentido direto. 
Os mecanismos de reação não implicam a ruptura das 
ligações. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 214.  
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 Há ainda dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas por 

estudantes do Ensino Médio com relação aos tipos de Reações Químicas, além de 

outros conceitos e temas, como pilhas e células eletroquímicas. No quadro 6 é 

apresentado um resumo da literatura sobre essa temática. 

 

Quadro 6: Principais dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 
os tipos de reações químicas. 

Conceitos Químicos Dificuldades e/ou concepções alternativas 

Ácidos e bases 

Confusão entre os modelos de Arrhenius e de Bronsted-
Lowry. 
As bases não contem hidrogênio. 
O ácido conjugado de uma base fraca é um ácido forte e 
vice-versa. 
Quando os ácidos e as bases reagem sempre formam 
uma dissolução neutra. 

Oxidação – redução 

O estado de oxidação de um elemento sempre é igual à 
carga do íon monoatômico desse elemento. 
Os processos de oxidação e redução podem ocorrer 
independentemente. 

Pilhas 

O ânodo esta carregado positivamente porque perde os 
elétrons; o cátodo é negativo porque ganha elétrons. 
Em uma pilha a ponte salina proporciona elétrons para 
completar o circuito. 

Células eletrolíticas 

A polaridade dos terminais não tem efeito no ânodo e no 
cátodo. Na superfície dos eletrodos inertes não ocorre 
nenhuma reação química. 
Não há relação entre a fem de uma pilha e a magnitude 
da voltagem necessária para produzir eletrólise. 

Fonte: Adaptado, JIMÉNEZ, 2007, p. 215. 

 

 Segundo Núñez e Silva (2008) o estudo das dificuldades de aprendizagem 

se constitui numa tarefa profissional do professor, na medida em que auxilia a 

compreensão do processo de aprendizagem. Dessa forma, o professor pode 

planejar e organizar atividades que contribuam para a superação dos obstáculos na 

aprendizagem de conteúdos químicos no Ensino Médio. 

 Para Caamaño (2007), as concepções alternativas e as dificuldades de 

aprendizagem da Química podem ser atribuídas a três fatores: 

 A natureza da própria disciplina; 

 O pensamento e os processos de raciocínio dos estudantes; 

 O processo de ensino obtido na escola; 



48 
 

 Neste contexto, analisa-se cada um destes fatores que estão diretamente 

relacionados às concepções e dificuldades de aprendizagem dos estudantes no que 

se diz a respeito da Química na visão de Caamaño (2007). 

 

A) Dificuldades relativas da natureza da própria disciplina Química. 

 Um dos pontos de concepções e dificuldades de aprendizagem está à 

própria natureza da disciplina da Química, como ocorre também nas demais 

ciências, visto que insere um conjunto de dificuldades na aprendizagem pelos 

estudantes do Ensino Médio. Uma das dificuldades conceituais da Química 

corresponde à existência de três níveis de descrição da matéria: macroscópico 

(observacional); microscópico (atômico-molecular) e representacional (símbolos, 

fórmulas e equações). Os estudantes devem mover-se entre os três níveis mediante 

o uso de uma linguagem que nem sempre diferencia de forma clara em que nível 

este se encontra na aprendizagem da Química. 

 Outro fator que gera dificuldades de aprendizagem da Química é o caráter 

evolutivo dos modelos e teorias e o uso de diferentes modelos e teorias no contexto 

da aprendizagem escolar. Neste sentido, a aprendizagem exige do estudante a 

necessidade de usar modelos e teorias diferentes para uma mesma área conceitual 

da Química, conduzindo assim a realização de vários processos de integração e 

diferenciação conceitual ao longo de sua aprendizagem escolar. 

 Alguns modelos de teorias exigem a realizar estes processos, como: 

modelos atômicos, modelos de gases, Teoria corpuscular, Teoria cinético-molecular, 

Teoria atômico-molecular, Teorias de ácidos e bases, Teorias de oxidação e 

redução, Teorias sobre a velocidade das Reações Químicas elementares e Modelos 

de ligação. 

 A linguagem Química é outro indicativo de dificuldade de aprendizagem 

pelos alunos que incluem termos, símbolos, fórmulas e representações. A literatura 

aponta diversas dificuldades que são observadas: ambiguidade da linguagem 

química no nível descritivo; ausência de termos apropriados para um nível estrutural 

determinado; termos e fórmulas químicas com significados múltiplos ou 

indeterminados; termos cujo significado varia segundo o contexto teórico que 

ocorrem; termos com significados diferentes da vida cotidiana e na Química; 

limitações dos códigos representativos dos diagramas e modelos estruturais 

(CAAMAÑO, 2007). 
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B) Dificuldades relativas ao pensamento e os processos de raciocínio 

dos estudantes. 

 Algumas das causas da formação das concepções alternativas e 

dificuldades de aprendizagem ligadas às formas de pensamento e aos processos de 

raciocínio dos estudantes podemos apontar, segundo Caamaño (2007), 

 A influência da percepção macroscópica nas analises do mundo microscópico; 

 Tendência a transferir as propriedades macroscópicas das substancias as 

propriedades microscópicas das partículas; 

 Tendência a utilizar explicações metafisicas ou teleológicas em lugar de 

explicações físicas; 

 Uso do pensamento analógico em forma superficial; 

 Dificuldade de transferir um conceito a um contexto distinto daquele em que se 

foi aprendido; 

 Dificuldade de compreensão de processos que exigem ser pensados através de 

uma serie de etapas; 

 Construção de modelos alternativos relacionados às teorias químicas; 

 

C) O processo de ensino obtido na escola 

 No caso dos processos de ensino obtido na escola, podemos citar diferentes 

dificuldades de aprendizagem atribuídas a estes processos, como Caamaño (2007) 

destaca, 

 Apresentação de forma acabada dos conceitos e teorias; 

 Apresentação de teorias hibrida nos livros de texto; 

 Apresentação dos conceitos em um contexto reducionista de seu significado; 

 Nenhuma explicação dos diferentes níveis de formulação de conceitos; 

 Atenção insuficiente aos aspectos estruturantes da matéria, em especial, o nível 

atômico, molecular e iônico.  

 Uso inadequado da linguagem, sem explicar suas limitações e ambiguidades; 

 Utilização de exemplos tendenciosos que podem levar a erros conceituais 

quando são generalizados; 

 Utilização de códigos de representação gráfica com significado ambíguo; 
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 Uso frequente de atividades baseadas em algoritmos que não buscam a 

compreensão dos conceitos e sim sua aplicação de forma mecânica; 

 Uso de critérios de sequencias inadequados. 

 Algumas dessas dificuldades de aprendizagem em Química foram 

observadas nas provas realizadas no vestibular da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sendo apontadas em seu relatório pedagógico (2007). 

 

 

2.5 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS NAS 

DIMENSÕES: QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS, TERMODINÂMICAS, 

CINÉTICAS E DE EQUILÍBRIO 

 

 O conhecimento de Reação Química é um dos que oferecem maior 

dificuldade para o ensino e aprendizagem como é constatado na literatura 

(MORTIMER; MIRANDA, 1995; ROSA; SCHNETZLER 1998; POZO; GÓMEZ, 2009; 

FURIÓ; FURIÓ, 2000; JOHNSTONE, 1982, 2006; TALANQUER, 2000, 2006; 

JIMOH, 2005; CHILDS, SHEELAND, 2009; JIMÉNEZ et al., 2007; SANDERSON, 

1968; RUBILAR, 2009; RAVIOLO, 2005; STAVY, 1990; KOZMA E RUSSELL, 1997; 

CACHAPUZ; MARTINS, 1988; SANTOS; MORTIMER, 1999; FILHO; CELESTINO, 

2010).  

 Neste sentido, no quadro 7 apresentam-se estudos onde foram investigadas 

as dificuldades de aprendizagem dos estudantes relacionadas às Reações Químicas 

de uma forma geral na literatura.  

 

Quadro 7: Dificuldades de aprendizagem sobre reações químicas: aspecto geral. 

DIFICULDADES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS: 
ASPECTO GERAL 

AUTOR(ES) DIFICULDADES IDENTIFICADAS COM ESTUDANTES 

Andersson 
(1990) 

As dificuldades encontradas no estudo realizado pelo autor são 
que os alunos apontam que durante uma reação química ocorre o 
mero desaparecimento de alguma(s) substância(s); constatou que 
os estudantes apresentam a ideia de que durante uma reação 
química pode ocorrer mudança de estado físico da substância, 
isto é, ela pode desaparecer de um dado lugar simplesmente por 
que se deslocou; verificou que o estudante recorre a uma espécie 
de transmutação para explicar as reações químicas, isto é, nesse 
tipo de explicação, não apenas um tipo de substância pode ser 
transmutado em outra como também a matéria pode ser 
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transmutada em energia. 

Shollum (1982) 

O autor chama a atenção para as explicações dos estudantes 
sobre a formação da ferrugem em um prego. Verificou que estes 
apresentam a ideia de que a ferrugem está no ar e se desloca 
para o prego por que ele está úmido. Reforçando assim a ideia de 
que uma substancia pode desaparecer de um local pelo fato de 
ter se deslocado. Além disso, o autor faz referência sobre as 
explicações dos estudantes sobre cinco eventos do cotidiano 
envolvendo reações químicas. As considerações feitas por esses 
estudantes mostraram que qualquer mudança (cor ou estado) é 
considerada transformação química, implicando uma confusão 
muito grande entre reação química e mudança de estado. 

Meheut e 
colaboradores 

(1985) 

O autor chama a atenção para as explicações dos alunos quanto 
à questão de modificação, revelando que os estudantes apresenta 
a conotação de estado físico ou de forma durante a 
transformação. O autor obteve as concepções dos estudantes 
com relação à combustão do álcool.  

Aragão e col. 
(1991) 

O autor e seus colaboradores apontam a ideia que aparece entre 
os alunos (as) do ensino médio brasileiro: transformação química 
com uma simples mistura. Neste trabalho foi verificado que parte 
dos alunos conceberam uma transformação química como uma 
transformação onde há formação de novo(s) material (is), 
enquanto outros conceberam a concepção de uma transformação 
química sendo apenas uma simples mistura. 

Stravidou e 
Solomonidou 

(1989) 

As autoras constataram que estudantes gregos se expressam 
sobre reações químicas num nível de ‘concretude’ restrito a 
manifestações externas visuais de mudanças da matéria. Sendo 
assim todos os atributos de reação química são expressos pelos 
estudantes restringindo-se ao nível macroscópico, não havendo 
nenhum atributo microscópico.  

Vogelezang 
(1987) 

O autor estudando o desenvolvimento do conceito de substância 
em cursos secundários constatou que o conceito de reação 
química, definido como sendo o aparecimento de novas 
substâncias, não leva necessariamente os estudantes a aceitar 
essa visão. Os estudantes assumem, pelo menos inicialmente, 
que em uma reação química o material é conservado e apenas 
adquire novas propriedades. Neste caso, uma substancia é 
considerada uma ‘fonte’ de propriedades. 

Mortimer e 
Miranda (1995) 

Os autores verificaram que entre os estudantes aparece a forma 
‘animista’ de explicar as reações químicas. Neste caso essa 
característica é atribuída às substancias como se fossem seres 
vivos e tivessem vontade de se combinar. Os autores relatam um 
exemplo dessa situação, na investigação das ideias dos 
estudantes durante uma experiência de combustão. 

Rosa e 
Schnetzler 

(1998) 

Os autores relatam uma revisão ampla a respeito de concepções 
alternativas de alunos (as) sobre transformação química, 
constatando os seguintes problemas: A concepção de 
continuidade da matéria constitui para os alunos (as) um 
obstáculo importante na construção do conceito transformação 
química; As explicações dos alunos sobre transformação química 
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concentram-se no nível macroscópico, isto é, no campo 
fenomenológico; A transferência de aspectos observáveis no nível 
macroscópico para o nível microscópico impede que os (as) 
alunos (as) construam modelos explicativos coerentes que se 
aproximem mais dos modelos científicos. 

Veronez, 
Recena e 

Veronez Karina 
(2004) 

Os autores realizaram uma pesquisa para verificar as concepções 
dos alunos do curso de educação de jovens e adultos sobre 
transformações químicas, identificaram algumas concepções dos 
alunos sobre os conceitos: Às entidades envolvidas em uma 
transformação química; Às evidências das transformações; À 
explicação das transformações ocorridas; À conservação de 
massas; Aos mundos macroscópicos e microscópicos; À 
diferenciação das transformações física e química. 

Uehara, Núñez 
e Victor (2013) 

Os autores em sua pesquisa: Erros e dificuldades de 
aprendizagem de estudantes do ensino médio na compreensão 
de Reação Química como um sistema complexo. Evidenciam os 
erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes do Ensino 
Médio quando interpretam uma reação química como um sistema 
complexo. Nenhum estudante, dos 7.310, consegue justificar a 
importância de se integrar as informações para se explicar porque 
as reações químicas acontecem. De forma parcial, alguns podem 
explicar as informações de maneira separada. Ressaltando que 
essa situação está diretamente relacionada com uma tradição no 
ensino que não contribui com uma postura, para se olhar e 
compreender a complexidade dos sistemas químicos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Além destas dificuldades de aprendizagem de maneira geral sobre as 

Reações Químicas, estas podem ser divididas em cada aspecto que apresenta uma 

Reação Química, tais como: o qualitativo, quantitativo, termodinâmico, cinético e de 

equilíbrio químico. Neste sentido apresenta-se uma revisão na literatura das 

principais dificuldades de aprendizagem no ponto de vista de cada aspecto. 

 No Quadro 8 é apresentado, entre os trabalhos anteriores e outros 

pesquisados, um resumo das principais dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes possuem ao enfrentarem situações sobre as Reações Químicas quanto 

aos aspectos qualitativos e quantitativos.  
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Quadro 8: Dificuldades de aprendizagem sobre as reações químicas: aspectos 
qualitativos e quantitativos. 

DIFICULDADES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS: 
ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 

AUTOR(ES) 
DIFICULDADES IDENTIFICADAS COM 

ESTUDANTES 

Childs e Sheeland (2009); 
Jiménez et. al. (2005); Johnstone 

(2006). 

Reconhecer as reações químicas através da 
diferença entre os estados iniciais (reagentes) 
e finais (produtos). 

Furió e Furió (2000); Raviolo 
(2005). 

Diferenciar um fenômeno químico de um 
fenômeno físico.  

Stravidou e Solomonidou (1989); 
Johnstone (2006); Mortimer e 

Miranda (1995). 

Aplicar a lei da conservação da massa de 
Lavoisier nas reações químicas.  

Jimoh (2005); Pozo e Gómez 
(2009). 

Utilizar as proporções estequiométricas em 
uma reação química que envolva quantidade 
de matéria, massa, volume. 

Furió, Bueso e Mans (1988). Identificar a ocorrência de uma reação 
química a partir da mudança de cor, formação 
de gás, formação de precipitado e na 
temperatura.  

Galagovsky et. al. (2003); 
Mortimer e Miranda (1995); Rosa 

(1996). 

Descrever e interpretar as reações químicas 
em diferentes linguagens e representações.  

Carbonell e Furió (1987); Filho e 
Celestino (2010); Cirino (2009). 

Diferenciar Massa Molecular de Massa Molar. 

Quilez-Pardo (1997); Santos e 
Mortimer (1999); Furió e Furió 

(2000). 

Diferenciar os conceitos de mistura e reação 
química. 

Jiménez et. al. (2007); Finzi, Paiva 
e Faljoni-Alario (2005). 

Diferenciar os termos coeficiente 
estequiométrico e atomicidade nas equações 
químicas.  

Mortimer e Miranda (1995); 
Raviolo (2005); Rubilar e 

Izquierdo (2011). 

Estabelecer relações entre os níveis 
macroscópicos, submicroscópicos e simbólico 
nas reações químicas.  

Paixão e Cachapuz (1988); 
Carbonell e Furió (1987); Matute, 

Pérez e Di Bacco (2009). 

Aplicar a grandeza do número de Avogadro.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 No Quadro 9 é apresentado, entre os trabalhos anteriores e outros 

pesquisados, um resumo das principais dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes possuem ao enfrentarem situações sobre as Reações Químicas quanto 

aos aspectos termodinâmicos.  
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Quadro 9: Dificuldades de aprendizagem sobre as reações químicas: aspecto 
termodinâmico. 

DIFICULDADES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS: 
ASPECTOS TERMODINÂMICOS 

AUTOR(ES) DIFICULDADES IDENTIFICADAS COM 
ESTUDANTES 

Grings, Caballero e Moreira 
(2008); Filho e Celestino (2010); 

Beltran (1997); Quilez-Pardo 
(1997). 

Relacionar o calor envolvido nas reações 
químicas com as massas de reagentes e 
produtos.  

Childs e Sheeland (2009); Souza 
e Justi (2010); Johnstone (2006). 

Identificar a energia envolvida na formação 
(produtos) das ligações e na ruptura 
(reagentes) das ligações químicas.  

Pozo et. al. (1991); Köhnlein e 
Peduzzi (2002); Silva (2005). 

Interpretar as variações de temperatura nas 
reações químicas endotérmicas e 
exotérmicas.  

Childs e Sheeland (2009); Mulford 
e Robinson (2002). 

Interpretar o conceito de entalpia de reação 
como resultante do balanço energético da 
quebra e formação de ligações das 
substâncias envolvidas na reação química.  

Mulford e Robinson (2002); Pozo 
et. al. (1991); Souza e Justi 

(2010). 

Relacionar o critério de espontaneidade de 
uma reação química através da Energia Livre 
de Gibbs. 

Sabadini e Bianchi (2007); 
Teichert e Stacy (2002); 

Johnstone (2006). 

Interpretar o conceito de Energia Livre de 
Gibbs. 

Sanderson (1968); Núnez (1992). 
Relacionar a espontaneidade de uma reação 
química com o menor valor da variação de 
Entropia e da Energia Livre de Gibbs. 

Mulford e Robinson (2002); 
Teichert e Stacy (2002). 

Interpretar o conceito de Entropia. 

Pozo et. al. (1991); Teichert e 
Stacy (2002). 

Relacionar a Entropia com o grau de 
desordem de um sistema.  

Köhnlein e Peduzzi (2002). 
Diferenciar os conceitos de calor e 
temperatura. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 No Quadro 10 é apresentado, entre os trabalhos anteriores e outros 

pesquisados, um resumo das principais dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes possuem ao enfrentarem situações sobre as Reações Químicas quanto 

aos aspectos cinéticos. 
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Quadro 10: Dificuldades de aprendizagem sobre as reações químicas: aspecto 
cinético. 

DIFICULDADES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS: 
ASPECTOS CINÉTICOS 

AUTOR(ES) 
DIFICULDADES IDENTIFICADAS COM 

ESTUDANTES 

Childs e Sheeland (2009); Cárdenas 
(2006). 

Definir Energia de Ativação. 

Pozo et. al. (1991); Childs e Sheeland 
(2009); Cárdenas (2006). 

Identificar a função da Energia de 
Ativação em uma reação química.  

Jiménez et. al. (2007); Pozo et. al. 
(1991); Childs e Sheeland (2009); 

Cárdenas (2006). 

Identificar a ocorrência da reação 
química após superar a Energia de 
Ativação. 

Kermen e Méheut (2009); Cirino 
(2009); Cárdenas (2006). 

Identificar a relação entre a energia de 
ativação e o favorecimento de ocorrência 
da reação química como: “quanto menor 
a energia de ativação, mais favorável à 
reação química”.  

Childs e Sheeland (2009); Kermen e 
Méheut (2009); Cirino (2009); 

Cárdenas (2006). 

Relacionar o número de colisões das 
moléculas com energia igual ou superior 
a de ativação, com a velocidade da 
reação química.  

Greca e Santos (2005); Kermen e 
Méheut (2009); Garnett et. al. (1985). 

Identificar a natureza dos reagentes a 
partir da expressão da lei da velocidade 
de ação e massas de Guldberg-Waage.  

Nardin, Salgado e Del Pino (2005); 
Furió e Furió (2000). 

Identificar os fatores e as formas de 
controle da velocidade das reações 
químicas.  

Veronez e Piazza (2007); Furió e 
Domínguez (2007); Pozo e Gómez 

(2009); Justi e Ruas (1997). 

Interpretar a relação quantitativa entre 
velocidade, concentração e pressão.  

Johnstone (1982); Nardin, Salgado e 
Del Pino (2005); Talanquer (2006). 

Interpretar o conceito de velocidade da 
reação química. 

Nardin, Salgado e Del Pino (2005); 
Carbonell e Furió (1987). 

Interpretar os modelos das reações 
químicas que ocorrem em diferentes 
escalas de tempo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 No Quadro 11 é apresentado, entre os trabalhos anteriores e outros 

pesquisados, um resumo das principais dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes possuem ao enfrentarem situações sobre as Reações Químicas quanto 

aos aspectos de equilíbrio químico.  
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Quadro 11: Dificuldades de aprendizagem sobre as reações químicas: aspecto 
equilíbrio. 

DIFICULDADES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS: 
ASPECTOS DE EQUILÍBRIO QUÍMICO 

AUTOR (ES) 
DIFICULDADES IDENTIFICADAS COM 

ESTUDANTES 

Johnstone (2006); Quilez-Pardo 
(1997); Childs e Sheeland (2009); 
Kozma e Russel (2005); Souza e 

Cardoso (2008); Jiménez et. al. (2007). 

Compreender o conceito da constante de 
equilíbrio químico. 

Kozma e Russel (2005); Souza e 
Cardoso (2008); Quilez-Pardo (1997); 

Relacionar a constante de equilíbrio 
químico com a ocorrência de uma reação 
química através da análise qualitativa da 
constante. 

Raviolo e Martínez-Aznar (2003); 
Johnstone (2006); Quilez-Pardo 

(1997); 

Interpretar o conceito de reação química 
em um equilíbrio químico. 

Kozma, Chin, Russell e Marx (1997); 
Raviolo e Martínez-Aznar (2003); 
Johnstone (2006); Quilez-Pardo 

(1998); 

Identificar a coexistência de reagentes e 
produtos em um mesmo recipiente. 

Pozo et. al. (1991); Childs e Sheeland 
(2009); Johnstone (2006); Quílez-

Pardo (1998). 

Identificar os fatores que alteram o 
estado de equilíbrio químico.  

Jiménez et. al. (2007); Childs e 
Sheeland (2009); Johnstone (2006); 

Raviolo e Martínez-Aznar (2003). 

Relacionar a constante de equilíbrio 
químico com o rendimento da reação. 

Souza e Cardoso (2008); Raviolo e 
Garritz (2008); Kozma, Chin, Russell e 

Marx (1997); Jiménez et. al. (2007). 

Interpretar qualitativamente as 
constantes de equilíbrio em função do 
quantitativo. 

Quílez-Pardo (1997); Kozma, Chin, 
Russell e Marx (1997); Backer (2001); 

Jiménez et. al. (2007). 

Diferenciar quantidade de substância e 
concentração na expressão da constante 
de equilíbrio químico. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Explicar Reações Químicas é uma habilidade que deve ser ensinada e, por 

isso, os estudantes devem aprendê-la para si. Os estudantes deve assumir entre 

seus saberes o desenvolvimento da habilidade de explicar Reações Químicas como 

um sistema complexo. 

 Diante da revisão teórica na literatura, verifica-se a importância das Reações 

Químicas no ensino de Química, e da busca por eixos norteadores dos erros e 

dificuldades de aprendizagem que os estudantes apresentam na explicação das 

reações químicas no Ensino Médio. 

 Na pesquisa procura-se diferenciar o erro, dificuldade de aprendizagem e 

concepção alternativa, o que por sua vez não se mostra de forma clara pelos autores 
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que discutem essa questão na literatura. A abordagem do erro na pesquisa 

corresponde à manifestação das dificuldades de aprendizagem e das concepções 

alternativas, sendo as últimas formas de se explicar, como hipóteses, os erros dos 

estudantes.  

 Constataram-se poucos trabalhos que envolvem a discussão da explicação 

de Reações Químicas como um sistema complexo. Entre estes, o número é ainda 

menor dos que apresentam propostas de metodologias de ensino que promovam um 

desenvolvimento efetivo das Reações Químicas como um sistema complexo. Dentre 

os poucos trabalhos que estudam as Reações Químicas como um sistema 

complexo, destaca-se Núnez (1992), Meneses (2015), Sanderson (1968). 
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3 A TEORIA DE GALPERIN COMO FUNDAMENTO PARA FORMAÇÃO DA 

HABILIDADE: EXPLICAR AS REAÇÕES QUÍMICAS 

 

 Este capítulo é dedicado à discussão sobre a Teoria de Formação por 

Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin como fundamento 

para elaboração do produto da dissertação. Discorre-se sobre as implicações 

pedagógicas da teoria no processo de formação de habilidades. Galperin propõe 

uma metodologia que tem por objetivo desenvolver a aprendizagem ou a 

assimilação de conceitos científicos e de habilidades passando ao plano mental a 

orientação que descreve a ação. Neste caso, será destacado o papel da orientação 

e as qualidades da ação para explicar as reações químicas como um sistema 

complexo.  

 

 

3.1 FUNDAMENTOS DA TEORIA DE P. YA. GALPERIN 

 

 Colaborador de L. S. Vygotsky e A. N. Leontiev, médico, psicólogo, doutor 

em ciências psicológicas e membro da escola Jarkov; P. Ya. Galperin (1902-1988) 

descreveu como produto de suas pesquisas, o método de interiorização das ações 

externas em internas, levando as ideias de Vygotsky e Leontiev ao status de 

investigação experimental intensiva. Este método é conhecido como Teoria da 

Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos ou, simplesmente, Teoria 

de Assimilação de P. Ya. Galperin (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012). 

 A teoria de Galperin apresenta uma importante contribuição metodológica 

científica para atividade de ensino, ao explicar que a assimilação dos conhecimentos 

(os conceitos e as ações mentais) ocorre em etapas fundamentais, no sentido da 

passagem do plano da experiência social para o da experiência individual. Essa 

concepção constitui uma aplicação e continuidade dialética dos princípios 

metodológicos que se originam nas ideias de Vygotsky e de Leontiev. Destacando-

se o papel da atividade de orientação-investigação, que acontece no plano da 

imagem, da representação mental; sua definição como objeto da psicologia e as 

transformações qualitativas que a ação externa experimenta no processo de sua 

transformação em atividade psíquica interna. Sendo assim, sua teoria é marcada 

pela coerência e pela filiação ao materialismo dialético e histórico (NÚÑEZ, 2009).  
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 Considerando a habilidade de explicar as Reações Químicas como um tipo 

de atividade (habilidade), faz-se necessário ter consciência da estrutura das ações e 

das operações que integram essa atividade e que constituem objetos da 

aprendizagem. Galperin (1979) afirma que a aprendizagem é toda atividade que 

resulta da apropriação de novos conhecimentos (conceitos, hábitos, 

ações/habilidades) ou aperfeiçoamento desses por aqueles que já as possuem. Para 

ele a apropriação desses novos conhecimentos se faz mediante etapas de 

assimilação do plano externo para o interno. Galperin propõe uma metodologia que 

tem por objetivo desenvolver a aprendizagem, passando ao plano mental o sistema 

de operações da habilidade, que, neste caso, é o da explicação. 

 Portanto para Galperin (2011, p. 113) a aprendizagem é: 

 

Toda actividad cuyo resultado es la formación de nuevos conocimientos y 
habilidades en quien la ejecuta, a la incorporación de nuevas cualidades a 
los conocimientos y las habilidades que ya se poseían. El vínculo interno 
que existe entre la actividad y los nuevos conocimientos y habilidades 
consiste en que durante el proceso de la actividad, las acciones aisladas se 
transforman en habilidades y, al mismo tiempo, como consecuencia de las 
acciones con los objetos seintegran las representaciones y los concptos de 
dichos objetos.  

 

 A ideia da aprendizagem de Galperin considera a assimilação de novos 

conhecimentos e habilidades, ou a atualização dos que já possuem. No caso dos 

estudantes do Ensino Médio, eles têm ou não um conhecimento e já desenvolveram 

ou não a habilidade de explicar as reações químicas de uma dada forma, levando 

esse conhecimento e a habilidade a novos níveis qualitativos de desenvolvimento 

pela ação proposta no produto da dissertação. 

 Como foi discutido, no geral, esse conhecimento se ensina de forma 

fragmentada, pelo qual se faz necessário uma proposta inovadora e fundamentada 

que possa ser referência para a formação da habilidade explicar reação química 

como um sistema complexo. 

 As habilidades contêm consigo os conceitos, o domínio das formas da 

atividade cognoscitiva, valorativa, ou seja, o conhecimento em ação, com os 

conhecimentos teóricos sempre existem relacionado com umas ou outras ações 

(habilidades). O domínio do conceito de reação química significa aplicar esse 

conceito em tipos específicos de atividade, como explicar; aplicá-lo na solução de 
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situações novas; valorizar sua importância para si mesmo e para a sociedade 

(NÚÑEZ, 2009). 

 Segundo Núñez e Ramalho (2015), na teoria de Galperin são identificados 

três subsistemas integrados entre si: 

a) O das condições que garantem a correta execução da ação (Base Orientadora 

da Ação); 

b) O das propriedades qualitativas da ação que possibilitam a formação da ação 

com determinadas qualidades (dos indicadores qualitativos); 

c) E o da passagem da ação do plano externo ao plano mental (das etapas de 

assimilação). 

 

 

3.2 O SUBSISTEMA DAS CONDIÇÕES 

 

 Segundo Núñez e Ramalho (2015), a orientação constitui o subsistema das 

condições que garantem a correta execução das ações. No momento de orientação, 

deve ser garantido ao estudante a compreensão do sistema de operações da 

habilidade, da sua lógica interna, assim como a possibilidade dele exercer o controle 

objetivo do cumprimento de cada uma das operações que formam parte da atividade 

que a constrói e realiza (NÚÑEZ, 2009). 

 Segundo Talizina (1988), a parte orientadora da ação deve ser dirigida, a) a 

construção correta e racional da parte executante; casos estes, o seu conteúdo é de 

ter em conta as condições objetivas necessárias para o bom (e racional) 

estruturação da parte de execução dado de antemão, e b) para garantir a escolha 

racional seria uma das possíveis realizações. Esta função da orientação da ação 

parece ser analisada com precisão as ações relacionadas ao jogo de xadrez. 

 Além disso, Núñez (2013) define a parte orientadora da ação como a 

instância diretiva e, precisamente, no fundamental, depende dela a qualidade da 

execução. Segundo Núñez e Ramalho (2015) na orientação, os estudantes se 

familiarizam com as condições concretas da ação e sua representação em forma de 

um modelo de sistema de operações adequado à assimilação da ação, no qual o 

estudante se orienta para execução e para autorregulação dessa ação. A este 

processo denominamos de Base Orientadora da Ação (BOA).  
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 O processo de formação do conhecimento deve ser formado nessa etapa, 

de maneira que os estudantes possam estabelecer juntos com o professor, o modelo 

da atividade que desempenharão. O estudante deve ter em mente a orientação 

necessária para a explicação das reações químicas, as condições para a realização 

da atividade, as ações que ela abrange os elementos de controle e conhecerá, 

nessa etapa, os limites de aplicações da atividade. Sendo assim, uma etapa que 

permite o desenvolvimento correto e racional das possíveis formas de executar a 

tarefa, como esclarece Talízina (1988). 

