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RESUMO 

 

 

O estudo sobre a habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais apresenta importante significado na compreensão 

do ensino de Química. Porém a forma como esse conteúdo é trabalhado em sala 

de aula, principalmente no ensino tradicional, não prioriza uma estruturação 

sistematizada dos conteúdos que sustentam esse conhecimento, ocorrendo de 

maneira fragmentada. Diante desse contexto, essa dissertação tem como 

objetivo estudar o desempenho e os erros dos estudantes sobre o tema 

supracitado, nas provas de Química do Vestibular da UFRN entre os anos de 

2009 a 2013. Para isso, foi feito um levantamento dos principais erros e suas 

correlações com dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas dos 

estudantes, segundo os principais autores no Ensino de Ciência, assim como um 

estudo da habilidade de explicar como habilidade cognitivo-linguistica. O 

percurso metodológico envolveu uma abordagem quantitativa do tipo descritiva 

de cada questão das provas de vestibular, assim como dos relatórios da 

Comperve. A análise dos resultados demonstrou as categorias estabelecidas, 

em forma de tabelas, das quais, identificou que os conhecimentos sobre a 

natureza do átomo esteve presentes na maioria dos erros cometidos pelos 

candidatos. Este conteúdo conceitual também foi observado na questão com 

menor desempenho por parte dos candidatos (17,1% de índice de acerto). A 

análise também trouxe contribuições inovadoras como a análise da natureza de 

cada questão, relacionada a sua resolução integral ou parcial de acordo com a 

Base Orientadora da Ação de referência. Com isso, a pesquisa desenvolveu uma 

unidade didática como produto educacional, que pode servir de auxílio para o 

Professor de Química na formação da habilidade de explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais. Essa unidade didática 

fundamentou-se na Teoria da assimilação por etapas de P. Ya. Galperin, 

referenciada por Núñez (2009) e na abordagem sistêmica do tipo funcional 

estrutural, segundo Reshetova (1988) e Núñez (1992). 

 

Palavras-chaves: Substâncias e materiais. Habilidade de explicar. Teoria de 

Galperin. Vestibular UFRN. 



 

RESUMEN 

 

 

El estudio sobre la habilidad de explicar la estructura y propriedades físicas de 

las sustancias y los materiales tiene una gran importancia en la comprensión de 

la enseñanza de la química. Pero la forma en que este contenido se trabaja en 

el aula, especialmente en la enseñanza tradicional, no da prioridad a una 

estructuración sistemática de los contenidos que apoyan este conocimiento, que 

ocurre de manera fragmentada. En este contexto, esta disertación tiene como 

objetivo estudiar el rendimiento y los errores de los estudiantes sobre el tema de 

referencia, en las pruebas química vestibulares UFRN entre los años 2009-2013. 

Para ello, hicimos un estudio de los principales errores y su correlación con 

dificultades de aprendizaje y concepciones alternativas de los estudiantes, de 

acuerdo con los principales autores en Enseñanza de las Ciencias, así como un 

estudio de la habilidad de explicar cómo habilidade cognitiva-lingüística. La 

metodología implica un enfoque cuantitativo descriptivo de cada cuestión de las 

pruebas de acceso a la universidad, así como los informes de la Comperve. Los 

resultados demostraron las categorías establecidas, em las tablas, que identificó 

que el conocimiento de la naturaleza del átomo estaba presente en la mayoría 

de los errores cometidos por los candidatos. Este contenido conceptual también 

se observó en el cuestión con el rendimiento más bajo de los candidatos (17,1% 

de éxito). El análisis también trajo contribuciones innovadores en el análisis de 

la naturaleza de cada cuestión relacionado con su resolución parcial o total, de 

acuerdo con la Base para orientar la acción de referencia. Por lo tanto, la 

investigación ha desarrollado una unidad didáctica como un producto educativo, 

que puede ser una ayuda para el profesor de Química en la formación de la 

habilidad de explicar la estructura y las propiedades físicas de las sustancias y 

materiales. Esta unidad didáctica se basa en la teoría de la asimilación en etapas 

de P. Ya. Galperin, referenciado por Núñez (2009) y el enfoque sistémico de tipo 

estructural funcional, según Reshetova (1988) y Núñez (1992). 

Palabras clave: Sustancias y materiales. La habilidad de explicar. Teoría de 

Galperin. Vestibular UFRN.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA QUÍMICA COMO PARTE DA EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA NO SÉCULO XXI. 

 

O estudo de química tem importância na formação básica do estudante e, 

assim sendo, assume a responsabilidade de complementar os conhecimentos 

fundamentais para o posicionamento crítico dos alunos em relação ao mundo. Com 

isso, o ensino de química favorece o desenvolvimento cidadão, pois declara que uma 

sociedade só pode avançar se avançar também no valor atribuído aos conhecimentos 

na área de química e das ciências como um todo. Os conhecimentos da química não 

podem se restringir apenas aos indivíduos que adentram em uma formação superior 

ou técnica nesta área, por isso é preciso que todos conheçam o elementar e 

fundamental nesta ciência, para a plenitude na fundamentação teórica do cidadão e, 

também, para que não haja dúvidas sobre o papel das ciências na sociedade. 

A busca por novas tecnologias e o avanço do conhecimento em áreas que 

sustentam a existência da humanidade, como a agricultura, medicina, medicamentos, 

combustíveis, alimentos, indústria, além de outras, renovam a perspectiva de vida das 

pessoas com benefícios e vantagens duradouras que melhoram a qualidade de 

serviços e produtos, dos quais nos tornamos reféns do uso. Para que todas as áreas, 

mencionadas anteriormente, tenham êxito em suas pesquisas e na eficiência do 

produto final é indispensável o suporte das ciências naturais, dentre elas a Química, 

como estrutura para o desenvolvimento de suas finalidades.  

Seguindo esse pensamento, é indiscutível que a ciência teve e tem grande 

relevância nos nossos hábitos e costumes, também não se discute a importância da 

ciência para a melhor expectativa de vida das pessoas, como: a produção de 

ferramentas de trabalho que evitem o maior desgaste do trabalhador; a maior e melhor 

produção de alimentos que atendam ao quantitativo de pessoas que só cresce; a 

síntese e pesquisa de medicamentos que evitam um mal pior, com a cura ou 

prevenção de doenças e infecções que por muito tempo extinguiram populações em 

todo o mundo; ou a pesquisa e descoberta de novos materiais que facilitam o dia a 

dia, como um tecido mais leve e resistente, ou um combustível que polui menos e tem 

maior eficiência. Todas essas vantagens representam uma parcela, na qual a ciência 

pode promover em benefício para a qualidade de vida da população mundial. 
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E dentre as vantagens citadas, a Química contribui de forma significativa, pois 

essa ciência tem influência direta na produção e descoberta de novos materiais e 

substâncias, na agricultura e produção de alimentos e na medicina e pesquisa de 

fármacos, que propiciam a melhor qualidade de vida das pessoas. As pesquisas na 

área de química se apresentam, ao longo da história, como algo necessário e muito 

produtivo, fazendo com que nações que investiram e investem no estudo dessa 

ciência apresentem condições sociais estáveis. Pois, foi com o avanço e o 

conhecimento de materiais diferentes dos habituais que o homem superou suas 

formas mais primitivas e conquistou conflitos contra predadores, doenças e outras 

barreiras, ao longo dos tempos e a favor de sua sobrevivência. 

Garritz (2010) revela que apesar de haver uma vigorosa mobilidade na Química 

durante o século XIX e XX, os últimos quinze anos foram de grande revolução nas 

descobertas dessa ciência, das quais o autor cita: 

 

 A descoberta dos fulerenos em 1996; 

 A descoberta de polímeros condutores em 2000; 

 A química biológica com os métodos de investigação e análise das 

macromoléculas biológicas. 

 

Esses avanços são de extrema valia para a mínima compreensão por parte 

população, determinando que o desenvolvimento da ciência e tecnologia tem 

influência direta da química, sendo que este processo implica em áreas diversas como 

a econômica, social e política. A sociedade e seus cidadãos interagem de maneira 

diferente com os conhecimentos químicos, sendo que esses saberes podem ser 

difundidos em um ponto de vista químico (científico) ou baseado em crenças 

populares. Um bom exemplo dessa relação é a explicação para as ações terapêuticas 

de algumas plantas medicinais por meio dos conhecimentos químicos e que 

tradicionalmente tem o uso por parte da população que não conhece a atuação dessas 

substâncias no corpo humano. Apesar da importância da química, é possível que se 

tenha uma visão distorcida desta ciência, como a propagação do Alquimista como 

feiticeiro em sua época, ou, atualmente, em informações veiculadas por meios de 

comunicação de forma superficial, errônea ou extremamente técnica, induzindo a 

interpretações unilaterais da realidade e que denigrem o papel do conhecimento 

químico no mundo contemporâneo. Algumas notícias passam a imagem da química 



17 
 

como a vilã ao se enfatizar efeitos poluentes que certas substâncias causam no ar, na 

água e no solo, entretanto, desconsiderando o seu papel no controle das fontes 

poluidoras, através da melhoria dos processos industriais, tornando mais eficaz o 

tratamento de efluentes (BRASIL, 2000). 

Atualmente, a química se apresenta como uma ciência que está diretamente 

ligada a outras áreas de estudo, inclusive em operações corriqueiras de alguns 

serviços de extrema importância, como a polícia investigativa, na qual se trabalha a 

partir de técnicas e métodos estruturados por meios de conhecimentos químicos para 

desvendar crimes e para comprovação de investigações que terão peso em possível 

decisão judicial, podendo culpar ou inocentar pessoas. A química também se 

apresenta de forma muito direta nas nossas casas, quando recebemos todos os 

meses o boleto da conta de água, o qual informa a situação desse produto em relação 

ao pH e concentração de nitrato e cloro. A química também nos ajuda a interpretar 

informações que recebemos por meio da mídia, como as consequências negativas 

para o meio ambiente de um vazamento de petróleo ou da fumaça que sai dos 

automóveis em uma grande cidade.     

Por meio dessa temática, o ensino de Química assume a responsabilidade de 

fornecer essa consciência nos alunos da educação básica. Na interpretação do mundo 

através de ferramentas da Química, é essencial que se explicite seu caráter dinâmico, 

assim o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de 

conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da mente 

humana, em contínua mudança. (BRASIL, 2000). 

Izquierdo (2004) destaca que apesar de todas as evidências na importância do 

estudo de Química, observa-se uma crise no ensino dessa ciência, na qual a 

superação esteja numa “Química para todos”, em que não pode ser introduzida 

definindo entidades que somente tem sentido para os Químicos, e sim empregando 

situações em que a explicação química seja relevante. 

 

A química é, pois, como toda ciência, um caminho pedregoso, árdua trilha de 
construções inacabadas. Afinal, progride porque sua inteligência é capaz de 
vencer desafios, não porque se devota a desvelar segredos ocultos na noite 
das verdades universais (OLIVERA, 2005, p.10). 
 

Oliveira (2005) defende que se a química contemporânea é uma ciência que se 

constrói através do diálogo entre razão e empiria, seu ensino não pode ficar centrado 

na enfadonha monologia das classificações, memorizações, conceituações 



18 
 

dogmáticas ou dos experimentos que “falam” através de efeitos fascinantes, mas que 

na verdade nada dizem. 

Esse provável distanciamento entre a ciência Química e sua abordagem no 

ensino pode ser superado por meio de uma integração entre as práticas científicas e 

o dia a dia na sala de aula. Com isso, a busca da implementação de métodos 

científicos no ensino de Química se apresenta como um bom recurso didático. Dessa 

maneira, a relevância do estudo das substância e materiais é reconhecida, de maneira 

tal que o estudante obtenha um significado na relação desse tema com o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia.  

Segundo Nuñez e Silva (2008), os questionamentos e avanços científicos e 

tecnológicos deste último século estão intimamente ligados à produção de novos 

materiais que satisfaçam as necessidades das pessoas, assim como a garantia que 

esses materiais tenham o máximo de eficiência de acordo com as suas exigências e 

aplicações. A produção de novas cerâmicas, polímeros, ligas metálicas, 

nanotecnologias, entre outros, depende dos avanços da química em relação à 

composição e à estruturas das substâncias que formam esses materiais. 

Assim sendo, a Química permeia o estudo das substâncias e materiais, por isso 

Hoffmann (1988 apud CHAGAS, 1997, p. 18) descreve que o conceito de substância 

é o mais fundamental da química e, como todos os conceitos fundamentais, é vago, 

difuso, e indefinível, porém todos os químicos o compreendem. Em relação aos 

materiais, De Paoli (2001) menciona que não há dúvida que os materiais são 

importantes para o bem-estar humano, justamente pela sua larga diversificação, como 

no caso de materiais com novas aplicações, preparados de forma a terem respostas 

mais específicas a estímulos mais específicos.  

De acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais,  

 
a química pode ser um instrumento de 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 
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. (BRASIL, 2002, p.87). 
 

Dessa maneira, a química assume um caráter de formação cidadã, em que 

seus conteúdos precisam estar presentes nas decisões e opiniões das pessoas, por 
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se tratar de uma ciência que está inerente à sociedade moderna, com seus benefícios 

e também com os conhecimentos das consequências negativas do seu mau uso.    

 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA ESTRUTURA E PROPRIEDADES FÍSICAS 

DAS SUBSTÂNCIAS E DOS MATERIAIS. 

 

O ensino de Química está fundamentado no estudo das substâncias e dos 

materiais, pois é a partir desse conteúdo que se desenvolve conhecimentos sobre a 

essência dos corpos, objetos e fenômenos e, consequentemente, do mundo em que 

vivemos. Por meio desses estudos é possível promover o desenvolvimento e domínio 

de recursos em prol de um bem comum. Portanto, as substâncias e materiais 

assumem importância extrema na formação de estudantes para a valorização do 

significado da Química na vida, assim como a compreensão dos benefícios que essa 

ciência pode proporcionar. Vázquez et al. (2005) destacam que na escola o conceito 

de substância é fundamental porque permite reconhecer e identificar o campo de 

estudo da Química. 

A química é a ciência que estuda a composição das substâncias e dos 

materiais, suas propriedades e transformações. Isto envolve a compreensão da 

matéria sob o ponto de vista macroscópico e microscópico (SANTOS; SILVA, 2013). 

A química também tem uma finalidade prática, que é a obtenção de novas 

substâncias e materiais para atender nossas necessidades. Atualmente estamos 

acostumados a viver rodeados por uma grande quantidade de substâncias e materiais 

sintéticos, em que percebemos que estas não existiriam sem o conhecimento químico 

que fez possível sua obtenção. De certa forma, podemos dizer que a química trata do 

conhecimento dos elementos e compostos químicos, dos materiais naturais e 

obtenção de produtos que não existiam antes. Estas novas substâncias e materiais, 

que vão desde os plásticos e detergentes, até os anticonceptivos e medicamentos 

contra o câncer, têm um grande impacto em nossas vidas (CAAMAÑO, 2007). 

A apropriação dos conhecimentos sobre as propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais tem uma importância estratégica para a educação 

química dos estudantes da educação básica, uma vez que possibilita a explicação e 

o poder de prever muitos fenômenos que acontecem na natureza, assim como a ação 

consciente sobre problemas e sua solução em diferentes esferas da vida social, das 
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ciências e das tecnologias. Sendo assim, um dos objetivos de ensino da química é 

desenvolver a habilidade de explicar as propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais, a partir da estrutura, e relacionando-a com as aplicações (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2015).   

Segundo as Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares, 

historicamente o conhecimento químico centrou-se em estudos de natureza empírica 

sobre as transformações químicas e as propriedades das substâncias e materiais, 

com isso, os modelos explicativos foram gradualmente se desenvolvendo conforme a 

concepção da cada época. Esses três pilares: transformações químicas; materiais e 

suas propriedades; e modelos explicativos, podem propiciar uma estrutura de 

sustentação ao conhecimento de Química dos estudantes. 

 

Esquema 1- Pilares que estruturam o ensino de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2002). 

 

Sendo que essa estrutura está atrelada a uma trilogia de fundamentos 

pedagógicos fundadas em:  

 

SUBSTÂNCIAS, 

MATERIAIS E SUAS 

PROPRIEDADES 
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EXPLICATIVOS 

TRANSFORMAÇÕES 

QUÍMICAS 

ENSINO DE 

QUÍMICA 
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 Contextualização, que dê significado aos conteúdos e que facilite o 

estabelecimento de ligações com outros campos de conhecimento; 

 Respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao 

estudante tratamento atento a sua formação e seus interesses; 

 Desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com 

temas e conteúdos de ensino.   

 

Uma nova visão do ensino de química perpassa pelo significado e dinâmica 

das substâncias e materiais, em que estes podem articular vários conhecimentos da 

química de interesse da população, de tal forma que é possível haver uma relação 

com o meio do aluno. Segundo Nuñez e Silva (2008), a interpretação das propriedades 

físico-químicas de uma substância requer hipóteses sobre sua estrutura, ao nível 

microscópico. Dessa maneira, por exemplo, as propriedades das substâncias sólidas 

são interpretadas em função do tipo de ligação química que pode ser iônica, covalente 

ou metálica. Essas propriedades vão determinar as aplicações dos materiais 

constituídos pelas substâncias. 

Lacerda et al. (2012), ao abordarem a importância do estudo das substâncias 

e materiais, destacam que a relevância dessa temática associa-se à importância de 

se introduzir em sala de aula abordagens diferenciadas que tratem o conhecimento 

de forma contextualizada e que provoquem mobilização, motivação e aprendizagem 

nos alunos. 

Atualmente busca-se uma abordagem desfragmentada do ensino de Química, 

em que os conteúdos possam ter sentido para os alunos e os temas não sejam 

trabalhados de maneira solta e aleatória. Para isso, a Química compreende o estudo 

das substâncias e suas transformações como uma perspectiva de sistematização dos 

conteúdos em que o aluno se orienta durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Desse modo, o ensino de Química prioriza o estudo das propriedades das substâncias 

e o estudo das transformações das substâncias, contemplando os direcionamentos 

microscópicos, macroscópicos e simbólicos. 

A tendência é que haja uma reformulação no modo como é apresentada a 

química para os alunos, e isso começa pela maneira como os conteúdos são 

ministrados em sala de aula. A problemática está no famoso ensino tradicional, no 

qual as informações são emitidas para a percepção de sentidos desinteressados e 

com outras prioridades.  
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 A essência do ensino tradicional desiquilibra a elaboração de um pensamento 

em prol do objetivo principal da química, que está centrada nas substâncias e 

materiais, envolvendo um nível microscópico e macroscópico. As metodologias 

ultrapassadas preocupam-se em bater metas com o mínimo de sintonia entre os 

conteúdos trabalhados, condicionando os estudantes ao aprendizado de assuntos que 

não consigam manter uma proximidade evidente com a realidade.  

A proposta das Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais prioriza uma melhor articulação entre os conteúdos principais 

da química, de forma que haja uma sistematização desses conceitos para uma melhor 

compreensão da importância desta ciência.  

 

Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o 
cotidiano, restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração 
ao final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las (BRASIL, 2002, p. 93). 
 