 O processo de elaboração da BOA deve permitir aos estudantes determinar 

seu conteúdo, em termo de conceitos e das ações que deve realizar para solucionar 

as situações problemas (NÚÑEZ, 2009). Galperin (2001) em seus trabalhos 

identifica em termos gerais as formas de orientação sendo classificadas em três 

tipos essenciais. Para Talízina (1987), a Base Orientadora da Ação (BOA) pode ser 

diferenciada pelas seguintes características: caráter generalizado, plenitude e modo 

de obtenção. Em relação ao caráter generalizado, a BOA pode modelar-se como 

uma generalização empírica ou teórica; quanto à plenitude, ela pode ser completa 

(possuir todo o sistema de operações) ou incompleta (ter o mínimo de condições 

para o êxito da ação); quanto ao modo de obtenção, ela pode ser preparada pelo 

sujeito da aprendizagem, mas também pode ser proposta já pronta. Galperin (1959) 

denomina as BOAs como BOA I, BOA II, BOA II, no qual cada uma dessas bases 

orientadoras determina um dado tipo de processo de ensino-aprendizagem.  

a) BOA I – caracterizada por Galperin (1979) como uma composição incompleta da 

orientação, por ser representada de maneira particular e possuir um grau de 

transferência de conhecimentos limitado. Em geral, na Base Orientadora da 

Ação, a nova ação não é indicada ou indica-se de maneira insuficiente. A 

orientação do sujeito transcorre por meio de indicadores isolados e é frágil e 

incoerente. A análise da situação que se realiza é superficial e resumida e a 

execução da ação é impulsiva e imprecisa. As tarefas exigem operações 

semelhantes para execução e têm um caráter de tentativa e erro. A ação adquire 

precisão significativa e facilidade de execução apenas em condições invariáveis. 

Em situações variáveis, se torna sensível e passa a exigir realizações diferentes 

e tentativas sucessivas.  

b) BOA II – segundo Galperin (1979) corresponde ao tipo de orientação 

característica do ensino tradicional, na qual todas as condições necessárias e 
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suficientes para realização de uma ação são fornecidas de forma pronta ao 

estudante, esclarecendo suas vinculações e relações, além da significação dos 

pontos de apoio e da maneira de execução da ação. Em geral, o processo de 

formação da ação ocorre de maneira mais rápida que na BOA I e, de outra forma, 

os erros são causais e não significativos, a melhoria dispõe-se no decaimento 

progressivo da divisão das operações, por uma facilidade crescente e pela 

rapidez da ação. Porém, essas condições são particulares, ou seja, úteis para a 

orientação apenas em casos particulares. A transferência a novas situações está 

condicionada em sua maioria (não exclusivamente) à presença de elementos 

idênticos aos dados durante o processo de formação. 

 Segundo Galperin (1959, p. 43) ao analisar estes dois tipos de orientação, 

ele escreveu:  

 

O processo de formação da ação tem lugar significativamente mais rápido 
do que na orientação do primeiro tipo, e mais importante, forma totalmente 
Outra: os erros não são causais e melhoria significativa é evidente na 
diminuição progressiva da divisão de operações, aumentando a facilidade e 
velocidade de ação.  

 

c) BOA III – esclarece Galperin (2011) que este tipo de orientação diferencia-se das 

demais, primeiramente, por atribuir ao estudante, sob a orientação do professor, 

a análise e elaboração da orientação completa da ação. Esse tipo de análise 

pressupõe a orientação do estudante, não a partir de qualquer tarefa particular, 

mas mediada pelas propriedades essenciais aos objetos daquela atividade 

(habilidade). A ação é executada desde o princípio de forma correta e a 

aprendizagem transcorre também sem erros. Orienta o estudante tendo em vista 

uma generalização teórica, na qual está inseria a essência da atividade 

(invariante), que permite a transferência da atividade para fora de seus limites de 

aplicação. Sendo assim, a ação é aplicável a qualquer situação que esteja no 

domínio da mesma generalização. Tal orientação contribui para a aprendizagem 

de conhecimentos baseada em esquemas gerais, servindo de fundamento para o 

desenvolvimento das habilidades gerais. 

 O terceiro tipo, ou BOA III caracteriza-se por apresentar uma composição 

completa e generalizada, aplicável a um conjunto de fenômenos e tarefas de uma 

mesma classe (NÚÑEZ, 2009). Nela está contida a essência da atividade, porque se 

trata de uma orientação teórica. A BOA, como modelo teórico da atividade, expressa 
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os nexos entre o singular, o particular e o geral da atividade, propiciando o trabalho 

com estratégias metodológicas que distinguem o fenômeno da essência, a 

passagem do abstrato ao concreto e vice-versa, como o desenvolvimento do 

pensamento teórico. Dessa forma, os estudantes aprendem a buscar princípios 

gerais de solução de tarefas análogas, com possibilidades de transferência, 

dirigindo-se a distintas fontes de conhecimentos (NÚÑEZ; GONZÁLEZ, 1998).  

 A BOA III, devido ao seu caráter generalizado implica uma organização 

sistêmica dos conteúdos, considerando a essência manifestada numa variedade de 

possibilidades. Consequentemente, essa essência é o objeto da aprendizagem e da 

orientação. Ao se estruturar a BOA III, deve-se estabelecer a invariante do sistema 

que não é específico de um caso particular de explicação das reações químicas, 

mas de todo um conjunto de invariantes, o que permite explicar as reações químicas 

como um sistema, enquanto referência (NÚÑEZ, 2009). 

 A BOA III se estrutura na base de três modelos: o do objeto, o da ação e do 

controle. Além disso, nesse tipo de BOA, o estudante não executa a atividade que 

deve ser assimilada, no entanto, ele “constrói” todos os conhecimentos da ação e 

cria as condições para seu êxito. A atividade é representada na BOA como cartão de 

estudo que incluí todos os elementos necessários para realizar as ações, o que 

significa propor o panorama completo que deriva a BOA. A representação da 

atividade através do cartão de estudo corresponde assim à forma de materialização 

da ação por parte do estudante. Núñez (2009) demonstra as vantagens desse tipo 

de orientação: 

a) Proporciona grandes possibilidades para o trabalho independente;  

b) Apresenta caráter generalizado – é mais produtiva;  

c) Determina uma nova maneira de armazenamento da informação, ao invés de 

diversos casos particulares, com métodos particulares de análise, o aluno 

assimila um método comum a partir de casos particulares – determina o 

invariante da atividade; 

d) É uma orientação teórica, podendo penetrar na essência dos fatos;  

e) Garante uma generalização apropriada dos conteúdos;  

f) É rápida, origina poucos erros, é estável e possibilita uma maior transferência 

dos conteúdos a situações novas; 

g) Economiza o tempo necessário para a aprendizagem. 
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 No esquema da figura 2, está representado um esquema que demonstra as 

relações entre o tipo de atividade e os tipos de orientação. 

 

Figura 2: Relação entre o tipo de atividade e a orientação para a sua realização. 

 

Fonte: Adaptado de Núñez, 2009.  

 O quadro 12 reúne as características que permitem diferenciar cada tipo de 

orientação apresentada acima.  

 

Quadro 12: Tipos de Orientação. 

TIPO DE 
B.O.A. 

GENERALIDADE PLENITUDE MODO DE OBTENÇÃO 

I Particular  Incompleta Independente  

II Particular  Completa Elaborada  

III Geral  Completa Independente  

 Fonte: Núñez, 2009.  

 

 A BOA III aplicada ao tema de reação química implica na organização 

sistêmica do tipo funcional-estrutural dos conteúdos (NÚÑEZ; GONZÁLEZ, 1996). 

Essa organização leva a apresentar a assimilar os conteúdos de forma integrada 

como um sistema complexo. 

 

 

3.3 O SUBSISTEMA DOS INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO  

 

 Segundo Núñez e Ramalho (2015) o segundo subsistema da Teoria de 

Galperin se refere aos indicadores qualitativos que caracterizam a ação como 
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produto final e que são critérios para a sua formação planejada da ação, em estreita 

união com os conceitos. As etapas do processo de assimilação se caracterizam 

pelas mudanças operadas em cada uma das características ou dos indicadores da 

ação.  

 Os indicadores qualitativos da ação revelam os elementos chaves do 

desenvolvimento e não só da aprendizagem (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015).  

 Galperin (2011) e seus colaboradores na elaboração de seu método para 

internalização das ações objetais externas, permitiram definir os principais 

parâmetros ou qualidades das ações humanas na situação de aprendizagem que 

contribuem para o desenvolvimento do estudante. 

 O esquema de formação da habilidade baseada na teoria de Galperin 

permite formar, nos estudantes, ações mentais adequadas e estes, por sua vez, 

conforme as qualidades definidas trabalham como um mecanismo heurístico para 

conduzir o processo, considerando cada estudante e suas diferenças individuais. O 

processo de formação de habilidades a partir da transformação da atividade externa 

e material em mental efetiva-se segundo o sistema de características qualitativas 

das ações definidos por Galperin (2011), como a forma da ação, o grau de 

generalização, o grau de detalhamento, o grau de independência, o grau de 

consciência e o grau de solidez. As transformações qualitativas ocorrem durante o 

processo de assimilação cuja substituição lógica estabelece o processo de 

transformação da atividade exterior, material, em atividade psíquica, interna. 

 Para Talízina (1988), esses indicadores qualitativos da ação se classificam 

em primários (grupo de propriedades fundamentais da ação) e secundários, 

dependentes das primeiras. Entre as qualidades que foram apontadas por Talízina 

(1988) e Núnez (2009), classificam-se como: 

I. Qualidades primárias: forma da ação, grau de generalização, grau de 

detalhamento e grau de independência. 

II. Qualidades secundárias: grau de consciência e grau de solidez. Cada um 

desses indicadores qualitativos definidos por Galperin e Talízina, pode ser 

descritos como: 

 Forma como se realiza a Ação – caracteriza o grau de apropriação da ação 

pelo estudante, ou seja, é a medida do grau de internalização da ação. Em cada 

uma das etapas da teoria de Galperin, a forma da ação apresenta-se de uma 

maneira específica: material ou materializada, linguagem externa e mental 
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(TALÍZINA, 1988). O indicador qualitativo da forma da ação estabelece que os 

estudantes, ao final da formação da habilidade, tenham transitado da forma material 

ou materializada da ação, passando pela linguagem externa e assimilado no plano 

mental o procedimento geral, ou seja, a estrutura da habilidade ou sistema de 

operações. 

 Grau de Generalização – a generalização se constitui no limite das 

possibilidades da aplicação da ação, o estudante tem alto grau de generalização 

quando é capaz de aplicar o novo conhecimento em todos os casos possíveis e em 

situações novas (TALIZINA, 1988). Quando o estudante aplicar a habilidade e a 

ação em situações em que isso é objetivamente possível, está ocorrendo 

generalização. A explicação das reações químicas como um sistema dá conta de 

analisar Reações Químicas desse tipo e não de outros, sendo que o estudante de 

Química deve saber fazer essa diferença e poder afirmar quando uma Reação 

Química é vista como um sistema ou não e se é passível de explicação pelo modelo 

de atividade estabelecido. 

 Grau de Detalhamento – está relacionado ao nível de detalhamento da 

ação em seu sistema de operações. Durante o processo de formação de 

habilidades, a atividade deve ser realizada de forma detalhada (executa todas as 

operações do sistema previsto inicialmente) e, ao final, de forma reduzida ou mental 

(NÚÑEZ, 2009). 

 Grau de Independência – quando o estudante consegue realizar 

corretamente uma ação sem ajuda; ou seja, quando o aluno consegue realizar a 

ação de forma independente, sem necessidade de compartilhar com os colegas, ele 

tem um alto grau de independência. Durante a execução do desenvolvimento da 

formação da habilidade de explicar uma Reação Química como sistema complexo 

deve ser previstas ajudas por meio do modelo da atividade, por parte do estudante 

parceiro de formação e do professor. No avançar do processo, conforme a 

necessidade do estudante, esses níveis de ajuda vai se reduzindo até que o 

formando atue de modo independente. Um estudante desenvolve uma habilidade 

com alto grau de independência quando resolve corretamente as tarefas sem 

nenhum tipo de ajuda (TALIZINA, 1988). 

 Grau de Consciência – corresponde à possibilidade do estudante não só 

cumprir corretamente a ação, mas também de fundamentar de forma verbal sua 

correta execução. O estudante deve dar conta do que está fazendo e o porquê. Ter 
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desenvolvido uma habilidade com alto grau de consciência deve permitir ao 

estudante poder explicar uma Reação Química como sistema não apenas dando a 

resposta direta ao que lhe foi solicitado, mas também fazendo uma análise, 

oralmente ou por escrito, acerca dos elementos e aspectos que compõem a Reação 

Química, a sequência de operações para explicá-lo, o contexto em que a reação 

química está inserida (NÚÑEZ, 2009). 

 Grau de Solidez – está relacionado com a possibilidade de se desenvolver 

com sucesso a habilidade formada após algum tempo de sua formação. Sendo 

atingido, significa que o estudante apropriou-se daquele conhecimento de uma 

forma sólida (TALIZINA, 1988). Segundo Núñez (2009), o grau de solidez também 

pode ser medido pela capacidade do estudante aplicar os conhecimentos formados 

em novas habilidades de maiores exigências cognitivas e mais complexas. 

 

 

3.4 O SUBSISTEMA DAS ETAPAS DE ASSIMILAÇÃO. FUNDAMENTOS PARA A 

FORMAÇÃO DA HABILIDADE 

 

 Segundo Núñez e Ramalho (2015) o terceiro subsistema é relativo à 

assimilação propriamente dita, ou seja, as etapas que devem garantir a passagem 

da nova ação do plano externo ao plano mental. Essas etapas são necessárias na 

formação de uma ação nova. No início, a orientação para a execução e controle da 

ação se dá no plano externo com apoio materializado, depois a orientação ocorre no 

plano da linguagem externa, e por último na forma mental. Esse processo se 

corresponde com o princípio da internalização de Vygotsky, e por sua vez com a Lei 

Genética da internalização do conteúdo cultural. A Teoria de Galperin apresenta as 

seguintes etapas: 

 

Etapa motivacional  

 Talízina (1988), orientanda e colaboradora de Galperin considera a etapa 

motivacional como etapa zero, fato que não é tratado por Galperin nas suas cinco 

etapas da teoria. Talízina (1988) constatou que era necessária a introdução de uma 

etapa a mais, na qual sua tarefa principal seria a criação de uma motivação 

necessária ao estudante para realização da atividade de aprendizagem. A “etapa 
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zero” como denomina Talízina (1987), tem como principal objetivo preparar e motivar 

os estudantes para assimilarem novos conhecimentos e procedimentos. 

 Segundo Núñez (2009) é necessário, inicialmente, criar nos estudantes uma 

disposição positiva para o estudo, no processo de elaboração da atividade de 

aprendizagem. A motivação para aprender é sempre definida por valores que 

favoreçam e justifiquem a aprendizagem como atividade de estudo. 

 O estudante precisa estar motivado para desenvolver a habilidade de 

explicar Reações Químicas, de modo que o desenvolvimento desse processo de 

formação disponha-se de forma satisfatória. 

 Para ocorrer de forma satisfatória é necessário buscar os motivos da 

atividade, que neste caso, correspondem a dois tipos: externos e internos.  

 Os motivos internos correspondem aos próprios interesses e aos 

atendimentos diretos da necessidade vinculada ao objeto da ação. Logo, na 

atividade de aprendizagem do estudante, a aquisição do conhecimento não atua 

como meio para se alcançar um ou outro objetivo, mas como o próprio objetivo da 

atividade dos indivíduos (TALÍZINA, 1987). O estudante em formação busca o 

desenvolvimento da habilidade de explicar reações químicas para que possa utilizá-

la em suas atividades de estudo na disciplina de Química. Já os motivos externos, 

verifica-se que o estudante desenvolve a atividade para satisfazer outras 

necessidades, que não se relacionam diretamente com a atividade de estudo. Esta 

se transforma em um meio para se alcançar um fim (TALÍZINA, 2009).  

 A aprendizagem por situações problemas corresponde a um dos elementos 

que promove a motivação interna dos estudantes, no qual o desenvolvimento de 

conceitos se conecta a sua experiência, seu dia-dia, ao ver a aplicação prática de 

seus novos conhecimentos. Sendo assim, os estudantes podem ficar motivados ao 

presenciar a aplicação prática de seus novos conhecimentos na atividade de 

aprendizagem (NÚÑEZ, 2009). Os estudantes do Ensino Médio podem observar a 

aplicação da explicação de reações químicas tanto em seu desempenho pessoal na 

resolução de problemas quanto na contribuição para seu desenvolvimento 

estudantil.  

 Vale ressaltar, que essa etapa de motivação, utilizada nos momentos iniciais 

no desenvolvimento da habilidade, no caso de explicar as reações químicas, não se 

finaliza neste momento, esta deve ser preservada durante todo processo de 

aprendizagem do estudante. 
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Etapa de estabelecimento da BOA III 

 Na segunda, a etapa de estabelecimento do esquema BOA, o aluno elabora 

a orientação para a atividade. Essa etapa deve ser estabelecida num processo de 

elaboração do conhecimento, de tal modo que o aluno possa construir, junto com o 

professor, o modelo da atividade que realizará (a habilidade em formação). O aluno 

deve dispor de todos os conhecimentos necessários sobre o objeto da ação, as 

condições, as ações que compreendem a atividade a ser realizada, os meios de 

controle e deve conhecer, nesta etapa, os limites de aplicação de tal atividade. Para 

Galperin (1959), a orientação é sinônima de compreensão pelo papel objetivo que 

desempenha na ação.  

 A esta etapa foi denominada inicialmente de “etapa de formação da 

representação prévia da tarefa” e posteriormente de “base orientadora da ação”. 

Sendo esta base orientadora, a constituição de uma atividade, de um plano de ação, 

em que se exige a reflexão do conjunto de elementos estruturais e funcionais que 

constitui a atividade de aprendizagem (orientação, execução e controle) de acordo 

com Núñez (2009). 

 No começo da aprendizagem, a nova ação é planejada e explicada, como 

esclarece Galperin (2011). Com isso, se forma uma representação não somente do 

conteúdo da ação e de seu produto, mas daquilo que pode servir como apoio para 

sua adequada execução. A representação adiantada da tarefa, assim como o 

sistema de operações necessário para a sua resolução, forma o plano da prometida 

ação, a base para sua direção.  

 Nessa etapa, deve ser garantido o processo de compreensão (significado) 

com as condições concretas da ação, a motivação (sentido) dos estudantes e sua 

representação através de um modelo do sistema de operações apropriado à 

aprendizagem do conceito. Essa etapa da formação da habilidade de explicar 

Reações Químicas corresponde ao momento em que os estudantes organizarão, 

sob orientação do professor, a Base Orientadora da Ação (etapa da BOA) que, para 

Galperin, é um componente que determina para o sucesso do processo de 

aprendizagem por partes dos estudantes (NÚÑEZ, 2009). 
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Etapa da formação da ação materializada 

 A forma inicial da ação pode ser material ou materializada, a qual 

corresponde à terceira etapa de formação da habilidade. Nessa etapa, o estudante 

começa a realizar a ação, mas no plano externo, de forma detalhada, realizando 

todas as operações que entram na composição da ação (Modelo da BOA). Nessa 

etapa o estudante executa a ação e o professor controla o cumprimento de cada 

uma das operações. A execução da atividade realiza-se em um trabalho com pares 

ou em grupos de acordo com Núñez (2009). Segundo Talízina (1988) essa etapa 

possibilita aos estudantes se apropriarem do conteúdo da ação e ao professor, 

realizar o controle objetivo do cumprimento de cada uma das operações que formam 

a ação.  

 A ação deve ser realizada de forma detalhada, envolvendo todas as 

operações deste modelo, como esclarece Núñez (2009, p. 107): 

 

O aluno ainda não pode resolver a tarefa no nível mental, nem pode 
subordinar exclusivamente suas ações a tarefas expressas verbalmente, 
ainda que possa atuar no plano material ou materializado. Os objetivos 
estão orientados para a transformação de forma objetal. Esses são motivos 
da atividade. A regulação da ação por parte do aluno só pode se dar com o 
auxílio da percepção da situação. E o momento de reflexão e discussão, 
enquanto a atividade é realizada. É necessário incluir tarefas que reflitam os 
casos típicos de aplicação da atividade para garantir sua generalização, 
evitando- se, nesse momento, tarefas idênticas, pois podem conduzir a uma 
automatização prematura.  

 

 Como é verificado no que esclarece Núnez (2009), o aluno se relaciona com 

os próprios objetos e fenômenos e realiza com eles ações manipulativas, externas. 

Nesta etapa os estudantes dispõem de um cartão de estudo (modelo de atividade) 

elaborado na etapa da BOA para realização da ação, possuindo todas as 

informações necessárias para tal cumprimento. As ações se realizam segundo as 

operações e em cada uma delas a orientação e o controle efetuam-se de acordo 

com as mesmas e não apenas o resultado (GALPERIN, 2011). 

 Os estudantes executam as tarefas em duplas, de modo que posam se 

auxiliar reciprocamente durante o processo de solução das tarefas escolhidas. 

Enquanto um dos estudantes resolve sua tarefa, o outro acompanha (controla) o 

processo verificando se ele está obedecendo fielmente às operações previstas no 

cartão de estudo. Em caso contrário, o que está controlando deve intervir orientando 

o processo. A utilização dos cartões de estudo como representação materializada da 
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explicação de Reações Químicas assegura uma fase de trabalho compartilhado (em 

duplas), sem que seja desprezada a individualidade de cada estudante. 

 Como é observado, o estudante não precisa memorizar o conteúdo (sistema 

de operações), mas assimilá-lo na resolução de diferentes tarefas, sendo os cartões 

de estudo essenciais para redução da ação, ao passar de cartões com maior grau 

de detalhes a cartões menos detalhados, contribuindo assim para maior autonomia 

do estudante (NÚÑEZ, 2009).  

 O professor tem o papel de acompanhar o desenvolvimento das duplas e 

examinar o cumprimento do modelo da atividade (cartão de estudo) e, se 

necessário, orientar e controlar diretamente os estudantes (NÚÑEZ, 2009). 

 É necessário na etapa materializada que o estudante para execução de sua 

atividade, se apoie nos esquemas da BOA, que permite que os estudantes apliquem 

os conceitos que precisam assimilar sem que os tenha memorizado antes, ou seja, 

possibilita a aquisição de um maior volume de conhecimentos e procedimentos de 

caráter geral, além de facilitar sua compreensão e apropriação pelo próprio uso 

(NÚÑEZ, 2009). 

 

Etapa da formação da ação no plano da linguagem externa 

 Quando o estudante já estiver assimilado o esquema da ação e dos 

conhecimentos necessários para as representações da atividade no plano 

materializado, não são necessários mais os cartões de estudo utilizados na etapa 

materializada. Diante desta situação o estudante agora pode realizar a etapa da 

linguagem externa, em que a ação é um relato (fala) sobre a ação sem nenhum tipo 

de apoio material e sem que participe diretamente nela os objetos.  

 Segundo Galperin (2011) essa etapa estrutura-se não só como um reflexo 

real da ação realizada com o objeto, mas também como uma comunicação da 

mesma subordinada às exigências da compreensão e do sentido específico que 

deve ter para as outras pessoas, ao ser um fenômeno da consciência social; além 

disso, o conceito se constitui na base da ação, e isso elimina a limitação principal da 

ação com as coisas; quando a ação é bem assimilada, passa por uma redução 

consecutiva e se transforma em uma ação por fórmula. 

 Nessa etapa, os estudantes continuam em dupla, mas retira-se o apoio 

externo (cartão de estudo) e trabalha-se utilizando a linguagem externa (oral ou 

escrita). Os estudantes verbalizam seus conhecimentos e o processo de resolução 
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das tarefas. Nesse instante, eles devem redefinir a compreensão dos conceitos e 

procedimentos em diferentes situações, articulando seu pensamento enquanto 

resolvem os problemas, ao assumirem a posição de críticos ou monitores na 

atividade em dupla. Utilizam-se tarefas com os mesmos tipos usados nas etapas 

anteriores, porém com novas possibilidades de uso da linguagem. O estudante 

raciocina sobre a atividade, executando-a segundo o sistema de operações 

determinado (BOA), de maneira detalhada, sendo cada operação orientada e 

controlada de acordo com o conteúdo e não somente com o resultado (NÚÑEZ, 

2009). 

 Segundo Galperin (2011) na etapa de linguagem externa, podem ser 

lançadas para os estudantes três mudanças fundamentais: 

a) A ação verbal estrutura-se não somente como um reflexo real da ação realizada 

com o objeto, mas também como uma forma de comunicação, subordinada às 

exigências da compreensão e o sentido específico que deve ter para as outras 

pessoas e, consequentemente, como um fenômeno da consciência social. Na 

etapa anterior (material e materializada), a ação também se refletia na 

consciência e objetivamente também era social, pois se apoiava na presença dos 

objetos e só em conjunto com eles entrava na consciência. Agora, considera-se o 

conteúdo da ação deve ter para todas as pessoas um significado único, portanto, 

objetivo. 

b) Agora a habilidade é constituída na base da ação. Sua forma verbal se apresenta 

com uma realidade material nova e estável. 

c) A terceira mudança processa-se depois de que a forma verbal da ação é bem 

assimilada e esta novamente se submete a uma redução consecutiva e se 

transforma em uma “ação por fórmula” e, se esta ação foi ensinada corretamente, 

o conteúdo da ação com o objeto se faz consciente, porém já não se executa. 

 Finalmente, a etapa verbal se assinala como um estágio do processo de 

aprendizagem da habilidade, em que o estudante pronuncia e explica, em voz alta 

ou escreve o conjunto das operações adotadas e executadas para o cumprimento 

da ação em processo de internalização que, no caso, corresponde à etapa mental 

da ação.  
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Etapa da formação da ação no plano mental 

 A última etapa, a mental, inicia a partir do momento em que o estudante 

passa a executar a ação de forma verbal abreviada, como já foi mencionada 

anteriormente, ela corresponde à realização da ação “para si”. A etapa mental é uma 

forma superior, embora, sua origem, derive da forma material, em que seus 

elementos estruturantes são representações, conceitos, operações que se realizam 

“para si” (GALPERIN, 2011).  

 Nesta última etapa do desenvolvimento da habilidade, os estudantes não 

realizam a ação de forma detalhada em todo o sistema de operações. Ao final dessa 

etapa, eles já têm formado mentalmente, transformando-a, como resultado desse 

processo, em fala interna, na qual se formam as imagens e as ações adequadas a 

elas. Segundo Galperin (2011), nesse estágio, os estudantes atuam no que ele 

chama de plano mental.  

 De acordo com Núñez (2009) a etapa da linguagem externa corresponde a 

uma forma de representação da atividade e de comunicação através de uma 

codificação. Já na etapa mental, observa-se que a linguagem interna (nova estrutura 

psicológica) se transforma em uma função mental interna, proporcionando aos 

estudantes novas formas para o pensamento no desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

 Como se observa a etapa mental, a tarefa é resolvida de forma 

independente, enfatizando problemas de maior complexidade, que resultem na 

transferência do conhecimento pra novas situações de aprendizagem. Os 

estudantes do Ensino Médio explicam as reações químicas sem o apoio do cartão 

de estudo, do companheiro, do professor ou da linguagem externa verbal, 

exclusivamente em seu plano mental, como produto do pensamento desenvolvido 

neste processo de aprendizagem. 

 Desta forma, é evidente a importância da formação por etapas das ações 

mentais no sentido que relaciona a atividade psíquica com atividade externa. Vale 

ressaltar quanto a este conjunto de etapas que é possível que aconteça a situação 

que não seja necessário passar por todas as estas etapas. 

 Em resumo, o processo de aprendizagem do estudante na atividade em um 

ciclo de desenvolvimento de uma habilidade, no caso deste trabalho, explicar as 

reações químicas desenvolve-se segundo o esquema proposto por Núñez (2009) e 

apresentado no esquema da figura 3. 
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Figura 3: Etapas do processo de assimilação da atividade de orientação. 

 

Fonte: Adaptado, Núñez, 2009.  

 

 

3.5 A FORMAÇÃO DE HABILIDADES  

 

 A formação da habilidade segundo Núñez e Ramalho (2015) é planejada em 

três momentos: o diagnostico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade a ser 

formada, a formação em si e o diagnostico final. 

 O diagnostico inicial tem como objetivo estabelecer os conhecimentos 

(modelo do objeto) e o nível de desenvolvimento das ações e operações (modelo da 

ação) que os estudantes têm sobre o objeto de assimilação. Objetiva, ainda, 

estabelecer o modelo epistemológico que entra na orientação, os quais se 

constituem em pontos de partida para o processo de assimilação (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2015). 

 Na formação da habilidade de explicar Reações Químicas, a teoria de 

Galperin contribui para a formação de habilidades, no qual estrutura-se em 

inicialmente, encontrar a forma adequada da ação (orientação, execução, controle). 

Em seguida, deve-se encontrar a forma material de representação da ação e, por 

fim, transforma-se essa ação externa em interna. Em se tratando da formação de 

uma nova habilidade ou uma habilidade que deve ser aplicada de uma nova 

maneira, sua forma é, inicialmente, material ou materializada, ou seja, deve realizar-

se diretamente com o objeto de formação ou, pelo menos, com a representação 

condicional do objeto (GALPERIN, 2011). Por conseguinte, realiza-se na forma 

verbal e, por último, mental, permitindo que as funções mentais superiores se 

desenvolvam.  



76 
 

 No final da formação da habilidade, de acordo com as etapas discutidas, se 

deve aplicar um controle final. O controle se orienta a diagnosticar o grau de 

desenvolvimento da habilidade formada, segundo os indicadores qualitativos 

definidos nos objetivos. 

 As etapas no processo de formação da habilidade se relacionam com os 

momentos funcionais da ação: orientação, execução e controle, como se representa 

no esquema da figura 4 (NÚÑEZ, 2009). 

 

Figura 4: Representação das etapas de assimilação de uma habilidade segundo 
Galperin. 

 

Fonte: Adaptado, Núñez, 2009. 

 

 Este capítulo estruturante possibilita pensar e fundamentar o planejamento e 

organização para explicar as reações químicas na forma de um sistema. Sabido da 

importância das potencialidades teóricas e procedimentais da Teoria de Formação 

por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin, verificamos a sua 

essência para aplicação na aprendizagem em como explicar as reações químicas. 

Nessa perspectiva, constatamos que para o desenvolvimento satisfatório da 

aprendizagem dos estudantes, é necessário que esta seja vista de forma não 

fragmentada e sim integrada (sistêmica), como se apresenta a essência da sua 

teoria.  
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4 A EXPLICAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS COMO SISTEMA COMPLEXO: 

SOB A PERSPECTIVA DO ENFOQUE SISTÊMICO FUNCIONAL-ESTRUTURAL 

 

 Neste capítulo as Reações Químicas são objeto de análise e sistematização. 

O objetivo principal é estabelecer a estrutura funcional da invariante conceitual que 

serve de base para a sistematização do conteúdo (reação química) e para a 

organização da unidade didática, a ser apresentada como produto da dissertação. A 

abordagem foi realizada a partir do método teórico da Teoria de Assimilação Por 

Etapas de Galperin e Reshetova em sua Análise Sistêmica Aplicada Ao Ensino 

Superior. O método teórico permite utilizar a invariante conceitual e procedimental de 

Núñez (1992), a essência que caracteriza as Reações Químicas de forma sistêmica 

condicionando o pensamento teórico. 

 A abordagem do capítulo esta apresentada em seis etapas distintas que 

fundamentam a explicação das Reações Químicas como um sistema complexo sob 

a perspectiva do enfoque sistêmico funcional-estrutural. Na primeira etapa é 

analisado o conceito de sistema; em seguida discorrem-se os tipos de enfoque 

sistêmicos (funcional-estrutural e genético); em seguida é apresentado o enfoque e 

o pensamento teórico; na quarta etapa o conceito de invariante; em seguida 

discorre-se sobre a Reação Química como um sistema complexo, de acordo com o 

enfoque sistêmico funcional-estrutural; e por fim, a abordagem de uma questão 

sobre Reação Química como sistema complexo. 

 Vários estudos apresentaram resultados positivos no estudo das Reações 

Químicas como um sistema complexo: Núñez (1992), em sua Tese de Doutorado 

em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Superior Politécnico “Jose Antonio 

Echeverria” (Cuba) intitulada: “Sistema didáctico para la enseñanza de la Química 

General”; Meneses (2015), em sua Tese de Doutorado em Ensino de Química 

intitulada: A compreensão de reação química como um sistema complexo a partir da 

discussão dos erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes do ensino médio; 

Sanderson (1968) em seu trabalho intitulado: Why Does Methane Burn?.  
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4.1 O CONCEITO DE SISTEMA NA DIALÉTICA MARXISTA 

 

 A explicação da Reação Química como um sistema complexo, exige 

inicialmente uma discussão do conceito de sistema de acordo com a dialética 

marxista.  

 Na concepção de Afanasiev (1979) um sistema é um conjunto de elementos 

cuja interação permite o surgimento de novas qualidades que os seus elementos 

integrantes não apresentavam anteriormente. Segundo o autor o mundo material 

não é apenas um todo desenvolvido; é, também, encadeado e ligado. Os objetos e 

fenômenos não se desenvolvem por si sós isoladamente, mas, pelo contrário, 

desenvolvem-se atrelados, encadeados uns aos outros. Cada um dos fenômenos e 

objetos em um sistema intervém sobre os outros e vivência as experiências 

recíprocas dos mesmos.  

 Desta maneira, um sistema só pode existir quando o conjunto de elementos 

que o constitui tem uma série de qualidades que não tinham quando estavam 

individualmente separadas, qualidades estas que só são assimiladas no processo de 

interação com os outros elementos do sistema. A principal característica da 

integração e da formação de um sistema é o aparecimento de novas qualidades que 

não estavam presentes anteriormente de forma isolada, de acordo com Afanasiev 

(1979). Isso resulta que a maneira de lidar com objetos e fenômenos não pode ser 

isolada, mas deve ser vista como parte de um todo. 

 O estudo das Reações Químicas como um sistema complexo, segundo 

Núnez (2009), reflete as relações dialéticas da integridade do objeto e de sua 

descrição interna, do caráter contraditório de sua natureza, da originalidade 

qualitativa do todo e de seus elementos. A divisão do objeto por partes e a distinção 

dos elementos da estrutura efetua-se de acordo com os seguintes critérios segundo 

Núñez (2009, p. 172-174): 

 

a) Em primeiro lugar, pelos indícios de sua necessidade de formar o todo, 
ou seja, por seu papel e função em relação ao todo; 
b) Em segundo lugar, pelo principio de correspondência funcional um com o 
outro no todo – cada um, com sua função no todo, pressupõe os demais. 
Dessa forma, os elementos, com suas propriedades e relações, determinam 
a estrutura do todo. 

 

 Segundo Núñez (2009, p. 173):  
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Existe um conjunto de características ou conceitos que devem ser 
considerados no enfoque sistêmico que se analisa. Entre estes, cita-se:  
Componentes – os componentes são todos os elementos que constituem o 
sistema. Em todo sistema, devemos conhecer sua composição, cada 
elemento e suas inter-relações que possibilitam a existência de um todo 
com determinadas qualidades integrativas.  
Estrutura – a estrutura compreende as relações que se estabelecem entre 
os elementos do sistema e garante a união, o vinculo entre os distintos tipos 
de elementos. Ela une integralmente as partes do sistema, garantindo certa 
estabilidade do todo, como uma nova qualidade resultante. Cada sistema 
tem sua estrutura interna como conteúdo da inter-relação de seus 
componentes. 
A estruturação do sistema é dada pelo conjunto ordenado de relações entre 
os componentes do sistema, o que é necessário para assegurar as funções 
que permitem alcançar os objetivos. Na estruturação do sistema, são 
revelados dois aspectos: o estático e o dinâmico. O primeiro inclui as 
relações entre componentes do ponto de vista do espaço, enquanto o 
segundo se caracteriza pela interação entre os elementos no tempo. 
Relações funcionais: as funções são ações que o sistema pode 
desempenhar e são de subordinação vertical, e de coordenação, horizontal. 
Nesse aspecto, devemos ver as relações estritas que existem entre os 
componentes do sistema e suas funções. A mudança da homogeneidade 
relativa existente em um sistema provoca, inexoravelmente, mudanças nas 
funções. Homogeneidade vista na natureza dos componentes e no caráter 
de suas múltiplas interações. 
A coordenação é uma função constante que permite a concordância entre 
as distintas unidades estruturais. A subordinação tem um caráter definidor, 
pois indica a ordem e significação de todos os componentes do sistema, 
permite a integração dos componentes do sistema no processo e a 
orientação perante o objetivo principal. 
Integração – a integração corresponde aos mecanismos que garantam a 
estabilidade do sistema, fundamentando-se na cibernética e na direção do 
processo. Essa característica possibilita a existência de um conjunto de 
qualidades especificas como um todo e garante o funcionamento e o 
desenvolvimento de um sistema. Na investigação sistêmica, devemos ver a 
integridade em seu caráter metodológico. 
Interdependência com o meio: o meio é tudo aquilo que não faz parte do 
sistema. Não podemos ver o sistema isolado de seu mundo externo, pois 
este desempenha um importante papel em seu próprio funcionamento e 
desenvolvimento. Entre o sistema e o meio, é produzida uma interação 
constante que possibilita seu aperfeiçoamento.  

 

 Deste modo, tais categorias permitem criar ou projetar um sistema teórico, o 

qual como modelo, pode ser comparado com o sistema real e possibilita seu estudo 

em uma perspectiva integral, considerando as seguintes características: qualidade 

resultante, composição, estrutura e relações com o meio (NÚÑEZ, 2009). O objeto 

tem uma estrutura sistêmica, que se deve considerar e observar que: 

a) Ao eliminar um elemento, o sistema se desestrutura? 

b) O conjunto reforça a função dos elementos isolados? 

c) O rendimento é realmente superior? 
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 No trabalho, a análise sistêmica é baseada na filosofia do materialismo 

dialético e histórico, e nas categorias dialéticas do geral, o singular, a essência e o 

fenômeno, utilizando para a estruturação do conteúdo uma de suas formas: o 

enfoque sistêmico funcional-estrutural. Tendo como referencial teórico do trabalho 

desenvolvido Reshetova (1998), Núñez (1992), Núñez e Gonzalez (1996), Hedesa 

(2014). Essa proposta tem sido uma referência para as pesquisas nesse marco 

teórico. 

 

 

4.2 TIPOS DE ENFOQUE SISTÊMICO 

 

 Segundo Núñez (2009) na teoria da assimilação por etapas de Galperin, têm 

sido usados dois tipos de enfoque sistêmicos como estratégias de organização dos 

conteúdos: o enfoque genético e o enfoque funcional estrutural.  

 

 

4.2.1 Enfoque Sistêmico Genético 

 

 O enfoque sistêmico genético corresponde à aplicação na estruturação da 

disciplina, desenvolvido por Sálmina (1988, apud NÚÑEZ, 2009). Neste enfoque, 

descreve-se o objeto complexo como resultado do desenvolvimento de um elemento 

inicial do sistema (a célula). O objeto complexo é considerado geneticamente, do 

ponto de vista da origem das propriedades integrais do sistema. As relações 

genéticas entre os elementos constituem o tipo principal de relações de 

desenvolvimento do sistema (NÚÑEZ, 2009).  

 Ainda segundo Núñez (2009) o conceito célula e as contradições encerradas 

nesse objeto definem a tendência de seu desenvolvimento em um todo. A base geral 

de partida do sistema teórico, o conceito célula, expressa as determinações teóricas 

concretas de um fenômeno típico, particular, que se manifesta na prática. Seu traço 

fundamental reside no fato de que o ponto de partida do desenvolvimento de todos 

os fenômenos em interação é o objeto de assimilação, ou seja, o objeto é produzido 

no pensamento teórico. 

 Sálmina (1988, apud NÚÑEZ, 2009) destaca que a estruturação da disciplina 

pelo enfoque genético pressupõe: 
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a) análise empírica do estado do desenvolvimento do objeto de estudo; 

b) a distinção do objeto célula; 

c) distinção da lei de desenvolvimento do simples ao complexo (SÁLMINA, 1988). 

 Entre as características da célula, destacam-se as seguintes: 

a) É a relação simples (elementar) do todo desenvolvido; 

b) É a relação geral inerente ao objeto em todas as etapas de seu desenvolvimento 

e que refletem em si a lei da existência do sistema; 

c) É a relação que reflete a contradição principal: a fonte de movimento e 

desenvolvimento como um todo. 

d) É a relação que inclui a possibilidade de desenvolvimento no sistema; 

e) É a relação que tem caráter relativo e dependente do sistema que possui um 

protótipo real direto e que, para o sujeito conhecedor, atua como base 

organizadora do movimento e como ponto de partida da investigação. 

 Segundo Núñez (2009) o conteúdo que denota o conceito célula deve ser 

concebido como uma “realidade objetiva” que aparece e existe antes que os outros 

fenômenos tenham podido aparecer. Por essa razão, suas determinações não 

devem ser obtidas pela comparação e a abstração de traços comuns, já que supõe 

que eles existam antes destes. O conceito célula expressa às determinações 

teóricas concretas de um fenômeno típico, particular, que se da na prática sensível, 

na experiência e na prática social. A partir do conceito de célula, das contradições 

inerentes a ele e das leis de seu desenvolvimento, o estudante pode construir, por 

uma atividade de pesquisa, o objeto de estudo no estado desenvolvido. 

 

 

4.2.2 Enfoque Sistêmico Funcional-Estrutural 

 

 O enfoque desenvolvido por Reshetova (1988) utiliza a variante funcional-

estrutural. Ao estruturar o programa da disciplina dessa variante, a autora parte do 

pressuposto de que, pela lógica da estruturação, deverá ser formado um tipo de 

orientação sistêmica para o pensamento teórico como uma forma específica de 

reflexo da realidade. Ao refletir o objeto de estudo como sistema, sua invariante, isto 

é, as possíveis variantes de sua existência; as leis, limites de estabilidade; as 

propriedades essenciais do sistema, devido a sua estrutura interna, contribuem para 

a formação do pensamento teórico (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1996).  
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 No enfoque de Reshetova, é descrito o objeto de estudo em seu nível mais 

desenvolvido, em sua totalidade, e se destaca nele sua composição e estrutura, que 

garantem seu funcionamento em um sistema maior. Nesse enfoque, o tipo de enlace 

principal entre os elementos do sistema é o estrutural-funcional, sendo estes os 

formadores do sistema. Destacam-se as características funcionais-estruturais 

estáveis de cada nível do sistema chamadas de invariantes, as quais representam 

os núcleos generalizadores, que são a essência do conhecimento ou habilidades a 

formar nos estudantes, isto é, o objeto da assimilação (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1996).  

 Com o enfoque sistêmico funcional-estrutural, as variedades de fenômenos 

particulares estudados se expressa por meio de sua invariante, ou seja, a estrutura 

interna do objeto de estudo como formação estável que tem um sistema 

determinado de qualidades e conserva toda a diversidade de variantes concretas de 

sua existência ao representar núcleos essenciais do conteúdo (sejam 

conhecimentos ou habilidades gerais). Isso eleva, substancialmente, as 

possibilidades de o estudante de pensar em nível teórico (NÚÑEZ; GONZALEZ, 

1996). 

 Esse tipo de investigação sistêmica pressupõe a apresentação do objeto de 

assimilação como um objeto complexo. Sua finalidade é detectar o mecanismo de 

sua origem, seu funcionamento e o desenvolvimento do objeto em suas 

características internas e externas. O objeto complexo é interpretado como uma 

formação integrada, no qual as propriedades integradas e especificas não se 

reduzem as propriedades de seus componentes nem se extraem dessas 

propriedades (NÚÑEZ, 1992). 

 Segundo Núñez (2009) o objeto de estudo (Reação Química) é considerado 

como um conjunto de subsistemas estruturais hierarquizados em níveis, com 

invariantes em cada nível. É necessário que o objeto representado pelo conteúdo da 

disciplina seja descrito empregando três tipos de linguagem:  

a) A linguagem referente às categorias do enfoque sistêmico, empregando 

conceitos como “sistema”, “meio”, “subsistema”, “nível”, “propriedade”, “vínculo”, 

etc. Em relação à linguagem da ciência particular, ela se constitui em uma 

metalinguagem, e não em um substituto da linguagem própria da ciência; 

b) A linguagem própria da ciência particular, que é descrita como um sistema de 

conceitos e categorias próprias ao objeto de estudo; 
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c) Uma linguagem específica vinculada ao tema da ciência particular (os conceitos, 

as teorias, etc.). 

 A estruturação do conteúdo da disciplina (Reação Química), segundo o 

enfoque sistêmico funcional-estrutural, deve cumprir os seguintes requisitos segundo 

Núñez (2009, p. 176):  

 

a) Oferecer ao estudante os meios metodológicos para determinar o objeto, 
introduzindo o conceito de “objeto de estudo” e distinguindo-o do “objeto-
empírico”, indicando, desse modo, as limitações do primeiro para refletir o 
segundo de acordo com o tipo de atividade que se reflete sobre ele; 
b) Revelar depois o método de análise sistêmica como método geral da 
ciência por meio de conceitos tais como “sistema”, “meio”, “comportamento 
do sistema”, “propriedades sistêmicas”, “elementos”, “vínculos”, etc.; 
c) Assinalar a função instrumental desse método em sua aplicação a ciência 
em particular.  

 

 Com o estudo do conteúdo a partir de uma estruturação sistêmica, evita-se a 

sobrecarga dos conteúdos no programa da disciplina, enquanto a capacidade 

informacional não diminui, pelo contrário, aumenta, dado a assimilação dos 

conhecimentos fundamentais permite analisar, de forma independente, qualquer 

caso particular que constitui uma manifestação da essência assimilada (invariante). 

Em uma série de casos, permite obter, de forma independente, não só aqueles 

casos particulares, que são conhecidos no presente, mas também os novos, não 

conhecidos pelo estudante (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1996). O conteúdo é estruturado 

em núcleos básicos gerais e o estudante trabalha nestes núcleos pela investigação 

de suas manifestações. 

 Na estruturação sistêmica, a habilidade de explicar Reação química como 

um sistema, forma-se segundo uma metodologia comum a todos os casos 

particulares e estudados (invariante da habilidade). Isso permite aos estudantes ver 

em cada caso particular, a essência comum a todos eles, o que contribui para 

desenvolvimento do pensamento teórico. Constata-se que qualquer forma de 

pensamento teórico exige do estudante uma orientação não apenas do conteúdo, 

mas também na forma de sua estruturação.  

 Segundo Núñez (2009) nos enfoques sistêmicos utilizados, importa destacar 

dois aspectos. Em um o objeto, é considerado como uma série de subsistemas 

estruturais funcionais hierarquizados, de níveis com invariante em cada um destes. 

No outro, o objeto complexo é considerado geneticamente, do ponto de vista da 

origem das propriedades integradas do sistema.  
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 A estruturação sistêmica dos conteúdos é um dos fatores que contribuem 

para garantir o êxito do ensino, segundo a teoria de assimilação de P. Ya. Galperin, 

pois oferece ao estudante um sistema adequado para a orientação da atividade. 

Além do mais, permite que o estudante assimile a lógica de análise sistêmica e a 

converta em lógica de seu próprio pensamento. Sendo desenvolvido neste trabalho 

para explicar uma reação química como um sistema (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1996). 

 

 

4.3 O ENFOQUE E O PENSAMENTO TEÓRICO 

 

 O pensamento teórico segundo Davidov (1983) é identificado como a ruptura 

dos conceitos científicos com o pensamento cotidiano ou do senso comum, no qual 

exige a utilização de determinadas tarefas. 

 Segundo Davidov (1986, apud NÚÑEZ, 2009), o pensamento científico 

teórico é uma das exigências que a sociedade moderna impõe ao homem, e, 

portanto, a escola tem a responsabilidade de contribuir para sua formação. Esse tipo 

de pensamento exige que o estudante se oriente em relação ao conteúdo do 

conceito, mas também para as formas de estruturação do conhecimento. Davidov 

(1988) caracteriza o pensamento teórico como o método de ascensão do abstrato ao 

concreto, do geral, para o particular. Na lógica do desenvolvimento do pensamento 

teórico, a formação dos conceitos vai do universal, do geral, para suas 

manifestações particulares. Trata-se de desenvolver no estudante a formação das 

reações químicas do geral para suas manifestações particulares, de modo a 

encontrar como essa relação surge em outros contextos específicos. 

 Segundo Núñez (2009, p. 51) a formação do pensamento teórico, deve-se 

considerar que: 

 

a) a todos os conceitos que são parte de uma disciplina ou unidades 
fundamentais de conteúdo devem ser assimilados pelos estudantes pela via 
da análise das condições de sua origem, para a qual elas resultam 
necessários (os conteúdos não se transmitem como um conhecimento 
pronto). 
b) a assimilação dos conhecimentos de caráter geral e abstrato precede a 
assimilação dos conhecimentos mais particulares e concretos. 

 

 Os professores devem ter clareza para desenvolver atividades que 

contribuam para o pensamento teórico do estudante, neste sentido segundo Davidov 
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(1986, apud NÚÑEZ, 2009), as atividades que estimulam o desenvolvimento deste 

pensamento supõem:  

a) transformação da situação inicial para revelar a relação geral do sistema que se 

analisa; 

b) modelização de forma gráfica e simbólica da relação determinada; 

c) transformação do modelo da relação para o estudo de suas propriedades em 

forma pura; 

d) distinguir e organizar uma série de tarefas práticas concretas particulares que se 

resolvem pelo método geral; 

e) controle do cumprimento das ações anteriores; 

f) avaliação da assimilação do método geral como resultado da solução da tarefa 

em questão. 

 Esse conjunto de ações exige do estudante e do professor encontrar a 

invariante conceitual e procedimental das atividades particulares, que são do mesmo 

tipo. A seguir define-se no próximo item o conceito de invariante e posteriormente as 

invariantes: conceitual e procedimental de explicar as reações químicas como um 

sistema complexo. 

 

 

4.4 O CONCEITO DE INVARIANTE  

 

 Segundo Núñez (2009) denomina-se de invariante os núcleos 

generalizadores do conteúdo, que são a essência do conhecimento ou habilidades e 

se expressam na variedade dos casos particulares estudados.  

 

 

4.5 A REAÇÃO QUÍMICA COMO SISTEMA COMPLEXO: DE ACORDO COM O 

ENFOQUE SISTÊMICO FUNCIONAL-ESTRUTURAL 

 

 De acordo com Núñez (1992) a Química tem como objetos centrais as 

substâncias, os materiais e suas propriedades transformações.  

 A Química, como uma disciplina científica apresenta como um de seus 

objetos de estudo central as Reações Químicas, que corresponde a uma realidade 

objetiva, que por meio da atividade é possível sua assimilação. As Reações 
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Químicas podem ser formadas por um conjunto de componentes significativos e com 

uma lógica, que em interação permitem sua assimilação na essência. A análise 

lógica das Reações Químicas possibilita selecionar do seu conteúdo o sistema de 

conceitos que são básicos, assim como as relações que podem ser estabelecidas 

entre eles. 

 O conteúdo de Reações Químicas, como componente do estudo da Química 

na escola, está vinculado à informação científica e ao conjunto de métodos e 

técnicas de trabalho no ensino de Química. O conteúdo de Reações Químicas, 

responde a pergunta: “O que se ensinar sobre as Reações Químicas?”, que, por sua 

vez, está diretamente relacionado aos objetivos, ao objeto de estudo da ciência 

Química e seu próprio movimento caracterizado por conceitos, leis, princípios, 

teorias, assim como as habilidades que precisam das relações dos estudantes com 

o objeto de assimilação (Reações Químicas).  

 As Reações Químicas está entre os conteúdos que os estudantes 

apresentam grande dificuldade de aprendizagem, no qual um dos fatores que estão 

relacionados a esta situação corresponde às formas de como se organiza e ensina 

esse conteúdo para os mesmos. Núñez (2009) chama a atenção para o fato de que 

o estudo das reações químicas, sem uma reflexão sobre a interação entre os 

componentes comuns ou invariantes, leva, no geral, ao desenvolvimento de um 

pensamento empírico, que na visão de Davidov (1988) orienta-se ao fenomenológico 

do objeto de conhecimento.  

 Autores como Hedesa (2014), Núñez e Gonzalez (1996), Reshetova (1988), 

Salmina (1988), Núñez (1992), Meneses (2015), apontam a necessidade uma 

análise sistêmica do conteúdo de Reações Químicas como um sistema complexo. 

Neste sentido, exige-se um enfoque sistêmico dialético do conteúdo das Reações 

Químicas como garantia do desenvolvimento do pensamento teórico do estudante.  

 O estudante em seu processo de aprendizagem das Reações Químicas 

como um sistema complexo assimila não só os conhecimentos, mas também um 

conjunto de ações que estão vinculados a estes, ou seja, os estudantes assimilam 

um sistema de componentes das reações químicas (qualitativos, quantitativos, 

termodinâmico, cinético e equilíbrio) e um sistema de habilidades (explicar, 

interpretar, etc.) que devem estar integrados entre si de forma lógica. Neste caso 

não significa um aumento no volume de informações e sim considerado apenas os 
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componentes necessários e suficientes para o desenvolvimento do pensamento 

teórico dos estudantes.  

 Segundo Núñez (2009) a estruturação do conteúdo de rações químicas 

como um sistema complexo, exige: 

a) Organizar o conteúdo de reações químicas de forma tal, que sem ampliar o seu 

volume, ao mesmo tempo, ofereça ao estudante toda a estrutura de 

conhecimentos necessários para sua formação. Neste caso o estudante levaria 

em consideração todos os seus aspectos (qualitativo, quantitativo, 

termodinâmico, cinético e equilíbrio), sem que houvesse um aumento na 

quantidade de conteúdos, uma vez que estes aspectos correspondem aos 

componentes essenciais para compreensão das reações químicas como um 

sistema complexo. 

b) Garantir à formação de habilidades, por exemplo: explicar as Reações Químicas 

como um sistema complexo, tendo em vista ser uma capacidade específica 

exigida pela escola, uma vez que permite ampliar de forma independente e 

criativa os métodos de pensamento na visão das reações químicas em situações 

típicas e novas, além de os estudantes obterem novas qualidades que garantem 

a apropriação do conteúdo na sua essência.  

 Neste contexto, verifica-se uma ausência significativa de trabalhos que 

contemplem uma estruturação do conteúdo de Reações Químicas com essa ênfase 

de sistema complexo (NÚÑEZ, 1992). O que mais se constata, são: 

a) Um volume de conceitos e categorias sobre as reações químicas, muitas vezes 

maiores dos que os métodos, procedimentos e solução de tarefas; 

b) Uma distribuição dos aspectos das Reações Químicas de forma fragmentada, 

que não favorece uma visão sistêmica e global, e sim a transmissão do conteúdo 

de Reações Químicas sem que haja a sua apropriação na essência.  

c) Uma estruturação heterogênea das Reações Químicas, em que cada aspecto é 

estudado de forma particular e isolado de uma essência que os unifica.  

 A estruturação das Reações Químicas como um sistema complexo deve 

apresentar a interação entre seus componentes e uma lógica que garanta a 

assimilação do conteúdo. A eleição de uma lógica mais adequada é determinada 

pelos objetivos e tarefas do ensino.  

 As reações químicas podem ser analisadas como um sistema complexo que 

tem certa precisão qualitativa. Sendo assim, uma Reação Química como um 
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sistema, pode ser compreendida como um conjunto de componentes: qualitativos, 

quantitativos, termodinâmicos, cinéticos e dinâmicos, que é separado do meio e 

integrado em um conjunto, levando-se em consideração sua participação na 

qualidade resultante desse conjunto. Então, o conjunto desses componentes das 

reações químicas em interação produz uma visão global e não fragmentada, que 

não estão presentes nos componentes quando isolados do sistema.  

 A base para a formação de um sistema para as Reações Químicas surge da 

necessidade de seus componentes qualitativo, quantitativo, termodinâmico, cinético 

e equilíbrio, no qual quando estes não se encontram organizados de forma 

sistêmica, não é possível garantir a apropriação destas Reações Químicas em sua 

essência e desenvolvimento do pensamento teórico por parte dos estudantes.  

 Estruturar as Reações Químicas como um sistema complexo de acordo com 

o enfoque sistêmico funcional-estrutural de Reshetova (1988) e Núñez (1992), parte-

se do pressuposto de que pela lógica da estruturação das reações químicas, deverá 

ser formado um tipo de orientação sistêmica para o pensamento teórico do 

estudante. Ao refletir uma Reação Química como sistema, sua invariante, isto é, a 

estrutura; as possíveis variantes de sua existência; as leis, limites de estabilidade; as 

propriedades essenciais do sistema, devido a sua estrutura interna, contribuem para 

o desenvolvimento do pensamento teórico do estudante. Neste contexto, como 

mostrado no esquema da figura 5 de acordo com estudos de Núñez (1992), é 

reforçada a ideia de integração dos componentes e do conjunto de características 

que permite a estabilidade do sistema (Reação Química como sistema complexo). 
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Figura 5: Relação entre o sistema e o meio no caso das reações químicas como um 
sistema complexo. 

 

Fonte: Adaptado Núñez, 2009. 

 

 Para compreender as Reações Químicas como um sistema complexo, é 

necessário tomar como referência os trabalhos de Sanderson (1968), Núñez (1992); 

Núnez e Gonzalez (1996), Reshetova (1988), Hedesa (2014) e Meneses (2015). 

 Segundo Sanderson (1968) em seu trabalho “Why Does Methane Burn?” é 

necessário para compreensão de uma Reação Química levar em consideração seus 

vários aspectos, levando a compreensão do fenômeno de forma global e não 

analisar os aspectos de forma isolada sem uma relação entre estes, pois deste 

modo não se conseguiria entender o fenômeno em sua essência (por exemplo: por 

que o metano queima?). 

 Tomando como base a ideia de Sanderson (1968), Núñez (1992), em sua 

tese, reforça a importância da compreensão de uma Reação Química como um 

sistema complexo através do enfoque sistêmico funcional – estrutural de Reshetova 

(1988), o qual determina o conjunto de elementos (aspectos da reação) do sistema, 

estabelecendo a relação entre estes produzindo novas qualidades que o sistema 

não apresentava quando os elementos se encontravam de forma fragmentada. 

Núñez (1992), ao analisar o trabalho de Sanderson (1968), organizou o conteúdo de 
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Reações Químicas de forma sistêmica, uma vez que Sanderson não apresenta esta 

visão de sistema e sim apenas uma visão de que eram necessários vários aspectos 

para compreender melhor uma Reação Química. 

 Ainda nesse sentido de um enfoque sistêmico do estudo das Reações 

Químicas como um sistema complexo, Hedesa (2014, p. 194) em seu trabalho “La 

enseñanza de la química y la esencia de la reacción química” destaca a ideia de 

uma abordagem sistêmica, no qual o estudo das reações químicas devem levar em 

consideração seus aspectos essenciais, como:  

1. Essência das reações químicas; 

2. As condições param se formarem; 

3. As evidências que se manifestam;  

4. A energia envolvida; 

5. A velocidade com que ocorre; 

6. O estado de equilíbrio; 

7. Aplicações. 

 No enfoque sistêmico funcional-estrutural é descrito as Reações Químicas 

como um sistema em seu nível mais desenvolvido, em sua totalidade, e se destaca 

nele sua composição e estrutura, que garantam seu funcionamento em um sistema 

complexo. A ligação entre os componentes das Reações Químicas é funcional-

estrutural, que apresentam características estáveis de cada nível do sistema 

denominadas de invariantes. A invariante corresponde os núcleos generalizadores, 

que são a essência do conhecimento ou habilidades a formar nos estudantes, isto é, 

o objeto de assimilação (NÚÑEZ, 2009). 

 Na organização sistêmica do conteúdo de Reações Químicas, a invariante 

construída representa a essência, que se manifesta através dos diferentes 

“aspectos” (qualitativo, quantitativo, termodinâmico, cinético e equilíbrio) como 

expressão fenomenológica dessa essência. Assim, podemos representar de forma 

esquemática o sistema Reação Química conforme é representado na figura 6, 

segundo os trabalhos de Núñez (1992, 1996, 2009), como: 
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Figure 6: Os aspectos das reações químicas como um sistema complexo. 

 

Fonte: Adaptado Núñez e Gonzalez (1996). 

 

 Na figura esquemática, observa-se que cada subsistema sistematiza um 

conjunto de parâmetros que determinam a sistematização do conhecimento de 

Reação Química com um sistema complexo. Estes, por sua vez, são manifestações 

da essência-invariante que definem no nível teórico o que é uma Reação Química. 

No quadro 13 se encontra cada aspecto das Reações Químicas, que a partir da sua 

integração na forma de um sistema permite a produção de novas qualidades. 

 

Quadro 13: Aspectos das Reações Químicas como um sistema complexo e suas 
relações. 

A reação química como sistema complexo 

Aspecto 
qualitativo 

Aspecto 
quantitativo 

Aspecto 
termodinâmico 

Aspecto 
cinético 

Aspecto de 
equilíbrio 

Qual a 
estrutura e 

afinidade das 
substâncias? 

Quais são as 
relações 

estequiométricas 
entre as 

substâncias da 
reação? 

Quais as 
energias 

envolvidas na 
reação? 

Quais os 
fatores e 

como 
influenciam 

na ocorrência 
da reação? 

Em que 
extensão que 

ocorre a 
reação? 

Reconhecer a 
natureza das 
substâncias 
químicas e 

relacionar com 
suas 

nomenclaturas; 
reconhecer a 
natureza das 
substâncias 

Relacionar os 
coeficientes 

estequiométricos 
em termos 

quantitativos 
microscópicos: 

átomos, 
moléculas, 

fórmulas, etc., e 
em termos 

Compreender o 
que representa 
a variação de 

entalpia, a 
variação de 
entropia, a 
variação de 
energia livre 
envolvida na 

reação química 

Compreender 
o que 

representa a 
energia de 
ativação, a 
teoria das 

colisões, os 
fatores que 
alteram a 

velocidade da 

Compreender 
o que 

representa a 
constante de 

equilíbrio 
químico, os 
fatores que 

alteram 
equilíbrio, as 

condições 



93 
 

químicas, os 
reagentes e 
produtos, o 

estado físico, a 
estrutura das 
substâncias. 

quantitativos 
macroscópicos: 
mols de átomos, 

moléculas, 
fórmulas 

unitárias etc. 

a uma 
determinada 

temperatura e 
pressão. 

reação 
química a 

uma 
determinada 

temperatura e 
pressão. 

para do 
estado de 
equilíbrio a 

uma 
determinada 

temperatura e 
pressão. 

Fonte: Adaptado Núñez (1992) 

 

 A variedade de fenômenos particulares das Reações Químicas estudadas se 

expressa por meio de sua invariante, ou seja, de sua estrutura interna como 

formação estável que tem um sistema determinado de qualidades e conserva toda a 

diversidade de variantes concretas de sua existência ao representar os núcleos 

essenciais das reações químicas. Contribuindo neste sentido para os estudantes 

pensar em nível teórico (NÚNEZ, 2009). 

 De acordo com o enfoque sistêmico funcional-estrutural, as reações 

químicas são consideradas como um conjunto de subsistemas estruturais 

hierarquizados em níveis, com invariantes em cada nível. Neste sentido para 

compreensão das Reações Químicas como um sistema complexo é necessário 

conhecer sua definição e o modelo da ação. 

 

 

4.5.1 O Conceito de Reação Química como um Sistema Complexo  

 

 Uma Reação Química como um sistema complexo pode ser definida pela 

análise de diferentes definições de autores da literatura Química, no qual essa 

análise permite um conceito generalizado da Reação Química. O resultado desse 

procedimento se apresenta no quadro 14. 

 

Quadro 14: Definições de Reação Química 

Peter Atkins (2011) Uma Reação Química é o processo da mudança 
química, isto é, a conversão de uma ou mais 
substância em outras substâncias.  

Brady e Senese (2009) Uma Reação Química são transformações que 
alteram a composição química das substâncias. 

Kotz e Paul (2005) Uma Reação Química é a mudança química, a 
conversão de substancia simples ou composta em 
diferentes substâncias simples ou composta, 
frequentemente com liberação de energia.  
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Brady, Russell e Holum (2000). Uma Reação Química as sustâncias e interagem 
entre si para formar outras substâncias totalmente 
diferentes, com propriedades também diferentes.  