Em uma perspectiva inovadora, o ensino de química explora as substâncias e 

os materiais com o intuito de facilitar a compreensão do aluno e trazer assuntos que 

sejam produtivos para estes, de modo que, ao final de uma abordagem sistematizada 

e em harmonia com outras áreas da ciência, possa motivar o estudante nas aulas de 

química. Algumas ferramentas pedagógicas já apresentam esse pensamento e, 

atrelado a isso, compõem uma abordagem totalmente contextualizada, seguindo as 

orientações do exame do ensino médio, que serve como parâmetro para avaliação do 

ensino médio e ingresso em instituições de ensino superior. 

É possível dinamizar os focos de interesse da química por meio do tema central 

substâncias e materiais, em que haja uma inter-relação entre as suas propriedades, 

constituição e transformações, formando o triângulo que articula as finalidades da 

química como ciência. 

Figura 1 – Focos de interesse do ensino de química. 
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CONSTITUIÇÃO                                                              TRANSFORMAÇÕES 

 

Fonte: Mortimer et al. (2000, p. 276 apud LACERDA et al., 2012, p. 75) 

 

Essa compreensão do estudo da química elege as substâncias e os materiais 

como articulador dos demais conhecimentos e conteúdos, em que os estudantes 

conseguem relacionar todos os assuntos e temas trabalhados na sala de aula com a 

realidade e, desse modo, permitir que a química tenha a sua devida importância, 

promovendo a sua valorização, por meio daqueles que participam do processo de 

aprendizado desta ciência. 

A discussão sobre as aplicações tecnológicas em função das propriedades das 

moléculas que compreendem os produtos permite apresentar aos alunos uma outra 

perspectiva de importância do estudo da química (CURI, 2006). 

Torna-se importante, então, que ao iniciar os estudos em química tenha ênfase 

o estudo das propriedades das substâncias e materiais. A partir das propriedades 

microscópicas de uma substância ou material, é possível prever suas aplicações e 

seu comportamento diante de alguns fatores específicos como alterações de 

temperaturas, resistência a impactos, facilidade em conduzir energia (elétrica ou 

térmica) e afinidade ou disparidade com outros tipos de materiais ou substância, de 

tal forma que esses e outros fatores determinem as propriedades macroscópicas das 

substâncias e materiais.  A contribuição principal deste tipo de abordagem é a relação 

das propriedades microscópicas com as propriedades macroscópicas, no sentido de 

interpretar a funcionalidade de uma substância ou material e, dessa maneira, entender 

o seu uso e sua influência na natureza, na indústria, na comunidade e em casa. 

SUBSTÂNCIAS 

E MATERIAIS 
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Portanto, o objeto de estudo dessa pesquisa se justifica na importância do 

estudo das substâncias e materiais, assim como os erros e dificuldades de 

aprendizagem que esse tema apresenta, estudadas por autores como Jiménez 

Aleixandre e Caamaño (2007), Pozo, Gomez et al. (1991), Garnett et al. (1995), 

Posada (1999), Furio-Más et al. (2007) e Fernadez e Marcondes (2006).  

Esses erros e dificuldades de aprendizagem representam um dos obstáculos 

para a B.O.A. compreensão do tema. Diante disso, é importante analisar os meios 

pelos quais é possível superá-los, com o apoio de uma metodologia inovadora, em 

que se elabora uma estruturação sistêmica dos conhecimentos acerca da habilidade 

de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais.  

A pesquisa tem como proposta o estudo dos erros sobre explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais, usando como contexto de 

pesquisa as questões das provas de Química dos vestibulares da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, nos últimos cinco anos em que foi realizada. A 

dissertação está estruturada com o referencial teórico que aborda um estudo sobre os 

erros e dificuldades de aprendizagem derivados das concepções alternativas, assim 

como uma revisão do que se entende sobre a habilidade de explicar, como habilidade 

cognitivo-linguística, e o enfoque sistêmico dos conteúdos do tipo funcional estrutural. 

O trabalho também engloba um estudo sobre a Teoria de P. Ya. Galperin como 

procedimento para assimilação. A metodologia envolve o formato da pesquisa com os 

pressupostos voltados para uma análise quantitativa, do tipo descritiva. 

 Dessa maneira, estabelece-se o seguinte problema: quais são os erros que os 

candidatos do vestibular apresentam para explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e dos materiais?  

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar os erros dos estudantes do ensino médio, em explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais, utilizando as provas de Química 

dos Vestibulares da UFRN. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 
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 Caracterizar o desempenho dos estudantes nas provas de vestibulares 

da UFRN dos últimos cinco anos, em relação a habilidade de explicar a estrutura das 

substâncias e dos materiais e suas propriedades físicas; 

 Caracterizar os erros conceituais dos estudantes sobre a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais; 

 Organizar uma unidade didática, com base na teoria de Galperin e com 

enfoque sistêmico do tipo estrutural funcional, que seja utilizada como ferramenta para 

Professores de Química, no auxílio da reflexão de suas práticas referentes à formação 

da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais. 

 

A dissertação se organiza em sete capítulos, com o intuito de organizar e 

estruturar as reflexões e discussões desenvolvidas na pesquisa. 

O primeiro capítulo equivale a essa introdução, no qual se apresenta a 

importância do estudo da Química no século XXI, principalmente, como fonte de 

conhecimento para formação básica do estudante do ensino médio. Assim como a 

importância de aprender a explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias 

e dos materiais, como conteúdo estruturante do ensino médio no ensino de química. 

Por fim, o capítulo é finalizado com a definição do problema e apresentação dos 

objetivos da pesquisa. 

No segundo capítulo, inicia-se o referencial teórico da pesquisa com uma 

revisão dos principais erros e dificuldades de aprendizagem referentes à estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais, com a visão de diversos autores 

da área do Ensino de Ciências.  

O terceiro capítulo segue com o estudo sobre a teoria da formação por etapas 

das ações mentais, propostas por P. Ya. Galperin, no qual são abordados os 

pensamentos desse teórico por meio dos estudos de Núñez (2009) e demais trabalhos 

que envolvem o processo de assimilação por etapas. 

No quarto capítulo é apresentado um estudo sobre a habilidade de explicar 

como habilidade cognitivo-linguística, assim como a utilização dessa ação com o tema 

do objeto de estudo. Este capítulo também envolve um estudo sobre a enfoque 

sistêmico do tipo funcional estrutural, usando como referência os estudos de 

Reshetova (1988) e Núñez (1992), fundamentando o uso de uma abordagem 
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inovadora no estudo da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais. 

O quinto capítulo traz o percurso metodológico, que estrutura a pesquisa, no 

qual são explicitados os meios pelos quais se desenvolve a pesquisa, tendo como 

base uma análise quantitativa descritiva, das questões do vestibular, baseadas em 

categorias.  

No sexto capítulo é feita a análise e discussão dos resultados desse estudo. 

Levando em conta a elaboração de tabelas e quadros, que mensuram as quantidades 

de candidatos, relacionada ao desempenho e erros que cometeram, assim como as 

reflexões acerca dos resultados e um diálogo com o referencial teórico. 

Por fim, o sétimo capítulo apresenta as considerações finais com um 

levantamento do rendimento dos objetivos durante as análises, incluindo algumas 

variáveis que apresentaram destaque. 
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2. ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE EXPLICAR A 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS E DOS 

MATERIAIS. 

 

 

No presente capítulo, é escrita uma revisão dos principais erros e dificuldades 

de aprendizagem no ensino de Química, em relação ao objeto de estudo da pesquisa, 

que irá fundamentar as análises das questões do Vestibular da UFRN. Inicialmente, 

se faz uma reflexão sobre a relação dos erros e dificuldades de aprendizagem com as 

concepções alternativas dos estudantes. Em seguida, realiza-se uma análise dos 

erros como fator importante no processo de aprendizagem e no diagnóstico das 

dificuldades encontradas pelos alunos. O final do capítulo estabelece uma revisão de 

referências, das principais dificuldades de aprendizagem relacionadas ao estudo da 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais. 

 

 

2.1. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Núñez e Ramalho (2012) discutem que Kempa (1991) descreve o termo 

“dificuldade de aprendizagem” em Ciências Naturais como aplicável a qualquer 

situação em que o aluno não tem sucesso na aprendizagem de uma ideia, de um 

conceito ou na solução de um problema. Tal descrição seria de pouco valor prático, 

embora apresente alta abrangência. De acordo com o referido autor, a dificuldade de 

aprendizagem pode existir em qualquer situação na qual o estudante não consegue 

alcançar o conceito ou ideia, como resultado de um ou mais dos seguintes fatores: 

 

 A natureza do sistema de conhecimentos que o aluno possui (ideias 

prévias), ou a inadequação de tal conhecimento em relação ao conceito a 

ser adquirido; 

 A demanda e complexidade de uma tarefa de aprendizagem em termos 

de processamento de informação, em comparação com a capacidade do 

estudante no tratamento das informações; 

 Problemas de comunicação decorrentes do uso da linguagem, por 

exemplo, em relação aos termos técnicos ou para termos gerais, com 
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significados especializados de contexto específico, ou complexidade da 

linguagem utilizada pelo professor; 

 Pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do estudante e o estilo 

de ensino do professor.  

 

Leite (2009) esclarece que as dificuldades de aprendizagem não podem ser 

relacionadas a um distúrbio patológico, mas sim devem se aproximar do modo como 

é percebido na experiência profissional. Ao mencionar dificuldades de aprendizagem, 

é válido se distanciar de uma situação penosa ou sofrível por parte do aluno e 

promover intervenções pedagógicas que lhes sejam direcionadas com mais atenção, 

em uma aproximação de escuta e cuidado com o aluno (2009, p. 29). 

Em relação ao ensino de Química, Johnstone (1984) sinaliza para três 

possíveis fontes de dificuldades, as quais os professores reconhecem durante o 

aprendizado do aluno: 

 

 A natureza da própria ciência a torna inacessível; 

 Os métodos tradicionais de ensino propiciam o surgimento de 

problemas; 

 Os métodos, pelos quais os alunos aprendem, estão em conflito com 

uma ou ambas das opções acima. 

 

Cada aluno precisa analisar as informações que recebem e organizá-las, pois 

se tentar assumir a estrutura de organização do professor tende a recorrer para a 

memorização, o que certamente não garante o entendimento (JOHNSTONE, 1984). 

Este autor compreende que é possível explicar muitas das dificuldades de 

aprendizagem a partir da relação entre a capacidade de processamento de 

informação dos estudantes e a demanda da tarefa. 

Cadernas et al. (2005) discutem que, em geral, se espera que frente a uma 

pergunta de demanda cognitiva dada, um estudante de certa capacidade mental tenha 

êxito em sua aprendizagem se o valor da demanda é menor ou igual ao valor de sua 

capacidade mental. No entanto, se esse valor é maior, então o mais provável é que 

não tenha êxito, a menos que tenha desenvolvido alguma estratégia de 

processamento de informação, que permita baixar a demanda da tarefa para poder 

processar a informação e responder adequadamente a ela. 
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Em uma investigação realizada por Galagovsky e Bekerman (2009) sobre os 

sistemas de processamento de informações, os pesquisadores propõe que o aluno 

novato no ensino de Química, ao responder questões relacionadas aos 

conhecimentos científicos, põe ênfase em aspectos parciais da informação que 

recebe, acessando a memória de longo prazo, com informações descontextualizadas 

como uma imagem visual isolada. Ao tentar solucionar problemas, essas informações 

da memória de longo prazo se fazem acessíveis a memória de trabalho e o conduz o 

erro. 

Núñez e Ramalho (2015) entendem que o modelo de aprendizagem como 

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

as formas usadas para esse processamento. Este modelo aponta para a 

compreensão das dificuldades dos estudantes, face a tarefa determinada, como 

consequência das informações e dos procedimentos de processamento das 

informações analisados na solução de problemas. As diferentes demandas cognitivas 

exigem dos estudantes ativar mecanismos (procedimentais e conceituais) nas 

diferentes memórias (longo prazo, curto prazo, etc.). 

A análise das dificuldades de aprendizagem dos candidatos do vestibular, para 

explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, desde o 

modelo da aprendizagem como processamento de informação, nos fornece pistas 

significativas na discussão dos resultados dessa avaliação e podem explicar, como 

hipóteses, erros que eles cometem quando escolhem uma pergunta de múltipla 

escolha na prova. 

As operações cognitivas que demandam as tarefas, desde esse pressuposto 

da aprendizagem, podem ser um indicativo das dificuldades cognitivas dos estudantes 

quando respondem perguntas específicas. Segundo o número e a complexidade, uma 

pergunta pode ser de um determinado nível de dificuldade, pois exige processar um 

determinado número de informações, de conceitos, que se relacionam ou tomam 

sentido num contexto específico de procedimentos, regras, etc (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2015). 

Em uma pesquisa realizada por Oñorbe de Torre e Sanchez Jimenez (1996), 

sobre as dificuldades de aprendizagem no ensino de Ciências, há um levantamento 

de alguns fatores relacionados a essas dificuldades na solução de problemas. Dentre 

os quais: 
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 Conteúdo e responsabilidade do aluno: relaciona a dificuldade do 

conteúdo com a falta de conhecimento e esforço do aluno.  

 Resolução de problemas: relaciona a falta de compreensão inicial do 

problema (seu enunciado) com o conhecimento de estratégias de 

resolução. Refere-se ao próprio problema, sua representação pelo aluno e 

a dificuldade de conhecimento procedimental correspondente a sua 

resolução; 

 Dificuldades externas: a falta de tempo em sala de aula e preparação em 

séries anteriores aparecem unidas. São fatores alheios a responsabilidade 

do aluno e professor, se relacionam com a falta de confiança e falhas na 

memória; 

 As estratégias de resolução de problemas: a utilização de regras e 

modelos fixos, etapas ou subproblemas.  

 

 

2.2. ERROS CONCEITUAIS 

 

Uma das linhas de investigação mais fecundas, com grande ênfase na didática 

das ciências, refere-se aos erros conceituais (GIL PÉREZ, 1987). O erro se manifesta 

como elemento que pode ser explorado em prol de um aprendizado mais produtivo 

para o ensino de ciências. 

De acordo com Núñez e Ramalho (2012, p. 21), o erro na aprendizagem escolar 

tradicional quase sempre é considerado como sinal de fracasso, recebendo um 

tratamento sentencioso e conduzido a alguma punição. Na escola conhecida como 

tradicional, o erro é contrário à aprendizagem, por isso é equivalente a um de seus 

desvios não desejados, de tal forma que seja, rapidamente, eliminado. Nas pesquisas 

sobre a aprendizagem, o erro tem sido objeto de estudo na psicologia cognitiva, na 

inteligência artificial, na linguística, na filosofia e na antropologia, dentre as áreas de 

conhecimento. 

De acordo com Iturriaga (2013), as investigações mostram que o mais 

significativo é que os erros não são simplesmente equívocos, pelo contrário, se trata 

de planeamentos lógicos, convincentes e duradouros. É por isto que nos últimos anos 

se tem dado muita importância a detecção de erros conceituais.   



31 
 

No ensino de ciências naturais e matemáticas, as pesquisas sobre erros 

conceituais se estendem a algumas décadas, e de acordo com Núñez e Ramalho 

(2012, p. 21), alguns autores ganham destaques (LAURENCE VIENNOT, 1976; 

CARRASCOSA, 2005; DRIVER; EASLEY, 1978; FURIÓ, 1986; ASTOLFI, 1997; 

GIORDAN, 1985; HIERREZUELO, 1989; MC DERMOTT, 1984; OSBORNE; 

WITTROCK, 1983). 

Gil Pérez (1987) expõe que as investigações sobre erros conceituais 

evidenciam a escassa efetividade do ensino de ciências que se apresenta incapaz de 

proporcionar a compreensão de conceitos fundamentais e reiteradamente ensinados. 

A atenção se volta para o processo de ensino/aprendizagem e as causas desses 

erros. 

Alguns modelos de aprendizagem consideram os erros como fatores essenciais 

para a assimilação do conhecimento. Algumas linhas de pensamento epistemológico 

dão destaque às incorreções demonstradas pelos estudantes.  

Núñez (2009) declara que na perspectiva da teoria histórico-cultural, de 

Vigotsky, da teoria da atividade de Leontiev e da teoria da assimilação das etapas, de 

Galperin, os erros são parte do processo de apropriação do conteúdo escolar e uma 

expressão da relação entre aquilo que se sabe e aquilo que se procura saber. 

Na perspectiva da Psicologia genética de Piaget (1978 apud QUEIROZ et al., 

2011, p. 264), os erros presentes em qualquer desenvolvimento de tarefas de um 

indivíduo considerado construtor de um conhecimento são importantes, pois 

favorecem um processo de equilibração na modificação do erro, no qual essa 

equlibração surge como um processo regulador, o qual permite que novas 

experiências sejam incorporados às estruturas mentais e cognitivas pelas quais os 

indivíduos, intelectualmente, se adaptam. Nesse contexto, o desequilíbrio pode ser 

considerado como um estado de conflito cognitivo, o qual ocorre quando expectativas 

ou predições não são confirmadas pela experiência.  

Palmero (2010) discute que o erro, na aprendizagem significativa de Ausubel, 

é considerado como natural no processo de aprendizagem, de maneira que possa ser 

usado criticamente como forma de superá-lo, e aponta uma visão crítica da 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006, p.13), dentro de uma óptica 

contemporânea, para o trabalho de inclusão das falhas no processo de aprendizagem, 

em que não basta adquirir os conhecimentos de maneira significativa, é preciso 



32 
 

adquiri-lo criticamente. Assim, o erro é normal e natural na aprendizagem humana, 

pois erramos continuamente e aprendemos continuamente dos nossos erros. 

Bachelard (1996) descreve que o erro assume a função de um obstáculo 

epistemológico, semelhante ao método científico, o qual o estudante necessita 

superá-lo. Desse modo, o aluno, em uma aula de ciências, apresenta conhecimentos 

empíricos já construídos, demonstrando que não é necessário adquirir uma cultura 

experimental, mas sim mudar de cultura experimental e derrubar os obstáculos 

sedimentados pela via cotidiana. 

Seguindo a filosofia de Bachelard, na aprendizagem das ciências naturais e 

matemática na escola, muitos erros são provenientes das dificuldades que os alunos 

sustentem de alguns conteúdos específicos, assim como das suas concepções 

iniciais, representações espontâneas ou de representações construídas em 

aprendizagens anteriores (PINTO, 2005). 

Giordan (1999) destaca a importância da visão de Bachelard sobre o erro na 

experimentação em Química, e destaca que:  

 

Uma experiência imune à falhas mimetiza a adesão do pensamento do sujeito 
sensibilizado ao que supõe ser a causa explicativa do fenômeno, em lugar de 
promover uma reflexão racionalizada. O erro em um experimento, planta o 
inesperado em vista de uma trama explicativa fortemente arraigada no bem-
estar assentado na previsibilidade, abrindo oportunidades para o 
desequilíbrio frente ao novo. Rompe-se com a linearidade de sucessão 
“fenômeno corretamente observado/medido - interpretação inequívoca”, 
verdadeiro obstrutor do pensamento reflexivo e incentivador das explicações 
imediatas. A chamada psicanálise do erro visa dosar o grau de satisfação 
íntima do sujeito, substrato indispensável para manter o aluno engajado em 
processos investigativos (GIORDAN, 1999, p.46). 

 

As contribuições de Gaston Bachelard para o ensino de ciências estão 

relacionadas com a análise dos erros apresentados durante o processo de ensino. A 

filosofia de Bachelard baseia-se na epistemologia, estruturada por conceitos como 

historicidade, racionalidade e descontinuidade. O momento descontinuísta é 

apresentado pela ruptura do conhecimento, para a evolução do pensamento, sem 

considerar que o conhecimento ultrapassado seja eliminado. Bachelard desenvolveu 

o conceito de obstáculos epistemológicos, que se caracteriza por dificuldades 

implícitas do indivíduo, ou de um grupo, na compreensão de um novo conhecimento. 

Dessa forma, demonstrando que é por meio da superação desses obstáculos que 

acontece o avanço do conhecimento. Esses obstáculos precisam ser superados um a 

um, à medida que são edificados.  
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Esses pensamentos podem ser estudados também na prática cotidiana da 

educação, onde o aluno chega à escola com o conhecimento constituído. Diante 

desse pensamento de superação de obstáculos, o processo é marcado por rupturas; 

nele a ciência se opõe ao senso comum, à opinião. Nesse contexto, Bachelard 

defende a “psicologia do erro”, na qual o erro ganha uma conotação positiva, útil. 

Dessa forma, o erro não é um acidente de percurso e sim uma etapa a atravessar. 

Bachelard trata o erro dialeticamente em um aspecto negativo, enquanto reflexo de 

um obstáculo a superar, e positivo, no qual, “psicanalisado” torna-se pré-requisito à 

aquisição de novos conhecimentos. Assim, o espírito científico surge como um 

“conjunto de erros retificados”. Dessa forma, o conhecimento cientifico se aproxima 

cada vez mais da verdade, corrigindo e retificando erros, em um processo 

descontínuo. Bachelard considera que a evolução do conhecimento cientifico é 

ocasionada pela evolução do espírito. Assim, o espírito cientifico só pode construir-se 

destruindo o espírito não-cientifico (CHALMERS, 1993). 

Em uma análise das ideias de Bachelard sobre o ensino de ciências e Química, 

Lopes (1993) considera que a racionalidade do conhecimento cientifico não é um 

refinamento da racionalidade do senso comum, e sim um rompimento com os 

princípios do conhecimento popular exigindo uma razão nova, substituindo o saber 

fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico. Um bom exemplo do que 

foi dito é a maneira errada como alguns professores abordam analogias de realidades 

macroscópicas com conteúdos microscópicos, com o objetivo de tornar a ciência mais 

simples e acessível, fazendo com que os erros se edifiquem e surjam comparações 

impossíveis. Ou seja, a ciência não é um prolongamento do senso comum.  

Nessa perspectiva, o ensino de ciências também está na abordagem da história 

do progresso científico, em que os alunos comparam suas limitações àquelas 

demonstradas por cientistas renomados, assim como a ruptura dessas ideias para o 

início de um conhecimento novo. Nesse processo é importante trabalhar a 

transmissão de verdades e erros durante a história da ciência, em que o conhecimento 

das verdades permite o entendimento das progressivas construções racionais, 

enquanto o conhecimento dos erros faz com que seja possível visualizar o que 

emperra o conhecimento científico. Desse modo, para entendimento de uma teoria 

científica mais recente é importante a compreensão da teoria negada, identificando 

assim, as retificações realizadas. Com isso, o simples fato de ensinar um conteúdo 

mostrando como as coisas são, colocando os alunos diante de dados e não de 
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raciocínios, implica em uma memorização compulsória e inútil, a qual é amplamente 

trabalhada no ensino tradicional (LOPES, 1993). 

Além da postura do professor de ciências, que se desvia da cientificidade 

necessária para a formação intelectual dos estudantes, os livros didáticos também 

contribuem para o erro dos alunos, como explicita Lopes, em uma reflexão ancorada 

nos pensamento de Bachelard: 

 

O livro não dialoga com o leitor nem polemiza com sua razão. Apenas 
confirma o conhecimento comum e obstaculiza o conhecimento cientifico. Na 
ânsia de tornar a ciência fácil e acessível, os autores de livros didáticos de 
química abusam de metáforas realistas, banalizando os conceitos. O objetivo 
é afastar o aluno do racional, tornando todo e qualquer conceito visível e 
palpável. Em nome da mera instrumentalização do pensar, os livros didáticos 
de química não questionam o conhecimento comum e apenas transmitem 
simulacros de ciência. (LOPES, 1990, apud LOPES, 1993, p. 329). 

 

No entanto, o que se observa hoje em dia é uma mudança na abordagem dos 

livros didáticos, e já existe em uma grande quantidade de edições um questionamento 

mais incisivo sobre a realidade do aluno e a química, assim como uma melhor 

contextualização com outras áreas de estudo e um enfoque maior, mesmo que 

insuficiente na maioria das vezes, para racionalização de fenômenos e conceitos. 

A teoria dos obstáculos epistemológicos, assim como todos os outros 

pensamentos de Bachelard evidenciados até aqui, destacam que as informações só 

se transformam em conhecimentos na medida em que modificam o espírito do 

aprendiz. Ou seja, a superação dos erros de aprendizagem se dá com incorporação, 

por parte do discente, de um novo significado para o objeto de estudo, fazendo com 

que as concepções prévias sobre o tema também sejam superadas. Isso demonstra 

ser uma maneira eficiente de diminuir os erros de aprendizagem e suas 

consequências que perduram na vida escolar do aluno. 

Para Núñez e Ramalho (2012), o erro é a manifestação fenomenológica da 

dificuldade de aprendizagem, estabelecendo-se entre erro e dificuldade de 

aprendizagem relações (não diretas) de causa-efeito. Quando o estudante erra ao 

selecionar uma dada alternativa da questão de múltipla escolha da prova, esse erro 

pode se relacionar com dificuldade de aprendizagem, enquanto possíveis causas. 

O papel do erro nos diferentes referenciais teóricos citados assume relevância, 

sendo uma oportunidade de aprendizado que ocorre de maneira inevitável. Dessa 

maneira, o erro se manifesta como consequência das dificuldades de aprendizagem 

não superadas (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). Esse último tipo de erro diz respeito ao 
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Vestibular, uma vez que essas provas são resolvidas por estudantes que finalizaram 

o ensino médio.  

Durante o aprendizado das ciências naturais, o erro conceitual aparece como 

fator imprescindível do desenvolvimento intelectual. É a partir dessa imperfeição 

conteudista que se dá um aprendizado mais significativo e sólido. De acordo com a 

análise de Mammino (2002), o erro apresenta inúmeros efeitos positivos, dentre os 

quais: 

 Revela-se mais convincente que a simples enunciação da informação 

correta; 

 Atrai a atenção para detalhes que não são facilmente observados em 

uma leitura superficial. Favorece a identificação da variedade de aspectos 

de cada conceito e contribui ao aprendizado de uma leitura mais crítica do 

texto; 

 Alcança um impacto considerável no esclarecimento de conceitos 

individuais e nas construções mais complexas como os modelos; 

 Constitui uma forma de manifestação interior contra a repetição de erros 

já encontrados; 

  Na análise de frases em geral, contribui indiretamente na aquisição do 

hábito de revisar as próprias frases, constituindo uma ferramenta útil para 

prevenção de erros; 

 Opõe-se eficazmente a tendência da memorização, frequente em certos 

contextos, como no ensino tradicional; 

 É apto para o ensino interativo. As interações na sala de aula favorecem 

a uma evidenciação mais completa da natureza e implicações do erro. Ao 

mesmo tempo, proporciona ao professor informações sobre as dificuldades 

dos alunos, que seria difícil de obter por outra maneira; 

 Revela-se eficaz em situações em que o erro tem, simultaneamente, 

componentes linguísticos e conceituais. Neste caso, a análise do erro é 

instrumento para melhorar tanto a compreensão conceitual como a 

habilidade expressiva do aluno e sua familiaridade com a linguagem das 

ciências. 
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Carrascosa (2005) discute os erros e a forma como aparecem em uma 

experiência com alunos, envolvendo conceitos básicos das Ciências Naturais em 

determinados contextos. Ao aplicar um questionário com alunos de diferentes níveis 

e professores de Ciências em formação, se comprova a existência de numerosos 

erros, que têm características comuns, tais como as seguintes: 

 Repetem-se, insistentemente, ao longo dos distintos níveis de 

escolaridade, sobrevivendo a um ensino de conhecimentos que os 

contradiz; 

 Estão associados, com frequência, a determinada interpretação de um 

conceito científico, diferente das ideias aceitas pela comunidade científica; 

 São respostas que os alunos elaboram com rapidez, estando 

convencidos que estão corretas; 

 São equívocos de um grande número de alunos e de professores de 

diferentes contextos. 

 

Existem diferentes tipologias que classificam os erros durante o processo de 

aprendizagem. Astolfi (1997 apud NÚÑEZ; RAMALHO, 2012, p. 23), sob uma postura 

construtivista, propõe uma tipologia que inclui os erros: 

 De compreensão das orientações para resolução de tarefas; 

 Que resultam de hábitos escolares ou de deficiente decodificação das 

interpretações; 

 Que são consequência de concepções alternativas, quando não 

detectadas e não corrigidas; 

 Associadas às operações intelectuais, ou processos de raciocínio, e à 

resolução dessas operações no momento de fazer frente aos obstáculos; 

 Originados das estratégias de estudo adotadas; 

 Que se devem à sobrecarga cognitiva que ocorre durante a realização 

das tarefas; 

 Originados em outra disciplina – quando o aluno não reconhece as 

diferenças, ou seja, quando as transferências de aprendizagem são 

inadequadas; 

 Causadas pela complexidade própria do conteúdo. 
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A análise do erro contribui para que o professor conheça melhor as limitações 

dos alunos, respeitando a velocidade de aprendizado de cada um e reconhecendo as 

dificuldades apresentadas para determinados conteúdos. Essas dificuldades de 

aprendizagem são inferidas por meio da observação e análise dos erros. Tal relação 

ocorre de maneira direta e recíproca, pois o erro é uma demonstração clara do que se 

passa na cabeça do aluno e o reflexo de suas atitudes diante de um problema. O erro 

é esperado e trabalhado, porém não deve ser exaltado, pois a cultura do erro serve 

apenas para orientar o caminho correto do aprendizado em que o aluno se inclui.   

Uma alternativa que pode proporcionar benefícios é a discussão em grupos de 

erros pré-selecionados, na qual os critérios de seleção dão oportunidade a erros que 

aparecem com maior frequência proporcionando, principalmente, a construção de 

uma formulação correta e a proposição de hipóteses sobre as possíveis percepções 

que podem levar ao autor do erro identificado, pois essas informações podem 

demonstrar as percepções e interpretações da presença do procedimento incorreto 

por parte do aluno (MAMMINO, 2002). 

Seguindo os materiais e pensamentos analisados nesse referencial, os erros 

se relacionam com as dificuldades de aprendizagem na medida em que são 

consequência e manifestação delas. As dificuldades de aprendizagem têm como 

consequência determinados tipos de erros durante o processo de aprendizagem, 

assim como no final da aprendizagem quando os alunos não conseguem resolver as 

dificuldades para aprender. Assim, as análises dos erros nas provas do vestibular de 

Química sinalizam para dificuldades características e sistemáticas na aprendizagem. 

  

 

2.3. CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

Uma das principais linhas de investigação da Didática das Ciências diz respeito 

às concepções alternativas formuladas pelos alunos antes de conceber o 

conhecimento científico. Laurence Viennot (1989 apud CACHAPUZ, 2001, p. 174), 

refere-se a essas concepções como “ideias intuitivas”, “pré-concepções”, “ideias 

alternativas”, “concepções alternativas”, “representações”. Viennot destaca que o 

interesse das investigações sobre o tema, dá lugar a resultados mais claros e 

convincentes do que outros estudos. 
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No ensino de Ciências Naturais, alguns autores relacionam o estudo dos erros 

conceituais com as concepções alternativas (GIL PÉREZ, 1987; CARRASCOSA, 

2005; GALAGOVSKY; BEKERMAN, 2009; NÚÑEZ; RAMALHO, 2012; ITURRIAGA, 

2013; MAMMINO, 2002). 

Diante os problemas encontrados nas investigações, o estudo sobre os erros 

conceituais foi deslocado para as concepções alternativas que levam a cometê-los. 

Os resultados obtidos mostram que essas concepções não se constituem de ideias 

dispersas, mas, no geral, são integradas na mente do aluno formando verdadeiros 

esquemas conceituais, dotados de uma certa coerência interna (CARRASCOSA, 

2005). 

Núñez e Ramalho (2012) distinguem os erros conceituais e concepções 

alternativas de forma tal que: 

 

 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. 

 

Cachapuz et al. (2001) menciona que se trata de uma linha de investigação 

muito especial que marca decisivamente a emergência da Didática das Ciências como 

nova disciplina científica. Além disso, destaca que o estudo sobre essas pré-

concepções colocou em questão a eficácia do ensino por transmissão de 

conhecimentos previamente elaborados e contribuiu de uma forma mais geral para 

levantar dúvidas sobre as visões simplistas de aprendizagem e do ensino de ciências, 

como a ideia docente, já referida, de que ensinar é uma atividade simples para a qual 

basta apena conhecer a matéria e ter alguma experiência. 

Para Núñez e Ramalho (2012), essas concepções que também são 

denominadas de teorias espontâneas, ciências dos estudantes ou concepções 

espontâneas, são representações que os estudantes constroem para interpretar e 

explicar eventos naturais cotidianos. Trata-se de construções que os próprios alunos 

elaboram, com o objetivo de responder a questionamentos corriqueiros, os quais eles 
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sentem a necessidade de entender. Essas concepções resultam da interação social 

com outras pessoas e também da interação com o meio. 

Iturriaga (2013) discute que a terminação que nos últimos anos está sendo mais 

utilizada corresponde a concepções alternativas, para evitar atribuir sentido negativo 

ou demonstrar que as ideias dos alunos sempre são errôneas. Outra forma de 

denominação é de ideias prévias, que são mais fáceis de se identificar pelos docentes. 

A autora também destaca que na maioria dos estudos coincidem vários pontos sobre 

as preconcepções (2013, p. 8): 

 

 São ideias espontâneas; 

 São coerentes (por isso, alguns autores definem como esquemas 

conceituais); 

 Quase sempre são cientificamente errôneas. A construção exige da 

ciência um grande esforço de abstração e um conflito contra o sentido 

comum; 

 Tem semelhança entre alunos de países e idade diferentes (Pintó, 

Aliberas y Gómez, 1996. Apud); 

 Às vezes são de caráter contraditório e sem conexão. Um estudante 

pode explicar a mesma causa com pontos de vista diferentes (Pozo, 

1998) 

 São duradouras, difíceis de detectar e de modificar. Muitas vezes não se 

tem consciência de que os conceitos assimilados são errôneos; 

 Há um paralelismo com teorias históricas de outras épocas (pré-

científicas). 

 

Essas concepções alternativas são decisivas para a qualidade do aprendizado 

do aluno, pois comprometem o desenvolvimento de tal maneira que o conhecimento 

é assimilado de forma distorcida. No ensino de química, a preocupação com essas 

ideias prévias também perpassa sobre as suas consequências durante o 

desenvolvimento intelectual do aluno. Dentre as quais tem recebido notória atenção o 

surgimento de dificuldades de aprendizagem e erros conceituais nas aluas de 

química.  
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O estudo sobre as concepções alternativas no ensino de química observa que 

os alunos possuem representações próprias para os fenômenos químicos, que fugiam 

das definições elaboradas pelas comunidades cientificas, surgindo assim as 

dificuldades de aprendizagem, as quais têm sido usadas nas pesquisas de ensino de 

ciências como forma de descrever uma situação em que o estudante não tem sucesso 

na aprendizagem do conteúdo (SILVA, NUÑEZ. 2008). Esses autores ainda 

acrescentam que essa concepção sobre as dificuldades de aprendizagem superam 

as ideias sustentadas pela Psicopedagogia, que associa essa situação a problemas 

biológicos e sócio-culturais.     

 

 

2.4. ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE A ESTRUTURA E 

PROPRIEDADES FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. 

 

As dificuldades de aprendizagem que geram erros conceituais sobre a estrutura 

e propriedades físicas das substâncias e materiais derivam de diversas origens, 

porém o principal fator a se considerar neste caso é a má relação que o aluno aplica 

ao mundo macroscópico e microscópico. Essa relação se dá de forma direta, em que 

o aluno utiliza de meios palpáveis para explicar fenômenos e processos que 

acontecem ou estão estabelecidos por meio do movimento e organização de 

partículas atômicas. É comum quando se fala de substâncias e materiais, haver certa 

dificuldade na diferenciação entre mistura, materiais e substância, assim como as 

propriedades físicas e químicas. 

Constatamos que a discussão sobre dificuldades de aprendizagens, erros e 

concepções alternativas, por vezes não se apresenta de forma clara na literatura da 

área. Existem certa dispersão e suposição de termos, por isso, consideramos na 

nossa pesquisa o erro como a manifestação fenomenológica das dificuldades de 

aprendizagem e das concepções alternativas. 

Segundo Jiménez Aleixandre et al. (2007), as concepções alternativas e as 

consequentes dificuldades de aprendizagem no ensino de química podem ser 

atribuídas a três fatores: dificuldades intrínsecas da própria disciplina; o pensamento 

e processo de raciocínio dos estudantes; e o processo de instrução recebido. Tais 

fatores são detalhados e especificados de acordo com suas implicações com os 

conceitos químicos, como mostram os quadros abaixo, relacionando dificuldades 
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intrínsecas no ensino de Química, dificuldades de aprendizagem relativas ao 

pensamento e a forma de raciocínio de estudante e as dificuldades atribuídas ao 

processo de instrução.   

 

Quadro 1 - Dificuldades de aprendizagem intrínsecas da Química 

 

 

Dificuldade de aprendizagem intrínsecas da Química. 

 Existência de três níveis de descrição da matéria; 

 Caráter evolutivo dos modelos e teorias; 

 Ambiguidade e limitações da linguagem química: condições, símbolos, 

fórmulas e representações gráficas. 

- ambiguidade da linguagem relacionada aos níveis descritivos. 

- ausência de condições apropriadas para um nível estrutural determinado. 

- condições e fórmulas químicas com significados múltiplos ou 

indeterminadas. 

- condições cujo significado varia com o contexto teórico que se apresenta. 

- condições com significado diferente na vida cotidiana e na química. 

- limitações dos códigos representativos dos diagramas e modelos 

estruturais. 

 

Fonte: Jiménez Aleixandre et al. (2007). 

 

Quadro 2 - Dificuldades de aprendizagem da Química relativas ao pensamento e 

forma de raciocínio dos estudantes. 

 

 

Dificuldades de aprendizagem Química relativa ao pensamento e a 

forma de raciocínio dos estudantes. 

 Influência da percepção macroscópica na análise do mundo 

microscópico. 

 Tendência em transferir as propriedades macroscópicas das substâncias 

em propriedades microscópicas das partículas. 
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 Uso do pensamento analógico na forma superficial. 

 Dificuldade de transferir um conceito a um contexto distinto daquele em 

que se é aprendido. 