Maia e Bianchi (2010) Uma Reação Química são transformações que 
substâncias sofrem ao serem produzidos outros 
compostos. 

Masterton e Hurley (2010)  Uma Reação química é uma propriedade 
observada quando uma substância sofre uma 
transformação que a converte em uma nova 
substância. 

Chang (2006) Uma Reação Química é um processo no qual uma 
substância (ou substâncias) se transforma em 
uma ou mais substâncias novas.  

Rozenberg (2012)  Uma Reação Química é todo fenômeno que se 
processa com uma ou mais substâncias, 
acarretando sua transformação em uma ou mais 
substâncias distintas das primeiras.  

Fonte: Pesquisa, 2016. 

 

 De acordo com o Meneses (2015) uma Reação Química como um sistema 

complexo pode ser definida conforme apresentado no quadro 15.  

 

Quadro 15: Invariante conceitual das reações químicas como sistema complexo. 

Definição de uma Reação Química como um sistema complexo 

Reação Química é transformação das substâncias em outras substâncias, 
influenciada por aspectos nas mudanças quantitativas, qualitativas, energéticas, 
cinéticas e dinâmicas na composição dos reagentes, originado produtos. 
Fonte: Meneses, 2015. 

 

 

4.5.2 Modelo da Ação (Invariante procedimental): Explicar a Reação Química como 

Sistema Complexo 

 

 Explicar é a capacidade de expressar os resultados do raciocínio próprio, 

justificar os raciocínios em termos de considerações evidentes, conceituais, 

metodológicas, com critérios definidos e de forma contextualizada, com argumentos 

coerentes. A explicação supõe fazer menção dos resultados, justificar procedimentos 

e apresentar resultados. A explicação constrói-se a partir da relação entre o 

observável e o não observável. O observável, o fenômeno deve ser relacionado com 

o não observável, ou seja, a “essência”, que, como teoria-modelo, fornece uma 

justificativa ao por que o fenômeno acontece. Explicar implica diferenciar o 
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fenômeno de sua essência. A estrutura da explicação implica conectar a situação 

inicial do fato com a final, por média de diversas relações causa-efeito como se 

encontra no esquema da figura 7. 

 

Figura 7: Explicar fenômeno químico 

 

Fonte: Núñez e Lima, 2008. 

 

 Segundo Gilbert (1998) apud Núñez e Ramalho (2015) as explicações 

podem ser classificadas em cinco tipos: intencional, descritiva, interpretativa, causal 

e preditiva, segundo o quadro 16. 

 

Quadro 16: Tipos de Explicação 

Tipo de explicação Significado 

Intencional  Intencional Por quê? Solicita-se uma explicação, ou seja, qual 
é o problema ao qual se responde. 

Descritiva  Como se comporta o fenômeno explicado? 

Interpretativa Qual é a composição do fenômeno? Do que ele é composto? 
Causal  Por que o fenômeno se comporta dessa forma e não de 

outra? 
Preditiva  Como se deve comportar um fenômeno em outras 

circunstâncias? 
Fonte: Adaptado, Núñez e Lima, 2008.  

 

 A estrutura da habilidade de explicar as Reações Químicas como um 

sistema complexo é um conjunto de ações que garantem um caráter de totalidade. 

No quadro 17 apresentam-se segundo Núñez (1992) as sub-habilidades que 

constituem a invariante procedimental de explicar a Reação Química como um 

sistema complexo, a qual é usada no produto elaborado. Sendo as sub-habilidades 

as operações necessárias e suficientes para explicar uma reação química como 

sistema complexo. 
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Quadro 17: Invariante procedimental para interpretar e explicar as Reações 
Químicas como um sistema complexo. 

Invariante Procedimental – Modelo da ação 

1. Determinar se a reação cumpre com as condições para a aplicação da BOA III;  
2. Interpretar quantitativamente a Reação Química;  
3. Interpretar as informações qualitativas da equação química;  
4. Identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos do processo;  
   4.1 Explicar a influência da temperatura na espontaneidade;  
5. Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos do processo  
    5.1 Determinar os fatores que favorecem ou não a Reação Química do ponto de 
vista cinético;  
6. Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio  
    6.1 Determinar os fatores que favorecem ou não o equilíbrio químico;  
7. Integrar os parâmetros termodinâmicos, cinéticos e do equilíbrio e determinar as 
condições para a reação ocorrer ou não, assim como o que pode favorecer ou 
dificultar o processo.  
Fonte: Núñez, 1992. 

 

 A habilidade de explicar as Reações Químicas como um sistema complexo, 

corresponde a uma das exigências do Ensino Médio no contexto da educação 

científica do século XXI. Sendo extremamente importante para uma visão global e 

integradora do ensino de Química, uma vez que desenvolve o pensamento teórico 

do estudante. 

 

 

4.6 A SÍNTESE DA AMÔNIA: UM EXEMPLO PRÁTICO DE REAÇÃO QUÍMICA 

COMO SISTEMA COMPLEXO 

 

 Um exemplo de situação problema cobrada no vestibular da UFRN de 2013, 

desconhecida pelo estudante, na qual se integram os diferentes aspectos da Reação 

Química como um sistema complexo, é a obtenção da amônia na indústria. A 

questão encontra-se no quadro 18. 
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Quadro 18: Questão adaptada do vestibular da UFRN 2013. 

QUESTÃO DISCURSIVA 05 (VESTIBULAR UFRN 2013) – ADAPTADA 

 Na história da Química, um dos estudos mais significativos foi desenvolvido 

pelo químico alemão Fritz Haber para a obtenção da amônia (NH3). Essa 

substância é estrategicamente importante para outros processos da indústria 

química assim como para a produção de fertilizantes. O processo foi aperfeiçoado 

posteriormente por Carl Bosch. A importância dessas pesquisas valeu a Haber, em 

1918, e a Bosch, em 1931, o Prêmio Nobel de Química. O processo de obtenção da 

amônia na indústria se realiza a partir da reação do H2(g) com o N2(g), mostrada 

através da equação a seguir: 
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 Para que esse processo ocorra e seja economicamente viável, os 

pesquisadores mostraram que deve acontecer a altas temperaturas, a alta pressão 

de forma tal a compensar o efeito da temperatura, e na presença de um catalisador 

por ter alto valor à energia de ativação da etapa lenta do mecanismo da reação, se 

comparada com outras reações nessas condições. Considerando essa situação, 

 Explique por que par uma reação química acontecer na prática, é 

importante conhecer os valores dos parâmetros ∆G°, de Kc, a energia de ativação e 

as quantidades necessárias de substâncias que devem reagir? 

Fonte: Adaptado COMPERVE, 2013. 

   

 Para responder a esta pergunta é necessário integrar vários aspectos que 

estão envolvidos em uma Reação Química, tais como: qualitativo, quantitativo, 

termodinâmico, cinético e de equilíbrio. Integrar estes aspectos não significa apenas 

o aumento no volume de informações, mas sim trabalhar os aspectos essências que 

contribuem para uma visão de sistema complexo de uma reação química.  

 Para analisar uma Reação Química do ponto de vista de seu aspecto 

qualitativo é ir mais além do que simplesmente escreverem a equação química e 
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descrever quais são os produtos e reagentes e os estados físicos em que se 

encontram as substâncias participantes, a uma determinada temperatura e pressão 

a nível macroscópico qualitativo. Por exemplo,  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química 

na qual o gás nitrogênio reage com gás hidrogênio para formar o gás amônia a uma 

determinada temperatura e pressão. Em termos de nível microscópico qualitativo, a 

equação química também pode ser representada de modo simplista através da 

estrutura das substâncias e sua natureza. Por exemplo, 

 

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química 

na qual o gás nitrogênio apresenta uma estrutura com geometria linear e de ligação 

covalente que reage com o gás hidrogênio de estrutura linear e de ligação covalente 

para formar o gás amônia de estrutura de geometria piramidal e ligação covalente 

 Quantitativamente uma Reação Química devidamente balanceada especifica 

uma relação numérica das quantidades de reagentes e produtos de uma reação 

química. Estas relações podem ser expressas em termos de quantidades 

microscópicas: átomos, moléculas, etc., ou em quantidades macroscópicas: mols de 

átomos, moléculas, fórmulas unitárias etc. Desta forma a equação química.  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

 Realmente tem dois significados quantitativos; primeiro, que 1 molécula de 

gás nitrogênio combina-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 

moléculas de gás amônia e, segundo, que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combina-se com 3 mols de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mols de 

moléculas de gás amônia a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K. 

 Os coeficientes na equação balanceada descrevem razões fixas das 

quantidades dos reagentes e produtos. Em escala atômica e molecular, a equação 

acima estabelece que moléculas de nitrogênio e moléculas de hidrogênio são 
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consumidas, e moléculas de amônia são formadas em uma razão de 1:3: 2. Em uma 

escala real, a equação estabelece que o nitrogênio e hidrogênio sejam consumidos, 

e amônia é formada em uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mols de 

moléculas de H2: 2 mols de moléculas de NH3. 

 Compreender o ponto de vista do aspecto termodinâmico significa explicar 

por que as Reações Químicas ocorrem e permitem a predição do calor que elas 

liberam ou absorvem. A Termodinâmica tem um papel importante em todos os 

aspectos de nossa vida. Assim por exemplo, o calor liberado na queima de 

combustíveis é usado para comparar o valor do combustível. Da mesma forma a 

energia liberada pelos alimentos industrializados é registrada nos rótulos. Para 

explicar uma Reação Química do ponto de vista do aspecto termodinâmico, a 

equação química deve apresentar a variação de entalpia (∆H°) e a variação da 

energia livre (∆G°) da reação. A variação de entalpia (∆H°) de uma Reação Química 

é uma função de estado que corresponde ao calor liberado ou absorvido à pressão 

constante. No caso das Reações Químicas que ocorrem com liberação de calor, 

denominamos de reação exotérmica. Já as Reações Químicas que absorvem calor, 

denominamos de reações endotérmicas. A variação de energia livre ou energia de 

Gibbs (∆G°) é uma função de estado que permite verificar se uma reação é 

espontânea ou não a determinada temperatura e pressão. A grande importância da 

energia de Gibbs (∆G°) é que, se a pressão e temperatura permanecem constantes, 

podemos predizer se um processo é espontâneo somente em termos das 

propriedades termodinâmicas do sistema. No caso das Reações Químicas em que o 

(∆G° < 0), a reação é espontânea. Já No caso das Reações Químicas em que o 

(∆G° > 0), a reação é não espontânea. Finalmente no caso das reações em que o 

(∆G° = 0), a reação encontra-se em Equilíbrio Químico. Por exemplo,  

molkJmolkJH

ggHgN

/16Gº ,/92º

K     15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322



 

  

 Representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação 

química na qual 1 molécula de gás nitrogênio combina-se com 3 moléculas de gás 

hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de 

gás nitrogênio combina-se com 3 mols de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 

mols de moléculas de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas 

de N2: 3 mols de moléculas de H2: 2 mols de moléculas de NH3, liberando 92 Kj de 
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calor e nestas condições sendo uma reação espontânea, visto que, o valor da 

energia livre da reação é –16kJ/mol.  

 Em termos cinéticos uma Reação Química indica ferramentas para 

compreender as velocidades das Reações Químicas em nível macroscópico e em 

nível atômico. Em nível atômico, a Cinética Química permite a compreensão da 

natureza e dos mecanismos das Reações Químicas. Em nível macroscópico, as 

informações da Cinética Química permitem a modelagem de sistemas complexos, 

como os que acontecem no corpo humano e na atmosfera. Para explicar uma 

Reação Química do ponto de vista cinético, a equação química deve fornecer a 

energia de ativação (Ea) a uma determinada temperatura e pressão. A energia de 

ativação corresponde à energia cinética mínima necessária para que uma colisão 

leve a reação. Se a Reação Química apresenta uma energia de ativação alta (Ea > + 

84 Kj), implica que a reação ocorre de forma mais lenta, tendo em vista que, maior 

será a energia necessária para que a reação aconteça. Já no caso das Reações 

Químicas que a energia de ativação é baixa (Ea < + 84 Kj), implica que a reação 

ocorre de forma mias rápida. (SOLOMONS, 2011). Por exemplo, 

)(84,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322

AltokJEamolkJmolkJH

ggHgN



 

  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química 

na qual 1 molécula de gás nitrogênio combina-se com 3 moléculas de gás 

hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de 

gás nitrogênio combina-se com 3 mols de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 

mols de moléculas de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas 

de N2: 3 mols de moléculas de H2: 2 mols de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de 

calor e nestas condições sendo uma reação espontânea, visto que, o valor da 

energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo assim uma reação química lenta, devido 

ao alto valor de sua energia de ativação. 

 Finalmente chega-se ao aspecto de Equilíbrio Químico de uma reação. O 

equilíbrio dinâmico para o qual todas as Reações Químicas tendem é um aspecto 

muito importante, no qual é necessário conhecer a composição de uma mistura em 

equilíbrio, pois esta indica a quantidade de produto que se deve esperar. Sendo 

assim sua compreensão fundamental para controlar o rendimento e o grau de 

avanço de uma reação a partir da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio 

corresponde à proporção de reagentes e produtos em um meio reacional, 
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vislumbrando o grau de avanço do equilíbrio no sentido de formação dos produtos 

ou dos reagentes dependendo de seu valor. Segundo Atkins (2012), valores grandes 

de K (maiores do que aproximadamente 103): o equilíbrio favorece os produtos; 

Valores intermediários de K (no intervalo aproximado de 10-3 a 103): o equilíbrio nem 

favorece os reagentes nem os produtos; valores pequenos (menores do que 

aproximadamente 10-3). Por exemplo, 

00001,0),(84

,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322





 



KAltokJEa
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representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química 

na qual 1 molécula de gás nitrogênio combina-se com 3 moléculas de gás 

hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de 

gás nitrogênio combina-se com 3 mols de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 

mols de moléculas de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas 

de N2: 3 mols de moléculas de H2: 2 mols de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de 

calor e nestas condições sendo uma reação espontânea, visto que, o valor da 

energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo assim uma reação química lenta, devido 

ao alto valor de sua energia de ativação. E sua constante de Equilíbrio Químico por 

ser menor do que 10-3 significa um baixo rendimento, ou seja, maior quantidade de 

reagentes que de produtos no equilíbrio.  

 Cada um dos aspectos apresentados em separado só informa elementos 

parciais da reação, consequentemente, para saber se a reação acontece na prática 

são necessárias à integração de todos os aspectos (qualitativo, quantitativo, 

termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio), de maneira tal que essa relação produza 

novas qualidades que de forma isolada estes aspectos não possuíam.  

 Em síntese, o capítulo, a análise das Reações Químicas a partir da 

abordagem sistêmica funcional-estrutural seguiu os seguintes passos: distinção do 

objeto que se analisa em um problema e suas propriedades e características 

integradas; distinção dos níveis da estrutura do objeto que se analisa em um 

problema e seus subsistemas; divisão do objeto em elementos; diferenciação das 

relações do objeto em externo e interno; determinação dos níveis de estrutura e dos 

aspectos da análise do objeto; estabelecimento da hierarquia, subordinação e 

conectividade dos níveis de estrutura e dos aspectos da análise do objeto do 
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problema; estabelecimento do tipo de relação em cada um dos níveis de estrutura e 

dos aspectos de análise; evolução do estado qualitativo do sistema inicial e de suas 

mudanças nos diferentes dados em condições de transformação. 

 O capítulo apresentou a conceituação de sistema e os tipos de enfoques 

sistêmicos, enfatizando o enfoque funcional-estrutural de Reshetova (1988) e Núñez 

(1992), como uma estratégia de ensino aprendizagem para explicar as Reações 

Químicas como um sistema complexo. Além de conceituar a relação do enfoque 

com o pensamento teórico e o conceito de invariante, no qual foi aplicado para 

explicar a Reação Química como sistema complexo. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 O capítulo apresenta o percurso metodológico da pesquisa a respeito dos 

erros de aprendizagem dos estudantes nas provas de vestibulares da UFRN entre 

2009 e 2013 sobre as Reações Químicas. Inicialmente, são apresentados os 

motivos da escolha do tipo de prova e o período; em seguida, são apresentadas as 

categorias usadas, com o objetivo de obter respostas às questões de estudo 

levantadas que permearão as diversas etapas deste processo investigativo. 

 Depois de passados essas duas etapas, mostra-se como foram levantados e 

organizados os dados da pesquisa; e por fim, fundamenta-se e descreve-se o 

processo da pesquisa e a estruturação da proposta de um produto, na qual esteve 

envolvida uma unidade didática seguindo a Teoria de Formação das Ações Mentais 

e dos Conceitos de P. Ya. Galperin. 

 A pesquisa realizada foi de caráter exploratório. De acordo com Gil (1994), a 

pesquisa exploratória tem como objetivo alterar ou esclarecer novos conceitos que 

sirvam de base para a elaboração de novos problemas, porém mais precisos e 

adequados ao assunto em questão. Tais problemas poderão, por serem mais claros, 

ser analisados e estudados mais facilmente em trabalhos futuros (CALIL, 2009).  

 A natureza da pesquisa tomou como pressuposto as dimensões qualitativa e 

quantitativa, na busca da compreensão das dificuldades de aprendizagem que 

levaram os estudantes aos erros das questões sobre reações químicas nas provas.  

 O esquema da figura 8 representa a estrutura da metodologia desenvolvida 

na pesquisa. 
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Figura 8: Estrutura Metodológica da Pesquisa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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5.1 FONTES DE COLETA DE DADOS E CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS 

QUESTÕES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS 

 

 Os dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram obtidos pelo 

Observatório da vida do Estudante Universitário (OVEU) referente às provas 

objetivas de Química dos vestibulares da UFRN no período de 2009 a 2013. 

 O vestibular da UFRN no período de 2009 a 2013 constava de provas com 

questões objetivas e questões discursivas. Na primeira etapa, os conteúdos da área 

de conhecimento das Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) e da 

Matemática eram avaliados mediante uma prova objetiva com 48 questões, sendo 

12 para cada uma das disciplinas. Já as provas das áreas de Código e Linguagem e 

de Ciências Humanas e suas Tecnologias continham perguntas objetivas com 12 

questões de História, 12 de Geografia e 20 de Literatura e Português (que inclui uma 

redação). A segunda etapa constava de uma prova com perguntas discursivas, de 

acordo com o curso que pretendia o estudante. Para os que almejavam as áreas 

Tecnológica e Biomédica, a prova discursiva constava de 12 perguntas: 4 de 

Biologia, 4 de Física e 4 de Química, para a área Biomédica; e 4 de Matemática, 4 

de Física e de 4 de Química, para a área Tecnológica.  

 As provas objetivas tinham como uma das finalidades avaliar as habilidades 

de leitura e compreensão de fenômenos da natureza, aplicando os conteúdos de 

Química, Física, Biologia e Matemática. Privilegiavam a compreensão, e não a 

memorização ou reprodução do conhecimento. As perguntas objetivas de múltipla 

escolha se estruturavam sob a forma de enunciados, nos quais se apresentam a 

situação contextualizada e as informações necessárias, além de 4 opções de 

resposta (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). 

 Nas provas objetivas, a compreensão se expressava na solução correta das 

exigências cognitivas das questões. Sendo assim, a categoria compreensão é 

essencial na análise pedagógica das questões (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012).  

 A pesquisa analisou as questões de perguntas objetivas da disciplina de 

Química no período de 2009 a 2013 que contemplavam o conteúdo de Reações 

Químicas. 

 Neste sentido, foram analisadas questões que possuíam enunciados que 

abordavam situações contextualizadas e informações sobre o conteúdo de Reações 

Químicas. Foram analisados os resultados das escolhas pelos estudantes, 
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relacionando com os erros e dificuldades de aprendizagem. Além de analisar a 

natureza destas questões no que tange a seu caráter fragmentado ou integrado. 

 O elevado número de estudantes que participaram anualmente dos 

vestibulares, organizados pela COMPERVE, garantem uma alta amostragem de 

dados para uma análise da proposta de estudo da dissertação, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de estudantes que realizaram a prova com questões de múltipla 
escolha de Química por ano: de 2009 a 2013. 

Ano do vestibular 
Número de estudantes que 

realizaram vestibular 

2009 23.171 
2010 24.602 
2011 25.149 
2012 26.354 
2013 24.493 
Total 123.769 

Fonte: COMPERVE. 

 

 

5.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS QUESTÕES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS 

 

 As categorias selecionadas para analisar as questões de vestibulares da 

UFRN nesta pesquisa foram elementos essenciais para verificação e alcance dos 

objetivos propostos. Essas categorias surgiram das diversas referências adotadas 

na elaboração desta pesquisa, apresentando como principal finalidade, a 

investigação dos erros de aprendizagem dos estudantes quanto ao conteúdo de 

reações químicas.  

 Na realização das análises dos resultados da pesquisa, foram utilizadas as 

seguintes categorias: peso das questões, conteúdo conceitual; índice de acerto; a 

natureza da questão (parcial ou integrada); sub-habilidade; erros de aprendizagem, 

as quais são descritas a seguir: 

 

 

5.2.1 Peso das Questões  

 

 O peso da questão corresponde à categoria que indica a importância do 

objeto de estudo da pesquisa, diante de todas as questões exibidas nas provas de 
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Química. Esta categoria demonstrou a relevância da habilidade de explicar as 

reações químicas para o Vestibular da UFRN, a cada ano. 

 

 

5.2.2 Conteúdo Conceitual 

 

 O conteúdo conceitual corresponde à categoria de análise que determina a 

necessidade para o desenvolvimento da capacidade intelectual para operar 

símbolos, ideias, imagens e representações da realidade (RAMALHO; NÚÑEZ, 

2011). Segundo Pozo e Gómez (1998), o conteúdo conceitual se estrutura em 

dados, fatos, conceitos, princípios, leis e teorias. A matriz que foi utilizada para 

determinar o conteúdo conceitual das provas de vestibular de Química encontra-se 

no quadro 19. 

 

Quadro 19: Matriz de Referência do vestibular da UFRN 

Transformações Químicas. Aspecto qualitativo e quantitativo 

 Representação das transformações químicas 

 Evidências das transformações químicas 

 Fórmulas Químicas 

 Classificação das Reações Químicas 

 Interpretando transformações químicas  

 Balanceamento de equações químicas 

 Aspectos quantitativos das transformações químicas 

 Leis ponderais das reações químicas 

 Determinação de fórmulas químicas 

 Grandezas químicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de 

Avogadro. 

 Cálculos estequiométricos 

Transformações Químicas. Aspecto energético 

 Transformações químicas e energia calorífica 

 Calor da reação 

 Entalpia  

 Equações termoquímicas 



109 
 

 Lei de Hess 

 Transformações químicas e energia elétrica 

 Entropia 

 Energia livre e espontaneidade 

 Reação de oxirredução 

 Potencial padrão de redução 

 Pilha  

 Eletrolise 

 Leis de Faraday 

 Transformações nucleares 

 Conceitos fundamentais da radioatividade 

 Reações de fissão e fusão nuclear  

 Desintegração radioativa e radioisótopos  

Transformações Químicas. Aspecto cinético 

 Transformações químicas e velocidade  

 Velocidade da reação  

 Energia de ativação 

 Fatores que alteram a velocidade: concentração, pressão, temperatura e 

catalisador. 

Transformações Químicas. Aspecto de equilíbrio 

 Caracterização do sistema em equilíbrio 

 Constante de equilíbrio 

 Produto iônico da agua, equilíbrio ácido-base e pH. 

 Solubilidade dos sais e hidrólise 

 Fatores que alteram o sistema em equilíbrio 

 Aplicação da velocidade e do equilíbrio químico no cotidiano. 

Fonte: Adaptado COMPERVE, 2013, ENEM, 2011, OCEM, 2006. 
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5.2.3 Índice de Acerto 

 

 Esta categoria se caracteriza por expressar a percentagem dos estudantes 

que responde corretamente a cada pergunta. Quanto maior for o índice de acerto, 

mais fácil é o item.  

 O índice de acerto é calculado da seguinte forma, como mostra a figura 9: 

 

Figura 9: Equação para cálculo do índice de dificuldade ou acerto 

 

Fonte: Núñez e Ramalho, 2012. 

 

 As teorias de análise de item consideram dificuldade moderada (média) 

aqueles itens situados na faixa de 0,40 a 0,70 (numa escala de 0 a 1,00).  

 Assim, é classificado o índice de acerto de acordo com a Tabela 2: 

 

Tabela 2: Classificação do índice de acerto ou dificuldade. 

Intervalo de resposta 
correta (%) 

Índice de Acerto 

>90 Muito alto 

>70  90 Alto 

>40  70 Médio  

>10  40 Baixo 

10 Muito baixo  

Fonte: Núñez e Ramalho, 2012. 

 

 

5.2.4 A Natureza da Questão: Parcial ou Integrada 

 

 A compreensão de uma Reação Química supõe seu olhar como um sistema 

complexo no qual se integram os diferentes aspectos (qualitativos, quantitativos, 

termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio). Dessa forma, uma questão pode ser de 

natureza integrada ou parcial. 

 A questão de natureza parcial corresponde a uma pergunta objetiva que por 

meio da contextualização e informações de seu enunciado, não aborda e não segue 
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todas essas dimensões para explicar a reação química como um sistema complexo, 

se resolvendo segundo uma ou mais operações dessa orientação do modelo da 

BOA do tipo III.  

 Por sua vez, a questão de natureza integrada corresponde a uma pergunta 

objetiva que por meio da contextualização e informações de seu enunciado, 

contempla todas as etapas da Base Orientadora da Ação que são necessárias para 

sua solução quando aborda e exigem dos estudantes a compreensão e aplicação de 

todas as etapas da BOA III que contemplam todos os aspectos da Reação Química: 

qualitativos, quantitativos, energéticos, cinéticos e de equilíbrio químico. 

 

 

5.2.5 Sub-Habilidade 

 

 Outra categoria para análise das questões diz respeito às sub-habilidades 

pelas quais se podem pensar na solução das questões apresentadas nas provas. 

Em toda habilidade se inclui um sistema de conhecimentos e, por sua vez, o 

conhecimento conceitual não se mobiliza fora de determinados procedimentos 

(habilidades). A pesquisa analisou as sub-habilidades associadas às questões sobre 

as Reações Químicas a partir do sistema de operações (ações) da habilidade geral 

explicar reações químicas como um sistema. Essas operações, em qualidade de 

sub-habilidades representam as subcategorias estabelecidas. Para um melhor 

detalhamento, as subcategorias por sua vez são instrumentalizadas. O quadro 20 

apresenta as sub-habilidades da habilidade geral de acordo com o sistema de 

operações (ações) de explicar as reações químicas como um sistema complexo.  

 

Quadro 20: Sub-habilidades da habilidade geral de acordo com o sistema de 
operações (ações) de explicar as reações químicas como um sistema complexo 

Sub-habilidades 

Interpretar as informações qualitativas da equação química 
Interpretar quantitativamente a reação química 
Identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos do processo 
Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos;  
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio. 
Fonte: Núñez, 1992.  
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5.2.6 O Erro 

 

 A categoria de análise erro corresponde a uma resposta dada por um 

estudante a uma questão quando essa resposta não coincide com a que é definida 

como correta pelos elaboradores especialistas da disciplina, ou seja, quando a 

resposta dada não é válida no contexto científico. Assim o erro é a manifestação 

externa da dificuldade de aprendizagem (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). 

 Nas análises das questões objetivas das provas de vestibular da UFRN, as 

alternativas incorretas correspondem aos distratores que estão relacionados com um 

erro, que por sua vez pode ser relacionado a determinadas dificuldades de 

aprendizagem e concepções alternativas. Dessa forma, o erro se expressa na 

escolha da alternativa que não corresponde com o gabarito da COMPERVE.  

 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 A organização dos dados é uma etapa que ajuda a criar possibilidades e 

perspectivas diversas para as análises dos dados. Os dados foram organizados 

segundo cada tipo de fonte de coleta e seus possíveis tratamentos, no caso deste 

trabalho, a partir das categorias de análise das questões da prova do vestibular da 

UFRN sobre as Reações Químicas no período de 2009 a 2013. 

 Os dados serão organizados em tabelas e quadros através de uma base de 

dados na planilha do Excel, de acordo com a exigência da categoria de analise do 

resultado da questão. A análise de cada categoria foi realizada a partir da 

determinação da sub-habilidade, conteúdo conceitual, índice de acerto, natureza da 

questão, dos erros em cada questão tendo como apoio um formulário para análise 

das perguntas (Apêndice 1). 

 

 

5.4 METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE EXPLICAR 

REAÇÕES QUÍMICAS COMO UM SISTEMA COMPLEXO 

 

 Neste trabalho, é proposto como produto uma unidade didática para ensinar 

a explicar as Reações Químicas como um sistema complexo. A unidade didática tem 
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como referência a Base Orientadora do tipo III de Núñez (1992) e as etapas da 

Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. 

Galperin (NÚÑEZ, 2009).  

 

 

5.4.1 Estrutura da Unidade Didática 

 

 Uma Unidade Didática na perspectiva de um enfoque sistêmico é uma 

atividade planejada de acordo com os seguintes princípios: 

a) a concepção sistêmica das categorias didáticas: objetivos, conteúdos, métodos, 

meios e avaliação, que estão relacionados e dá forma a um complexo se 

tornando um sistema; 

b) o pensamento teórico como resultado da organização sistêmica da base e da 

orientação da ação do tipo III (BOA). 

 Esta Unidade Didática tem como finalidade, orientar os professores e 

estudantes a explicar uma Reação Química como um sistema complexo. 

 A estruturação da Unidade Didática organiza-se segundo momentos 

diferentes de acordo com Núñez e Ramalho (2013).  

a) definição dos pressupostos da Unidade Didática; 

b) definição dos objetivos da Unidade Didática; 

c) definição do conteúdo da invariante; 

d) determinação do Sistema de Tarefas para a formação da habilidade segundo as 

Etapas de Assimilação de P. Ya. Galperin. 

 

a) Definição dos pressupostos  

 Foram definidos como parte da Unidade Didática os pressupostos teórico-

metodológicos que estruturam o trabalho e que consideram as categorias chaves da 

teoria de P. Ya. Galperin segundo a orientação de Núñez (1992 2009). 

 

b) Definição dos objetivos  

 Os objetivos de ensino representam o modelo dos resultados esperados em 

relação ao processo para alcançá-los. Partindo do pressuposto de que explicar 

Reação Química como um sistema complexo é um tipo de atividade, os objetivos 

são formulados na linguagem das ações realizadas pelo estudante, como um tipo de 
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atividade que engloba a ação e os conceitos que se pretende apropriar para o 

desenvolvimento de novas qualidades das ações.  

 

c) Definição do conteúdo da invariante 

 Uma metodologia, visando determinar a invariante do sistema operacional 

das habilidades, foi proposta por Talízina (1987), conhecido como método Teórico 

de Análise da Atividade. Segundo Núñez (2009), esse método consiste na análise 

funcional-estrutural das diversas variantes conhecidas ou modos de agir quando as 

tarefas são resolvidas segundo a habilidade geral em questão. Assim, ao se aplicar 

esse método teórico no ensino de Química em que existem diversas concepções de 

se entender o que é Reação química, são analisadas essas variantes e depois 

construída a invariante do sistema operacional como modelo de caráter geral e 

abstrato. Esse modelo, então, possibilita orientar a explicar a Reação Química como 

um sistema, de forma geral, constituindo-se no objeto de aprendizagem. 

 A invariante de explicar Reação Química como um sistema é formada pelo 

conjunto de operações, indispensável para o entendimento de uma reação como um 

sistema complexo. Ao mesmo tempo em que o estudante apropria da invariante de 

explicar uma reação química como um sistema complexo, ele poderá transpor seus 

conhecimentos para o entendimento e compreensão de outros contextos.  

 Para a identificação do invariante de explicar Reação Química como um 

sistema, é necessário, antes de tudo, que seja analisada e comparada entre si uma 

quantidade de estudos que definam como explicar Reação Química como um 

sistema, considerando os limites do procedimento. São analisadas quais operações 

para explicar a Reação Química como um sistema, propõe cada um dos estudos e 

se determina o que têm em comum e em que se diferenciam uns dos outros. Fez-se, 

então, a determinação das operações que permitem a definição da estrutura da 

habilidade em forma de um sistema de operações utilizando a invariante elaborada 

por Núñez (1992). 