 Dificuldade em compreender os processos que exigem ser pensados 

através de uma série de etapas. 

 Construção de modelos híbridos alternativos. 

 

Fonte: Jiménez e Aleixandre et. al. (2007). 

 

Quadro 3 - Dificuldades de aprendizagem em Química atribuídas ao processo de 

instrução. 

 

 

Dificuldades de aprendizagem em Química atribuídas ao processo 

de instrução. 

 Apresentação de forma acabada dos conceitos e teorias. 

 Apresentação de teorias híbridas nos livros didáticos. 

 Apresentação dos conceitos em um contexto reducionista do seu 

significado. 

 A não explicação dos diferentes níveis de formulação dos conceitos. 

 Atenção insuficiente aos aspectos estruturais da matéria, em especial do 

nível multiatômico, multimolecular ou multiiônico. 

 Uso inapropriado da linguagem, sem explicitar suas limitações e 

ambiguidades. 

 Utilização de exemplos tendenciosos que podem levar a conclusões 

erróneas quando são generalizadas. 

 Utilização de códigos de representação gráfica com significado ambíguo. 

 Uso frequente de atividades baseadas em algoritmos que não buscam a 

compreensão dos conceitos ou processos, e sim sua aplicação 

mecânica. 

 Uso de critérios com sequências inadequadas. 

 

Fonte: Jiménez Aleixandre et al. (2007). 
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Esses fatores e suas implicações nos conteúdos de química são alguns dos 

motivos pelos quais os alunos não se sentem à vontade nas aulas da disciplina, 

servindo de pontos importantes na formação docente para uma prática que evite 

dificuldades de aprendizagem e os possíveis erros conceituais. As estratégias que 

permitem um trabalho consciente em relação a essa problemática podem envolver: 

uma apresentação evolutiva de conceitos, teorias e modelos; contextualização de 

conceitos em relação ao campo experimental; adequação da sequência de conceitos; 

uso apropriado da linguagem que explicite o significado das condições químicas e 

suas limitações; uma interpretação correta dos códigos da representação da 

linguagem simbólica e dos diagramas estruturais (JIMÉNEZ ALEIXANDRE et al.,  

2007). 

Para Jiménes Aleixandre et al. (2007, p.208), a relação que existe entre a 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais está em construir 

hipóteses sobre a estrutura das substâncias e materiais, a partir da interpretação das 

propriedades físicas. Essas deduções das estruturas estão em um nível multiatômico, 

multimolecular e multiiônico. Desse modo, as propriedades dos gases são 

interpretadas de acordo com a teoria de cinético-molecular, que supõe que estão 

construídos por um conjunto enorme de partículas que se encontram em constante 

movimento, enquanto que as propriedades dos sólidos se interpretam em função da 

estrutura e do tipo de ligação química que se estabelece entre seus átomos ou 

partículas fundamentais. 

A discussão prossegue com alguns trabalhos que demonstram todas as 

dificuldades e implicações citadas até aqui. É necessário, porém, focar nas atividades 

que serão propostas pelo produto educacional que será construído por meio desta 

pesquisa. 

  

 

2.5. PRINCIPAIS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE A ESTRUTURA 

E PROPRIEDADES FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. 

 

Um dos principais problemas que geram dificuldades de aprendizagem e erros 

conceituais para explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais está vinculado a relação mental que o aluno faz do nível macroscópico e 

microscópico. As interpretações dos alunos sobre esse tema são carregadas de ideias 
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distorcidas dos conceitos científicos, demonstrando várias concepções alternativas 

que implicam em dificuldades que atrapalham a assimilação do conceito de 

substâncias e materiais. 

Ordenes et al. (2014) realizaram uma pesquisa detalhada sobre a relação 

desses níveis de abordagem do ensino de Química, questionando alunos com idades 

compatíveis ao ensino médio no Brasil, com os quais foram trabalhadas questões 

sobre as substâncias e materiais sobre pontos de vista macroscópicos e 

microscópicos. A pesquisa demonstra que os alunos não levam em conta a estrutura 

das moléculas, e isto está atrelado ao modelo de moléculas apresentadas em figuras, 

o qual está formado por mais de dois tipos de átomos diferentes, as quais os 

estudantes percebem como misturas, não diferenciando se os átomos se encontram 

ligados ou não. 

Gómez-Moliné e Sanmartí Puig (2002)  realizaram pesquisas sobre o trabalho 

com obstáculos epistemológicos no ensino de Química e concluíram que algumas das 

dificuldades provêm do próprio processo de ensino, cujos alunos se referem à 

densidade como uma propriedade característica das substâncias puras, de modo que 

não se ensina a aplicar esse conceito na descrição de misturas. Assim como não se 

ensina a diferenciar o conceito de concentração do de densidade. 

Grande parte dos alunos reduz o conceito de substâncias a substâncias 

simples, desconsiderando os compostos como substâncias e relacionando as 

moléculas formadas por um único tipo de átomo para identificar substâncias. A maior 

dificuldade relacionada ao nível macroscópico, durante a pesquisa, se estabeleceu na 

identificação da estrutura do sal de cozinha a nível microscópico, ao qual, os alunos 

não atribuem a estrutura do sólido iônico como a substância em análise, levando ao 

erro mais cometido que foi relacionado a uma substância formada por apenas um 

modelo de átomo na cor branca, levando a entender que os alunos mencionaram a 

estrutura atômica ao seu formato sólido pulverizado (ORDENES et al., 2014). 

Vários desses fatores podem ser analisados nas dificuldades de aprendizagem 

relacionadas às propriedades das substâncias e materiais, assim as dificuldades 

sobre esse tema podem transparecer a partir de alguns pontos fundamentais, 

considerando a matéria em um ponto de vista macroscópico, microscópico e na 

relação desses dois níveis de abordagem da matéria. Assim, seguem algumas 

dificuldades conceituais e concepções alternativas analisadas por Jiménez Aleixandre 

et al. (2007), incluindo alguns trabalhos publicados para superar essas dificuldades. 
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Quadro 4 - algumas dificuldades em Química relativas à matéria no ponto de vista 

macroscópico e microscópico. 

 

 

A matéria do ponto de vista macroscópico 

Substâncias e misturas: 

 Dificuldades para diferenciar misturas 

e compostos; 

 Dificuldade para diferenciar elemento 

de substância pura.  

- Garnett et. al., 1995. 

Estados e mudanças de fases: 

 Os gases não têm massa; 

 Quando um líquido ferve, as bolhas 

são do ar que escapa; 

- Driver et. al. 1989. 

- Pozo et. al. 1991. 

A matéria do ponto de vista microscópico. 

Teoria corpuscular da matéria: 

 Concepção contínua da matéria; 

 Modelos atômicos alternativos; 

 Atribuição de propriedades 

macroscópicas as partículas; 

 Atribuição de uma estrutura molecular 

a todos os compostos; 

 Atribuição de uma estrutura atômica a 

todos os elementos; 

 Concepções alternativas sobre a 

estrutura dos eletrólitos. 

 

- Driver et. al. 1989. 

- Caamaño e outros 1983. 

- Caamaño 1994. 

- Cómez e Crespo, 1996. 

- Varcárcel, Sánchez e Ruiz, 2000. 

- Benarroch, 2001. 

Ligação Química: Covalente, 

metálica, iônica e interações 

moleculares: 

- Caamaño, 1994. 

- Posada, 1999. 

- Posada e Conejo, 2000. 
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 Os átomos só se unem para 

completar oito elétrons na camada de 

valência; 

 Ausência de distinção entre ligação 

covalente e iônica; 

 Polaridade da ligação: as cargas 

parciais dos átomos são cargas 

iônicas. 

As partículas nas mudanças de fases: 

 As moléculas mudam de volume nas 

mudanças de fase; 

 As ligações entre os átomos das 

moléculas se rompem. 

- Lloréns, 1991. 

- Gómez e Crespo, 1996. 

- Garnett et. al. 1995. 

Relação do nível macroscópico e microscópico 

Quantidade de matéria: 

 Dificuldade para compreender e 

utilizar o concito de quantidade de 

matéria; 

 Confusão entre quantidade de matéria 

e massa molar. 

- Grupo Alkali, 1990. 

- Furió, Azcona e Guisasola, 1999, 

2002. 

- Garritz et. al. 2002. 

Estrutura dos gases, sólidos e 

líquidos: 

 Os átomos ou moléculas de um sólido 

não se movem; 

 Dificuldades em aceitar o espaço 

entre as partículas; 

 Confusão entre as interações 

intermoleculares e as ligações 

intramoleculares em um sólido. 

 Visão molecular de uma estrutura 

iônica ou covalente. 

- Posada, 1993. 

-Caamaño, 1994. 

-Gómez e Crezpo, 1996. 

- Prietro e Blanco, 2000. 

- Prietro, Blanco e González, 2000. 

- Garnett et. al. 1995. 

- Bernarroch, 2000 e 2001. 

- Sanmarti e Solsona, 2001. 

 

Fonte: Jiménez Aleixandre et al. (2007). 
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O termo substância, por ser comum no cotidiano, gera algumas confusões e 

dificuldades como o uso generalizado. Segundo Pozo et al. (1991), as concepções 

dos estudantes sobre as substâncias relacionam-se com a diferenciação dos 

conceitos de substância pura e elemento e com o adjetivo “pura”, que possui um 

significado próprio da linguagem cotidiana e não da linguagem química. 

No tocante à natureza das partículas da matéria, Garnett et  al. (1995) destaca 

que algumas das dificuldades dos estudantes podem ser classificadas quanto à 

natureza e característica das partículas; o espaço entre as partículas e a forma como 

estas são organizadas. 

 

Quadro 5 - Concepções alternativas dos estudantes que geram dificuldades de 

aprendizagem sobre a natureza das partículas. 

 

 

A natureza e característica das partículas 

Tamanho das moléculas: 

A molécula de água é “macro” no tamanho. 

A molécula de água é grande o suficiente para ser pesada. 

Átomos são grandes o suficiente para serem vistos sob o microscópio. 

Uma partícula é um pedaço pequeno mais visível de uma substância. 

A água é uma mistura homogênea contínua dos elementos hidrogênio e oxigênio. 

A molécula de água pode ser composta por outros átomos diferentes de hidrogênio 

e oxigênio. 

Átomos e moléculas possuem propriedades macroscópicas que, por exemplo, se 

expandem quando uma substância é aquecida  e congelam quando uma 

substância é congelada. 

A matéria é constituída por partículas que, individualmente, possuem propriedades 

das substâncias que constituem. 

Todos os átomos têm o mesmo peso. 

Átomos têm vida, pois se movem. 

O espaço entre as partículas e a forma como estas são organizadas. 
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A matéria é contínua e não há vácuo ou espaço entre as partículas. 

A matéria existe entre os átomos. 

Existe um considerável espaço entre as moléculas em um líquido. 

As moléculas de um gás são organizadas de forma organizada. 

Água e ar se apresentam de forma homogênea em outras substâncias. 

 

Fonte: Garnett et  al. (1995). 

 

Pozo, Gomez, et al. (1991, p. 130) descrevem que, em relação ao estudo da 

estrutura da matéria e o conceito de partícula, é bem claro que a compreensão da 

natureza descontínua da matéria apresenta grandes dificuldades para muitos alunos, 

inclusive para aqueles que já estudaram o assunto. Esses autores apresentam uma 

revisão das principais características que os alunos atribuem às partículas: 

 

 Atribuir características animistas. 

 Não estão em contínuo movimento. 

 Não há vazio entre as partículas (há ar, água, calor, etc) 

 Atribuir propriedades macroscópicas. 

 Alteração na distribuição, proximidade e ordem das partículas. 

 Não têm peso. 

 Depende da substância de que fazem parte, possuindo as mesmas 

propriedades do sistema (por exemplo, aumentando o volume total, 

aumenta também o volume de cada partícula). 

 Não se conserva a forma, o tamanho ou número de partículas. 

 Não interagem (em uma reação química). 

 Criação de forças que explicam o comportamento das partículas. 

As dificuldades de aprendizagem apresentadas para diferenciar misturas 

de compostos químicos também são evidentes na maioria das pesquisas 

sobre fundamentos químicos. Caamaño et. al. (1983) enaltecem que a 

origem dessas dificuldades pode ser proveniente dos seguintes fatores: 

 Não se adquiriu os conceitos operacionais de mistura, substância pura, 

elemento e composto, que permitam distinguir entre a separação dos 
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componentes de uma mistura e a separação dos elementos de um 

composto (decomposição). 

 Foram introduzidas de forma precipitada as definições conceituais que 

proporcionam a teoria atômica. Uma primeira definição de composto como 

aquela substância constituída por átomos distintos pode aplicar-se também 

às misturas.  

 

De Posada (1999) investiga as dificuldades encontradas por estudantes de 

Química no aprendizado de ligações químicas. Segundo o autor, a natureza das 

ligações químicas não é bem compreendida, pois os alunos compreendem que 

existem forças atrativas eletrostáticas, ou de outra natureza não descrita, capazes de 

unir os átomos, generalizando as ligações iônicas e covalentes. 

O estudo das substâncias e materiais também aborda os conhecimentos sobre 

tabela periódica. Segundo Mariscal e Martínez (2012), o estudo da tabela periódica 

pode seguir uma via substancialista que se inicia nas propriedades observadas nas 

substâncias para chegar à periodicidade. Dessa maneira, no estudo das propriedades 

das substâncias e matérias, é de extrema importância conhecer as dificuldades que 

este tema aborda. 

 

Quadro 6 - Algumas Dificuldades de aprendizagem relacionadas a tabela periódica. 

 

 

Dificuldades de aprendizagem sobre tabela periódica 

 Dificuldade de memorização dos termos e símbolos da tabela periódica. 

 Dificuldades relacionadas às propriedades como critério de classificação. 

 Dificuldades na noção de periodicidade e percepção de sua utilidade. 

 Dificuldades devidas à polissemia de termos associados à tabela periódica. 

 

 Fonte: Mariscal e Martinez, (2012). 

 

Ao compreender os conhecimentos sobre a tabela periódica é possível 

entender a estrutura das substâncias e materiais. O conteúdo Químico que centraliza 

as fundamentações sobre a estrutura e propriedades das substâncias e materiais gira 

em torno do conceito de ligações químicas. A partir do tipo de ligação química é 
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possível reconhecer qual a natureza da substância em análise, assim como o 

contrário, pois sabendo das propriedades é possível ter uma ideia de como é a 

estrutura das substâncias e materiais.  

Contudo, esse tema se destaca por suas dificuldades de compreensão, muito 

em decorrência de seu teor abstrato que se distancia das experiências dos alunos, 

demonstrando grande potencial para gerar concepções equivocadas por parte dos 

estudantes (FERNANDEZ; MARCONDES, 2006). 

Grande parte das confusões que ocorrem sobre o estudo das propriedades das 

substâncias e materiais está ligada à má interpretação das ligações químicas. De 

início, é comum observar que os alunos generalizam as ligações químicas com 

interações intermoleculares, desconsiderando que uma acontece em uma situação 

intramolecular, enquanto que a outra é intermolecular. Fernadez e Marcondes (2006) 

destacam que as principais concepções sobre ligações químicas apresentadas pelos 

alunos podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 

 

 A confusão entre ligação iônica e ligação covalente, em que o aluno não 

consegue diferenciar a dinâmica dos elétrons durante a ligação.  

 Antropomorfismo, dando vontade a ser inanimados como átomos; 

 Regra do octeto como explicação geral para a formação da ligação 

química; 

 Geometria das moléculas e polaridade, que advém principalmente da 

dificuldade em visualizar formas em três dimensões, sem falar que 

possuem pouco conhecimento para distinguir formas geométricas. Em 

relação à polaridade, é comum observar que a visão dos elétrons em uma 

ligação é estática, para que não quebre ou diminua a força desta; 

 Energia de ligação pois os alunos associam uma ligação a uma mola que 

se comprime e estende, mas não libera ou absorve energia. 

 Representação das ligações químicas, cujo erro mais frequente está na 

interpretação da quantidade de átomos que participa das substâncias, 

chegando a associar apenas um par de átomos, como NaCl por exemplo, 

a um cristal de sal. 
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Essas concepções podem gerar dificuldades de aprendizagem nos estudantes, 

de acordo com o quadro sete: 

 

Quadro 7 - relação das concepções sobre ligações químicas e suas dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

Dificuldades de aprendizagem relacionadas às concepções alternativas sobre 

ligações químicas. 

 Dificuldade em diferenciar a dinâmica dos elétrons em ligações iônicas e 

covalentes; 

 Dificuldade em interpretar átomos como ser inanimado; 

 Dificuldade em associar a estabilidade das ligações por meio do abaixamento 

de energia dos átomos; 

 Dificuldade em imaginar a estrutura microscópica (geometria ou arranjo interno) 

das substâncias e materiais;  

 Dificuldade de entender energia envolvida na ligação; 

 Dificuldade em quantificar os átomos envolvidos em uma ligação do tipo iônica.  

 

Fonte: Fernandez e Marcondez (2006). 

 

Algumas estratégias na sala de aula são de extrema importância para detecção 

das concepções alternativas que geram as dificuldades de aprendizagem. Sabendo 

disso, o professor precisa evitá-las utilizando metodologias diferenciadas e dedicando 

mais tempo para o problema. É comum observar nas concepções prévias dos 

estudantes sobre ligações químicas, que eles pensam que: as ligações covalentes 

são fracas; os elétrons ficam exatamente entre os dois átomos quando são 

compartilhados; ligações covalentes são rompidas durante uma mudança de estado 

(FERNANDEZ; MARCONDEZ, 2006). 

De forma geral, um estudo mais aprofundado sobre os problemas e dificuldades 

de aprendizagem dos estudantes sobre a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais, Furio-Más e Domínguéz-Sales (2007) sinalizam para uma 

interpretação inadequada do tema, de acordo com as dificuldades do quadro 8: 
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Quadro 8 - dificuldades relativas a substâncias e materiais. 

 

 

Dificuldades de aprendizagem sobre as substâncias e materiais 

 Associar a definição de substância, em nível macroscópico, ao significado mais 

geral de material e produto, que habitualmente utilizamos para nomear misturas; 

 Associar a definição de substância, em nível macroscópico, a presença de 

apenas um tipo de átomo, confundindo com substâncias simples; 

 Relacionar misturas e compostos como semelhantes, em escalas 

macroscópicas e microscópicas. 

 

Fonte: Furió-Más et al. (2007). 

 

Esses autores entendem que o fator preponderante para as dificuldades de 

aprendizagem sobre o tema em discussão, seria a confusão entre os níveis 

microscópicos e macroscópicos, por parte dos alunos, o que reforça o estudo dos 

demais autores citados até aqui. 

Essa revisão das principais dificuldades de aprendizagem, assim como a 

análise dos erros e a relação desses temas com as concepções alternativas dos 

alunos, é estruturante nas análises dos dados e na compreensão do desempenho dos 

candidatos das provas de Vestibular da UFRN, no que diz respeito ao estudo da 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais. 
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3. A ORIENTAÇÃO DA AÇÃO DE EXPLICAR AS PROPRIEDADES DAS 

SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS SEGUNDO A TEORIA DE GALPERIN. 