 Essa estrutura geral de operações, como algo que aparece estável nos 

diversos casos particulares de explicar Reação Química, é a invariante que define as 

diversas propriedades da habilidade, ou seja, constitui a essência (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2013). 
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d) Determinação do Sistema de Tarefas para a formação da habilidade 

segundo as etapas de assimilação de P. Ya. Galperin. 

 O sistema de tarefas foi proposto de acordo com as etapas da teoria de 

Galperin como explicitado anteriormente pelas características de cada etapa e os 

indicadores qualitativos da ação. Inicia-se pelo diagnostico inicial que não 

corresponde a uma etapa da teoria, depois se aplica as etapas, tais como:  

1. A motivação 

2. Etapa do Estabelecimento da BOA III.  

3. Etapa materializada.  

4. Etapa da linguagem externa.  

5. Etapa mental.  

 Associado as tarefas foram apresentados os indicadores qualitativos de 

explicar uma reação química como sistema complexo. Os principais indicadores para 

realização da ação foram: 

a) alto grau de generalização – significa a possibilidade de o estudante aplicar com 

sucesso a metodologia geral que orienta a atividade (estrutura invariante da 

habilidade de conceito) na solução de todos os casos possíveis dentro dos limites 

de aplicação; 

b) alto grau de independência – significa a possibilidade de o estudante resolver as 

diferentes tarefas sem ajuda externa; 

c) alto grau de consciência – significa a possibilidade de cumprir a ação e 

fundamentar o seu processo de forma verbal; 

d) a forma da ação – refere-se ao domínio das invariantes procedimentais e 

conceituais no plano mental.  

 Ao término do capítulo, observa-se que o percurso metodológico proposto e 

aplicado para o estudo, contribui com os objetivos específicos propostos na 

dissertação e, consequentemente, para o objetivo geral do trabalho.  
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões obtidos na 

análise das respostas dos estudantes nas provas de Química dos Vestibulares, 

revelados nas respostas das questões objetivas, que possibilitou avaliar o 

desempenho desses estudantes sobre as Reações Químicas, assim como a 

interpretação dos erros e dificuldades de aprendizagem referente a este conteúdo 

conceitual.  

 O levantamento das informações obtidas nos resultados desta pesquisa foi 

realizado com 123.769 (cento e vinte três mil e setecentos e sessenta e nove) 

estudantes que realizaram as provas objetivas de Química durante o período 

pesquisado de acordo com os dados fornecidos pelo Observatório da Vida do 

Estudante Universitário – OVEU, e de documentos de referência sobre o acesso ao 

Ensino Superior que reúnem estudos avaliativos, pesquisas e documentos sobre a 

realidade do Ensino Médio e do Ensino Superior no contexto do Rio Grande do 

Norte. 

 Essas análises permitem responder o objetivo geral e os específicos que 

nortearam o estudo. Dessa forma, foi possível, caracterizar o conhecimento dos 

estudantes sobre um conteúdo essencial da Química na educação básica: as 

reações químicas. Os resultados são apresentados e discutidos segundo a lógica 

dos objetivos específicos definidos na pesquisa. 

1. Qual o peso das questões sobre Reações Químicas nas provas objetivas de 

Química dos últimos vestibulares da UFRN? 

2. Quais os conteúdos conceituais (temas/subtemas) relacionados com as reações 

químicas são privilegiados nas provas, e em que frequência é contemplada?  

3. Qual o desempenho dos estudantes, em cada questão, com relação aos 

conteúdos conceituais (temas/subtemas) que abordam as Reações Químicas?  

4. Qual a natureza da questão, relacionada às operações utilizadas para explicar 

uma Reação Química como sistema complexo, seguindo a Base Orientadora da 

Ação (BOA) sobre o conteúdo? 

5. Quais as sub-habilidades, relacionada às operações utilizadas para explicar uma 

Reação Química como sistema complexo, seguindo a Base Orientadora da Ação 

(BOA) sobre o conteúdo? 
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6. Quais os erros podem ser identificados nas respostas incorretas (distratores), 

assinaladas pelos estudantes, sobre as Reações Químicas? 

 

 

6.1 PESOS DAS QUESTÕES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS NO VESTIBULAR DA 

UFRN 

 

 A importância da compreensão e entendimento das Reações Químicas faz 

parte dos três pilares da disciplina de Química, resultando com a escolha deste 

conteúdo para análise dos desempenhos dos estudantes, uma vez que sua 

compreensão é essencial para uma visão global e integradora da aprendizagem da 

Química. 

 Foram analisadas, inicialmente, sessenta questões equivalentes aos anos 

de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, sendo que cada ano apresentava doze questões 

de Química. Destas, foram identificadas dezenove questões sobre a habilidade de 

explicar Reações Químicas, como se observa na tabela 3. 

 

Tabela 3: Peso das questões sobre Reações Químicas no vestibular da UFRN. 

Ano do Vestibular 
Número de questões sobre 

reações químicas 
Porcentagem em relação às questões 

objetivas da prova de Química 

2009 04 33,33 
2010 05 41,66 
2011 05 41,66 
2012 04 33,33 
2013 01 8,33 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na análise dessa categoria, buscou-se demonstrar a relevância do conteúdo 

nos últimos vestibulares realizados pela UFRN. Nas questões de caráter objetivo, 

observou-se a presença do tema em todos os anos, conforme se verifica na tabela 3.  

 As porcentagens estão relacionadas ao número de questões de Química nas 

provas, em cada ano, que foi equivalente a doze. Os anos de 2010 e 2011 revelam 

ter maior frequência de questões sobre a habilidade de explicar as reações 

químicas, com cinco perguntas. 

 Os anos de 2009 e 2012 mantiveram o número de quatro, com menor 

frequência no ano de 2013, sendo apenas uma questão. 

 



119 
 

 

6.2 CONTEÚDOS CONCEITUAIS SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS 

(TEMAS/SUBTEMAS) EXPLORADOS NAS QUESTÕES OBJETIVAS DAS PROVAS 

DO VESTIBULAR DA UFRN 

 

 Para que sejam iniciadas as análises e discussões dos dados a partir desta 

categoria. Torna-se necessário esclarecer que a utilização dessas categorias de 

análise, esta isenta de pretensão em propor a separação entre os conteúdos 

conceituais e sub-habilidades exigidas, uma vez que se procurou analisar também 

as questões que apresentam uma natureza integrada e parcial, como meio de 

comparativo do desempenho dos estudantes na compreensão das Reações 

Químicas. 

 O conteúdo conceitual corresponde a áreas especificas que estruturam uma 

determinada disciplina, no caso da Química e objeto de estudo do trabalho, às 

reações químicas apresentam um conjunto de temas e subtemas que permitem uma 

visão aprofundada deste conteúdo.  

 Para realizar a categorização dos conteúdos conceituais (temas/subtemas) 

que compõem a ação de explicar as Reações Químicas foi utilizado a Matriz de 

Referência do vestibular da UFRN, considerando a relação entre os conceitos e as 

ações proposto pelo modelo da Base Orientadora da Ação (BOA). 

 

Tabela 4: Conteúdos conceituais (temas) avaliados nas provas. 

Conteúdo Conceitual (Tema) 
Quantidade de vezes que se 

avalia. 

Porcentagem em relação ao 
número total de vezes que se 

avalia (%) 

Aspecto Qualitativo 07 36,84 
Aspecto Qualitativo, 
Quantitativo, Energético  

02 10,52 

Aspecto Qualitativo, 
Quantitativo 

03 15,78 

Aspecto Qualitativo, Cinético 02 10,52 
Aspecto Qualitativo, Equilíbrio 02 10,52 
Aspecto Qualitativo, 
Quantitativo, Equilíbrio 

01 5,26 

Aspecto Qualitativo, 
Quantitativo, Energético, 
Equilíbrio 

01 5,26 

Aspecto Qualitativo, 
Quantitativo, Energético, 
Cinético, Equilíbrio (Sistema) 

01 5,26 

Total  19 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Na tabela 4, são mostrados os resultados da análise dos conteúdos 

conceituais do tema analisado nas provas. Vale ressaltar que a tabela apresenta 

questões que contemplam mais de um tema das Reações Químicas, no qual exige 

do estudante um maior empenho para resolução das questões. 

 Dentre os conteúdos em análise, destaca-se o estudo do aspecto qualitativo 

das Reações Químicas (36,84%), esse tema se apresenta no ensino de Química, 

assim como nas provas em análise, como essencial, pois exige: reconhecer a 

natureza das substâncias químicas e relacionar com suas nomenclaturas; 

reconhecer a natureza das substâncias químicas, os reagentes e produtos, o estado 

físico, a estrutura das substâncias. 

 Nas questões que envolvem os aspectos qualitativos e quantitativos, 

(15,78%) também obteve uma frequência expressiva, pois a abordagem desses 

temas envolve além das exigências do aspecto qualitativo já mencionado 

anteriormente, exigem: relacionar os coeficientes estequiométricos em termos 

quantitativos microscópicos: átomos, moléculas, fórmulas, etc., e em termos 

quantitativos macroscópicos: mols de átomos, moléculas, fórmulas unitárias etc.  

 Conforme se observa na tabela seis questões exploraram os temas sendo: 

duas questões aspectos qualitativos, quantitativos, energéticos (10,52%), duas 

questões aspectos qualitativos, cinéticos (10,52%), e duas questões aspectos 

qualitativos, equilíbrio química (10,52%), No aspecto energético exige-se do 

estudante: compreender o que representa a variação de entalpia, a variação de 

entropia, a variação de energia livre envolvida na reação química a uma 

determinada temperatura e pressão. O aspecto cinético exige compreender o que 

representa a energia de ativação, a teoria das colisões, os fatores que alteram a 

velocidade da reação química a uma determinada temperatura e pressão. E por fim, 

o aspecto de equilíbrio químico demanda o estudante compreender o que 

representa a constante de equilíbrio químico, os fatores que alteram equilíbrio, as 

condições para do estado de equilíbrio a uma determinada temperatura e pressão. 

 Os outros temas como: aspecto qualitativo, quantitativo, equilíbrio (5,26%); 

aspecto qualitativo, quantitativo, energético e equilíbrio (5,26%); aspecto qualitativo, 

quantitativo, energético, cinético e equilíbrio (5,26%) foram explorados em uma 

questão, cada. No entanto, a relevância desta última questão que exige todos os 
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temas resultando em uma análise de sistema é indiscutível para o aprendizado da 

habilidade de explicar Reações Químicas como um sistema complexo. 

 

Tabela 5: Conteúdos conceituais (temas) avaliados nas provas. 

Conteúdo Conceitual (Temas) Quantidade de vezes que se avalia 

Aspecto Qualitativo 19 

Aspecto Quantitativo  08 

Aspecto Energético 04 

Aspecto Cinético 03 

Aspecto de Equilíbrio 05 

Sistema 01 

Total  40 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 5, são mostrados os resultados da análise para determinar os 

conteúdos conceituais do tema analisado nas provas, sendo que agora se trata da 

quantidade de vezes que foi exigido cada tema nas dezenove questões sobre 

Reações Químicas. 

 De acordo com a tabela 5, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram quarenta vezes os temas que caracterizam uma Reação Química. 

Destacando-se o tema aspecto qualitativo que se encontra em todas as dezenove 

questões da pesquisa. 

 Em seguida vem o tema aspecto quantitativo que foi avaliado em oito 

questões, o aspecto equilíbrio cinco vezes, o aspecto energético três vezes e o 

aspecto cinético três vezes. E por fim, o tema sistema, no qual exige explicar uma 

reação química como um sistema complexo, foi avaliada uma única vez. 

 Nas tabelas 6, 7, 8 e 9 são mostrados os resultados da análise dos 

subtemas dos temas do conteúdo conceitual das reações químicas analisado nas 

provas.  
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Tabela 6: Conteúdos conceituais (subtemas) avaliados nas provas quanto ao 
aspecto qualitativo e quantitativo (tema) 

Conteúdo Conceitual (Subtemas) 
Quantidade de vezes 

que se avalia. 

Porcentagem em relação 
ao número total de vezes 

que se avalia (%) 

Representação das transformações 
químicas 02 6,25 
Evidências das transformações químicas 04 12,5 
Classificação das Reações Químicas 02 6,25 
Interpretando transformações químicas 13 40,62 
Aspectos quantitativos das transformações 
químicas 05 15,62 
Leis ponderais das reações químicas 01 3,13 
Grandezas químicas: massa, volume, mol, 
massa molar, constante de Avogadro. 02 6,25 
Cálculos estequiométricos 03 9,37 
TOTAL 32 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 De acordo com a tabela 6, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram trinta e duas vezes os subtemas que caracterizam uma Reação 

Química quanto ao tema aspecto qualitativo e quantitativo.  

 Destaca-se o subtema interpretando transformações químicas que dentre os 

demais subtemas que correspondem ao tema aspecto qualitativo e quantitativo de 

uma Reação Química, foi exigido treze vezes (40,62%). Este subtema corresponde a 

uma importante demanda que o estudante deve desenvolver, uma que compreender 

a interpretação de uma Reação Química é o começo para a resolução das questões 

referentes ao conteúdo conceitual. 

 Os aspectos quantitativos das transformações químicas apresentam-se 

como o segundo subtema mais exigido nas questões com 15,62%, depois, 

Evidências das transformações químicas (12,5%), Cálculos estequiométricos 

(9,37%), Representação das transformações químicas (6,25%), Classificação das 

Reações Químicas (6,25%), Grandezas químicas (6,25%) e com menor frequência 

constata-se o subtema leis ponderais das Reações Químicas com 3,13% avaliado 

nas questões.  
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Tabela 7: Conteúdos conceituais (subtemas) avaliados nas provas quanto ao 
aspecto energético (tema) 

Conteúdo Conceitual (Subtemas) 
Quantidade de vezes 

que se avalia. 

Porcentagem em relação 
ao número total de vezes 

que se avalia (%) 

Calor da reação 01 11,11 
Entalpia 03 33,33 
Equações termoquímicas 02 22,22 
Energia livre e espontaneidade 01 11,11 
Reação de oxirredução 01 11,11 
Potencial padrão de redução 01 11,11 
TOTAL 09 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 De acordo com a tabela 7, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram nove vezes os subtemas que caracterizam uma Reação Química 

quanto ao tema aspecto energético. 

 Destaca-se o subtema entalpia que dentre os demais subtemas que 

correspondem ao tema aspecto energético de uma Reação Química, foi exigido três 

vezes (33.33%). Este subtema é fundamental para analisar uma reação química do 

ponto de vista termodinâmico, uma vez que indica a quantidade de energia liberada 

ou absorvida nas reações. 

 As equações termodinâmicas apresentam-se como o segundo subtema mais 

exigido nas questões com 22,22%, e depois, sendo exigido em apenas uma 

questão, temos: Calor da reação (11,11%), Energia livre e espontaneidade 

(11,11%), Reação de oxirredução (11,11%) e Potencial padrão de redução 

(11,11%). 

 

Tabela 8: Conteúdos conceituais (subtemas) avaliados nas provas quanto ao 
aspecto cinético (tema) 

Conteúdo Conceitual (Subtemas) 
Quantidade de vezes 

que se avalia. 

Porcentagem em relação 
ao número total de vezes 

que se avalia (%) 

Transformações químicas e velocidade 01 25,00 
Velocidade da reação 01 25,00 
Energia de ativação 01 25,00 
Fatores que alteram a velocidade: 
concentração, pressão, temperatura e 
catalisador. 

01 25,00 

TOTAL 04 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 



124 
 

 De acordo com a tabela 8, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram quatro vezes os subtemas que caracterizam uma Reação 

Química quanto ao tema aspecto cinético.  

 Todos os subtemas são avaliados uma única vez, sendo estes as 

Transformações químicas e velocidade, a Velocidade da reação, a Energia de 

ativação e os Fatores que alteram a velocidade: concentração, pressão, temperatura 

e catalisador, todos com 25,00%. Estes subtemas são essenciais para compreender 

a velocidade e os fatores necessários para que ocorra uma Reação Química. 

 

Tabela 9: Conteúdos conceituais (subtemas) avaliados nas provas quanto ao 
aspecto de equilíbrio (tema) 

Conteúdo Conceitual (Subtemas) 
Quantidade de 

vezes que se avalia. 

Porcentagem em relação 
ao número total de vezes 

que se avalia (%) 

Caracterização do sistema em equilíbrio 05 41,66 
Constante de equilíbrio 03 25,00 
Fatores que alteram o sistema em equilíbrio 04 33,33 
TOTAL 12 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 De acordo com a tabela 9, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram doze vezes os subtemas que caracterizam uma reação química 

quanto ao tema aspecto de equilíbrio químico.  

 Destaca-se o subtema caracterização do sistema em equilíbrio que dentre 

os demais subtemas que correspondem ao tema aspecto de equilíbrio de uma 

reação química, foi exigido cinco vezes (41,66%). Este subtema determina quais as 

condições e fatores necessários para se estabeleça uma Reação Química em 

estado de equilíbrio.  

 A constante de equilíbrio apresenta-se como o segundo subtema mais 

exigido nas questões com 25,00%, e o de menor frequência constata-se os Fatores 

que alteram o sistema em equilíbrio sendo avaliadas quatro vezes (33,33%).  

 

 

6.3 ÍNDICE DE ACERTO NAS QUESTÕES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS NAS 

PROVAS DO VESTIBULAR DA UFRN 

 

 Considerando o aproveitamento dos estudantes nas questões objetivas 

sobre Reações Químicas, é possível quantificar o desempenho dos estudantes 
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sobre o conteúdo conceitual. Essa demonstrou uma faixa variada de desempenhos 

por questões, compreendendo o índice mais baixo igual a 25,1% no de 2012 e o 

mais alto igual a 71,1% no ano de 2010.  

 

Tabela 10: Índice de acerto das questões objetivas. 

Ano Questão Índice de acerto Estudantes que acertaram a questão (%) 

2009 Questão 1 BAIXO 32,5 
Questão 2 BAIXO 34,4 
Questão 3 BAIXO 37,1 
Questão 4 BAIXO 37,3 

2010 Questão 5 ALTO 71,1 
Questão 6 MÉDIO 38,4 
Questão 7 MÉDIO 41,3 
Questão 8 BAIXO 36,7 
Questão 9 MÉDIO 45,8 

2011 Questão 10 ALTO 66,1 
Questão 11 BAIXO 31,3 
Questão 12 MÉDIO 41,8 
Questão 13 BAIXO 38,8 
Questão 14 MÉDIO 54,1 

2012 Questão 15 BAIXO 33,1 
Questão 16 BAIXO 25,1 
Questão 17 MÉDIO 58,8 
Questão 18 ALTO 49,7 

2013 Questão 19 MÉDIO 42,7 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 10, se observa que no geral, o desempenho dos estudantes nas 

questões de estudo, é baixo, ou médio, na maioria dos casos, com menos de 50% 

de acertos por questão. Isso corrobora a ideia de se tratar um tema no qual os 

estudantes apresentam dificuldades, especialmente se considerarmos os elevados 

números de estudantes representados nesses percentuais. 

 Nessa análise, é possível observar que no ano de 2009, houve menor 

frequência do índice de acerto considerado baixo e no ano de 2010 houve maior 

frequência do índice de acerto considerado médio demonstrando um avanço no 

desempenho dos estudantes comparando os respectivos anos de 2009 e 2010.  

 Vale ressaltar na tabela 10, duas questões que apresentam um índice de 

acerto alto, sendo uma questão de 2011 com 66,1% e a outra de 2010 com 71,1% 

de desempenho dos estudantes. A questão de 2011 tratava do tema aspecto 

qualitativo das transformações químicas, no qual o subtema correspondia às leis 

ponderais das Reações Químicas. No caso da questão de 2010, o tema exigido 

também foi o aspecto qualitativo das transformações químicas, mas no caso do 

subtema, tratava-se das evidencias de uma Reação Química. 
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Tabela 11: Desempenho nas questões objetivas. 

Desempenho Quantidade de questões Porcentagem de questões (%) 

MUITO ALTO 0 0,00 
ALTO 3 15,78 
MÉDIO 7 36,84 
BAIXO 9 47,36 
MUITO BAIXO 0 0,00 
TOTAL 19 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 11, se observa que no geral, o desempenho dos estudantes nas 

questões sobre Reações Químicas com maior frequência é baixo, sendo 47,36% das 

questões de estudo apresentando essa categoria. Em seguida, aparecem com 

desempenho médio 36,84% questões, e por fim, 15,78% das questões com 

desempenho alto dos estudantes quanto ao índice de acerto. Das dezenove 

questões do estudo, nenhuma questão indicou as categorias de desempenho de 

índice de acerto muito alto e muito baixo. 

 

Figura 10: Questão número dezenove da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2012) que representa o menor índice de acerto.  

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 



127 
 

 A figura 10 representa a questão em que os estudantes obtiveram menor 

índice de acerto (25,1%), ou seja, de vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e quatro 

estudantes que responderam a questão, apenas seis mil e seiscentos e quinze 

estudantes acertaram a questão. A questão exigia do estudante a sub-habilidade de 

interpretar as informações qualitativas da equação química que estava relacionado 

com o tema aspecto qualitativo e o subtema classificação das Reações Químicas.  

 

Figura 11: Questão número um da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN 
(2010) que representa a de maior índice de acerto dos estudantes. 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

 A figura 11 representa a questão em que os estudantes obtiveram maior 

índice de acerto (71,1%), ou seja, de vinte e quatro mil e seiscentos e dois 

estudantes que responderam a questão, dezessete mil e trezentos e cinquenta e 

nove estudantes acertaram a questão. A questão exigia do estudante a sub-

habilidade de interpretar as informações qualitativas da equação química que estava 

relacionado com o tema aspecto qualitativo e o subtema evidencia das 

transformações químicas.  

 

 

6.4 NATUREZA DA QUESTÃO  

 

 A compreensão de uma Reação Química supõe seu olhar como um sistema 

complexo no qual se integram os diferentes aspectos (qualitativos, quantitativos, 

termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio). Dessa forma, uma questão pode ser de 

natureza integrada ou parcial (NÚÑEZ, 1992; SANDERSON, 1968). 
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 Nesta categoria, procura-se identificar as questões que apresentam natureza 

parcial ou integrada como forma de verificar o desempenho dos estudantes nessa 

categoria.  

 A análise das questões demonstrou o caráter de cada questão, segundo a 

sub-habilidade explorada, levando em consideração a base orientadora da ação de 

explicar as reações químicas como um sistema complexo. Uma pergunta objetiva 

que por meio da contextualização e informações de seu enunciado, contempla todas 

as etapas da Base Orientadora da Ação que são necessárias para sua resolução, 

aborda e exigem dos estudantes a compreensão e aplicação de todas as etapas da 

BOA III, caracteriza uma questão integrada (NÚÑEZ, 1992). Esse tipo de questão 

apresentou menor frequência, haja vista que envolve todas as operações 

necessárias e suficientes para a execução da habilidade de explicar uma Reação 

Química como um sistema complexo. 

 Na tabela 12, apresenta-se quantidade de questões que se encontram de 

forma integrada e as que se encontram na forma parcial. 

 

Tabela 12: Quantidade de perguntas segundo a natureza da questão. 

Tipo de pergunta 
Quantidade de vezes que 

se avalia 
Porcentagem em relação ao número 

total de questões analisadas (%) 

Parcial  18 94,73 
Integrada 01 5,26 
Total 19 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Desse modo, de acordo com a tabela 12, das dezenove questões em 

análise, uma (5,26%) são integrais. As demais (94,73%) representam questões de 

natureza parcial, com a realização fragmentada da ação de explicar a Reação 

Química como um sistema complexo. 

 Para compreender este resultado apresenta-se uma questão classificada 

como parcial (figura 12) e a única questão caracterizada como integrada (figura 13). 
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Figura 12: Questão número vinte um da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011) de natureza parcial.  

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

 A figura 12 trata-se de uma questão de natureza parcial na qual foram 

exigidas as sub-habilidades: Interpretar as informações qualitativas da equação 

química e Interpretar quantitativamente a Reação Química. Neste caso a questão 

contempla apenas duas operações da Base Orientadora da Ação de explicar uma 

reação química como sistema complexo. Deste modo, esse tipo de questão acaba 

sendo resultado do ensino tradicional das escolas, no qual os conteúdos são 

fragmentados. 

 

Figura 13: Questão número cinco da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2009) de natureza integrada. 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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 A figura 13 apresenta uma questão de natureza integrada, na qual foram 

exigidas todas as sub-habilidades para explicar uma Reação Química como um 

sistema complexo: Interpretar as informações qualitativas da equação química, 

Interpretar quantitativamente a Reação Química, Identificar e caracterizar os 

parâmetros termodinâmicos do processo, Identificar e caracterizar os parâmetros 

cinéticos e Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio Neste caso a 

questão contempla todas as operações da Base Orientadora da Ação de explicar 

uma Reação Química como sistema complexo como tem discutido Meneses (2015) 

essa forma de se ensinar, e consequentemente de avaliar não é de prática em 

relação ao ensino de Química. 

 

 

6.5 SUB-HABILIDADES DA HABILIDADE GERAL, EXIGIDAS NAS QUESTÕES 

SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS NAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFRN 

 

 Considerando que as sub-habilidades correspondem ao conjunto de 

operações (ações) para explicar as Reações Químicas como um sistema complexo, 

ou seja, a base orientadora para essa ação envolve as operações que se 

apresentam como sub-habilidades. A análise dessa categoria descreve qual 

categoria, na sequência estabelecida pela BOA, está sendo avaliada na questão. 

 A análise revelou que dezoito questões não exigiam todas as operações 

necessárias para a formação da habilidade geral de explicar as reações químicas 

como um sistema complexo, porém uma (01) questão aborda a operação que 

envolve todas as demais para sua resolução, como mostrado na tabela 8. Além 

disso, a tabela 8 mostra a quantidade de vezes que a sub-habilidade foi exigida, 

apresentando questões que exigiam mais de uma sub-habilidade, esclarecendo o 

fato do total de vezes que se avaliam as sub-habilidades serem superiores às 

dezenove questões analisadas.  
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Tabela 13: Sub-habilidades da habilidade geral, avaliadas nas provas. 

Sub-habilidades Quantidade de vezes que se avalia 

1) Interpretar as informações qualitativas da equação química 19 
2) Interpretar quantitativamente a reação química 08 
3)Identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos do 
processo 

 
04 

4) Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos; 03 
5) Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio. 05 
6) Explicar uma Reação química como um sistema complexo 01 
Total 40 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 13, são revelados os resultados da análise para as sub-

habilidades exigidas nas provas, ou seja, a quantidade de vezes que foi avaliada 

cada sub-habilidade nas dezenove questões sobre Reações Químicas. 

 De acordo com a tabela 13, constata-se que as dezenove questões da 

pesquisa exigiram quarenta vezes as sub-habilidades que caracterizam uma Reação 

Química como um sistema complexo. Neste caso vale ressaltar que há questões que 

se exigem mais de uma sub-habilidade.  

 Dentre todas as sub-habilidades analisadas, a que aparece em maior 

quantidade é a de interpretar as informações qualitativas da equação química, sendo 

exigida em dezenove questões (19), ou seja, em todas as questões das provas. Em 

seguida com maior frequência vem a sub-habilidade de interpretar quantitativamente 

a Reação Química, sendo exigida em oito questões (08). Estas duas sub-habilidades 

estão relacionadas com o tema aspecto qualitativo e quantitativo de uma reação 

química e com os subtemas interpretando transformações químicas, Os aspectos 

quantitativos das transformações químicas, Evidências das transformações 

químicas, Cálculos estequiométricos, Representação das transformações químicas, 

Classificação das Reações Químicas, Grandezas químicas e Leis ponderais das 

Reações Químicas.  

 A operação de identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio de uma 

Reação Química é exigido em cinco questões (05), no qual se encontra associado 

ao tema aspecto de equilíbrio químico e aos subtemas: Caracterização do sistema 

em equilíbrio, a constante de equilíbrio e os fatores que alteram o sistema em 

equilíbrio. 

 A sub-habilidade de identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos 

do processo é exigido em quatro questões (04), no qual se encontra associado ao 

tema aspecto energético e aos subtemas: Entalpia, As equações termodinâmicas, 
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Calor da reação, Energia livre e espontaneidade, Reação de oxirredução e Potencial 

padrão de redução. 

 Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos como sub-habilidade foi 

contemplado em três questões (03), relacionando-se com o tema aspecto cinético e 

com os subtemas: Transformações químicas e velocidade, velocidade da reação, 

energia de ativação e os fatores que alteram a velocidade: concentração, pressão, 

temperatura e catalisador.  

 As sub-habilidades foram analisadas como operações inerentes a base 

orientadora da ação de explicar as Reações Químicas como um sistema complexo. 

Nesta análise, essas operações apresentaram uma relação direta com os conteúdos 

conceituais (temas/subtemas) analisados na categoria anterior.  

  

 

6.6 ERROS DOS ESTUDANTES NAS QUESTÕES SOBRE REAÇÕES QUÍMICAS 

NAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFRN 

 

 Antecedendo as analises a ser desenvolvidas nesta categoria dos resultados 

da pesquisa, destaca-se a postura que se considera em relação ao erro. Entende-se 

que o erro cometido pelo estudante, ao escolher a alternativa errada na questão 

objetiva da prova de vestibular da UFRN, está em alguns momentos em 

consonância com as dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas dos 

estudantes e como explicam Núñez e Ramalho (2012) o erro representa um desvio 

dos distratores em relação ao gabarito da questão. Cada distratores relacionados 

evidenciam um determinado erro relativo ao gabarito.  

 Nas questões objetivas das provas de Química existiam uma alternativa 

correta e três incorretas, denominadas de distratores. Assim sendo, um total de 

cinquenta e sete alternativas incorretas foram pesquisadas. 

 A análise desses distratores buscou identificar o erro que o estudante 

cometeu ao assinala-la. Com isso, observou-se a ação que o estudante realizou. 

Das dezenove questões analisadas, foram analisados cinquenta e sete distratores, 

dos quais alguns se repetiram. Esses erros foram identificados em onze alternativas 

incorretas diferentes, como se apresenta na tabela 14.  
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Tabela 14: Erros que se repetiram nas análises. 

Erros Quantidade de vezes que apareceram 

Atribuir uma transformação química a uma 
transformação física. 4 
Determinar a quantidade de produto formado na 
reação química a partir de uma proporção 
estequiométrica abaixo do que foi utilizado pelo 
reagente. 3 
Relaciona o aumento da concentração de um dos 
participantes do equilíbrio químico ao deslocamento 
do equilíbrio no sentido contrário ao que estabelece o 
princípio de Le Chatelier. 2 
Atribuir a síntese da amônia a um processo 
endotérmico. 2 
TOTAL 11 

 

 A tabela 14 revela que das onze alternativas incorretas diferentes, o erro em 

atribuir uma transformação química a uma transformação física aparece com maior 

frequência, no caso em quatro alternativas. Em contrapartida, os erros em relacionar 

o aumento da concentração de um dos participantes do equilíbrio químico ao 

deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao que estabelece o princípio de Le 

Chatelier e atribuir a síntese da amônia a um processo endotérmico aparecem em 

duas alternativas incorretas diferentes cada um.  

 Os demais tipos de erros encontrados nas alternativas incorretas 

apresentaram frequência unitária, no decorrer das análises, totalizando quarenta e 

seis concepções erróneas, em que o estudante: 

 Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de simples troca. 

 Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de decomposição. 

 Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de precipitação. 

 Atribuir o menor consumo de álcool na combustão incompleta para produzir a 

mesma quantidade de energia que a combustão completa. 

 Associar o impacto indesejado na qualidade do ar ao CO2 na combustão 

incompleta. 

 Condicionar o reagente (etanol) a condição de limitante e controlador da reação. 

 Associar o aumento do número de oxidação ao agente redutor. 