 

 

Este capítulo tem por objetivo explanar sobre os fundamentos da teoria da 

assimilação por etapas das ações mentais e dos conceitos de P. Ya. Galperin como 

metodologia para a formação da habilidade de explicar as propriedades físicas das 

substâncias, dos materiais relacionadas com suas aplicações.  Os fundamentos 

apresentados aqui procedem a uma discussão acerca da orientação enquanto 

dimensão para a aprendizagem, possibilitando os fundamentos epistemológicos e 

didáticos do produto que será elaborado como parte da dissertação. 

Núñez e Oliveira (2012, p.2) descrevem que Piotr Yakovlevich Galperin (1902-

1988), soviético nascido na Ucrânia, era Médico e Psicólogo e representa, como 

poucos psicólogos, o seu tempo histórico pelo fato de se empenhar, de forma 

extraordinária, na tarefa de transformar a educação no período de construção do 

Socialismo Soviético com base na Psicologia Pedagógica e nos pressupostos teóricos 

do Marxismo-leninismo. A ele deve-se agradecer por ter conseguido levar as ideias 

de Vygotsky e de Leontiev ao status de investigação experimental intensiva, 

recriando-as. Além disso, novas ideias não menos importantes. 

Galperin pertence aos teóricos da Escola Histórico Cultural, nascida na antiga 

URSS, cujos fundamentos filosóficos eram os do Marxismo-Leninismo, 

especificamente os do Materialismo Dialético e Histórico, na análise histórica concreta 

dos fenômenos. Galperin apresenta-se como continuador das ideias de Vygotsky que 

era baseado na ideia sobre o princípio da internalização e a formação de funções 

psicológicas superiores, seu caráter social e mediado, e Leontiev que sustentava a 

tese da psique como atividade externa transformadora (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012). 

Galperin e seus colaboradores têm como pressuposto a natureza social da 

atividade psíquica do homem, que é transmitida e enriquecida pelas diferentes 

gerações, não apenas mediante a herança biológica, mas pela aprendizagem, que 

engendra a assimilação dos produtos, meios e tipos de atividades elaborados 

socialmente em um processo de interação social (NÚÑEZ, 2009, p. 96). Galperin 

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

no qual foi elaborado um dos estudos mais detalhados das etapas de formação da 

atividade interna a partir da externa (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1998). De acordo com 
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esses autores, a teoria de Galperin explica a assimilação do conhecimento em etapas 

fundamentais de sua formação como passagem do plano da experiência social para 

o da experiência individual. 

 

3.1. FUNDAMENTOS DA TEORIA DE GALPERIN PARA O ENSINO 

 

Núñez e Ramalho (2013) declaram que no plano didático, a formação por 

etapas das ações mentais constituem o conteúdo fundamental do processo de 

assimilação de conceitos, que pode ser considerado como uma sequência de 

atividades didáticas sistêmicas e inter-relacionadas do professor com os alunos, 

direcionados à assimilação sólida e consciente de um sistema de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, valores, voltados para o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes. Ainda de acordo com esses autores, a teoria de Galperin permite 

organizar, no nível pedagógico, o processo de assimilação, na base do princípio de 

que é possível, pela via de uma atividade planejada, a formação dos processos 

mentais que instituem em órgãos funcionais da própria atividade. 

Núñez (2009) destaca a importância da teoria de Galperin, ao relatar que para 

aprender novas habilidades, o aluno deve assimilar ações mentais de orientação 

adequadas. Isso supõe que tais ações se organizam ativamente. De início, assumem 

a forma de ações externas, que se formam em colaboração e, só depois, transforma-

se em ações mentais internas, processo conhecido como internalização (p. 92, 2009). 

A teoria da assimilação por etapas de Galperin sugere a aprendizagem de um 

novo conhecimento e habilidades ou a atualização daqueles que o estudante já 

possui. Portanto, é possível trabalhar a habilidade de explicar as propriedades físicas 

das substâncias e dos materiais e a relação com suas aplicações.  

 

A teoria de Galperin explica a assimilação do conhecimento em etapas 
fundamentais de sua formação como passagem do plano da experiência 
social para o da experiência individual. Sua essência consiste em que 
primeiro deve-se encontrar a forma adequada da ação; segundo, encontrar a 
forma material de representação da ação, e, terceiro, transformar essa ação 
externa em interna. Nessa transformação, que passa por esses três 
momentos, são produzidas mudanças na forma da ação, pois o conteúdo é o 
mesmo, segundo a teoria. Quando se estrutura uma ação completamente 
nova, a forma da ação é primeiro material, em seguida, verbal e, por último, 
mental (NUÑEZ; GONZALEZ, 1998, p.97). 

 

Galperin (2013, p.440) defende que toda ação se caracteriza antes de tudo 

pelas variações que produz em seu objeto e pelo resultado a que conduz. Igualmente, 
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a ação mental se caracteriza por sua variação determinada e por seu caráter dirigido 

e um fim de seu objeto, em que o objeto é “mental”. Por isso, a ação mental pode ser 

determinada como habilidade de realizar “mentalmente” uma transformação 

determinada do objeto.  

Para Núñez e Ramalho (2015), ao se considerar a estrutura da ação, Galperin 

correlacionou a orientação com a execução e, dessa forma, compreende-se que a 

execução e o controle são dirigidos pela orientação, ou seja, a relação do pensamento 

com a ação. Para se formar o sistema de operações da ação, precisa-se de uma 

orientação adequada em estreita união com os conceitos. Dessa forma, a formação 

da habilidade é planejada no passo da orientação como ação externa, detalhada e 

consciente para uma ação mental, abreviada e automatizada que se produz segundo 

as etapas de assimilação. 

É possível identificar três subsistemas integrados entre si, na teoria de Galperin 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2015): 

 

 Subsistema das condições que garantem a correta execução da ação (a 

orientação); 

 Subsistema das propriedades qualitativas da ação que possibilitam a 

formação da ação com determinadas qualidades (indicadores qualitativos); 

 Subsistema da passagem da ação de orientação do plano externo ao 

plano mental (etapas de assimilação). 

 

 

3.2. O SUBSISTEMA DAS CONDIÇÕES 

 

No subsistema das condições que garantem a correta execução das ações 

situa-se a orientação. Galperin (2013, p.434) defende que ao estudar a formação das 

ações mentais de orientação e sobre sua base, a formação dos conceitos, se 

compreende que este processo de formação está determinado pelo caráter da parte 

orientadora da ação. Então, o foco não é só como se forma a nova ação durante a 

solução de problemas de um mesmo tipo, mas também quais as condições 

necessárias para que a nova ação possa ser executada rápida e corretamente. 

Na orientação, os estudantes se familiarizam com as condições concretas da 

ação e sua representação em forma de um modelo de sistema de operações 
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adequado à assimilação da ação, pelo qual o sujeito se orienta para a execução e 

para a autorregulação dessa ação. Corresponde, portanto, ao que Galperin chama de 

Base Orientadora da Ação (B.O.A.) que, em sua opinião, é um fator que determina a 

qualidade do processo de assimilação (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). Também é 

importante destacar que a estruturação da B.O.A. é uma via para garantir, ou não, a 

compreensão da atividade em formação. 

 

A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no fundamental, 
depende dela a qualidade da execução. Se elaborarmos um conjunto de 
situações em que se deva aplicar essa ação conforme o plano de ensino, 
essas situações ditarão um conjunto de exigências para a ação que se forma 
e, juntamente com elas, um grupo de propriedades que respondem a essas 
exigências e estão à formação (GALPERIN, 2001a, p. 116. Apud NÚÑES; 
RAMALHO, 2015, p. 6). 
 

A atividade orientadora investigativa, no tocante à sua composição operacional, 

contém necessariamente o reflexo psíquico. As imagens do mundo objetivo 

constituem a condição indispensável do trânsito das reações automáticas e 

autorizadas a reações não automáticas. A atividade investigativa orientadora é 

considerada uma atividade não automática, porém contém operações automáticas, as 

quais estão submetidas a uma orientação ativa (GALPERIN, 1976, p. 5). 

Na Base Orientadora da Ação se expressa o modelo teórico da atividade que o 

sujeito irá realizar, como um sistema de operações que regula e dirige a aprendizagem 

nas condições específicas. Segundo Núñez (2009), a B.O.A. se dirige à execução 

correta e racional da ação, levando-se em conta todas as operações necessárias para 

se atingir os objetivos.  Com isso, a B.O.A. consiste no modelo da atividade e Núñez 

(2009, p.100) descreve que: 

 

A Base Orientadora da Ação constitui o modelo da atividade, um projeto de 
ação e, assim sendo, deve refletir todas as partes estruturais e funcionais da 
atividade (orientação, execução e controle). Ensinar uma atividade prática 
supõe dirigir a atenção não só à parte externa, à execução prática, mas 
também, e fundamentalmente, à parte interior, intelectual. 

 

O aluno pode construir o sistema de conhecimentos e estabelecer os modelos 

da ação a ser executada com vistas à realização da atividade, assim como a ordem 

de realização dos componentes da ação: orientação, execução e controle (NÚÑEZ; 

GONZALEZ, 1998, p.101). Cada tipo de orientação corresponde a um determinado 

processo de formação da ação e uma determinada qualidade de seu produto final. O 

tipo de orientação determina o tipo de formação da ação e o tipo de produto final 
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(GALPERIN, 2013, p. 435). Núñez e Ramalho (2015) relatam que Galperin se refere 

a três tipos de orientações (B.O.A. I, II ou III), que condicionam três tipos diferentes 

de aprendizagem e, consequentemente, de formas de ensinar, considerando três 

critérios: o grau de generalização, o grau de detalhamento e forma de elaboração. 

O grau de generalidade diz respeito ao tipo de condições essenciais à B.O.A. 

e orienta a execução da ação dentro dos limites possíveis de aplicação, assim como 

a possibilidade de transferência do que foi aprendido em novas situações. A B.O.A. é 

geral quando representa a essência de toda uma classe de casos particulares, ou 

específica, quando se refere a um caso particular. O grau de detalhamento da B.O.A. 

também pode ser reconhecido como de plenitude e nesse caso a base orientadora é 

detalhada quando se realiza segundo explicitação consciente de todo o sistema de 

operações, enquanto que a B.O.A. não detalhada, no sistema de operações, algumas 

destas são abreviadas. A forma de elaboração diz respeito ao modo de obtenção que 

se refere às vias usadas pelo estudante para construir a Base Orientadora da Ação. 

Assim, ela pode ser independente, quando o aluno constrói a própria B.O.A., ou 

dependente, quando essa orientação é dada pronta. 

De acordo com esses critérios, as bases orientadoras da ação mais estudadas 

por Galperin descrevem que: 

O primeiro tipo, B.O.A. I, caracteriza-se por uma composição incompleta da 

orientação. A orientação está representada de forma particular. O processo de 

assimilação, conforme esse tipo de orientação, caracteriza-se por ser lento e por 

conter um grande número de erros na solução das tarefas. A transferência dos 

conhecimentos é limitada (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1998). 

A base orientadora da nova ação é mostrada de maneira insuficiente. A 

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

Na tarefa, a orientação se distingue não tanto externamente, mas pelo tempo e modo 

de sua realização; quase não são diferenciadas das operações de execução, as quais 

pelo menos têm um caráter de ensaio e erro. O processo de formação da ação 

transcorre lentamente, pela via da diferenciação desordenada dos indicadores 

orientadores e dos movimentos reforçadores. A ação adquire precisão significativa e 

facilidade de execução apenas em condições invariáveis, enquanto que, em 

condições variáveis, se torna sensível e passa a exigir realizações diferentes e 

tentativas sucessivas (GALPERIN, 2013, p. 435). 
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No segundo tipo, B.O.A. II, típica do ensino tradicional, são dadas aos alunos, 

de forma elaborada, todas as condições necessárias para o cumprimento correto da 

ação, mas tais condições são particulares, só servem para orientação em um caso 

determinado, ou seja, uma nova tarefa implica uma nova orientação. A formação da 

ação, nesse caso, avança rapidamente e com poucos erros, porém a esfera de 

transferência é limitada (NÚÑEZ, 2009). 

O processo de formação da ação transcorre significativamente de maneira mais 

rápida que na orientação do primeiro tipo, os erros são casuais e não significativos e 

o melhoramento se manifesta no decaimento progressivo da divisão das operações, 

por uma facilidade crescente e pela rapidez da ação. A transferência a novas 

situações está condicionada em sua maioria (não exclusivamente) a presença de 

elementos idênticos aos dados durante o processo de formação (GALPERIN, 2013, 

p.437), e isto tem limitado o poder de transferência de aprendizagem em situações 

novas. 

O terceiro tipo, B.O.A. III, tem uma composição completa e generalizada; 

aplica-se a um conjunto de fenômenos e tarefas de uma determinada classe. Nela 

está contida a essência invariante da atividade, por se tratar de uma orientação 

teórica. O estudante pode construí-la de forma independente, com ajuda de métodos 

gerais que lhe são fornecidos pelo professor. A atividade, segundo esse tipo, forma-

se rapidamente, com poucos erros e se caracteriza por sua estabilidade, alto nível de 

generalização e, portanto, por uma maior transferência a situações novas. É uma 

orientação completa que dá a possibilidade de orientar não apenas a solução de 

tarefas concretas, mas todo o conjunto de tarefas de uma mesma classe (NÚÑEZ, 

2009). 

A B.O.A. III se forma fácil e rapidamente. Uma das suas vantagens consiste na 

mudança essencial do processo e do produto da aprendizagem. Ao diferenciar 

individualmente a Base Orientadora da Ação, o sujeito a segue ativamente e a 

organização externa da ação se faz desnecessária, aí a ação se executa corretamente 

desde o primeiro momento e sua assimilação posterior transcorre também sem erros.  

A orientação do terceiro tipo se manifesta em uma completa transferência da ação 

dentro dos limites da área dada. A B.O.A. III tem maiores perspectivas de assimilação 

dos conteúdos abordados. Constitui uma possibilidade para a formação planejada dos 

processos psíquicos e das propriedades da personalidade não somente com os 

indicadores que hoje se consideram mais efetivos, mas com os indicadores que 
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podem ser promovidos no futuro sobre a base das novas possibilidades (GALPERIN, 

2013, p. 439). 

Núñez (2009) destaca as vantagens de se trabalhar com a B.O.A. III, a qual: 

 

 Oferece grandes possibilidades para o trabalho independente, e 

aumenta as oportunidades de trabalho criativo; 

 É mais produtiva, por seu caráter generalizado; 

 Libera o aluno da necessidade de estudar cada fenômeno particular de 

um assunto dado. Constitui uma forma nova de armazenamento da 

informação – em vez de muitos casos particulares com métodos 

particulares para sua análise; 

 É uma orientação teórica e, portanto, penetra na essência dos fatos, com 

os quais consegue contribuir de forma planejada para o desenvolvimento 

do pensamento teórico dos alunos; 

 Garante uma adequada generalização dos conteúdos; 

 Possui uma rapidez inerente, apresenta poucas falhas, estabilidade e 

possibilidade de maior transferência dos conteúdos para situações novas. 

 

 O Quadro 9 resume as características dos três tipos de bases orientadoras 

mencionadas. 

 

   Quadro 9 - Tipos de B.O.A. 

 

TIPO DA B.O.A. GENERALIDADE PLENITUDE 
MODO DE 

OBTENÇÃO 

I Particular Incompleta Independente 

II Particular Completa Elaborada (dada) 

III Geral (orientada 

ao essencial) 

Completa Independente 

 

Fonte: Núñez (2009). 

 

Nas pesquisas desenvolvidas com base na teoria de Galperin, tem-se 

privilegiado o subsistema das condições ou da orientação, como via para garantir a 
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qualidade na formação de habilidades e de conceitos científicos, o que, segundo 

Núñez e Ramalho (2015), contribui para que os estudantes tenham uma compreensão 

adequada e consciente da estrutura da atividade. 

Por proporcionar a formação da habilidade em alto nível de generalização e, 

portanto, uma transferência a situações novas, com potencial para desenvolvimento 

da criatividade, a B.O.A. III é utilizada para a construção do produto desta dissertação.  

 

 

3.3.  SUBSISTEMA DOS INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

 

O segundo subsistema da teoria de Galperin refere-se aos indicadores 

qualitativos que caracterizam a ação como produto final e que são critérios para 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 revelam elementos 

chaves do desenvolvimento e não só da aprendizagem (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015).  

Talízina (1985, apud NÚÑEZ, 2009, p.118) diferencia as qualidades da ação 

em dois grupos: qualidades primárias e qualidades secundárias. As primeiras 

constituem o grupo de propriedades fundamentais da ação. As segundas são 

dependentes das primeiras.  

As características primárias constituem o grupo de condições básicas, das 

quais são independentes das ações e nenhuma delas é consequência da outra. Com 

essas características se relacionam a forma da ação, seu grau de generalização, o 

caráter reduzido (grau de detalhamento), o grau de assimilação (grau de consciência) 

e sua realização independente. O caráter independente destas não significa que não 

influenciam uma sobre a outra, ao contrário, durante o processo de formação das 

características da ação, é necessário considerar a sua influência recíproca. As 

características primárias são independentes no sentido de que a formação de uma 

delas não conduz a formação da outra. Isto significa que durante a organização do 

processo de assimilação, é necessário se preocupar com cada uma delas de maneira 

separada (TALIZINA, 2000). 

No que se refere às características secundárias, segundo Talizina (2000, 

p.117), estas sempre se constituem a partir da consequência de uma ou de várias 

características primárias. Com as características secundárias se relacionam fatores 



61 
 

importantes como a estabilidade (grau de domínio), o caráter consciente (grau de 

solidez), o grau de consciência e o caráter racional. 

 

A divisão das características em primárias e secundárias (as básicas e as que 
se deduzem delas), não se realiza de acordo com sua importância, mas sim 
de acordo com sua origem e sua natureza. A ação pode ser assimilada pelo 
sujeito com indicadores essencialmente diferentes, de acordo com cada uma 
das características, tanto primárias como secundárias, o que constitui uma 
consideração importante durante a determinação dos objetivos de ensino 
(TALIZINA, 2000, p. 117)  

 

Esquema 2 - Qualidades da ação na teoria de Galperin 

 

 

 

Fonte: Adaptado, Núñez (2009). 

 

Núñez (2009) se refere às características da ação como grau indicador 

qualitativo da ação, e descreve o significado de cada um, de forma que: 

 

 As qualidades primárias se apresentam como: 

 

Grau de generalização, no qual expressa a relação entre as possibilidades 

objetivas de aplicar o conhecimento e as possibilidades subjetivas do aluno para tal 
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aplicação. Nele, os limites de aplicação da habilidade são dimensionados, através da 

relação entre as situações em que o sujeito aplica a atividade e os conceitos e a real 

situação em que é possível sua aplicação; Este indicador demonstra a possibilidade 

do aluno aplicar exitosamente a metodologia geral que orienta a atividade a todos os 

casos possíveis dentro dos limites de aplicação, incluindo as tarefas que representam 

situações novas e exigem uma aplicação correta do conhecimento assimilado; 

Forma pela qual se realiza a ação, na qual se constitui o plano na qual a ação 

ocorre. Caracteriza o grau de apropriação da ação pelo sujeito, medindo o grau de 

internalização da ação. Segundo a teoria de Galperin, a ação pode ser realizada de 

forma material (com objetos materiais) ou materializada com substitutos dos objetos 

na forma de desenhos, esquemas, diagramas ou modelos que expressem as relações 

essenciais entre os componentes do objeto de assimilação, no plano da linguagem 

externa (forma verbal externa) ou no plano mental.  

Grau de detalhamento, no qual se faz referência ao nível de detalhamento da 

ação em seus componentes estruturais (procedimentos estruturados passo a passo, 

ou seja, as operações). No processo de assimilação de novas ações, toda ação inicial 

deve ser realizada de forma detalhada, ou seja, executar todas as operações que se 

incluem inicialmente na estrutura até chegar o resultado final, na forma reduzida ou 

mental. Possibilita conhecer porque se realiza, em cada momento, uma ação dada e 

não outra, contribuindo para conscientizar a atividade. 

Grau de independência, que se refere a possibilidade de o estudante realizar 

corretamente uma ação com ou sem ajuda. O sujeito demonstra autonomia para 

progredir em uma etapa da atividade, sem depender da ajuda de um colega ou 

professor. Este indicador significa a possibilidade do aluno de resolver as diferentes 

questões de uma tarefa, sem precisar da ajuda do professor, de outro colega ou de 

alguma ajuda externa.  

 

 E as qualidades secundárias se descrevem como: 

 

Grau de solidez, que compreende a possibilidade de executar com sucesso 

uma ação, em algum momento depois de sua formação. É mensurado a plenitude do 

aprendizado do aluno, onde este utiliza os conhecimentos adquiridos por um longo 

tempo e o grau de detalhamento que considera o cuidado com os detalhes que exige 

a atividade;  
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Grau de domínio, no qual se destaca o grau de automatização da ação. As 

novas ações passam de uma fase em que todos os seus componentes estruturais são 

conscientes, para uma ação automatizada. Quando automatizada, a ação é executada 

com rapidez. 

Grau de consciência, que consiste na possibilidade de não só cumprir 

corretamente a ação como também de fundamentar, em forma verbal, seu 

cumprimento correto. O aluno é sujeito ativo da ação, sabendo qual a finalidade do 

seu ato, estabelecendo relações conscientes do objeto de estudo. Esse indicador de 

qualidade significa responder corretamente o problema que está resolvendo, de 

maneira tal que saiba argumentar o que está fazendo, não somente de um ponto de 

vista conceitual, como do procedimento que está utilizando para a solução da tarefa. 

Caráter racional, que demostra o número de condições essenciais que o aluno 

utiliza para orientar-se na execução da ação, assim, o caráter racional depende do 

conteúdo da Base Orientadora da Ação. 

De forma geral, o processo de internalização da orientação como atividade 

externa, materializada para ações mentais, implica a transformação da ação não-

generalizada para uma generalizada, da ação detalhada para a ação abreviada, de 

compartilhada, no plano interpsicológico, para independente, intrapsicológicas, de 

consciente, para automatizada (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). 

 

 

3.4. SUBSISTEMA DAS ETAPAS DE ASSIMILAÇÃO. 

 

O terceiro subsistema é relativo à assimilação propriamente dita, ou seja, às 

etapas que devem garantir a passagem da nova ação do plano externo ao plano 

mental. O esquema da formação por etapas da ação mental e dos conceitos permite 

formar (educar), em todos os estudantes, ações mentais de orientação geral 

adequada aos conceitos. A assimilação na perspectiva da teoria de Galperin, segundo 

a qual o desenvolvimento integral dos estudantes é uma finalidade, exige considerar 

os recursos cognitivos e afetivos dos quais dispõe o estudante, na sua história de vida, 

em seus interesses, motivos, desejos, envolvendo o próprio estudante na construção 

das condições favoráveis para aprender e se desenvolver como parte de um grupo, 

sem perder sua individualidade (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). 
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3.4.1 Etapa motivacional 

 

A primeira etapa é a motivacional, que permite estimular o aluno a participar do 

aprendizado. É uma etapa inicial que está associada às outras etapas. Essa etapa 

prepara o aluno para a assimilação de novos conhecimentos. Para Nuñez (2009), na 

etapa motivacional, o professor deve ter em conta a lei psicológica da disposição, a 

qual enuncia que o aluno, para estudar efetivamente, tem de estar preparado tanto no 

plano psicológico como no plano fisiológico. Não só os motivos para o aluno estudar 

devem ser levados em consideração, mas também a sua situação de vida, que pode 

ou não inibir a disposição para o estudo. Essa etapa pode ser considerada como 

preparatória, tanto do ponto de vista do organismo como da motivação. 

Em relação à motivação, como componente estruturante da atividade, Leontiev 

(1983, p.83), defende que: 

 

O conceito de atividade está necessariamente relacionado com o conceito de 
motivo. A atividade não pode existir sem um motivo; a atividade “não 
motivada” não acarreta uma atividade privada de motivo, mas sim uma 
atividade com motivo subjetivo e objetivamente oculto.   
 

Talizina (2000) defende que esta etapa é necessária, somente, naqueles casos 

em que os alunos não têm a motivação para a assimilação do material planejado. 

Nesse caso, segundo a autora, uma das vias para a criação da motivação cognitiva é 

a introdução de situações-problemas. Na grande maioria dos casos, o problema 

produz o desenho para encontrar a solução e conduzir para que os alunos tentem 

realizá-lo.  

Essa motivação precisa está presente em todos os momentos da atividade, 

participando de processo de assimilação. Segundo Nuñez e Gonzalez (1998), um fator 

que mobiliza a motivação no aluno, de caráter interno, é a aprendizagem por 

problemas, na qual a formação de conceitos se vincula à experiência dos alunos ao 

seu dia a dia, em que constatam a utilidade prática de seus conhecimentos. 

 

 

3.4.2 Etapa de estabelecimento da B.O.A. 
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A segunda etapa é representada pelo estabelecimento da Base Orientadora da 

Ação B.O.A.. Diante de alguns tipos de B.O.A. já explorados e teorizados neste 

capítulo, destaca-se a B.O.A. do tipo III. Essa B.O.A. apresenta características gerais, 

plenitude completa e obtenção independente. Ou seja, apresenta todas as condições 

essenciais para a construção do objeto de estudo, além de apresentar orientações 

completas das condições de construção desse objeto, a obtenção independente 

expressa que a elaboração da B.O.A. é independente do professor. 

 

Durante esta etapa, os estudantes conhecem a nova atividade e os 
conhecimentos que se incluem nela. Aqui, é importante não somente 
comentar com os alunos acerca de como devem solucionar os problemas 
correspondentes, mas sim mostrar o processo de solução (TALIZINA, 2000. 
p.140).   

 

Núñez e Gonzalez (1998) descrevem que a Base Orientadora da Ação (B.O.A.) 

é o sistema de condições em que o homem realmente se apoia ao exercer a atividade. 

O aluno pode elaborar o sistema de conhecimentos e estabelecer os modelos das 

ações a serem executadas com vistas à realização da atividade, assim como a ordem 

de realização dos componentes da ação: orientação, execução e controle.  

 

Na etapa da B.O.A., deve ser garantida a compreensão (significado) e a 
motivação (sentido) dos alunos para a elaboração do objeto de 
aprendizagem. Deve também ser promovida a reflexão consciente pelo aluno 
do processo de construção da Base Orientadora da Ação (NÚÑEZ, 2009, p. 
101). 
 

 

Essa etapa deve ser estabelecida num processo de elaboração do 

conhecimento de tal modo que os alunos possam construir, junto com o professor, o 

modelo da atividade que realizarão (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, neta etapa, os limites de aplicação de tal atividade (NÚÑEZ; GONZALEZ, 

1998). 

 

 

3.4.3 Etapa da formação da ação materializada 
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É importante que para que uma assimilação seja exitosa, a primeira forma da 
nova ação sempre deve ser material ou materializada, quer dizer, deve ser 
realizada diretamente sobre as coisas ou pelo menos com a representação 
condicional material, de modo que reproduza exatamente as relações 
essenciais das coisas (GALPERIN, 2013, p.442).   

 

Na terceira etapa, há a formação da ação materializada. Nessa etapa, o aluno 

começa a realizar a ação no plano externo, realizando um conjunto de operações, que 

compõe a ação. A execução dessa atividade é realizada em duplas de alunos. Nessa 

atividade, é essencial o uso do cartão de estudo, elaborado na B.O.A., como 

ferramenta na formação da habilidade. Nesse momento o aluno começa propriamente 

a realizar a ação, mas no plano externo, de forma desdobrada, detalhada, realizando 

todas as operações que entram na composição da ação. Nessa etapa, o aluno executa 

a ação e o professor controla o cumprimento de cada uma das operações. A execução 

da atividade realiza-se em um trabalho com duplas pois, dessa forma, os estudantes 

conseguem ter melhor domínio e compreensão do processo de aprendizagem. 

Durante a etapa materializada, para execução da atividade, o aluno se apoia 

nos esquemas da B.O.A. (cartão de estudo) nos quais aparecem registrados os 

conhecimentos, o procedimento ou composição operacional da ação, os meios de 

controle e outras informações sobre a atividade. O cartão de estudo permite 

individualizar o processo, uma vez que cada aluno pode contar com esse apoio 

externo para a realização da atividade. O cartão, ao conter o essencial da B.O.A., 

permite que o aluno aplique os conceitos que precisa assimilar sem que os tenha 

memorizado antes (NÚÑEZ; GONZALEZ, 1998).   

A materialização contribui fortemente para o processo de ensino, pois é preciso 

fazer algo, realizar alguma ação com o conteúdo trabalhado e, assim, promover o 

desenvolvimento consciente do aprendizado. 

 

 

3.4.4 Etapa da formação da ação no plano da linguagem externa 

 

A quarta etapa apresenta a formação da ação no plano da linguagem externa. 

Nuñez (2009) relata que a linguagem é instrumento-ferramenta da atividade de 

aprendizagem que permite compartilhar e dar sentido aos objetos da aprendizagem, 

complementando que se trata de um sistema simbólico básico de todos os grupos 
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humanos, sendo um mediador essencial entre o sujeito e sujeito, e o objeto-conteúdo 

da aprendizagem. 

 

A ação se liberta da dependência direta dos objetos quando passa para o 
plano da linguagem. Aí a ação é um relato acerca da ação sem nenhum tipo 
de execução material. Essa ação verbal se estrutura como um reflexo exato 
da ação realizada com o objeto à qual o sujeito se refere durante todo o tempo 
e se esforça por representa-lo (GALPERIN, 2013, p. 444). 

 

O uso da linguagem também promove a conscientização dos erros, pois o ato 

de verbalizar a ação promove a sua melhor compreensão. No momento que a 

linguagem acontece no plano exterior, o aluno verbaliza a ação e após esse momento, 

o mesmo pode usar essa linguagem, individualmente, no plano interior. 

Nesse momento, os elementos da ação são verbalizados por meio da escrita 

ou da fala, demonstrando apenas o domínio de sistemas simbólicos do objeto de 

estudo. Esse procedimento possibilita que o aluno possa refletir sobre sua 

compreensão do conceito de explicar as propriedades físicas das substâncias e 

materiais, de maneira que organize suas ideias com o colega de grupo, sem o apoio 

externo das fichas. Essa ação permite a generalização do uso do conceito. 

A questão da linguagem, como uma via de comunicação e de sua significação, 

é de vital importância na teoria de Galperin. A ação e a comunicação formam uma 

unidade. Quando se exige gradualmente que o estudante argumente, durante a 

solução do problema, desenvolve-se nele a capacidade para ter consciência sobre o 

que faz. Ao contrastar sua argumentação com o modelo de orientação, ele toma 

consciência a respeito de a solução ser correta ou não. Dessa forma, o estudante 

pode ter outro ponto de vista e avaliar sua própria atividade (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2015). 

Nesta etapa, os estudantes permanecem em dupla, sem o apoio do cartão de 

estudo, utilizando a linguagem externa, oral ou escrita. Os estudantes verbalizam seus 

conhecimentos e o processo de solução das tarefas, ou seja, enquanto realizam as 

ações de explicar vão pronunciando em voz alta os procedimentos que executam e a 

resposta encontrada. Neste momento, eles devem redefinir a compreensão dos 

conceitos e procedimentos em diferentes situações, articulando seus pensamentos 

enquanto resolvem os problemas, ao assumirem a posição de críticos ou monitores 

na atividade em dupla.   
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3.4.5 Etapa mental 

 

 A forma mental da ação é a etapa final no caminho da transformação da nova 

ação de externa em interna. Por sua origem, a ação mental está relacionada com a 

ação material e é seu reflexo. Substituindo as coisas reais, agora o objeto da ação, 

assim como sua composição operacional, tem caráter ideal, caráter de imagem 

(NUÑEZ, 2009). 

 

A etapa começa a partir do momento em que a ação começa a ser executada 
“para si”. Porém aí, suas condições se modificam no essencial. A tarefa de 
comunicação é substituída pela tarefa de reflexão e “falar para si” se converte 
em um meio de não transmissão de pensamento ao outro, mas da 
transformação do mesmo, em um objeto para melhor análise (GALPERIN, 
2013, p. 445). 

 

Nesta etapa os estudantes não realizam a ação de forma detalhada em todo o 

sistema de operações. Ao final desta etapa, eles já a têm formada mentalmente, 

transformando-a, como resultado desse processo, em fala interna, na qual se forma 

as imagens e as adequações a elas. Dessa maneira, a tarefa é solucionada de forma 

independente. Utilizam-se os mesmos tipos de tarefa, porém dando ênfase a 

exercícios de maior complexidade, que impliquem a transferência do conhecimento 

para novas situações.  

Galperin sugere a etapa da internalização do conhecimento como sendo a 

etapa mental. Essa etapa permite organizar a orientação geral do estudante no plano 

mental, ou seja, é uma etapa que possibilita o trabalho independente sem nenhum 

tipo de ajuda. A atividade de orientação para explicar propriedades físicas das 

substâncias e materiais ocorre no plano intrapsicológico. Nela, a ação da orientação 

é um fato do pensamento. É nesse momento que a ação pode ser automatizada em 

maior ritmo, adquirindo a forma de atividade por fórmula, sendo executada, nessa 

etapa, para si, de forma reduzida. A comunicação é substituída pela reflexão para a 

transformação do objeto em produto, segundo os objetivos e tarefas (NÚÑEZ; 

RAMALHO. 2015).  

 

Esquema 3 - As etapas mentais de assimilação. 
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Fonte: Núñez (2009); Núñez e Gonzalez (1998). 

 

As diferentes formas pelas quais a ação passa, desde suas primeiras 

realizações externas até a forma final mental, não se eliminam, mas se conservam e 

formam os degraus de uma escada que une sua base com o topo. Uma ação material 

razoada une-se com o ato de pensamento em relação à ação (GALPERIN, 2001b. 

Apud NÚÑEZ, 2009, p. 116).   

Galperin (2001a) destaca que são necessárias todas as etapas através das 

quais se realiza a ação com os componentes do conceito, para responder uma 

determinada pergunta, de forma que se estas estão ausentes, a assimilação da ação 

se dificulta. Entende-se que isto especialmente se refere à ausência das etapas da 

ação materializada e da ação no plano da linguagem externa, o que mais 

frequentemente acontece no ensino escolar tradicional. 

Núñez e Ramalho (2015) destacam que no controle final, é diagnosticado o 

nível de internalização da orientação, por meio da solução de situações problemas 

que demandam a habilidade de explicar propriedades das substâncias e dos 

materiais, dentro dos limites de generalização, de forma autônoma, sem o apoio 

externo. Far-se-á um teste, depois de passado um tempo, para conhecer a solidez da 

ação formada.  

Este capítulo fundamenta o planejamento do sistema didático sobre explicar as 

propriedades físicas das substâncias e materiais, proposto como produto desta 

dissertação, por isso, é um capítulo estruturante na formação da habilidade de explicar 
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as propriedades físicas das substâncias, materiais e suas aplicações, promovendo 

uma forma não fragmentada de aprendizagem, e sim integrada de forma sistêmica, 

sendo considerada uma referência para o ensino devido a sua potencialidade. 
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4. A HABILIDADE DE EXPLICAR A ESTRUTURA E PROPRIEDADES FÍSICAS DAS 

SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. UM OLHAR SOBRE O ENFOQUE SISTÊMICO 

FUNCIONAL ESTRUTURAL. 

 

Neste capítulo serão abordados os conhecimentos que sustentam a formação 

da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

materiais, assim como a abordagem proposta no produto dessa pesquisa, para o 

trabalho com esse conteúdo, com um enfoque sistêmico do tipo estrutural funcional, 

desenvolvido por Reshetova (1988), Núñez (1992). A princípio, é feita uma análise da 

habilidade de explicar, culminando na ação de explicar as propriedades físicas das 

substâncias. Posteriormente, é discutido o enfoque que estrutura os conteúdos de 

maneira sistêmica, que será proposto no produto desta dissertação. 

 

4.1. A HABILIDADE DE EXPLICAR COMO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO 

PARA APRENDER A ESTRUTURA E PROPRIEDADES FÍSICAS DAS 

SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. 

 

O estudo da estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, 

historicamente, centralizou os conhecimentos sobre Química, de maneira que os 

modelos explicativos se desenvolveram conforme a concepção de cada época, 

propiciando modelos bem elaborados que condizem com o momento atual da ciência 

e com sua história (BRASIL, 2002). 

A explicação envolve diferentes estratégias de comunicação, diferentes 

interesses, necessidades e motivações dos estudantes e do professor. A explicação 

não significa a reprodução de uma “explicação-pacote”, disponível no livro didático ou 

fornecida pelos professores ou colegas mais experientes, pois ela é um processo 

cognitivo-afetivo, que mobiliza de forma dinâmica o saber científico apropriado pelos 

estudantes para dar conta das razões que justificam a existência de um fenômeno ou 

processo químico (NÚÑEZ; SILVA, 2008).  

Na Didática das Ciências Naturais, há um consenso entre os pesquisadores 

sobre a necessidade de que seu ensino propicie aos estudantes condições para 

desenvolver habilidades cognitivo-linguísticas como a habilidade de explicar. Isso se 

justifica por vários motivos como, por exemplo, promover a melhor compreensão dos 
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processos de produção do conhecimento científico, da natureza das ciências e da 

própria aprendizagem desses conteúdos (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015).  

 

 

4.1.1. A habilidade de explicar 

 

O uso do termo explicar remete a um conjunto variado de significados, o que 

evidencia seu caráter polissêmico. Os variados significados estão ancorados em 

diversas perspectivas: filosóficas, epistemológicas, linguísticas, didáticas, entre outras 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). Com isso, essa pesquisa concentra-se na explicação em 

Ciências Naturais, por ser relacionada ao ensino de Química como uma habilidade 

cognitivo-linguística utilizada no processo de ensino.  

 

 

4.1.2. O conceito de habilidade 

 

A ação é composta por um conjunto de operações, de modo que a habilidade 

se realiza através de um sistema determinado de ações, e precisa das operações 

correspondentes para a execução da atividade final (REBUSTILLO; SARGUERA, 

1993). Os conhecimentos podem ser considerados como hábitos, que constituem um 

componente estável na formação da habilidade.  