 Atribuir uma reação de dupla troca a uma reação de simples troca. 

 Associar uma reação de oxirredução a uma decomposição. 

 Associar à ruptura heterolítica a formação de radicais livres. 

 Atribuir à formação do carbocátion a adição do radical livre hidrogênio.  
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 Atribuir o ataque eletrofílico sendo o ânion bromo e não do cátion hidrogênio. 

 Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Múltiplas. 

 Atribuir a Lei de Lavoisier a Lei da Conservação de Energia. 

 Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Volumétricas. 

 Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de redução. 

 Atribuir aos sais de zinco ao processo de redução.  

 Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de oxidação.  

 Atribuir à ruptura homolítica a formação de moléculas. 

 Atribuir os átomos de oxigênio (radicais livres) a moléculas de oxigênio (O2). 

 Atribuir moléculas de oxigênio (O2) a átomos de oxigênio (radicais livres). 

 Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando apenas 50 

kg do reagente.  

 Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando apenas 

100 kg do reagente.  

 Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando apenas 

200 kg do reagente.  

 Associar à diminuição da energia de ativação a redução da velocidade da reação 

química. 

 Associar à diminuição da concentração do reagente a redução da velocidade da 

reação química. 

 Atribuir a vaporização da água a um fenômeno químico. 

 Atribuir a solidificação da água a um fenômeno químico. 

 Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização do catalisador 

na etapa lenta ao aumento da energia de ativação. 

 Atribuir o aumento da velocidade da reação através da utilização do catalisador 

somente ao aumento da frequência dos choques das partículas e não leva em 

consideração a variação da energia de ativação no processo. 

 Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização do catalisador 

a diminuição da frequência de choques entre as partículas e não variação da 

energia de ativação. 

 Associar ao estado de equilíbrio químico a situação de que metade das 

quantidades sempre será de reagentes e a outra de produtos. 
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 Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as concentrações de 

reagentes e produtos sempre serão iguais. 

 Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as concentrações dos 

produtos sempre são maiores dos que as dos reagentes.  

 Determinar a quantidade de produto (volume) formado na reação química a partir 

de uma proporção estequiométrica acima do que foi utilizado pelo reagente. 

 Atribui o deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos produtos a reação do 

ácido oxálico com os íons oxalato. 

 Relaciona o aumento da concentração de um dos participantes (oxalato) do 

equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao que 

estabelece o princípio de Le Chatelier. 

 Relaciona o aumento da concentração de um dos participantes do equilíbrio 

químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao que estabelece o 

princípio de Le Chatelier. 

 Relaciona uma reação não espontânea a uma variação de energia livre menor 

que zero. 

 Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da pressão 

total, no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de um dos 

participantes do equilíbrio.  

 Associar ao deslocamento de um equilíbrio ao aumento de um dos participantes 

de forma contrária ao que se estabelece o princípio de Le Chatelier. 

 Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da temperatura, 

no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de um dos 

participantes do equilíbrio. 

 Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não levando em 

consideração o rendimento em que ocorre a mesma. 

 Desconsiderar as diferentes unidades de grandeza dos participantes da reação, 

não as convertendo. 

 Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não levando em 

consideração o rendimento em que ocorre a mesma e desconsiderar as 

diferentes unidades de grandeza dos participantes da reação. 

 Atribuir à diminuição de temperatura na síntese da amônia a redução da 

velocidade da reação química. 
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 Considerando a quantidade de estudantes que assinalaram os distratores, 

por questão, em cada ano, temos um quantitativo do número de candidatos que 

assinalaram o erro apresentado. Vale ressaltar que um estudante pode ter cometido 

mais de um erro, demonstrando que a soma de todos os candidatos apresentados 

na tabela 15, seja maior que o número total de estudantes que realizaram as provas. 

 

Tabela 15: Erros de aprendizagem (distratores) e a quantidade de candidatos 
envolvidos. 

Erros relacionados com os distratores 
Quantidade de estudantes 
que cometeram os erros 

Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de 
simples troca. 5.829 
Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de 
decomposição. 4.923 
Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de 
precipitação. 3.257 
Atribuir o menor consumo de álcool na combustão incompleta para 
produzir a mesma quantidade de energia que a combustão 
completa. 4.137 
Associar o impacto indesejado na qualidade do ar ao CO2 na 
combustão incompleta. 5.112 
Condicionar o reagente (etanol) a condição de limitante e 
controlador da reação. 8.354 
Associar o aumento do número de oxidação ao agente redutor. 6.667 
Atribuir uma reação de dupla troca a uma reação de simples troca. 9.882 
Associar uma reação de oxirredução a uma decomposição. 3.188 
Associar à ruptura heterolítica a formação de radicais livres. 3.030 
Atribuir à formação do carbocátion a adição do radical livre 
hidrogênio.  3.083 
Atribuir o ataque eletrofílico sendo o ânion bromo e não do cátion 
hidrogênio. 4.743 
Atribuir uma transformação química a uma transformação física. 14.240 
Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Múltiplas. 3.143 
Atribuir a Lei de Lavoisier a Lei da Conservação de Energia. 2.816 
Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Volumétricas. 2.539 
Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de redução. 6.437 
Atribuir aos sais de zinco ao processo de redução.  8.071 
Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de oxidação.  2.740 
Atribuir à ruptura homolítica a formação de moléculas. 2.866 
Atribuir os átomos de oxigênio (radicais livres) a moléculas de 
oxigênio (O2). 6.211 
Atribuir moléculas de oxigênio (O2) a átomos de oxigênio (radicais 
livres). 5.557 
Determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 50 kg do reagente.  4.526 
Determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 100 kg do reagente.  5.859 
Determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 200 kg do reagente.  4.978 
Associar à diminuição da energia de ativação a redução da 
velocidade da reação química. 2.942 
Associar à diminuição da concentração do reagente a redução da 
velocidade da reação química. 2.212 
Determinar a quantidade de produto formado na reação química a 
partir de uma proporção estequiométrica abaixo do que foi utilizado 17.923 
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pelo reagente. 
Atribuir a vaporização da água a um fenômeno químico. 4.108 
Atribuir a solidificação da água a um fenômeno químico. 1.845 
Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização 
do catalisador na etapa lenta ao aumento da energia de ativação. 7.946 
Atribuir o aumento da velocidade da reação através da utilização do 
catalisador somente ao aumento da frequência dos choques das 
partículas e não leva em consideração a variação da energia de 
ativação no processo. 4.945 
Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização 
do catalisador a diminuição da frequência de choques entre as 
partículas e não variação da energia de ativação. 2.238 
Associar ao estado de equilíbrio químico a situação de que metade 
das quantidades sempre será de reagentes e a outra de produtos. 3.690 
Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as 
concentrações de reagentes e produtos sempre serão iguais. 7.971 
Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as 
concentrações dos produtos sempre são maiores dos que as dos 
reagentes.  2.755 
Determinar a quantidade de produto (volume) formado na reação 
química a partir de uma proporção estequiométrica acima do que foi 
utilizado pelo reagente. 3.960 
Atribui o deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos produtos 
a reação do ácido oxálico com os íons oxalato. 4.649 
Relaciona o aumento da concentração de um dos participantes 
(oxalato) do equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no 
sentido contrário ao que estabelece o princípio de Le Chatelier. 4.354 
Relaciona o aumento da concentração de um dos participantes do 
equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário 
ao que estabelece o princípio de Le Chatelier. 4.329 
Atribui ao estado de equilíbrio químico com um valor de constante 
de equilíbrio (Kc) alto a uma maior concentração de reagentes em 
relação aos produtos. 11.793 
Relaciona uma reação não espontânea a uma variação de energia 
livre menor que zero. 4.083 
Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da 
pressão total, no qual o fator determinante do mesmo foi à 
concentração de um dos participantes do equilíbrio.  4.356 
Associar ao deslocamento de um equilíbrio ao aumento de um dos 
participantes de forma contrária ao que se estabelece o princípio de 
Le Chatelier. 3.521 
Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da 
temperatura, no qual o fator determinante do mesmo foi à 
concentração de um dos participantes do equilíbrio.  7.298 
Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não 
levando em consideração o rendimento em que ocorre a mesma. 5.167 
Desconsiderar as diferentes unidades de grandeza dos participantes 
da reação, não as convertendo. 6.580 
Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não 
levando em consideração o rendimento em que ocorre a mesma e 
desconsiderar as diferentes unidades de grandeza dos participantes 
da reação. 2.803 
Atribuir a síntese da amônia a um processo endotérmico. 9.823 
Atribuir à diminuição de temperatura na síntese da amônia a 
redução da velocidade da reação química. 4.680 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Esses erros representam um resumo da revisão da literatura apresentada na 

pesquisa. Para facilitar a análise desses dados, a pesquisa categorizou os erros, 

levando-se em consideração os conteúdos conceituais (temas), de acordo com a 

matriz curricular do vestibular que esta associada com a Base Orientadora da Ação. 

 

Tabela 16: Quantitativo de erros em relação aos conteúdos conceituais (temas). 

Conteúdo Conceitual 
Quantidade de 

erros 
Porcentagem em relação ao número 

total erros (%) 

Aspecto qualitativo e quantitativo 29 58 
Aspecto energético  05 10 
Aspecto cinético 05 10 
Aspecto de equilíbrio 09 18 
Reação como sistema complexo 02 04 
Total 50 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 16, são mostrados os erros relacionados aos conteúdos 

conceituais (temas) analisado nas provas. Constata-se conforme a tabela que as 

dezenove questões da pesquisa apresentaram cinquenta erros referentes ao 

conteúdo conceitual de Reações Químicas. Vale ressaltar como já mencionado 

anteriormente que alguns erros se repetem, sendo não contabilizada sua repetição 

na tabela. Neste caso foi contabilizado o mesmo apenas uma única vez, por isso o 

número total de erros é inferior aos cinquenta e sete possíveis das dezenove 

questões da pesquisa.  

 Os erros podem inferir dificuldades de aprendizagem demonstradas pelos 

estudantes. Para isso, é preciso fazer um confronto dos dados obtidos com a revisão 

da literatura abordada no referencial teórico.  

 Na tabela 17, se apresentam os erros relacionados ao conteúdo dos 

aspectos qualitativos e quantitativos das Reações Químicas. Nessa análise, 

observou-se uma tendência forte para os conhecimentos relacionados à 

Estequiometria como: Interpretação das transformações químicas, aspecto 

quantitativos das reações, grandezas químicas e cálculos estequiométricos. Essa 

tendência também foi observada na análise dos conteúdos das questões. 

 

 

 

 



139 
 

Tabela 17: Erros relacionados aos aspectos qualitativos e quantitativos da reação 
química 

Erros 
Quantidade de 
estudantes que 

cometeram os erros 

Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de simples 
troca. 5.829 
Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de 
decomposição. 4.923 
Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação de 
precipitação. 3.257 
Condicionar o reagente (etanol) a condição de limitante e controlador da 
reação. 8.354 
Associar o impacto indesejado na qualidade do ar ao CO2 na combustão 
incompleta. 5.112 
Atribuir uma reação de dupla troca a uma reação de simples troca. 9.882 
Associar uma reação de oxirredução a uma decomposição. 3.188 
Associar à ruptura heterolítica a formação de radicais livres. 3.030 
Atribuir à formação do carbocátion a adição do radical livre hidrogênio.  3.083 
Atribuir o ataque eletrofílico sendo o ânion bromo e não do cátion hidrogênio. 4.743 
Atribuir uma transformação química a uma transformação física. 14.240 
Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Múltiplas. 3.143 
Atribuir a Lei de Lavoisier a Lei da Conservação de Energia. 2.816 
Associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Volumétricas. 2.539 
Atribuir à ruptura homolítica a formação de moléculas. 2.866 
Atribuir os átomos de oxigênio (radicais livres) a moléculas de oxigênio (O2). 6.211 
Atribuir moléculas de oxigênio (O2) a átomos de oxigênio (radicais livres). 5.557 
Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando 
apenas 50 kg do reagente.  4.526 
Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando 
apenas 100 kg do reagente.  5.859 
Determinar a quantidade de produto formado na reação considerando 
apenas 200 kg do reagente.  4.978 
Determinar a quantidade de produto formado na reação química a partir de 
uma proporção estequiométrica abaixo do que foi utilizado pelo reagente. 17.923 
Atribuir a vaporização da água a um fenômeno químico. 4.108 
Atribuir a solidificação da água a um fenômeno químico. 1.845 
Determinar a quantidade de produto (volume) formado na reação química a 
partir de uma proporção estequiométrica acima do que foi utilizado pelo 
reagente. 3.960 
Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não levando em 
consideração o rendimento em que ocorre a mesma.  
 5.167 
Desconsiderar as diferentes unidades de grandeza dos participantes da 
reação, não as convertendo. 6.580 
Determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não levando em 
consideração o rendimento em que ocorre a mesma e desconsiderar as 
diferentes unidades de grandeza dos participantes da reação. 2.803 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na tabela 17 é notório um grande número de estudantes que cometeram 

erros sobre Estequiometria. Considerando apenas os erros que mencionam os 

aspectos quantitativos das transformações químicas relacionados com os cálculos 

estequiométricos, observa-se uma frequência de 51.796 estudantes que cometeram 

esses erros nas provas. Esse dado pode inferir dificuldades de aprendizagem dos 
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estudantes na compreensão na interpretação das transformações químicas, assim 

como a relação desta com seus respectivos cálculos estequiométricos.  

 Jimoh (2005), Pozo e Gómez (2009), descrevem os erros relacionados aos 

cálculos estequiométricos, como a dificuldade de aprendizagem de utilizar as 

proporções estequiométricas em uma reação química que envolva quantidade de 

matéria, massa, volume.  

 Os conhecimentos em identificar a ocorrência de uma reação química a 

partir da mudança de cor, formação de gás, formação de precipitado e na 

temperatura, mantem confusão, por parte dos estudantes em classificar uma reação 

química e diferenciar uma transformação química de uma física (FURIÓ; FÚRIO, 

2000), mencionada em alguns erros como em atribuir uma vaporização a uma 

transformação química e identificar uma reação de dupla troca como sendo de 

simples troca.  

 Atribuir uma transformação química a uma transformação física é um erro 

que deve ser destacado devido à alta quantidade de estudantes que manifestaram 

essa dificuldade de aprendizagem. Considerando que os erros em atribuir uma 

vaporização e uma solidificação a uma transformação química estão relacionados 

com a dificuldade em diferenciar uma transformação química de uma física, cerca de 

20.193 estudantes cometeram estes erros nas provas.  

 Na tabela 18, são mostrados os erros correspondentes ao conteúdo dos 

aspectos energéticos das Reações Químicas. Constata-se na tabela que um número 

significativo de estudantes apresenta dificuldades para reconhecer os processos de 

oxidação e redução através dos potenciais de redução das espécies químicas.  

 

Tabela 18: Erros relacionados aos aspectos energéticos da reação química 

Erros 
Quantidade de 
estudantes que 

cometeram os erros 

Atribuir o menor consumo de álcool na combustão incompleta para produzir 
a mesma quantidade de energia que a combustão completa. 4.137 
Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de redução. 6.437 
Atribuir aos sais de zinco ao processo de redução.  8.071 
Atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de oxidação.  2.740 
Relaciona uma reação não espontânea a uma variação de energia livre 
menor que zero. 4.083 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Na tabela 18, é possível observar que essa confusão de identificar as 

espécies que sofrem redução e oxidação através dos potenciais de redução é 

cometida por 17.248 estudantes, demonstrando dificuldades de aprendizagem 

relacionadas às reações de oxirredução. 

 Os erros referentes ao aspecto energético das reações químicas estão 

referenciados como dificuldades de aprendizagem por Sanderson (1968) e Núnez 

(1992) que enfatizam as dificuldades de aprendizagem em relacionar a 

espontaneidade de uma Reação Química com o menor valor da variação de 

Entropia e da Energia Livre de Gibbs. Ainda neste sentido, Mulford e Robinson 

(2002), Pozo et. al. (1991) e Souza e Justi (2010) descrevem dificuldades dos 

estudantes em relacionar o critério de espontaneidade de uma reação química 

através da Energia Livre de Gibbs. Estas dificuldades de aprendizagem podem esta 

evidenciada por 4.083 estudantes que cometeram o erro nas provas em relacionar 

uma reação não espontânea a uma variação de energia livre menor que zero. 

 Atribuir o menor consumo de álcool na combustão incompleta para produzir 

a mesma quantidade de energia que a combustão completa é um erro que foi 

apresentado por 4.137 estudantes, no qual este erro é referenciado como uma 

dificuldade de aprendizagem por Filho e Celestino (2010), Beltran (1997) e Quilez-

Pardo (1997) em relacionar o calor envolvido nas reações químicas com as massas 

de reagentes e produtos.  

 Na tabela 19, é possível observar os erros que correspondem ao aspecto 

cinético das reações químicas. Aqui, um dado que chama atenção é o número 

elevado de estudantes (7.946) que associam o aumento da velocidade da reação 

através da utilização do catalisador na etapa lenta ao aumento da energia de 

ativação. 

 

Tabela 19: Erros relacionados aos aspectos cinéticos da reação química 

Erros 
Quantidade de 
estudantes que 

cometeram os erros 

Associar à diminuição da energia de ativação a redução da velocidade da 
reação química. 2.942 
Associar à diminuição da concentração do reagente a redução da velocidade 
da reação química. 2.212 
Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização do 
catalisador na etapa lenta ao aumento da energia de ativação. 7.946 
Atribuir o aumento da velocidade da reação através da utilização do 
catalisador somente ao aumento da frequência dos choques das partículas e 
não leva em consideração a variação da energia de ativação no processo. 4.945 
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Associar o aumento da velocidade da reação através da utilização do 
catalisador a diminuição da frequência de choques entre as partículas e não 
variação da energia de ativação. 2.238 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Outra constatação é que 4.945 estudantes atribuem o aumento da 

velocidade da reação através da utilização do catalisador somente ao aumento da 

frequência dos choques das partículas e não leva em consideração a variação da 

energia de ativação no processo. Esse erro demonstra a dificuldade de 

aprendizagem que os estudantes não consideram a relação entre a energia de 

ativação e o favorecimento de Reação Química como: “quanto menor a energia de 

ativação, mais favorável à reação química” (KERMEN E MÉHEUT, 2009; CIRINO, 

2009; CÁRDENAS, 2006; apud MENESES, 2015).  

 Associar à diminuição da energia de ativação a redução da velocidade da 

reação química é um dos erros cometidos de menor frequência cometidos pelos 

estudantes (2.942) quanto ao aspecto cinético, sendo referenciado como uma 

dificuldade de aprendizagem por Pozo et. al. (1991) em identificar a função da 

energia de ativação em uma reação química.  

 A tabela 20 apresenta os erros relacionados ao aspecto de equilíbrio das 

Reações Químicas, em que se observam erros sobre ao conceito de equilíbrio 

químico em uma Reação Química e os fatores que podem alterar um estado de 

equilíbrio. 

 

Tabela 20: Erros relacionados aos aspectos do equilíbrio da reação química 

Erros 
Quantidade de 
estudantes que 

cometeram os erros 

Associar ao estado de equilíbrio químico a situação de que metade das 
quantidades sempre será de reagentes e a outra de produtos. 3.690 
Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as concentrações 
de reagentes e produtos sempre serão iguais. 7.971 
Atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as concentrações 
dos produtos sempre são maiores dos que as dos reagentes.  2.755 
Atribui o deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos produtos a 
reação do ácido oxálico com os íons oxalato. 4.649 
Relaciona o aumento da concentração de um dos participantes do equilíbrio 
químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao que 
estabelece o princípio de Le Chatelier. 4.329 
Atribui ao estado de equilíbrio químico com um valor de constante de 
equilíbrio (Kc) alto a uma maior concentração de reagentes em relação aos 
produtos. 11.793 
Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da pressão 
total, no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de um dos 
participantes do equilíbrio.  4.356 
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Associar ao deslocamento de um equilíbrio ao aumento de um dos 
participantes de forma contrária ao que se estabelece o princípio de Le 
Chatelier. 3.521 
Atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da 
temperatura, no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de 
um dos participantes do equilíbrio.  7.298 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Em relação ao erro sobre o conceito de equilíbrio em uma Reação Química, 

a tabela 20 demonstra que 3.690 estudantes associam ao estado de equilíbrio 

químico a situação de que metade das quantidades sempre será de reagentes e a 

outra de produtos, 7.971 estudantes que atribuem ao estado de equilíbrio químico a 

situação de que as concentrações de reagentes e produtos sempre serão iguais e 

2.755 estudantes atribuem ao estado de equilíbrio químico a situação de que as 

concentrações dos produtos sempre são maiores dos que as dos reagentes. Estes 

erros cometidos contabilizam um total de 14.416 estudantes, sendo estes erros 

relacionados à dificuldade de compreender o conceito de um equilíbrio em uma 

Reação Química evidenciado nos trabalhos de Jiménez et. al (2007).  

 Um dado que chama atenção é o número elevado de estudantes (11.793) 

que atribuem ao estado de equilíbrio químico com um valor de constante de 

equilíbrio (Kc) alto a uma maior concentração de reagentes em relação aos 

produtos. Este erro é citado nos trabalhos de Souza e Cardoso (2008) e Quilez-

Pardo (1997) como uma dificuldade de aprendizagem dos estudantes em relacionar 

a constante de equilíbrio químico com a ocorrência de uma Reação Química através 

da análise qualitativa da constante de equilíbrio químico. 

 Outra constatação é que 7.298 estudantes atribuem ao deslocamento de 

equilíbrio de uma reação ao aumento da temperatura, no qual o fator determinante 

do mesmo foi à concentração de um dos participantes do equilíbrio; 4.649 

estudantes atribuem o deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos produtos a 

reação do ácido oxálico com os íons oxalato; 4.355 estudantes atribuem ao 

deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento da pressão total, no qual o 

fator determinante do mesmo foi à concentração de um dos participantes do 

equilíbrio; 4.329 estudantes relacionam o aumento da concentração de um dos 

participantes do equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido 

contrário ao que estabelece o princípio de Le Chatelier e 3.521 estudantes associam 

ao deslocamento de um equilíbrio ao aumento de um dos participantes de forma 
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contrária ao que se estabelece o princípio de Le Chatelier. Estes erros contabilizam 

um total de 24.152 estudantes que indicaram dificuldades de aprendizagem que se 

relacionam com o conhecimento dos fatores que alteram o estado de equilíbrio de 

acordo com o Princípio de Le Chatelier.  

 Na tabela 21, os erros correspondem a uma Reação Química como um 

sistema. Nesta análise, os erros são provenientes da única questão de natureza 

integrada das provas analisadas.  

 

Tabela 21: Erros relacionados aos aspectos da reação química como sistema 

Erros 
Quantidade de estudantes 
que cometeram os erros 

Atribuir a síntese da amônia a um processo endotérmico. 9.823 
Atribuir a diminuição de temperatura na síntese da amônia (H < 0) à 
redução da velocidade da reação química. 4.680 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Os erros apresentados na tabela 21 chamam a atenção para dois aspectos 

das reações química: o energético e de equilíbrio químico. Atribuir a síntese da 

amônia a um processo endotérmico observa-se uma frequência de 9.823 estudantes 

que cometeram esses erros nas provas. Este erro está atrelado ao aspecto 

energético sendo referenciado como uma dificuldade de aprendizagem dos 

estudantes por Köhnlein e Peduzzi (2002, apud MENESES, 2015) em interpretar as 

variações de temperatura nas reações químicas endotérmicas e exotérmicas como 

discutem em seus trabalhos. 

 Outra constatação é que 4.680 estudantes atribuem à diminuição de 

temperatura na síntese da amônia a redução da velocidade da Reação Química, 

este erro esta relacionado ao aspecto de equilíbrio de uma Reação Química. Estes 

erros estão relacionados às dificuldades de aprendizagem quanto às fatores que 

deslocam o estado de equilíbrio de acordo com o Princípio de Le Chatelier  

 O capítulo discute os resultados da pesquisa, demonstrando a importância 

do assunto como tema estruturador no ensino de Química. Contribuindo assim para 

uma visão não fragmentada da aprendizagem das Reações Químicas e superação 

dos erros e dificuldades que estão atrelados a este conteúdo conceitual. Essas 

análises e reflexões compreendem um fator importante na elaboração do produto 

educacional como resultado da dissertação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a pesquisa procurou-se analisar, identificar e caracterizar os erros e 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes nas questões de vestibulares da 

UFRN no período de 2009 a 2013 sobre as Reações Químicas. O trabalho indica a 

importância de integrar os diferentes aspectos de uma Reação Química, no qual sua 

interação permite o desenvolvimento de novas qualidades, ou seja, o crescimento de 

uma visão global e sistêmica das transformações químicas. 

 O trabalho foi estruturado em quatro objetivos específicos, os quais 

permitiram levantar elementos que confirmassem ou refutassem a Dissertação: 

 Os erros e dificuldades de aprendizagem dos estudantes na prova de 

vestibular da UFRN no período de 2009 e 2013 sobre as Reações Químicas, sendo 

parte integrante do conhecimento escolar do estudante. A dissertação apresenta 

como produto para a pesquisa: Uma unidade didática que permite ensinar a explicar 

as Reações Químicas como um sistema complexo, desenvolvida por meio da Teoria 

da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin e o 

Enfoque Funcional-Estrutural de Reshetova (1988), constituindo um processo de 

aprendizagem que garante a assimilação do sistema de operações ao nível mental, 

de forma sólida, com alto grau de generalização, independência, consciência e com 

alto poder de transferência a novos contextos. 

 O primeiro objetivo procurou identificar e caracterizar as questões da prova 

de vestibular da UFRN no período de 2009 e 2013 sobre as Reações Químicas 

quanto ao peso destas questões nas provas. Na análise constatou-se a relevância 

do conteúdo conceitual de Reações Químicas nos últimos vestibulares realizados 

pela UFRN. Em todos os anos das provas foram abordados questões envolvendo as 

Reações Químicas, reforçando a importância do domínio deste conteúdo pelo 

estudante. 

 O segundo objetivo buscou identificar e caracterizar as questões da prova de 

vestibular da UFRN no período de 2009 e 2013 sobre as Reações Químicas quanto 

ao conteúdo conceitual, às sub-habilidades, o índice de acerto e a natureza da 

questão. No que se diz quanto ao conteúdo conceitual (temas e subtemas) conclui-

se que: 
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 Em relação aos temas cerca de 40% das questões avaliaram somente o aspecto 

qualitativo. Em contrapartida, 5% das questões avaliaram a Reação Química 

como um sistema.  

 No que se refere aos subtemas quanto ao aspecto qualitativo e quantitativo mais 

de 40% das questões envolveram a interpretação das transformações químicas. 

Em contrapartida, apenas cerca de 3% das questões abrangeram as leis 

ponderais das Reações Químicas.  

 Quanto aos subtemas relacionados ao aspecto energético mais de 33% das 

questões envolveram o conceito de entalpia. Porém, apenas cerca de 10% das 

questões abrangeram os subtemas calor da reação, energia livre e 

espontaneidade, reação de oxirredução e potencia padrão de redução.  

 No que se refere aos subtemas quanto ao aspecto cinético todos os subtemas 

são avaliados uma única vez, sendo estes Transformações químicas e 

velocidade, a Velocidade da reação, a Energia de ativação e os Fatores que 

alteram a velocidade: concentração, pressão, temperatura e catalisador, todos 

com 25,00%. 

 Se referindo aos subtemas quanto ao aspecto de equilíbrio químico mais de 40% 

das questões envolveram caracterização do sistema em equilíbrio. E, apenas 

cerca de 30% das questões abrangeram o subtema constante de equilíbrio. 

 No que tange as sub-habilidades contempladas nas questões das provas de 

química, conclui-se que: 

 Interpretar as informações qualitativas da equação química foi a sub-habilidade 

mais exigida nas questões, seguindo de interpretar quantitativamente as 

Reações Químicas. No entanto interpretar uma Reação Química como um 

sistema foi à sub-habilidade menos requerida nas provas. 

 E quanto à natureza da questão em que se encontram as questões da prova 

de química foi conclui-se que: 

 Aproximadamente 94% das questões foram caracterizadas como de natureza 

parcial, com a realização fragmentada da ação de explicar a reação química 

como um sistema complexo. Este resultado reflete o ensino tradicional que 

trabalha o ensino de maneira não sistemática, tendo em vista que apenas uma 

questão da pesquisa contemplou questões de natureza integrada. 
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 Referente ao índice de acerto dos estudantes nas provas de vestibulares de 

Química da UFRN, conclui-se que: 

 No que se observa quanto ao desempenho dos estudantes nas questões de 

estudo, é baixo, ou médio, na maioria dos casos, com menos de 50% de acertos 

por questão. Isso corrobora a ideia de se tratar um tema no qual os estudantes 

apresentam dificuldades, especialmente se considerarmos os elevados números 

de estudantes representados nesses percentuais. 

 O terceiro objetivo buscou identificar os erros cometidos pelos estudantes 

nas provas de vestibulares da UFRN no período de 2009 e 2013 sobre as reações 

químicas. Diante dos resultados conclui-se que: 

 Observou-se uma diversificação de erros, envolvendo os conteúdos conceituais 

(temas/subtemas) analisados nas categorias anteriores quanto às reações 

químicas. Também foi possível quantificar o número de estudantes que 

manifestaram os erros em tabelas e quadros. Considerando apenas os erros que 

mencionam os aspectos quantitativos das transformações químicas relacionados 

com os cálculos estequiométricos, observa-se uma frequência de 51.796 

estudantes que cometeram esses erros nas provas. Em contrapartida, o erro com 

menor frequência aparece na prova do ano de 2009, na qual 1.969 candidatos 

escolheram a alternativa que “atribuir a solidificação da água a um fenômeno 

químico”. Nesse caso, considera-se que grande parte dos estudantes reconheça 

a diferença entre um fenômeno físico e fenômeno químico, já que se trata de um 

conteúdo base no estudo da Química.  

 O quarto objetivo buscou planejar uma unidade didática que ensine explicar 

uma Reação Química como um sistema complexo. Diante dos resultados 

apresentados das questões, o índice de acerto, as sub-habilidades, o conteúdo 

conceitual, a natureza da questão e os erros cometidos pelos estudantes quanto às 

reações químicas reforçam a importância do desenvolvimento de novas estratégias 

de ensino e aprendizagem para explicar as Reações Químicas. Neste caso a o 

produto educacional desta dissertação contribui como um apoio para o ensino das 

reações químicas no Ensino Médio. 
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APÊNDICE 1 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:  Gabarito:  

Ano:  № de candidatos:  

Conteúdo conceitual: 

Tema:  

Subtema:  

Sub-Habilidade: 

Desempenho:  

 Alternativa “a”:  

 Alternativa “b”:  

 Alternativa “c”:  

 Alternativa “d”:  

 Respostas duplas ou brancas:  

Natureza da questão:  

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”:  

 Alternativa “b”: 

 Alternativa “c”: 

 Alternativa “d”:  
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APÊNDICE 2 

 

Figura 1 - Questão número dezoito da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2013). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 18                  Gabarito: B (42,7%) 10.458 candidatos 

Ano: 2013 № de candidatos: 24.493 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema: Transformações 
Químicas aspecto 
qualitativo. 
 
Subtema: Evidencias de 
Transformações 
Químicas; Classificação 
das Reações Químicas. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 23,8% (distratores)  

 Alternativa “b”: 42,7% (alternativa correta)  

 Alternativa “c”: 20,1% (distratores) 

 Alternativa “d”: 13,3% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação 
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de simples troca. 

 Alternativa “c”: Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação 
de decomposição. 

 Alternativa “d”: Identificar uma reação de dupla troca como sendo uma reação 
de precipitação. 

 

 

Figura 2 - Questão número dezoito da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2012). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:            18          Gabarito: A (33,1%) 8.723 candidatos 

Ano: 2012 Nº de candidatos: 26.354 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto Qualitativo. Aspecto 
Quantitativo. Aspecto 
Energético. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
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Subtema:  
Interpretando transformações 
químicas; Aspecto 
quantitativo das 
transformações químicas; 
calor de reação; entalpia; 
equações termoquímicas. 

Identificar e caracterizar os parâmetros 
termodinâmicos do processo. 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 33,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 15,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 19,4% (distratores) 

 Alternativa “d”: 31,7% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “b”: atribuir o menor consumo de álcool na combustão incompleta 
para produzir a mesma quantidade de energia que a combustão completa.  

 Alternativa “c”: associar o impacto indesejado na qualidade do ar ao CO2 na 
combustão incompleta.  

 Alternativa “d”: condicionar o reagente (etanol) a condição de limitante e 
controlador da reação.  

 

 

Figura 3 - Questão número dezenove da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2012). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 19          Gabarito: C (25,1%) 6.615 candidatos 

Ano: 2012 № de candidatos: 26.354 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações químicas. 
Aspecto qualitativo. 
 
Subtema:  

Classificação das Reações 
Químicas. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 25,3% (distratores) 

 Alternativa “b”: 37,5% (distratores) 

 Alternativa “c”: 25,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 12,1% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: associar o aumento do número de oxidação ao agente redutor.  

 Alternativa “b”: atribuir uma reação de dupla troca a uma reação de simples 
troca.  

 Alternativa “d”: associar uma reação de oxirredução a uma decomposição. 

 

Figura 4 - Questão número vinte da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2012). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 20          Gabarito: D (58,8%) 15.496 candidatos 

Ano: 2012 № de candidatos: 26.354 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo.  
 
Subtema:  

Representação das 
transformações químicas; 
Interpretando transformações 
químicas. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 11,5% (distratores) 

 Alternativa “b”: 11,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 18,0% (distratores) 

 Alternativa “d”: 58,8% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: associar à ruptura heterolítica a formação de radicais livres, 
associar um cátion a um radical livre e atribuir a formação do carbocátion a 
adição do radical livre bromo.   

 Alternativa “b”: associar à ruptura heterolítica a formação de radicais livres, 
além de associar um cátion a um radical livre e atribuir a formação do carbocátion 
a adição do radical livre hidrogênio.   

 Alternativa “c”: atribuir o ataque eletrofílico sendo o ânion bromo e não do 
cátion hidrogênio, além de associar à formação do carbocátion a adição do cátion 
hidrogênio.   

 

 

Figura 5 - Questão número vinte e dois da prova objetiva de Química do Vestibular 
da UFRN (2012). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 22          Gabarito: D (49,7%) 13.098 candidatos 

Ano: 2012 Nº de candidatos: 26.354 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo.  
 
Subtema:  

Evidencias de 
Transformações Químicas. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da 
equação química; 
 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 18,1% (distratores) 

 Alternativa “b”: 6,5% (distratores) 

 Alternativa “c”: 25,5% (distratores) 

 Alternativa “d”: 49,7% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribuir uma transformação química a uma transformação 
física. 

 Alternativa “b”: atribuir uma transformação química a uma transformação 
física.   

 Alternativa “c”: atribuir uma transformação química a uma transformação 
física.   
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Figura 6 - Questão número treze da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:            13       Gabarito: C (66,1%) 16.621 candidatos 

Ano: 2011 № de candidatos: 25.146 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo.  
 
Subtema:  
Leis ponderais das reações 
químicas 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
 
 

Desempenho: Alto 
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 Alternativa “a”: 12,5% (distratores) 

 Alternativa “b”: 11,2% (distratores) 

 Alternativa “c”: 66,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 10,1% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Múltiplas. 

 Alternativa “b”: atribuir a Lei de Lavoisier a Lei da Conservação de Energia. 

 Alternativa “d”: associar a Lei de Lavoisier a Lei das Proporções Volumétricas. 

 

 

Figura 7 - Questão número quinze da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 15 Gabarito: C (31,3%) 7.870 candidatos 

Ano: 2011 № de candidatos: 25.146 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

 
Transformações Químicas. 
Aspecto Qualitativo. Aspecto 
Quantitativo. Aspecto 
Energético. 
Subtema:  

Evidências das 
transformações químicas; 
Aspectos quantitativos das 
transformações químicas; 
Reações de oxirredução; 
Potencial Padrão de redução. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
 
Identificar e caracterizar os parâmetros 
termodinâmicos do processo; 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 25,6% (distratores) 

 Alternativa “b”: 32,1% (distratores) 

 Alternativa “c”: 31,3% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 10,9% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de redução. 

 Alternativa “b”: atribuir aos sais de zinco ao processo de redução.   

 Alternativa “d”: atribuir aos sais de zinco e prata ao processo de oxidação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Figura 8 - Questão número dezesseis da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 16 Gabarito: D (41,8%) 10.511 candidatos 

Ano: 2011 № de candidatos: 25.146 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
 
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. 
 
Subtema:  

Representando as 
transformações químicas. 
Interpretando 
Transformações Químicas. 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
 
 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 11,4% (distratores) 

 Alternativa “b”: 24,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 22,1% (distratores) 

 Alternativa “d”: 41,8% (alternativa correta) 
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 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribuir à ruptura homolítica a formação de moléculas.  

 Alternativa “b”: atribuir os átomos de oxigênio (radicais livres) a moléculas de 
oxigênio (O2). 

 Alternativa “c”: atribuir moléculas de oxigênio (O2) a átomos de oxigênio 
(radicais livres). 

 

 

Figura 9 - Questão número vinte um da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 21 Gabarito: D (38,8%) 9.756 candidatos 

Ano: 2011 № de candidatos: 25.146 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

 
Transformações Químicas. 
Aspecto Qualitativo e 
Quantitativo. 
 
Subtema:  

Interpretando transformação 
química; Cálculos 
estequiométricos. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química. 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 18,0% (distratores) 

 Alternativa “b”: 23,3% (distratores) 

 Alternativa “c”: 19,8% (distratores) 

 Alternativa “d”: 38,8% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 50 kg do reagente.   

 Alternativa “b”: determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 100 kg do reagente.  . 

 Alternativa “c”: determinar a quantidade de produto formado na reação 
considerando apenas 200 kg do reagente.   
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Figura 10 - Questão número vinte três da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2011). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE) 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 21 Gabarito: C (54,1%) 13.604 candidatos 

Ano: 2011 № de candidatos: 25.146 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

 
Transformações Químicas. 
Aspecto Qualitativo. Aspecto 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química. 
Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos do 
processo. 
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Cinético. 
 
Subtema:  

Interpretando transformações 
químicas; fatores que alteram 
a velocidade. 

 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 11,7% (distratores) 

 Alternativa “b”: 8,8% (distratores) 

 Alternativa “c”: 54,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 25,3% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: associar à diminuição da energia de ativação a redução da 
velocidade da reação química. 

 Alternativa “b”: associar à diminuição da concentração do reagente a redução 
da velocidade da reação química. 

 Alternativa “d”: determinar a quantidade de produto formado na reação química 
a partir de uma proporção estequiométrica abaixo do que foi utilizado pelo 
reagente.   

 

Figura 11 - Questão número um da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2010). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:            01         Gabarito: A (71,7%) 17.639 candidatos 

Ano: 2010 № de candidatos: 24.602 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
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Aspecto qualitativo.  
 
Subtema:  

Evidencias de 
Transformações Químicas. 

 
 
 

Desempenho: Alto 

 Alternativa “a”: 71,7% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 16,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 4,0% (distratores) 

 Alternativa “d”: 7,5% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “b”: atribuir a vaporização da água a um fenômeno químico. 

 Alternativa “c”: atribuir uma transformação química a uma transformação física. 

 Alternativa “d”: atribuir a solidificação da água a um fenômeno químico. 

 

 

Figura 12 - Questão número cinco da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2010). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 05         Gabarito: A (38,4%) 9.447 candidatos 

Ano: 2010 № de candidatos: 24.602 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
Cinético. 
 
Subtema:  

Interpretando as  
Transformações Químicas; 
Transformações Químicas e 
Velocidade; 
Energia de Ativação 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos do 
processo. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 38,4% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 32,3% (distratores) 

 Alternativa “c”: 20,1% (distratores) 

 Alternativa “d”: 9,1% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “b”: associar o aumento da velocidade da reação através da 
utilização do catalisador na etapa lenta ao aumento da energia de ativação.  

 Alternativa “c”: atribuir o aumento da velocidade da reação através da utilização 
do catalisador somente ao aumento da frequência dos choques das partículas e 
não leva em consideração a variação da energia de ativação no processo.  

 Alternativa “d”: associar o aumento da velocidade da reação através da 
utilização do catalisador a diminuição da frequência de choques entre as 
partículas e não variação da energia de ativação.  
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Figura 13 - Questão número oito da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2010). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 08        Gabarito: B (41,3%) 10.160 candidatos 

Ano: 2010 № de candidatos: 24.602 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
de Equilíbrio. 
 
Subtema:  
Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Caracterização do sistema 
em equilíbrio;  
Constante de equilíbrio. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio 
químico. 
 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 15,0% (distratores) 

 Alternativa “b”: 41,3% (alternativa correta) 

 Alternativa “c”: 32,4% (distratores) 

 Alternativa “d”: 11,2% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 
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Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: associar ao estado de equilíbrio químico a situação de que 
metade das quantidades sempre será de reagentes e a outra de produtos.  

 Alternativa “c”: atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as 
concentrações de reagentes e produtos sempre serão iguais.  

 Alternativa “d”: atribuir ao estado de equilíbrio químico a situação de que as 
concentrações dos produtos sempre são maiores dos que as dos reagentes.   

 

 

Figura 14 - Questão número nove da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2010). 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 09        Gabarito: A (36,7%) 9.029 candidatos 

Ano: 2010 № de candidatos: 24.602 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
quantitativo. 
 
Subtema:  
Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Grandezas químicas: massa 
volume, mol, massa molar, 
constante de Avogadro;  
Cálculos estequiométricos. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química.  
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 36,7% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 16,1% (distratores) 

 Alternativa “c”: 32,6% (distratores) 

 Alternativa “d”: 14,4% (distratores) 
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 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “b”: determinar a quantidade de produto (volume) formado na 
reação química a partir de uma proporção estequiométrica acima do que foi 
utilizado pelo reagente. 

 Alternativa “c”: determinar a quantidade de produto (volume) formado na 
reação química a partir de uma proporção estequiométrica abaixo do que foi 
utilizado pelo reagente.  

 Alternativa “d”: determinar a quantidade de produto (volume) formado na 
reação química a partir de uma proporção estequiométrica abaixo do que foi 
utilizado pelo reagente.  

 

 

Figura 15 - Questão número doze da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2010). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 12        Gabarito: C (45,8%) 11.267 candidatos 

Ano: 2010 № de candidatos: 24.602 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
de Equilíbrio. 
 
Subtema:  
Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Caracterização do sistema 
em equilíbrio;  
Fatores que afetam o sistema 
em equilíbrio. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio.  
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 18,9% (distratores) 

 Alternativa “b”: 17,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 45,8% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 17,6% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribui o deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos 
produtos a reação do ácido oxálico com os íons oxalato.  

 Alternativa “b”: relaciona o aumento da concentração de um dos participantes 
(oxalato) do equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário 
ao que estabelece o princípio de Le Chatelier. 

 Alternativa “d”: relaciona o aumento da concentração de um dos participantes 
do equilíbrio químico ao deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao que 
estabelece o princípio de Le Chatelier. 
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Figura 16 - Questão número um da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2009). 

 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 01        Gabarito: C (32,5%) 7.530 candidatos 

Ano: 2009 № de candidatos: 23.171 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
quantitativo. Aspecto 
energético.  Aspecto de 
Equilíbrio. 
 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros 
termodinâmicos do processo;  
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio.  
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Subtema:  

Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Aspectos quantitativos das 
transformações químicas; 
Entalpia;  
Equações termoquímicas; 
Energia Livre e 
espontaneidade. 
Caracterização do sistema 
em equilíbrio;  
Constante de equilíbrio; 
Fatores que afetam o sistema 
em equilíbrio. 

 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 32,4% (distratores) 

 Alternativa “b”: 16,6% (distratores) 

 Alternativa “c”: 32,5% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 18,5% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribui ao estado de equilíbrio químico com um valor de 
constante de equilíbrio (kc) alto a uma maior concentração de reagentes em 
relação aos produtos.  

 Alternativa “b”: relaciona uma reação não espontânea a uma variação de 
energia livre menor que zero. 

 Alternativa “d”: atribui ao estado de equilíbrio químico com um valor de 
constante de equilíbrio (kc) alto a uma maior concentração de reagentes em 
relação aos produtos. 
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Figura 17 - Questão número três da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2009). 

 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 03       Gabarito: D (34,4%) 7.970 candidatos 

Ano: 2009 № de candidatos: 23.171 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  

Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
quantitativo.  Aspecto de 
Equilíbrio. 

Sub-Habilidade: 
 
Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio.  
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Subtema:  
Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Aspectos quantitativos das 
transformações químicas;  
Caracterização do sistema 
em equilíbrio;  
Constante de equilíbrio; 
Fatores que afetam o sistema 
em equilíbrio. 

 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 18,8% (distratores) 

 Alternativa “b”: 15,2% (distratores) 

 Alternativa “c”: 31,5% (distratores) 

 Alternativa “d”: 34,4% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento 
da pressão total, no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de 
um dos participantes do equilíbrio.   

 Alternativa “b”: associar ao deslocamento de um equilíbrio ao aumento de um 
dos participantes de forma contrária ao que se estabelece o princípio de Le 
Chatelier.  

 Alternativa “c”: atribuir ao deslocamento de equilíbrio de uma reação o aumento 
da temperatura, no qual o fator determinante do mesmo foi à concentração de um 
dos participantes do equilíbrio.   

 

 
Figura 18 - Questão número quatro da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2009). 
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Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 04      Gabarito: B (37,1%) 8.596 candidatos 

Ano: 2009 № de candidatos: 23.171 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
quantitativo.   
 
Subtema:  

Interpretando as 
Transformações Químicas; 
Grandezas químicas: massa, 
volume, mol, massa molar, 
constante de Avogadro; 
Cálculos Estequiométricos. 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 22,3% (distratores) 

 Alternativa “b”: 37,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “c”: 28,4% (distratores) 

 Alternativa “d”: 12,1% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não 
levando em consideração o rendimento em que ocorre a mesma.  

 Alternativa “c”: desconsiderar as diferentes unidades de grandeza dos 
participantes da reação, não as convertendo.  

 Alternativa “d”: determinar a quantidade (volume) de um produto da reação não 
levando em consideração o rendimento em que ocorre a mesma e desconsiderar 
as diferentes unidades de grandeza dos participantes da reação. 
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Figura 19 - Questão número cinco da prova objetiva de Química do Vestibular da 
UFRN (2009). 

 

 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:            05      Gabarito: C (37,3%) 8.642 candidatos 

Ano: 2009 Nº de candidatos: 23.171 candidatos 

Conteúdo conceitual: 
 
Tema:  
Transformações Químicas. 
Aspecto qualitativo. Aspecto 
quantitativo. Aspecto 
Energético. Aspecto Cinético. 
Aspecto de Equilíbrio.  
 
Subtema:  

Interpretando as 
Transformações Químicas; 

Sub-Habilidade: 
 

Interpretar as informações qualitativas da equação 
química; 
Interpretar quantitativamente a reação química; 
Identificar e caracterizar os parâmetros 
termodinâmicos do processo.  
Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos;  
Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio.  
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Aspectos quantitativos das 
transformações químicas;  
Entalpia; 
Velocidade da reação; 
Caracterização do sistema 
em equilíbrio;  
Fatores que alteram o 
sistema em equilíbrio. 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 16,7% (distratores) 

 Alternativa “b”: 25,7% (distratores) 

 Alternativa “c”: 37,3% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 20,2% (distratores) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Integrada 

Erro (distratores): 

 Alternativa “a”: atribuir a síntese da amônia a um processo endotérmico. 

 Alternativa “b”: atribuir a síntese da amônia a um processo endotérmico. 

 Alternativa “d”: atribuir a diminuição de temperatura na síntese da amônia (H < 
0) a redução da velocidade da reação química.  

 

APÊNDICE 3 

PRODUTO EDUCACIONAL 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Na sociedade atual, a ciência e a 

tecnologia desempenham um papel 

fundamental tanto nos sistemas produtivos e 

de serviços como na vida cotidiana. Seria 

difícil compreender o mundo moderno sem 

compreender o papel da ciência e da 

tecnologia, o que os estudantes e a 

população em geral necessitam, é de uma 

cultura cientifica e tecnologia de base que 

lhes permitam entender melhor o seu 

ambiente. Uma das razões pelas quais a aprendizagem da ciência é um dos objetivos 

centrais da educação cientifica no século XXI. 

 Nesse contexto, constata-se nas atividades escolares a habilidade de explicar 

exercendo um papel fundamental para atingir um dos objetivos da educação científica no 

século XXI. Na área da Química, aprender essa ciência significa exigir que o estudante 

apropriasse explicar cientificamente uma Reação Química, uma vez que a própria 

natureza desta ciência estabelece como um dos suas bases estruturantes o domínio das 

reações químicas, como também seus modelos explicativos.  

 A aprendizagem sobre Reação Química é complexa, fator que colabora para a 

manutenção de ideias prévias destoantes dos conhecimentos cientificamente aceitos e o 

surgimento de concepções alternativas. O entendimento das Reações Químicas requer 

que o estudante desenvolva habilidades adequadas para explicar, descrever, interpretar, 

representar as Reações Químicas, podendo estas possibilitar a transição esperada do 

plano macroscópico para os modelos explicativos microscópicos, favorecendo assim o 

desenvolvimento da sua aprendizagem. 

 Raramente percebemos que muitos dos aspectos da contemporaneidade a que 

nos referimos estão intimamente ligados a diferentes aspectos da aprendizagem da 

Química: o buraco da camada ozônio, a chuva ácida, o efeito estufa, dessalinização da 

água do mar, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, células de combustível, 

baterias recarregáveis, biocombustíveis, tintas anticorrosão de termoplásticos modernos, 

fibras sintéticas, antibióticos, semicondutores, café descafeinado, cerveja sem álcool, 

adoçantes de baixas calorias, alimentos liofilizados. Raramente paramos para pensar que 

em todos os lugares estamos sujeitos às leis da Química, e se avançarmos mais, 
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poderemos observar, o arranjo cuidadoso de átomos que é encontrado no mundo mineral 

e da diversidade e complexidade das Reações Químicas nos organismos vivo. Cada 

momento de nossa existência depende inteiramente da complexa e altamente série de 

Reações Químicas que ocorrem em nossos corpos e o mundo que nos rodeia.  

 Nesse sentido, a Química está presente em todos os lugares e em todas as 

atividades humanas, a vida diária nos fornece muitos temas de interesse que podem ser 

empregadas no ensino-aprendizagem desta disciplina. Resultando um interesse em 

manifestar um olhar crítico sobre o nosso mundo, questionando os fenômenos que 

acontecem ao nosso redor, tentando entender e formular possíveis respostas. Desta 

forma, verificamos o quanto é importante a Química ser estudada no ensino médio no 

contexto da educação científica do século XXI, principalmente exigindo que o estudante 

desenvolva explicações científicas sobre as Reações Químicas.  

 O professor neste sentido surge como uma peça fundamental para o 

desenvolvimento dos estudantes no que tange a habilidade de explicar as Reações 

Químicas. Este deve orientar e proporcionar uma aprendizagem no sentido de vencer 

barreiras estabelecidas pelo sistema tradicional, possibilitando aos estudantes o seu 

pleno desenvolvimento como pessoas capacitadas para inserção social e cidadã, atuando 

como ator principal de intervenção de seu próprio processo histórico.  

 Sendo assim, o professor de Química deve desenvolver estratégias de ensino e 

aprendizagem que favoreçam a apropriação dos conhecimentos químicos de maneira 

sistêmica possibilitando que o estudante explique os acontecimentos. Aprender Química é 

aprender a explicar o que se sabe, e, nesse sentido, o professor de Química é também 

professor de uma linguagem. Aprender Química é aprender a expressar e explicar melhor 

o que se sabe, produzindo textos científicos com diferentes metas e estruturas. 
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2 A EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Por que ocorre uma reação 

química? Como é que uma esponja 

de aço enferruja? Esses são 

exemplos de questões tipicamente 

encontradas nos livros e discutidas 

nas salas de aula de Ciências e que 

necessitam de explicação. Embora 

haja quase um consenso de que 

explicar é, possivelmente, a tarefa mais fundamental de um professor de Ciências, há 

dúvidas a respeito do que constitui uma boa explicação. Uma explicação que satisfaz o 

professor, muitas vezes, contraria as ideias que os estudantes têm a respeito do mundo 

físico. Uma explicação baseada no senso comum frequentemente não encontra paralelo 

na visão correntemente aceita pelos cientistas. E o trabalho diário na sala de aula é tentar 

estabelecer nexos, continuidades, relações entre essas diferentes visões de mundo e 

aproximar posições que se encontram separadas por abismos conceituais. 

 Neste contexto, surge a seguinte pergunta: O que é explicar?  

 

 

2.1 O QUE É EXPLICAR? 

 

 Explicar é a capacidade de expressar os resultados do raciocínio próprio, justificar 

os raciocínios em termos de considerações evidentes, conceituais, metodológicas, com 

critérios definidos e de forma contextualizada, com argumentos coerentes. A explicação 

supõe fazer menção dos resultados, justificar procedimentos e apresentar resultados. A 

explicação constrói-se a partir da relação entre o observável e o não-observável. O 

observável, o fenômeno deve ser relacionado com o não-observável, ou seja, a 

“essência”, que, como teoria-modelo, fornece uma justificativa ao por que o fenômeno 

acontece. Explicar implica diferenciar o fenômeno de sua essência. A estrutura da 

explicação implica conectar a situação inicial do fato com a final, por média de diversas 

relações causa-efeito.  
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Fonte: Núñez e Lima, 2008. 

 

 Neste contexto, surge outra pergunta: Quais os tipos de Explicações? 

 

 

2.2 TIPOS DE EXPLICAR 

 

 As explicações podem ser classificadas em cinco tipos: intencional, descritiva, 

interpretativa, causal e preditiva. 

Tipo de explicação Significado  

Intencional  Intencional Por quê? Solicita-se uma explicação, ou 

seja, qual é o problema ao qual se responde. 

Descritiva  Como se comporta o fenômeno explicado? 

Interpretativa Qual é a composição do fenômeno? Do que ele é 

composto? 

Causal  Por que o fenômeno se comporta dessa forma e não 

de uma outra? 

Preditiva  Como se deve comportar um fenômeno em outras 

circunstâncias? 

Fonte: Adaptado, Núñez e Lima, 2008.  
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3 FUNDAMENTOS DA UNIDADE DIDÁTICA: A TEORIA DE ASSIMILAÇÃO DE P. YA. 

GALPERIN 

 

 A teoria de Galperin apresenta uma importante contribuição metodológica 

científica para atividade de ensino, ao explicar que a assimilação dos conhecimentos 

ocorre em etapas fundamentais, no sentido da passagem do plano da experiência social 

para o da experiência individual. A teoria consiste em, inicialmente, encontrar a forma 

adequada da ação; segundo, encontrar a forma material de representação da ação e, 

terceiro, transformar essa ação externa em interna (NUÑEZ, 2009). O processo de 

internalização se dá por cinco etapas de assimilação, das quais estão dispostas em: 

 

 

3.1 ETAPA MOTIVACIONAL  

 

 A primeira etapa tem como principal objetivo preparar e motivar os estudantes 

para assimilarem novos conhecimentos e procedimentos. Segundo Núñez (2009) é 

necessário, inicialmente, criar nos estudantes uma disposição positiva para o estudo, no 

processo de elaboração da atividade de aprendizagem. A motivação para aprender é 

sempre definida por valores que favoreçam e que justifiquem a aprendizagem como 

atividade de estudo. 

 O estudante precisa estar motivado para desenvolver a habilidade de explicar 

reações químicas, de modo que o desenvolvimento desse processo de formação 

disponha-se de forma satisfatória. Para que o processo de formação da atividade ocorra 

de forma satisfatória, é necessário buscar os motivos da atividade, que neste caso, 

correspondem a dois tipos: externos e internos.  

 A aprendizagem por situações problemas corresponde a um dos elementos que 

promovem a motivação interna dos estudantes, no qual o desenvolvimento de conceitos 

se conecta a sua experiência, seu dia-dia, ao ver a aplicação prática de seus novos 

conhecimentos. Sendo assim, os estudantes podem ficar motivados ao presenciar a 

aplicação prática de seus novos conhecimentos na atividade de aprendizagem (NÚÑEZ, 

2009). Os estudantes do Ensino Médio podem observar a aplicação da explicação de 

reações químicas tanto em seu desempenho pessoal na resolução de problemas quanto 

na contribuição para seu desenvolvimento estudantil.  
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3.2 ESTABELECIMENTO DA BOA 

 

 A segunda etapa é o estabelecimento da Base Orientadora da Ação (BOA), o 

estudante elabora a orientação para a atividade. Essa etapa deve ser estabelecida num 

processo de elaboração do conhecimento, de tal modo que o estudante possa construir, 

junto com o professor, o modelo da atividade que realizará (a habilidade em formação). O 

estudante deve dispor de todos os conhecimentos necessários sobre o objeto da ação, as 

condições, as ações que compreendem a atividade a serem realizados, os meios de 

controle e deve conhecer, nesta etapa, os limites de aplicação de tal atividade. Para 

Galperin (1959), a orientação é sinônimo de compreensão pelo papel objetivo que 

desempenha na ação.  

 Nessa etapa, deve ser garantido o processo de compreensão (significado) com as 

condições concretas da ação, a motivação (sentido) dos estudantes e sua representação 

através de um modelo do sistema de operações apropriado à aprendizagem do conceito. 

Essa etapa da formação da habilidade de explicar reações químicas corresponde ao 

momento em que os estudantes organizarão, sob orientação do professor, a Base 

Orientadora da Ação (etapa da BOA) que, para Galperin, é um componente que 

determina para o sucesso do processo de aprendizagem por partes dos estudantes 

(NÚÑEZ, 2009). 

 Galperin (1959) denomina as BOAs como BOA I, BOA II, BOA II, no qual cada 

uma dessas bases orientadoras determina um dado tipo de processo de ensino-

aprendizagem. Destaca-se a BOA III para explicar as reações químicas como um sistema 

complexo. A BOA III caracteriza-se por apresentar uma composição completa e 

generalizada, aplicável a um conjunto de fenômenos e tarefas de uma mesma classe 

(NÚÑEZ, 2009). Neste sentido, a BOA III, devido ao seu caráter generalizado implica uma 

organização sistêmica dos conteúdos, considerando a essência manifestada numa 

variedade de possibilidades. Consequentemente, essa essência é o objeto da 

aprendizagem e da orientação. Ao se estruturar a BOA III, deve-se estabelecer a 

invariante do sistema que não é específico de um caso particular de explicação das 

reações químicas, mas de todo um conjunto de invariantes, o que permite explicar as 

reações químicas como um sistema complexo (NÚÑEZ, 2009). 
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3.3 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO MATERIALIZADA 

 

 A forma inicial da ação pode ser material ou materializada no qual corresponde à 

terceira etapa de formação da habilidade. Nessa etapa, o estudante começa a realizar a 

ação, mas no plano externo, de forma detalhada, realizando todas as operações que 

entram na composição da ação (Modelo da BOA). Nessa etapa o estudante executa a 

ação e o professor controla o cumprimento de cada uma das operações. A execução da 

atividade realiza-se em um trabalho com pares ou em grupos de acordo com Núñez 

(2009). Segundo Talízina (1988) essa etapa possibilita aos estudantes apropriarem o 

conteúdo da ação e ao professor, controlar objetivo do cumprimento de cada uma das 

operações que formam a ação. 

 Os estudantes executam as tarefas em duplas, de modo que posam se auxiliar 

reciprocamente durante o processo de solução das tarefas escolhidas. Enquanto um dos 

estudantes resolve sua tarefa, o outro acompanha (controla) o processo verificando se ele 

está obedecendo fielmente às operações previstas no cartão de estudo. Em caso 

contrário, o que está controlando deve intervir orientando o processo. A utilização dos 

cartões de estudo como representação materializada da explicação de reações químicas 

assegura uma fase de trabalho compartilhado (em duplas), sem que seja desprezada a 

individualidade de cada estudante. 

 O professor tem o papel de acompanhar o desenvolvimento das duplas e 

examinar o cumprimento do modelo da atividade (cartão de estudo) e, se necessário, 

orientar e controlar diretamente os estudantes (NÚÑEZ, 2009). 

 

 

3.4 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO DA LINGUAGEM EXTERNA 

 

 A quarta etapa que é a da linguagem externa só deve ocorrer quando o estudante 

já estiver assimilado o esquema da ação e dos conhecimentos necessários para as 

representações da atividade no plano materializado, não são necessários mais os cartões 

de estudo utilizados na etapa materializada. Diante desta situação o estudante agora 

pode realizar a etapa da linguagem externa, em que a ação é um relato (fala) sobre a 

ação sem nenhum tipo de apoio material e sem que participe diretamente nela os objetos. 

 Nessa etapa, os estudantes continuam em dupla, mas retira-se o apoio externo 

(cartão de estudo) e trabalha-se utilizando a linguagem externa (oral ou escrita). Os 
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estudantes verbalizam seus conhecimentos e o processo de resolução das tarefas. Nesse 

instante, eles devem redefinir a compreensão dos conceitos e procedimentos em 

diferentes situações, articulando seu pensamento enquanto resolvem os problemas, ao 

assumirem a posição de críticos ou monitores na atividade em dupla. Utilizam-se tarefas 

com os mesmos tipos usados nas etapas anteriores, porém com novas possibilidades de 

uso da linguagem. O estudante raciocina sobre a atividade, executando-a segundo o 

sistema de operações determinado (BOA), de maneira detalhada, sendo cada operação 

orientada e controlada de acordo com o conteúdo e não somente com o resultado 

(NÚÑEZ, 2009). 

 

 

3.5 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MENTAL 

 

 A última etapa, a mental, inicia a partir do momento em que o estudante passa a 

executar a ação de forma verbal abreviada, como já foi mencionada anteriormente, ela 

corresponde à realização da ação “para si”. A etapa mental é uma forma superior, 

embora, sua origem, derive da forma material, em que seus elementos estruturantes são 

representações, conceitos, operações que se realizam “para si” (GALPERIN, 2011). 

 Nesta última etapa de formação da habilidade, os estudantes não realizam a ação 

de forma detalhada em todo o sistema de operações. Ao final dessa etapa, eles já têm 

formado mentalmente, transformando-a, como resultado desse processo, em fala interna, 

na qual se formam as imagens e as ações adequadas a elas. Segundo Galperin (2011), 

nesse estágio, os estudantes atuam no que ele chama de plano mental. 
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4 O ENFOQUE SISTÊMICO 

 

 A estrutura sistêmica dos 

conteúdos é essencial para a base 

psicológica da aprendizagem da 

teoria das ações mentais de P. Ya. 

Galperin e para o caráter da base 

orientadora da ação do tipo III no 

processo de desenvolvimento da 

atividade. Foram realizadas várias pesquisas e análises a esse respeito, relatando que a 

solução criadora de muitos problemas depende da capacidade de pensar de forma 

sistêmica. 

 Neste sentido de enfoque, surge a seguinte pergunta: O que é um sistema? 

 

 

4.1 O QUE É UM SISTEMA? 

 

 Sistema é um conjunto de componentes cuja interação permite o surgimento de 

novas qualidades que os seus elementos integrantes não apresentavam anteriormente. 

Segundo o autor o mundo material não é apenas um todo desenvolvido; é, também, 

encadeado e ligado. Os objetos e fenômenos não se ampliam por si sós isoladamente, 

mas, pelo contrário, desenvolvem-se atrelados, encadeados uns aos outros. Cada um dos 

fenômenos e objetos em um sistema intervém sobre os outros e vivencia as experiências 

recíprocas dos mesmos. 