 

A habilidade se forma sobre a base dos hábitos. Em uma atividade executada 
por um longo período de tempo, não poderá existir habilidade, estando 
presente apenas algumas ações que a constituíram. No entanto, a habilidade 
não se converte em hábitos, pois não se definiria como um sistema complexo 
de ações. Poderá se transformar em hábitos, certas operações como parte 
constituinte da ação que forma a habilidade dada (REBUSTILLO; 
SARGUERA, 1993, p. 31). 
 

A Ciência exige uma maneira específica para falar e escrever, demonstrando 

uma linguagem própria, que apresenta como característica um vocabulário especifico 

e precisão, em que alguns termos não podem ser generalizados para o cotidiano. Este 

vocabulário que compõe a linguagem científica, juntamente com a estrutura linguística 

propiciam as habilidades cognitivo-linguísticas (SANMARTÍ; IZQUIERDO; GARCÍA, 

1999). Essas habilidades estão presentes no momento de produzir ou compreender 

um texto científico. Estão diretamente relacionadas com habilidades cognitivas – 
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analisar, comparar, classificar, identificar... – e com estruturas conceituais construídas 

ao longo dos séculos que configuram a cultura e conhecimento científico. 

 

Esquema 4 – As habilidades cognitivo-linguística. 

 

 

 

Fonte: Sanmartí, Izquierdo e García (1999). 

 

 

Segundo Jorba (2000), as habilidades denominadas cognitivo-linguísticas 

estão, estreitamente, relacionadas com as tipologias textuais. Essa categoria de 

habilidade inclui: descrever, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar e 

demonstrar. Por isso, Núñez e Ramalho (2015, p.246), discutem que a escola, de 

forma geral, delega a aprendizagem da linguagem e, consequentemente, das 

habilidades cognitivo-linguísticas, à disciplina de Língua Portuguesa, 

desconsiderando o potencial e a importância da comunicação na aprendizagem das 

ciências e na compreensão da natureza do conhecimento científico. Os estudantes 

devem aprender a língua das ciências para compreender teorias, explicar processos 

e fenômenos, e desenvolver um pensamento científico como parte de sua educação 

científica. 
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Jorba (2000) reúne algumas características de explicar, como uma habilidade 

cognitivo-linguística, na visão de outros autores, representadas no esquema 5: 

 

Esquema 5 - a habilidade cognitivo-linguistica de explicar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jorba (2000). 

 

A habilidade se transforma em procedimento necessário para ação, que precisa 

ser assimilada pelo aluno antes deste assimilar o conteúdo. Explicar se apresenta 

como uma das habilidades que movimenta o ensino de ciências, através da 

capacidade intelectual que cultiva no estudante, em que se usa fatos e argumentos 

para entender um objeto ou fenômeno em análise.  

EXPLICAR 
Modificar um 

estado de 

conhecimento 

  

CCOCONHECIMN

TO 

Produzir razões ou 

argumentos de maneira 

ordenada. Estabelecer 

relações entre as razões ou 

argumentos que levam a 

modificar um estado de 

conhecimento. 

Se é concreto ou 

abstrato, vivido ou 

não, observável ou 

não, diretamente 

percebível ou não. 

Fazer 

compreender 

um fenômeno, 

um resultado, 

um 

comportamento. 

Produzir razões ou 

argumentos que 

enumerem qualidades, 

propriedades, 

características... 

Estabelecer 

relações casuais 

entre as razões 

e argumentos. 

A complexidade 

varia em função de 

Pretende  

Consiste em 
A partir de 

Comporta duas operações 
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Núñez (2009) descreve a relação entre os significados de Atividade, operação, 

habilidade e ação de forma que: 

 

Esquema 6 - Relação entre atividade, ação, habilidade e operação. 

 

 

 

Fonte: Núñez (2009). 

 

Nesse sentido, Núñez (2009, p.73-85) enfatiza que a atividade e a ação se 

diferenciam por sua relação específica com o motivo e o objetivo, porém possuem 

uma composição operacional análoga. A ação é uma parte da atividade, mas se 

distancia dela na medida em que o objetivo e o motivo não coincidem, portanto a ação 

é um processo orientado a um objetivo. A habilidade se caracteriza pelo sistema de 

operações sobre o qual o sujeito tem domínio, as operações ocorrem como um 

sistema de micro ações que dão à ação o caráter de processo continuo. 

Compreende-se que ação pode ser caracterizada por uma habilidade quando 

a mesma é assimilada e se tem domínio dela, nesse caso está representada pela ação 

de explicar. 
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4.1.3. Explicar em Ciências Naturais 

 

A habilidade de explicar permite estabelecer uma relação entre os objetos, 

processos e fenômenos, revelando os vínculos casuais, especiais e temporais (em 

caso de fatos históricos) e as consequências. Para o desenvolvimento, é preciso: 

 

 Determinar os aspectos essenciais do fenômeno; 

 Estabelecer uma conexão entre os aspectos para determinar as relações 

casuais, especiais e temporais; 

 Determinar fatores internos essenciais entre os objetos, fenômenos e 

processos que se estudam. 

 

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 porquê o 

fenômeno acontece (NÚÑEZ; SILVA, 2008). 

 

Esquema 7 - estrutura da explicação como procedimento 

 

 

 

Fonte: NÚÑEZ e SILVA (2008). 
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Explicar implica diferenciar o fenômeno de sua essência. A estrutura 

operacional da explicação implica conectar a situação inicial do fato com a final, por 

meio de diversas relações causa-efeito (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). 

Compreende-se que ação pode ser caracterizada por uma habilidade, nesse 

caso a ação está representada pela ação de explicar. O ato de explicar um objeto ou 

fenômeno consiste na relação do que é visto ou sentido, com a essência desse objeto 

ou fenômeno. O aluno que consegue explicar um conteúdo de química, usando essa 

relação, transforma o conhecimento do observável (ideia prévia) para o não-

observável (conhecimento científico). 

Assim, a habilidade de explicar demonstra ser uma atividade que se relaciona 

com um determinado conhecimento, com o intuito de esclarecer características de um 

objeto ou fenômeno. Portanto, faz-se necessário seu uso nas ciências como meio 

relevante para construção do método científico. 

Explicar como procedimento científico significa incrementar o entendimento de 

causas do fenômeno e, também, refere à prova empírica das proposições da teoria. 

A capacidade de predição está associada à possibilidade de predizer eventos que 

ainda não ocorreram e que podem ser explicados antes que se sucedam. Esta 

capacidade múltipla de descrição, explicação e predição é a constituição do “poder 

explicativo” de uma teoria (CONCARI, 2001). 

Alguns autores como Ogborn et. al. (1996), Martins, Ogborn e Kress (1999) e 

Jiménez Aleixandre et al. (2007) comparam a ação de explicar como uma estória.  

 

Explicar pressupõe imaginar um elenco de protagonistas, caracterizados por 
suas especificidades, as quais, juntos tomam parte em uma série de eventos, 
cujo desenrolar e cujas consequências derivam da natureza desses 
protagonistas. Existe, portanto, um mundo de protagonistas (elétrons, genes, 
etc.) que têm poderes próprios de ação e que interagem em sequências de 
eventos (uma corrente flui, proteínas são formadas, etc.). O resultado é o 
fenômeno a ser explicado (uma lâmpada acende, uma célula se desenvolve, 
etc.) (MARTINS, OGBORN e KRESS, 1999).  
 
Explicar é contar como os personagens (moléculas, átomos, elétrons, 
substâncias) atuam representando um fenômeno natural, de certa forma é 
narrar uma história. Inicialmente, é necessário representar os personagens, 
nomeá-los, definir e classificar estas entidades criadas pela ciência 
(JIMÉNEZ ALEIXANDRE et al., 2007). 

 

Segundo Núñez e Ramalho (2015), as Ciências Naturais não são apenas 

descritivas, são fundamentalmente explicativas, uma vez que uma de suas finalidades 

é criar modelos, teorias, leis que possam funcionar como explicações para o porquê 
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dos fenômenos e processos naturais. A explicação, dessa forma, supõe ultrapassar o 

fenômeno (o aparente) e penetrar na sua essência (como construção científica) para 

estabelecer relações diversas e complexas de causa e efeitos. 

A explicação e sua compreensão por parte do estudante pode melhorar através 

de modelos adequados. É importante propor como critério de seleção os modelos que 

se utilizam para o ensino, que tenham maior capacidade de generalização, maior 

capacidade para resolver problemas e que ao mesmo tempo ofereçam maior potencial 

para o aluno (CONCARI, 2001).  

Em uma discussão mais profunda sobre o uso de modelos nas explicações, 

Gómez Galindo (2013) revela que a construção de explicações por parte dos alunos 

permite unificar e organizar os conhecimentos e, nesse contexto, os modelos são 

considerados o centro da parte aplicativa de uma teoria e são vistos como projeções 

da teoria ao mundo. Assim, os fenômenos do mundo natural se interpretam 

teoricamente através dos modelos, os quais têm a dupla qualidade de recuperar as 

ideias centrais de uma teoria e de permitir gerar explicações sobre um fenômeno 

particular. 

 

Os alunos são parte ativa na generalização do sentido da atividade e, 
portanto, na generalização de explicações. Uma premissa inicial é que a 
construção de explicações e de modelos escolares está mediada pela 
atividade que os estudantes realizam (experimental, argumentativa, 
representacional) e pela colaboração com o outro (companheiro de classe ou 
professor) (GÓMEZ GALINDO, 2013, p. 13). 
 

Explicar nas ciências remete a uma ação frequente, que permite a 

compreensão dos métodos científicos e também dos objetos e fenômenos a serem 

pesquisados. Essa habilidade implica um hábito inerente à formação de um cientista, 

que desenvolve esse procedimento por meio da linguagem para atingir outros 

indivíduos e promover uma expansão de conhecimentos. 

O ato de explicar no ensino de química é favorável ao desenvolvimento da 

linguagem química por parte do aluno, além de aumentar o nível de abstração, devido 

à utilização de conhecimentos não-observáveis como o movimento, estrutura e 

organização das partículas que compõe uma substância em particular. 

Aprender ciências, particularmente química, significa aprender a descrever e 

explicar fenômenos e processos químicos, e, dessa forma, alargando-se os horizontes 

da percepção e adquirindo novos conhecimentos de como ultrapassar as aparências 

da análise dos fenômenos químicos e uso de teorias, modelos para interpretação e 
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compreensão que justificam a existência destes, o comportamento e as 

transformações de um estado para outro (NUÑEZ; SILVA, 2008). 

Algumas outras habilidades que permitem uma melhor compreensão de 

conteúdos da Química são as habilidades de observar e descrever, que estão 

associadas diretamente à ciência, como ação indispensável de um pesquisador diante 

de uma amostra. A habilidade de descrever deve permitir a representação mental do 

objeto ou fenômeno, levando em consideração a linguagem científica para a 

reprodução das características do objeto. A habilidade de observar conta com o auxílio 

da descrição, na qual são representadas todas as características e mudanças 

observáveis. As duas habilidades mencionadas têm relação direta com a explicação, 

ao explicar, se observa e descreve o que se vê. 

Ogborn, Kress, Martins e McGillicuddy (1996), na obra “Explaining Science in 

the Classroom”, destacam algumas dimensões importantes envolvidas no processo 

de explicação, das quais é necessário: 

 

 Criar diferenças na motivação das explicações; 

 Construir entidades que assumam funções nas explicações; 

 Transformar o conhecimento de forma a se tornar mais acessível; 

 Atribuir significação ao que é material. 

 

Núñez e Silva (2008) discutem essas dimensões e complementam que, nesse 

contexto, habilidade de explicar implica o uso de quatro ações por parte do sujeito que 

explica. Dentre estas estão: 

 

 Criar diferenças entre o fenômeno e a essência, ou seja, entre o 

conhecimento cientifico e o conhecimento cotidiano, em que essa diferença 

gera uma comunicação, na qual os fenômenos são comparados com a 

teoria, e o indivíduo faz uso da explicação para tentar diminuir essa 

diferença. Tal diferença é chamada de tensão semiótica. Assim, às vezes 

se torna mais difícil explicar objetos e fenômenos óbvios, pois estes 

transparecem que não necessitam de explicação. 

 Construir entidades ou definir as entidades que configuram a essência, 

que são necessárias para a formação da explicação. A essência do 
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fenômeno é formada por teorias ou modelos, organizada por um conjunto 

de entidades como conceitos, categorias, termos e etc. 

 Transformar o conhecimento, pois a explicação é uma forma que 

possibilita a transformação do conhecimento científico em uma narrativa, 

em que o aluno descreve a relação do que se observa (fenômeno) com o 

não-observável (essência). É importante o uso de metáforas e analogias 

no processo de estruturação da narrativa. 

Nessa narrativa, as entidades como personagens promovem coerência em 

relação ao sentido da teoria ou modelo científico. No entanto, é necessário 

ter cuidado com o termo personagem para não gerar um obstáculo de 

aprendizagem aos estudantes. 

 Atribuir significado ao que é material. Consiste em explicitar as relações 

entre o fenômeno e a teoria científica, ou seja, dar um novo sentido, uma 

nova representação. Nesse processo, se justifica o vínculo entre os dados 

e os fenômenos com a teoria ou modelo, aumentando a compreensão das 

causas do fenômeno. 

 

Esquema 8 – a explicação como construção de significados. 

 

 

 

Fonte: Ogborn (1998), apud Núñez e Silva (2008) 
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O aluno precisa conhecer o significado desse ato para aplicá-lo no momento 

certo e com todo o respaldo necessário. O sentido dessa habilidade concentra-se na 

relação direta entre o que é superficial no objeto e sua essência. Analogicamente, 

podemos considerar essa relação como um iceberg, no qual o que é observado 

representa uma pequena parte do que esse corpo congelado representa de fato. 

Portanto, se aluno consegue diferenciar o observável do não-observável, possui 

condições para explicar o objeto em estudo, mencionando todo o conhecimento 

superficial do objeto, que pode está associada as suas ideias prévias, e a essência 

desse objeto, que está diretamente relacionada ao conhecimento científico do mesmo. 

Sanmartí, Izquierdo e García (1999) utilizam a analogia do iceberg para 

demonstrar a dificuldade em compreender a habilidade cognitiva-linguística de 

explicar, pois em uma situação-problema se pergunta sobre aquilo que emerge ao 

mundo – ponta do iceberg –, porém, solicita que o aluno explique utilizando 

conhecimentos que formam parte da porção do iceberg que se encontra submergida, 

ou seja, o modelo científico.  

 

Figura 2 – A explicação como iceberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sanmartí, Izquierdo e García (1999). 

 

 

A explicação como iceberg 

Tudo aquilo que os 

alunos observam e 

conhecem. 

Aquilo que o aluno 

desconhece e que 

precisa conhecer 

para explicar. 
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Isso quer dizer que, para explicar é preciso que o aluno faça uma relação 

daquilo que é observável com o que não é observável. Ao explicar, o aluno se apropria 

da linguagem científica e diferencia características visíveis do objeto com aquelas que 

estão implícitas. Neste processo, o estudante desenvolve a abstração e o uso de 

modelos para associar as propriedades de um conceito ao objeto que deve ser 

explicado. Desenvolve também os métodos investigativos, inerentes aos cientistas, 

promovendo assim uma maior afinidade pela ciência. 

A habilidade de explicar não se resume a reproduzir uma resposta memorizada 

ou um mecanismo de resolução de uma pergunta sobre reações químicas ou 

conceitos relacionados. Essa habilidade penetra na origem do conceito e na estrutura 

da consciência do estudante em relação ao objeto ou fenômeno em estudo.    

 

 

4.1.4. Explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais. 

 

No estudo da Química como Ciência no Ensino Médio, a explicação é uma 

habilidade essencial para se compreender os comportamentos, as propriedades das 

substâncias e dos materiais, assim como os porquês de as substâncias se 

transformarem em outras. A explicação permite conferir sentidos aos conteúdos 

estudados ao relacioná-lo com o cotidiano, a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo 

de trabalho. Tornar os estudantes sujeitos ativos na construção de explicações sob 

fortes motivações pode tornar as aulas de Química mais interessantes e com forte 

poder de contribuir, não só com a aprendizagem como também com o seu  

desenvolvimento integral (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015).   

Considerando a importância do conhecimento da estrutura das substâncias, 

dos materiais e dos conhecimentos que relacionam composição, estrutura, 

propriedades e aplicações das substâncias, pode-se ter um quadro mais completo do 

objeto de estudo da Química. Esse quadro potencializa os estudantes para aplicarem 

modelos e teorias na explicação das substâncias, deduzirem propriedades e 

explicarem aplicações, assim como o caminho inverso: a partir das aplicações, 

relacionarem propriedades com a estrutura necessária (NÚÑEZ; SILVA, 2008). 

Portanto, diante de tamanha importância desse conteúdo no Ensino de 

Química, se faz necessário conhecer o teor dessa habilidade, assim como os modelos 
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científicos que ajudam a explicar as propriedades físicas a partir da estrutura das 

substâncias e materiais. 

 

 

4.1.5. A estrutura das substâncias e dos materiais, como base para explicar 

suas propriedades físicas. 

 

O conceito de substância e materiais está associado às suas propriedades. 

Dessa forma, é possível caracterizar as substâncias simples como um tipo de 

substância com um conjunto de propriedades constantes nas mesmas condições. O 

bom entendimento dessa definição de substância simples já faz evitar o erro na 

comparação com as misturas, em que o conjunto de suas propriedades não é 

constante. Essa substância simples também pode ser identificada como substância 

pura, porém a natureza não é composta de substância pura, e de forma realista é 

improvável que se obtenha uma substância com alto teor de pureza em condições 

normais. As substâncias se apresentam, predominantemente, de maneira conjugadas 

com outras substâncias, pois de acordo com a teoria das ligações químicas, isso gera 

estabilidade pela diminuição da energia potencial dos átomos que as compõe. Mas, 

então, qual seria o conceito de substância? Para responder a esta pergunta é preciso 

pensar em uma dimensão macroscópica e microscópica. 

Em um nível microscópico as substâncias se caracterizam como um material 

constituído por um conjunto de partículas iguais com a mesma composição e 

estrutura, enquanto que as misturas são materiais que apresentam partículas 

diferentes em composição e/ou estrutura. Ao nível macroscópico, a substância é 

entendida como um material que tem um conjunto de propriedades características e 

invariantes. Já as propriedades das misturas dependem da proporção em que se 

encontram cada uma das substâncias que a formam (NÚÑEZ; SILVA, 2008). 

De acordo com as propriedades também é possível caracterizar as substâncias 

que apresenta um conjunto de propriedades especificas definidas, de maneira que 

seja considerada como material puro e denominado de substância. Já os materiais 

em que as propriedades específicas variam não são considerados puros, isso porque 

são formados por mais de um tipo de substância, e por isso são denominados de 

materiais (SANTOS; MOL, 2013). Estes autores complementam essas definições de 

modo que o material possua mais de uma substância, enquanto que a substância é 
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tratada como um material que apresenta grau de pureza adequado aos parâmetros 

experimentais que se destina. A tendência de encontrar materiais na natureza é bem 

superior à de encontrar substâncias, pois, naturalmente, as substâncias se 

apresentam associadas a outras devido a maior estabilidade energética das partículas 

nessa situação. Assim, é comum os processos de separação de materiais para a 

purificação de substâncias, porém é improvável que essa purificação atinja índice 

máximo. Os reagentes de laboratório, por exemplo, apresentam um grau de pureza 

muito elevado; no entanto, até mesmo essas substâncias não apresentam 100% de 

pureza em sua composição.      