 Desta maneira, um sistema só pode existir quando os diversos elementos que o 

constitui tem uma série de qualidades que não tinham quando estavam individualmente 

separados, qualidades estas que só são conseguidas no processo de interação com os 

outros elementos do sistema. A principal característica da integração e da formação de 

um sistema é o aparecimento de novas qualidades que não estavam presentes 

anteriormente de forma isolada. Isso resulta que a maneira de lidar com objetos e 

fenômenos não pode ser isolada, mas deve ser vista como parte de um todo. 

 No caso da natureza das reações químicas como sistema. Este sistema reflete as 

relações dialéticas da integridade do objeto e de sua descrição interna, do caráter 

contraditório de sua natureza, da originalidade qualitativa do todo e de seus elementos.  
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 Neste contexto, outra pergunta surge: O que é o enfoque sistêmico funcional e 

estrutural?  

 

 

4.2 ENFOQUE SISTÊMICO FUNCIONAL E ESTRUTURAL  

 

 O enfoque desenvolvido por Z. A. Reshetova utiliza a variante funcional-estrutural. 

Ao estruturar o programa da disciplina dessa variante, a autora parte do pressuposto de 

que, pela logica da estruturação, deverá ser formado um tipo de orientação sistêmica para 

o pensamento teórico como uma forma especifica de reflexo da realidade. Ao refletir o 

objeto de estudo como sistema, sua invariante, isto é, as possíveis variantes de sua 

existência; as leis, limites de estabilidade; as propriedades essenciais do sistema, devido 

a sua estrutura interna, contribuem para a formação do pensamento teórico 

(RESHETOVA, 1988 apud NÚNEZ, 2009).  

 No enfoque de Reshetova, é descrito o objeto de estudo em seu nível mais 

desenvolvido, em sua totalidade, e se destaca nele sua composição e estrutura, que 

garantem seu funcionamento em um sistema maior. Nesse enfoque, o tipo de enlace 

principal entre os elementos do sistema é o estrutural-funcional, sendo estes os 

formadores do sistema. Destacam-se as características funcionais-estruturais estáveis de 

cada nível do sistema chamadas de invariantes, as quais representam os núcleos 

generalizadores, que são a essência do conhecimento ou habilidades a formar nos 

estudantes, isto é, o objeto da assimilação. 

 Com o enfoque sistêmico funcional-estrutural, a variedade de fenômenos 

particulares estudados se expressam por meio de sua invariante, ou seja, a estrutura 

interna do objeto de estudo como formação estável que tem um sistema determinado de 

qualidades e conserva toda a diversidade de variantes concretas de sua existência ao 

representar núcleos essenciais do conteúdo (sejam conhecimentos ou habilidades 

gerais). Isso eleva, substancialmente, as possibilidades de o estudante de pensar em 

nível teórico (NÚÑEZ, 2009).  

 Esse tipo de investigação sistêmica pressupõe a apresentação do objeto de 

assimilação como um objeto complexo. Sua finalidade é detectar o mecanismo de sua 

origem, seu funcionamento e o desenvolvimento do objeto em suas características 

internas e externas. O objeto complexo é interpretado como uma formação integrada, no 

qual as propriedades integradas especificas não se reduzem as propriedades de seus 

componentes nem se extraem dessas propriedades. 
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 O objeto de estudo (reação química) é considerado como um conjunto de 

subsistemas estruturais hierarquizados em níveis, com invariantes em cada nível. É 

necessário que o objeto representado pelo conteúdo da disciplina seja descrito 

empregando três tipos de linguagem:  

a. A linguagem referente as categorias do enfoque sistêmico, empregando conceitos 

como “sistema”, “meio”, “subsistema”, “nível”, “propriedade”, “vinculo”, etc. Em relação 

a linguagem da ciência particular, ela se constitui em uma metalinguagem, e não em 

um substituto da linguagem própria da ciência; 

b. A linguagem própria da ciência particular, que é descrita como um sistema de 

conceitos e categorias próprias ao objeto de estudo; 

c. Uma linguagem especifica vinculada ao tema da ciência particular (os conceitos, as 

teorias, etc.). 

 Segundo Núñez (2009) a estruturação do conteúdo da disciplina (Reação 

Química), segundo o enfoque sistêmico funcional-estrutural, deve cumprir os seguintes 

requisitos:  

a. Oferecer ao estudante os meios metodológicos para determinar o objeto, introduzindo 

o conceito de “objeto de estudo” e distinguindo-o do “objeto-empírico”, indicando, 

desse modo, as limitações do primeiro para refletir o segundo de acordo com o tipo de 

atividade que se reflete sobre ele; 

b. Revelar depois o método de análise sistêmica como método geral da ciência por meio 

de conceitos tais como “sistema”, “meio”, “comportamento do sistema”, “propriedades 

sistêmicas”, “elementos”, ”vínculos”, etc.; 

c. Assinalar a função instrumental desse método em sua aplicação a ciência em 

particular. 
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5 A REAÇÃO QUÍMICA  

 

 A compreensão e explicação de 

fenômenos envolvendo transformações 

químicas faz parte dos objetivos que 

fundamentam os estudos da química na 

educação básica, desde abordagens mais 

superficiais oportunizadas, até propostas de 

análises mais detalhadas, como no ensino 

médio quando os estudantes passam a 

estudar esse tema ao longo dos três anos 

de formação. Neste sentido, o que é uma Reação Química? 

 

 

5.1 O QUE É UMA REAÇÃO QUÍMICA? 

 

 Reações químicas são processos em que há formação de novas substâncias. As 

substâncias iniciais são chamadas reagentes e as substâncias formadas são chamadas 

produtos. A característica central das reações químicas está na formação de novas 

substâncias. Isso acontece em nosso corpo o tempo todo. A partir dos nutrientes contidos 

nos alimentos ingeridos, ele produz diversas substâncias que farão parte da constituição 

de nossas células. Outras reações químicas estão presentes no cotidiano: no cozimento 

dos alimentos, na queima de combustíveis, na produção ou degradação de materiais dos 

mais diversos etc. Em nosso organismo ocorre uma serie de reações químicas! São elas 

responsáveis pela realização de todas as atividades diárias: andar, comer, falar e até 

dormir, ou seja, nosso corpo é uma verdadeira indústria química.  

 Existe uma maneira bem simples de reconhecer a ocorrência de uma reação 

química, é observar as alterações que ocorrem nas substancias como um todo. Há varias 

evidencias perceptíveis aos sentidos que indicam a ocorrência de uma reação química, 

como: 

 liberação de um gás (efervescência) - quando você adiciona um fermento químico em 

água;  

 liberação de luz e calor - na queima do gás de cozinha, na boca do fogão; 
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 modificação da textura ou a formação de um sólido - a coagulação da caseína, uma 

proteína, do leite para a produção de queijo ou iogurte; ou no cozimento de alimentos. 

 mudança de coloração - queima da calda de açúcar, que de branco torna-se marrom.  

 alteração do odor - o cheiro do ovo podre. 

 Neste podemos definir uma reação química de forma mais complexa, como: é 

uma alteração na natureza do material que origina um novo material, no qual requer levar 

em consideração as alterações do ponto de vista dos aspectos qualitativos, quantitativos, 

termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio químico. 

 Desta forma, surge a seguinte pergunta: Como verificar as alterações do ponto de 

vista dos aspectos qualitativos, quantitativos, termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio de 

uma reação química? 

 

 

Fonte: Adaptado, Núñez e Gonzalez 1996. 

 

 

5.2 OS ASPECTOS QUALITATIVOS, QUANTITATIVOS, TERMODINÂMICOS, 

CINÉTICOS E DE EQUILÍBRIO DE UMA REAÇÃO QUÍMICA 

 

 Analisar uma reação química do ponto de vista de seu aspecto qualitativo é ir 

mais além do que simplesmente escrever a equação química descrever quais são os 

produtos e reagentes e os estados físicos em que se encontram as substâncias 

participantes, a uma determinada temperatura e pressão a nível macroscópico qualitativo. 

Por exemplo,  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual o gás nitrogênio reage com gás hidrogênio para formar o gás amônia a uma 

determinada temperatura e pressão. Em termos de nível microscópico qualitativo, a 



203 
 
equação química também pode ser representada de modo simplista (modelo de Dalton) 

através da estrutura das substâncias e sua natureza. Por exemplo, 

 

 

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual o gás nitrogênio apresenta uma estrutura com geometria linear e de ligação 

covalente que reage com o gás hidrogênio de estrutura linear e de ligação covalente para 

formar o gás amônia de estrutura de geometria piramidal e ligação covalente 

 Quantitativamente uma reação química devidamente balanceada especifica uma 

relação numérica das quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. 

Estas relações podem ser expressas em termos de quantidades microscópicas: átomos, 

moléculas, etc., ou em quantidades macroscópicas: mols de átomos, moléculas, fórmulas 

unitárias etc. Desta forma a equação química  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

Realmente tem dois significados quantitativos; primeiro, que 1 molécula de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia 

e, segundo, que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio combinam-se com 3 mol de 

moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas de gás amônia a pressão de 

1 atm e temperatura de 298,15 K 

 Os coeficientes na equação balanceada descrevem razões fixas das quantidades 

dos reagentes e produtos. Em escala atômica e molecular, a equação acima estabelece 

que moléculas de nitrogênio e moléculas de hidrogênio são consumidos, e moléculas de 

amônia são formadas em uma razão de 1:3:2. Em uma escala real, a equação estabelece 

que o nitrogênio e hidrogênio são consumidos, e amônia é formada em uma razão de 1 

mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas de H2: 2 mol de moléculas de NH3. 

 Compreender o ponto de vista do aspecto termodinâmico de uma reação química 

significa explicar por que as reações químicas ocorrem e permitem a predição do calor 

que elas liberam ou absorvem. A termodinâmica tem um papel importante em todos os 

aspectos de nossa vida. Assim por exemplo, o calor liberado na queima de combustíveis 

é usado para comparar o valor do combustível. Da mesma forma a energia liberada pelos 
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alimentos industrializados é registrada nos rótulos. Para explicar uma reação química do 

ponto de vista do aspecto termodinâmico, a equação química deve apresentar a variação 

de entalpia (∆H°) e a variação da energia livre (∆G°) da reação. A variação de entalpia 

(∆H°) de uma reação química é uma função de estado que corresponde ao calor liberado 

ou absorvido à pressão constante. No caso das reações químicas que ocorrem com 

liberação de calor, denominamos de reação exotérmica. Já as reações químicas que 

absorvem calor, denominamos de reações endotérmicas. A variação de energia livre ou 

energia de Gibbs (∆G°) é uma função de estado que permite verificar se uma reação é 

espontânea ou não a determinada temperatura e pressão. A grande importância da 

energia de Gibbs (∆G°) é que, se a pressão e temperatura permanecem constantes, 

podemos predizer se um processo é espontâneo somente em termos das propriedades 

termodinâmicas do sistema. No caso das reações químicas em que o (∆G° < 0), a reação 

é espontânea. Já No caso das reações químicas em que o (∆G° > 0), a reação é não 

espontânea. Finalmente no caso das reações em que o (∆G° = 0), a reação encontra-se 

em equilíbrio químico. Por exemplo,  

molkJmolkJH

ggHgN

/16Gº ,/92º

K     15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322



 

  

Representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol.  

 Em termos cinéticos uma reação química indica ferramentas para compreender 

as velocidades das reações químicas em nível macroscópico e em nível atômico. Em 

nível atômico, a cinética química permite a compreensão da natureza e dos mecanismos 

das reações químicas. Em nível macroscópico, as informações da cinética química 

permitem a modelagem de sistemas complexos, como os que acontecem no corpo 

humano e na atmosfera. Para explicar uma reação química do ponto de vista cinético, a 

equação química deve fornecer a energia de ativação (Ea) a uma determinada 

temperatura e pressão. A energia de ativação corresponde à energia cinética mínima 

necessária para que uma colisão leve a reação. Se a reação química apresenta uma 

energia de ativação alta (Ea > + 84 Kj), implica que a reação ocorre de forma mais lenta, 

tendo em vista que, maior será a energia necessária para que a reação aconteça. Já no 



205 
 
caso das reações químicas que a energia de ativação é baixa (Ea < + 84 Kj),, implica que 

a reação ocorre de forma mias rápida (SOLOMONS, 2011). Por exemplo, 

)(84,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322

AltokJEamolkJmolkJH

ggHgN



 

  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo 

assim uma reação química lenta, devido ao alto valor de sua energia de ativação. 

 Finalmente chega-se ao aspecto de equilíbrio químico de uma reação. O 

equilíbrio dinâmico para o qual todas as reações químicas tendem é um aspecto muito 

importante, no qual é necessário conhecer a composição de uma mistura em equilíbrio, 

pois esta indica a quantidade de produto que se deve esperar. Sendo assim sua 

compreensão fundamental para controlar o rendimento e o grau de avanço de uma 

reação a partir da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio corresponde à 

proporção de reagentes e produtos em um meio reacional, vislumbrando o grau de 

avanço do equilíbrio no sentido de formação dos produtos ou dos reagentes dependendo 

de seu valor. Segundo Atkins (2012), valores grandes de K (maiores do que 

aproximadamente 103): o equilíbrio favorece os produtos; Valores intermediários de K (no 

intervalo aproximado de 10-3 a 103): o equilíbrio nem favorece os reagentes nem os 

produtos; valores pequenos (menores do que aproximadamente 10-3). Por exemplo, 

00001,0),(84

,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322





 



KAltokJEa

molkJmolkJH

ggHgN

 

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo 
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assim uma reação química lenta, devido ao alto valor de sua energia de ativação. E sua 

constante de equilíbrio químico por ser menor do que 10-3 significa um baixo rendimento, 

ou seja, maior quantidade de reagentes que de produtos no equilíbrio.  

 Cada um dos aspectos apresentados em separado só informam elementos 

parciais da reação, consequentemente, para saber se a reação acontece na prática é 

necessária à integração de todos os aspectos (qualitativo, quantitativo, termodinâmicos, 

cinéticos e de equilíbrio), de maneira tal que essa relação produza novas qualidades que 

de forma isolada estes aspectos não possuíam.  

 

 

5.3 AÇÕES PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO UM SISTEMA 

COMPLEXO 

 

 A explicação de uma reação química como um sistema, supõe um conjunto de 

ações, numa sequência lógica, e, como referência, pode ajudar os estudantes no 

desenvolvimento de sua aprendizagem de forma satisfatória. Embora o estudante utilize 

estratégias de explicar uma reação química de forma inconsciente, a escola deve ensinar 

essas estratégias de forma consciente e potencializar a formação de hábitos a partir das 

habilidades. São ações importantes para explicar uma reação química como sistema:  

 

A reação química como sistema complexo 

Aspecto 
qualitativo 

Aspecto 
quantitativo 

Aspecto 
termodinâmico 

Aspecto 
cinético 

Aspecto de 
equilíbrio 

Qual a estrutura 
e afinidade das 
substâncias? 

Quais são as 
relações 

estequiométricas 
entre as 

substâncias da 
reação? 

Quais as 
energias 

envolvidas na 
reação? 

Quais os 
fatores e 
como a 

influenciam na 
ocorrência da 

reação? 

Em que 
extensão que 

ocorre a 
reação? 

reconhecer a 
natureza das 
substâncias 
químicas e 

relacionar com 
suas 

nomenclaturas; 
reconhecer a 
natureza das 
substâncias 
químicas, os 
reagentes e 
produtos, o 

relacionar os 
coeficientes 

estequiométricos 
em termos 

quantitativos 
microscópicos: 

átomos, 
moléculas, 

fórmulas, etc., e 
em termos 

quantitativos 
macroscópicos: 
mols de átomos, 

compreender o 
que representa 
a variação de 

entalpia, a 
variação de 
entropia, a 
variação de 
energia livre 
envolvida na 

reação química 
a uma 

determinada 
temperatura e 

compreender 
o que 

representa a 
energia de 
ativação, a 
teoria das 

colisões, os 
fatores que 
alteram a 

velocidade da 
reação 

química a 
uma 

compreender o 
que representa 
a constante de 

equilíbrio 
químico, os 
fatores que 

alteram 
equilíbrio, as 

condições para 
do estado de 
equilíbrio a 

uma 
determinada 



207 
 

estado físico, a 
estrutura das 
substâncias. 

moléculas, 
fórmulas unitárias 

etc. 

pressão determinada 
temperatura e 

pressão 

temperatura e 
pressão. 

Fonte: Adaptado, Núñez 1992. 

 

 

5.4 A BASE ORIENTADORA PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO UM 

SISTEMA COMPLEXO 

 

 As ações que fundamentam a aprendizagem do tema envolvem três momentos: o 

diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade a ser formada; a formação 

da habilidade e o controle final (NÚÑES; RAMALHO, 2012). Nessa unidade didática, os 

momentos abordarão propostas de tarefas, seguindo a teorização e reflexão da pesquisa, 

sobre a Teoria de Galperin e a abordagem de sistêmica do tipo funcional estrutural. 

 Segundo a teoria de Galperin, formar ou atualizar uma habilidade, como no caso 

de explicar uma reação química como um sistema complexo, supõe construir a Base 

Orientadora da Ação, na qual se devem explicitar três modelos:  

1) O modelo do objeto: o que é explicar uma reação química como sistema?  

2) O modelo da ação: como se explica uma reação química como sistema?  

3) O modelo do controle: como se faz a regulação do processo de explicação? 

 

 

5.4.1 O Modelo do Objeto  

 

 O modelo do objeto é determinado das análises de diferentes concepções de 

reação química, podendo ser, assim, definido: 

Reação Química é a transformação das substâncias em outras substâncias, influenciado 

por aspectos nas mudanças quantitativas, qualitativas, energéticas, cinéticas e dinâmicas 

na composição dos reagentes, originado produtos. 

Fonte: Meneses, 2015. 

 

 

5.4.2 Modelo de Explicar uma Reação Química como Sistema 

 

 O modelo da ação, como referência e significado que utiliza o professor, 

resultante das análises de diferentes formas de explicar uma reação química como 
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sistema consta no quadro. É válido destacar que esse modelo é uma referência para 

negociar com os estudantes os sentidos que eles atribuem a essa ação. O modelo da 

ação se resume ao uso da invariante da habilidade de explicar a reação química como um 

sistema complexo. 

 

Invariante Procedimental – Modelo da ação 

1. Determinar se a reação cumpre com as condições para a aplicação da BOA III; 

2. Interpretar quantitativamente a reação química; 

3. Interpretar as informações qualitativas da equação química; 

4. Identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos do processo; 

4.1 Explicar a influencia da temperatura na espontaneidade; 

5. Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos do processo 

5.1 Determinar os fatores que favorecem ou não a reação química do ponto de 

vista cinético; 

6. Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio 

6.1 Determinar os fatores que favorecem ou não o equilíbrio químico; 

7. Integrar os parâmetros termodinâmicos, cinéticos e do equilíbrio e determinar 

as condições para a reação ocorrer ou não, assim como o que pode favorecer ou 

dificultar o processo. 

Fonte: Núñez 1992. 

 

 

5.4.3 O Modelo do Controle  

 

 As tarefas para o Controle Final apresentam como objetivo avaliar, ao final do 

processo de formação, o grau de desenvolvimento da habilidade segundo os indicadores 

qualitativos previstos.  
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6 DIAGNÓSTICO INICIAL  

 

 O processo de formação da habilidade de explicar as reações químicas como um 

sistema complexo a partir de problemas que abordam as reações com essa natureza 

sistêmica, esta determinado pelo nível de desenvolvimento da atividade cognoscitiva dos 

estudantes para a uma nova forma de aprendizagem. É necessário saber se os 

estudantes possuem um grau de desenvolvimento suficiente para assimilar novos 

conteúdos. Caso não exista um domínio apropriado dos conteúdos anteriores, é preciso 

garantir sua assimilação com antecedência para compreensão das reações químicas 

como um sistema complexo. 

 Esse momento se destaca como momento inicial e demonstra o modelo do objeto 

da ação a ser formada, levando em consideração as diferentes concepções dos 

estudantes, sobre explicar reações químicas como um sistema complexo, de acordo com 

o esquema: 

 

Fonte: Adaptado Núñez, 2009. 

 

 Um bom exemplo de tarefa para o diagnóstico inicial pode começar com uma 

breve contextualização sobre reações químicas, semelhante à tarefa 1.  
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Tarefa 01:  

 No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo, 

no preparo de alimentos, a própria digestão destes alimentos no nosso organismo, a 

combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios, etc. 

A imagem 1 mostra alguns dos exemplos mencionados sobre reações químicas que 

ocorrem no nosso cotidiano e nos laboratórios. Sabendo da diversidade destas reações, 

responda: O que é explicar as reações químicas como um sistema complexo? 
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7 SISTEMA DE TAREFAS PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO 

SISTEMA 

 

 O sistema de tarefas foi proposto de acordo com as etapas da teoria de Galperin 

como explicitado anteriormente pelas características de cada etapa. Inicia-se pelo 

diagnostico inicial que não corresponde a uma etapa da teoria, depois se aplica as 

etapas, tais como:  

1. A motivação 

2. Etapa do Estabelecimento da BOA III.  

3. Etapa materializada.  

4. Etapa da linguagem externa.  

5. Etapa mental.  
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Tarefa - Etapa motivacional  

 Para etapa motivacional, será organizada uma tarefa com a intenção de discutir a 

explicação de reações químicas como um sistema complexo e motivar os estudantes a 

desenvolver essa perspectiva de visão sistêmica das reações. Nessa etapa os alunos irão 

responder a situação problema. Nesse momento, eles irão trabalhar de forma individual. 

Segue abaixo uma sugestão de atividade (tarefa 2) que pode ser usada nesta etapa. 

 

Tarefa 02: 

A exploração de jazidas, embora dê grande retorno financeiro ao País, provoca 

prejuízos ao Meio Ambiente. Nos municípios da Região do Seridó, no RN, a 

principal atividade econômica é a extração de minerais de scheelita. O tungstênio 

(W), o principal metal extraído, e com elevado valor comercial, foi utilizado 

inicialmente em filamentos de lâmpadas e, mais recentemente, na produção de aços 

resistentes. O minério é inicialmente tratado para se obter o óxido de tungstênio 

(WO3) e, em seguida, passa por um processo de redução com gás hidrogênio a 

1.200oC para a separação do metal puro, como mostrado na equação a seguir: 

 

Os valores relativos à energia livre de formação dos óxidos de metais à Pressão = 

1atm e Temperatura = 25oC são apresentados abaixo: 

 Reações Químicas G/ Kcal 

I Mg + O2  MgO -130 

II 2Al + 3/2O2  Al2O3 -120 

III 2Fe + 3/2 O2  Fe2O3 - 55 

IV W + 3/2O2  WO3 - 763 

 

A maioria dos metais como o W, o Al e o Fe são encontrados na Natureza na forma 

de óxidos, o que exige processos complexos para obtê-los na forma metálica. Com 

base nos dados da Tabela, explique esse comportamento desses metais na 

Natureza, sabendo que a reação de formação dos óxidos apresenta uma energia 

ativação (Eat) baixa e um valor para a constante de equilíbrio (Kc) alto.   

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2012.  
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Tarefa - Elaboração da Base Orientadora da Ação (B.O.A.) 

 A elaboração da BOA será feita a partir das contribuições de cada aluno, tendo 

como referência os significados expressos na BOA do tipo III. Dessa maneira, cada 

estudante dispõe da BOA III, elaborada de forma conjunta sob a mediação do professor, 

devendo ser representada num cartão de estudo. 

 A elaboração dessa base orientadora acontecerá de forma cooperativa, no qual 

todos serão ouvidos e o professor orientará para o modelo da ação (invariante 

procedimental). Em seguida, será disposto o cartão de estudo para acompanhamento das 

etapas seguintes. Segue abaixo uma sugestão de modelo de cartão de estudo (tarefa 3) 

que pode ser usado nesta etapa. 

Tarefa 03: Modelo do cartão de estudo para acompanhamento da etapa 

seguinte. 

ATIVIDADE  
NOME  

NOME DO COLEGA DA DUPLA QUE 
RESOLVE A TAREFA 

 

OPERAÇÃO DO PASSO A PASSO C P I 

Reconhece a natureza das substâncias 
químicas e relacionar com suas 
nomenclaturas; reconhecer a natureza 
das substâncias químicas, os reagentes 
e produtos, o estado físico, a estrutura 
das substâncias. 

   

Relaciona os coeficientes 
estequiométricos em termos 
quantitativos microscópicos: átomos, 
moléculas, fórmulas, etc., e em termos 
quantitativos macroscópicos: mols de 
átomos, moléculas, fórmulas unitárias 
etc. 

   

Interpreta o que representa a variação 
de entalpia, a variação de entropia, a 
variação de energia livre envolvida na 
reação química a uma determinada 
temperatura e pressão, 

   

Determina o que representa a energia 
de ativação, a teoria das colisões, os 
fatores que alteram a velocidade da 
reação química a uma determinada 
temperatura e pressão. 

   

Determina o que representa a constante 
de equilíbrio químico, os fatores que 
alteram equilíbrio, as condições para do 
estado de equilíbrio a uma determinada 
temperatura e pressão. 

   

C: correto; P: parcialmente correto; I: incorreto. 
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Tarefa - Etapa materializada 

 Nesta etapa, formando duplas, os alunos irão se alternar na função de resolução 

das tarefas e acompanhamento do colega, com o apoio do cartão de estudo. A tarefa 

proposta para esta etapa visa atender aos momentos de utilização da B.O.A. III, 

materializada no cartão de estudo como apoio externo. 

 Nessas tarefas o aluno que será avaliado, irá respondê-la de forma que o outro 

colega possa identificar quais os passos utilizados para sua resolução e demarcar no 

cartão de estudo. Ao final da resolução, eles irão trocar de posição. Segue abaixo uma 

sugestão de atividade (tarefa 4) que pode ser usada nesta etapa. 

 

Tarefa 04: 

O tetracloreto de carbono (CCl4) – matéria prima dos clorofluorocarbonos 

(CFC’s) – é uma substância líquida, incolor e com cheiro adocicado 

característico. Essa substância teve sua produção industrial reduzida, a partir 

da década de 1980, em função do impacto ambiental causado pelos gases de 

refrigeração (freons) na camada de ozônio (O3). O tetracloreto de carbono 

gasoso pode ser produzido pela reação do gás metano (CH4) com o gás cloro 

(Cl2), na presença de luz. Esse processo, denominado halogenação, é um tipo 

de reação de substituição em hidrocarbonetos. Abaixo se encontra a equação 

de halogenação não balanceada com os seus respectivos parâmetros 

energéticos, cinéticos e dinâmicos, a temperatura 25ºC e Pressão de 1 atm.  

CH4(g)  +  Cl2(g)     CCl4(g)  +  HCl(g) 

Tabela 1 - Parâmetros da Reação de halogenação 

Parâmetros  Valores  

 H0
Reação  662,29 kJ/mol 

G0
Reação -85,7 kJ/mol 

Energia de Ativação (Eat.) Eat.< 84,0 (baixo) 

Kp Kp>>1 

Fonte: Adaptado, Peter Atkins, 2015.   

Explique quais os parâmetros necessários para compreender se a reação 

química de halogenação ocorre na prática?  

Fonte: Adaptado, UFU 2009.  
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Tarefa – Etapa linguagem externa 

 Na etapa da linguagem externa, os estudantes devem permanecer trabalhando 

em duplas, porem as tarefas propostas devem ser resolvidas sem apoio externo, usando 

as linguagens: oral e escrita. Segue abaixo uma sugestão de atividade (tarefa 5) que pode 

ser usada nesta etapa 

 

Tarefa 05: 

O ácido sulfúrico é usado como matéria-prima em inúmeros processos 

industriais. Um dos processos de produção é constituído basicamente 

por 4 etapas: (1) obtenção do SO2 a partir do enxofre; (2) oxidação 

catalítica do SO2 a SO3; (3) absorção do SO3 em H2SO4, formando ácido 

sulfúrico fumegante ou óleum e (4) tratamento com água do ácido 

fumegante para conversão em ácido sulfúrico.  

A equação abaixo descreve a etapa (2) que é determinante na produção 

do ácido sulfúrico e sabendo que P igual a 1 atm e T de 298 K. 

 

Dados: Kc = 4,0 ·10 -4; ΔH < 0; ΔG° < 0 reações muito lenta nessas 

condições.  

De forma individual, sem apoio externo, responda: Considerando a etapa 

2: Interprete a reação química dada e explique quais condições podem 

favorecer a formação de uma maior quantidade de produto. 

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2007.  

 

Tarefa – Etapa plano mental 

 Essa etapa deve ser trabalhada de maneira individual, não exigindo o mesmo 

número de tarefas apresentadas incialmente, pois se trata de uma etapa que acontece no 

ato do pensamento, ou seja, no plano intrapsíquico. Segue abaixo uma sugestão de 

atividade (tarefa 6) que pode ser usada nesta etapa 

 

Tarefa 06: 

Na história da Química, um dos estudos mais significativos foi 

desenvolvido pelo químico alemão Fritz Haber para a obtenção da 

amônia (NH3). Essa substância é estrategicamente importante para 

outros processos da indústria química assim como para a produção de 
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fertilizantes. O processo foi aperfeiçoado posteriormente por Carl 

Bosch. A importância dessas pesquisas valeu a Haber, em 1918, e a 

Bosch, em 1931, o Prêmio Nobel de Química. O processo de obtenção 

da amônia na indústria se realiza a partir da reação do H2(g) com o 

N2(g), mostrada através da equação a seguir: 

00001,0
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,/16Gº

 ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P

  )(2NH    )(3)( 322
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Para que esse processo ocorra e seja economicamente viável, os 

pesquisadores mostraram que deve acontecer a altas temperaturas, a 

alta pressão de forma tal a compensar o efeito da temperatura, e na 

presença de um catalisador por ter alto valor à energia de ativação da 

etapa lenta do mecanismo da reação, se comparada com outras 

reações nessas condições. Considerando essa situação, de forma 

individual, sem apoio externo, Explique por que para uma reação 

química da síntese da amônia acontecer, é importante conhecer os 

valores dos parâmetros ∆G, de Kc, a energia de ativação e as 

quantidades de substâncias que devem reagir? 

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2013.  
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8 MODELO DO CONTROLE 

 

 O controle da ação pode ser feito por meio do exemplo de tarefa a seguir:  

 Em um laboratório de química, foi feito um conjunto de reações químicas para 

determinar quais os fatores que fazem a mesma ocorrer na prática, cujos resultados 

foram anotados na tabela abaixo: 

Em grandes cidades, tais como São Paulo e Rio de Janeiro, a presença 

de milhões de veículos provoca um dos piores problemas de poluição 

atmosférica devido à emissão do monóxido de nitrogênio, dentre outros 

gases. No cilindro de um motor de automóvel de alta compressão, as 

temperaturas durante a queima do combustível podem ser da ordem de 

2.400 K. Essas condições favorecem a combustão do nitrogênio, 

representada pela equação química abaixo: 

N2(g) + O2(g) + 180,8 KJ 2 NO(g) 

Sabe-se que a constante de equilíbrio para a formação de NO a 298 K é 

igual a 10-26 e ∆G < 0 e que a energia de ativação da reação é baixa. A 

reação de combustão do nitrogênio e as reações químicas de modo geral 

apresentam aspectos qualitativos, quantitativos, termodinâmicos, 

cinéticos e de equilíbrio. Sabendo que as reações apresentam estes 

aspectos, explique por que a reação de combustão do nitrogênio ocorre 

nestas condições e quais os parâmetros que devem ser considerados? 

Fonte: Adaptado UFSC, 2008. 

 

 Com esse modelo de controle final, o professor consegue avaliar o 

desenvolvimento do aluno durante a atividade, assim como identificar os indicadores 

qualitativos da ação. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 A construção desta unidade didática foi baseada na investigação de questões 

relacionadas ao tema Reações Químicas nas questões de vestibulares da UFRN entre os 

anos de 2009 e 2013. O princípio desta unidade viabiliza uma proposta para que 

professores de Ensino médio ensinem A explicar reações químicas como um sistema 

complexo. Foi elaborado um material de apoio que pudesse facilitar a compreensão dos 

estudantes sobre o tema e com isso proporcionar um ensino integrador e coerente com a 

realidade do estudante. 
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