Essas definições reúnem características necessárias e suficientes para definir 

as substâncias e misturas, das quais essas últimas são consideradas como materiais. 

Porém, em grau mais avançado do conteúdo químico, o aluno precisa caracterizar as 

substâncias por meio de propriedades mais específicas, as quais são estruturadas por 

definições ao nível micro e representadas por observações ao nível macro. Estas são 

as propriedades das substâncias e materiais. O conjunto de propriedades específicas 

constantes caracteriza uma substância, de modo que é possível identificar essa 

substância em uma análise ou observação, já em relação aos materiais é difícil 

identificá-los de início, pois suas propriedades variam, sendo que é mais adequado 

separar as substâncias constituintes dos materiais, para que se tenha uma proporção 

da presença de cada componente na mistura.  

Retomando o que já foi apresentado, a maneira mais adequada para o estudo 

das substâncias e materiais perpassa por suas propriedades físicas, das quais 

derivam da composição química como a organização e estrutura dos átomos 

presentes nas partículas, os tipos de ligações que prevalecem nas partículas e as 

interações entre elas, além da estrutura e organização das partículas nas substâncias 

e materiais como o estado de agregação e o arranjo interno. Essa relação que advém 

de uma dimensão microscópica implica no conjunto das propriedades específicas das 

substâncias e materiais e é o fundamento básico para finalidade empregada. Assim, 

esses conhecimentos convergem as atenções para as aplicações das substâncias e 

materiais. Neste contexto, a Química contribui para os saberes relacionados à 

estrutura das substâncias em que é possível relacionar todas essa sequência por meio 

da representação: 
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Esquema 9 - relação das propriedades e estruturas das substâncias e dos 

materiais. 

 

 

 

Fonte: Núñez e Silva (2008). 

 

As substâncias se caracterizam com a estrutura e composição química, que se 

agrega com outras substâncias para proporcionar propriedades variantes que formam 

os materiais, os quais são empregados para diversos fins com aplicações 

dependentes das suas propriedades físicas. Com o domínio desse conhecimento, 

também é possível seguir o caminho inverso, visto que a partir de uma demanda é 

elaborada uma aplicação e estipula as propriedades necessárias, em que a 

composição e estrutura das substâncias precisem atender essas necessidades.  

  

 

4.2. O ENFOQUE SISTÊMICO COMO ABORDAGEM DE ENSINO PARA 

EXPLICAR AS PROPRIEDADES E ESTRUTURA DAS SUBSTÂNCIAS E 

MATERIAIS. 

 

No estudo da Química na educação básica, nos temas relativos às substâncias 

e aos materiais e suas propriedades, os conteúdos são apresentados nos livros 

didáticos numa sequência que vai da estrutura atômica para tabela periódica e, daí, 

para as ligações químicas, sem a articulação explícita que garanta a compreensão, 

pelos estudantes, dos sentidos das partes numa totalidade. É frequente encontrar 
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estudantes que não conseguem justificar o porquê dessa sequência e do papel de 

cada bloco temático na configuração do todo. Essa problemática exige dos 

professores um conhecimento profissional e uma atitude inovadora que lhes permitem 

pensar e tomar decisões sobre a organização e o desenvolvimento da assimilação 

sólida dos conteúdos, o que potencializa, portanto, a aprendizagem dos 

conhecimentos da educação química pelos estudantes (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). 

O ensino fragmentado é uma realidade nas escolas de nível médio, sendo que 

dessa maneira é conflituoso para o aluno relacionar os conteúdos e conhecimentos 

assimilados com o seu dia a dia. Uma B.O.A. proposta para esse embargo é a 

sistematização de conteúdos, visando organizá-los de maneira que façam sentido e 

tenham significado para os estudantes, explicitando a aplicação de conceitos 

abstratos e conduzindo-os a um nível concreto de entendimento. 

Núñez (2009) defende que essa situação suscita a necessidade de resolver 

problemas importantes na hora da seleção e estruturação dos conteúdos de uma 

disciplina, na qual destaca: 

a) Organizar o conteúdo da disciplina de forma tal que, sem ampliar o seu 

volume, ao mesmo tempo, ofereça ao aluno toda a bagagem de 

conhecimentos necessários para a sua formação; 

b) Garantir formação de habilidades e capacidades específicas exigidas 

pela escola, dos métodos de pensamento que permitem aplicar, de forma 

independente e criativa, os conhecimentos em situações típicas e novas, 

além de obter novos conhecimentos. 

 

Núñez (2009, p.168) continua e atenta que ao fazer uma análise dos programas 

das disciplinas da escola é demonstrado que os conteúdos não se encontram 

estruturados de acordo com os princípios acima citados. É característico neles: 

 

a) Um volume de conceitos e categorias, muitas vezes maior que os 

procedimentos, ou métodos de diagnósticos, ou solução de tarefas; 

b) A distribuição da carga horária favorece, em grau máximo, a transmissão 

de conhecimentos; 

c) Uma estruturação heterogênea do conteúdo em que cada tema constitui 

o estudo de um fenômeno particular, isolado de uma essência que os 

unifica. Isso explica a diversidade de sequências na exposição do material 
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em uma mesma disciplina. Ao não se mostrar o aluno a sequência de uma 

apresentação das partes da disciplina como um sistema, a lógica da 

referida disciplina não é revelada e nem fundamentada; 

d) Ainda que incluam métodos ou procedimentos, estes são particulares, 

não se evidenciando uma estratégia de desenvolvimento de procedimentos 

gerais; 

e) Os conteúdos geralmente são desvinculados do contexto-histórico 

pertencente à realidade da escola. 

 

Diante dessa temática, Reshetova (1988, p.39) declara que o pensamento 

teórico é uma categoria histórica. Toda época tem suas características de pensamento 

teórico e os métodos para organizar os conhecimentos científicos em um sistema. A 

revolução técnico-científica forma o “estilo” do pensamento teórico que caracteriza o 

planejamento gnoscológico de “objeto como sistema”. 

As ideias de sistematicidade se convertem no aspecto mais importante das 

teorias científicas fundamentais e da concepção contemporânea e dialética do mundo. 

O tipo sistêmico do pensamento científico não, somente, é característico para 

solucionar problemas práticos complexos da atividade transformadora. A solução 

exitosa e criadora, fundamentada e responsável de muitos problemas da atividade 

profissional em qualquer esfera de trabalho, depende da capacidade de pensar de 

forma sistêmica; neste aspecto consiste uma das necessidades atuais dos 

conhecimentos científicos e da atividade prática (RESHETOVA, 1988). 

O que se busca é uma melhor sistematização dos conhecimentos escolares, 

na qual a variedade de fenômenos particulares estudados na química se expressem 

através de uma invariante, com características estruturais funcionais estáveis em cada 

nível do sistema. 

Levando em conta a base da teoria Histórico-Cultural e a teoria de Galperin, 

orientada através da base de orientação da ação do tipo três, a estruturação sistêmica 

dos conteúdos é fundamental no processo de formação da atividade, pois se leva em 

conta que existe uma efetividade maior do aluno na resolução de problemas quando 

este pensa de maneira sistêmica (NUÑEZ, 2009, p.171). Este autor destaca que 

independente da ciência a ser trabalhada, pode-se realizar o trabalho de maneira 

sistêmica, e acrescenta que o conceito de sistema pode ser entendido como um 

conjunto de objetos que é separado do meio e integrado em um conjunto, levando-se 
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em consideração sua participação na qualidade resultante ou efeito final desse 

conjunto. 

O enfoque-sistêmico é um termo coletivo, no qual também se determinam as 

direções metodológicas que aparecem em diferentes ciências concretas unificadas 

por unidade, que tenham tendência a estudar seus objetos como sistema 

(RESHETOVA, 1988, p. 47). Na verdade, essa metodologia sistematizada está na 

essência do conhecimento científico, de modo que as teorias não são isoladas e para 

serem validadas precisam resistir as variações de diversos objetos e fenômenos, 

demonstrando um caráter integrado. 

 

O enfoque sistêmico como método científico geral é a concentração dos 
princípios mais importantes da dialética, que é a unidade de fenômenos e 
essência, de natureza contraditória da existência de objetos. O domínio do 
enfoque, em particular do sistema, forma a posição dialética-materialista do 
mundo.” (RESHETOVA, 1988, p.58). 

 

A abordagem sistêmica no estudo sobre as propriedades das substâncias e 

materiais surge como uma proposta inovadora que quebra a tendência fragmentada 

dos conteúdos, no ensino atual. Essa realidade de fragmentação dos conteúdos, 

desprezando o todo e o conhecimento de caráter global, já vem sendo combatida pela 

contextualização demasiada de determinadas ferramentas didáticas e projetos 

pedagógicos que demonstram que a saída é a relação da Química com o dia a dia do 

aluno. Porém, apesar de contextualizar, a maneira como os conteúdos são abordados 

não estruturam o pensamento científico do estudante. 

 

 

4.2.1 O conceito de sistema 

 

Reshetova (1988, p.48) descreve que qualquer objeto da ciência 

contemporânea pode ser analisado como um sistema específico que tem certa 

precisão qualitativa. A definição geral do conceito de sistema reflete as relações 

dialéticas da integridade do objeto e de sua descrição interna, assim como o caráter 

contraditório de sua natureza e da originalidade qualitativa de todas suas partes 

componentes (elementos). Na investigação sistêmica, a ênfase se dá na revelação de 

diversidade das relações e vínculos dentro do objeto em sua inter-relação com o meio. 
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Por isto os conceitos mais diretos que estão próximos aos conceitos do sistema, são 

os conceitos de estrutura e meio. 

Nuñez (2009, p. 173) destaca que existe um conjunto de características que 

devem ser analisadas no enfoque-sistêmico, dentre os quais: 

a)  Os componentes, que são todos os elementos que fazem parte do 

sistema. É preciso conhecer a composição do sistema, assim como as 

inter-relações. 

b)  A estrutura, que compreende as relações estabelecidas entre os 

elementos e o sistema, unindo de forma integral as partes do sistema, 

garantindo certa estabilidade. Cada sistema tem sua estrutura interna. 

Na estruturação do sistema, são revelados dois aspectos: o estático, que 

inclui as relações entre componentes do ponto de vista do espaço; e o 

dinâmico que se caracteriza pela interação entre os elementos no tempo. 

c)   Relações funcionais, que são as ações desempenhadas pelo sistema, 

de maneira horizontal como coordenação e de maneira vertical com 

subordinação dos elementos. A coordenação permite a concordância entre 

unidades distintas, enquanto que a subordinação tem caráter definidor, pois 

implica em uma ordem e significação de cada componente.  

d)  Integração, que corresponde aos mecanismos que garantem a 

estabilidade do sistema. Essa característica possibilita a existência de um 

conjunto de qualidades específicas como um todo e garante o 

funcionamento e o desenvolvimento de um sistema. 

e)  Interdependência com o meio, que é tudo aquilo não faz parte do 

sistema. Entre o sistema e o meio é produzida uma interação constante que 

possibilita seu aperfeiçoamento. 

 

Essas características constituem um sistema adequado para aplicação em 

objeto de estudo científico, considerando que se eliminar um dos elementos que o 

constituem, o sistema se desestrutura, assim como o todo, ou o conjunto, reforça a 

função dos elementos isolados. Esse método no ensino pode ser fundamentado na 

filosofia do materialismo dialético e histórico, com duas variantes separadas: o 

enfoque sistêmico genético desenvolvido por N. S. Sálmina e o enfoque funcional-

estrutural desenvolvido por Z. A. Reshetova. 
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4.2.2 O enfoque sistêmico genético 

 

Neste enfoque, desenvolvido por N. G. Sálmina descreve o objeto complexo 

como resultado do desenvolvimento de um elemento inicial do sistema, denominado 

de célula. Esse objeto é considerado geneticamente, pois considera a origem das 

propriedades integrais do sistema, em que as relações genéticas do sistema 

constituem o tipo principal de relações de desenvolvimento do sistema. O conceito 

célula expressa as determinações teóricas concretas de um fenômeno típico, 

particular que se manifesta na prática (NUÑEZ, 2009).  

 

O conteúdo que denota o conceito célula deve ser concebido como uma 
“realidade objetiva” que aparece e existe antes que os outros fenômenos 
possam aparecer. Por essa razão, suas determinações não devem ser 
obtidas pela comparação e a abstração de traços comum, já que supões que 
eles existam antes destes. O conceito célula expressa as determinações 
teóricas concretas de um fenômeno típico, particular, que se dá na prática 
sensível, na experiência e na prática social. A partir do conceito célula, das 
contradições inerentes a ele e das leis de seu desenvolvimento, o aluno pode 
construir, por uma atividade de pesquisa, o objeto de estudo no estado 
desenvolvido. (NUÑEZ, 2009, p.179). 

 

Nuñez (2009, p. 179) destaca quais as características da célula no enfoque 

sistêmico genético: 

a) É a relação simples 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. 

 

Nuñez (2009) usa como exemplo o tema “estrutura das substâncias e 

propriedades” para trabalhar o enfoque sistêmico genético, em que o conceito célula 

seria: “o elétron no átomo”, organizando três temas da Química que comumente, estão 

dissociados:  
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 Estrutura atômica;  

 Lei periódica, propriedades atômicas periódicas; 

 Ligação química e propriedades das substâncias 

 

Esses subtemas se desenvolvem por um fio condutor, que seria o conceito 

célula “o elétron no átomo” (2009, p. 180). 

 

 

4.2.3 O enfoque sistêmico funcional-estrutural. 

 

O enfoque sistêmico funcional-estrutural foi desenvolvido por Z. A. Reshetova, 

no qual é descrito o objeto no seu nível mais desenvolvido, dando destaque à 

composição e estrutura do objeto de estudo, garantindo seu funcionamento em um 

sistema maior. Os elementos do sistema se ligam por meio de uma estrutura-

funcional, que tem características estáveis, denominadas de invariantes, que 

representam os núcleos generalizadores, que são a essência do conhecimento ou 

habilidades a formar nos alunos. Isto é, o objeto de assimilação (NUÑEZ, 2009). 

 

A variedade qualitativa dos elementos como parelhas dentro do todo, se 
manifesta nas relações ou vínculos que formam os sistemas. Estes vínculos 
sintetizam uma qualidade nova, inerente ao objeto como um todo. Por isto, a 
questão acerca da natureza deste objeto, de sua essência, é a questão 
acerca da variedade de sua estrutura interna. Esta última como formação 
estável que tem um sistema determinado de qualidades, se conserva em toda 
diversidade de variantes concretas de sua existência, determinando a 
invariante do sistema. (RESHETOVA, 1988, p. 48).  

 

No enfoque funcional-estrutural, a dinâmica de buscar a essência da 

diversidade dos fenômenos em que está expressa se descreve como o objeto de 

estudo em seu nível mais desenvolvido, em sua totalidade, e se destaca na 

composição e estrutura que garantam seu comportamento em um sistema maior. O 

tipo de ligação principal, formador de sistema, é o funcional estrutural.  

Para Nuñez (2009, p. 176), o objeto de estudo é considerado como um conjunto 

e subsistemas estruturais hierarquizados em níveis, como invariantes em cada nível. 

Com isso, é necessário que o objeto representado pelo conteúdo da disciplina seja 

descrito, empregando três tipos de linguagem: 
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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 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 específica vinculada ao tema da ciência particular (os 

conceitos, as teorias, etc). 

 

Ainda de acordo com Nuñez, a estruturação do conteúdo da disciplina, segundo 

o enfoque sistêmico funcional-estrutural, deve cumprir os seguintes requisitos: 

a)  Oferecer aos alunos 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 à 

ciência em particular. 

Esses dois enfoques sistêmicos, mencionados neste trabalho, apresentam dois 

aspectos importantes, de acordo com Nuñez (2009, p.184), determinando que no 

enfoque sistêmico genético, o objeto é complexo e considerado geneticamente, do 

ponto de vista da origem das propriedades integradas do sistema. Enquanto que, no 

enfoque sistêmico funcional-estrutural, é considerado uma série de subsistemas 

estruturais funcionais hierarquizados, de níveis com invariantes em cada um destes. 

Esse autor ainda destaca que a estruturação sistêmica dos conteúdos é um dos 

fatores que contribuem para garantir o êxito do ensino, segundo a teoria de 

assimilação de P. Y. A. Galperin, pois oferece ao aluno um sistema adequado para 

orientação da atividade. 

Seguindo como referência Núñez e Ramalho (2015), o produto desenvolvido 

por esta pesquisa organiza os conteúdos do geral ao particular, a partir da abordagem 

do tipo funcional-estutural, de maneira que nesse enfoque, a dinâmica da busca da 
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essência, na diversidade dos processos em que se manifesta (explicar as 

propriedades físicas das substâncias e materiais), descreve o objeto de estudo em 

sua forma mais desenvolvida, em sua totalidade, destacando-se a sua composição e 

a estrutura que garanta seu funcionamento em um sistema maior. Assim, o principal 

tipo de vínculo formador do sistema é o funcional-estrutural. Núñez destaca, ainda, as 

características funcionais de cada nível do sistema estável, denominados de 

invariante, que representam o núcleo das generalizações que são a essência do 

conhecimento e da habilidade geral: orientação para a solução de um conjunto de 

problemas na mesma classe ou mesmo tipo (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). 

 

 

4.2.4  O conceito de invariante 

 

Segundo Reshetova (1988, p.61), os conhecimentos acerca do objeto e 

sistematizados pelo esquema de sua análise sistêmica adquirem uma medida elevada 

de generalização. Dessa maneira, se manifesta a invariante do sistema, que 

representa a relação essencial que forma o sistema, que pode ser utilizado em uma 

análise de qualquer tipo concreto de sistema, analisando as condições de qualquer 

problema da esfera objetal. 

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 

garantam seu funcionamento em um sistema maior. Nesse enfoque, o tipo de enlace 

principal entre os elementos do sistema é o estrutural-funcional, sendo estes 

formadores do sistema. Destacam-se 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 

alunos, isto é, o objeto de assimilação (NÚÑEZ, 2009, p. 175).   

Núñez e Ramalho (2012) compreendem que o enfoque sistêmico do tipo 

funcional-estrutural pressupõe a apresentação do objeto de estudo como um sistema 

complexo. 

 

Esquema 10 - Sistema complexo sobre a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais. 
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Fonte: Pesquisa, 2016. 

 

 

Esses autores complementam que a finalidade é detectar o mecanismo de sua 

origem, funcionamento e desenvolvimento. O sistema complexo é interpretado como 

uma formação integrada, no qual as propriedades integradas específicas não se 

reduzem às propriedades de seus componentes e nem se extraem destes. O objeto 

de estudo se considera como um conjunto de subsistemas estruturais funcionais 

hierarquizados, em níveis, com invariantes em cada um dos níveis (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2015). 

 

 

4.2.4.1  A invariante para explicar as propriedades físicas das substâncias, materiais 

e suas aplicações.  

 

De acordo com Núñez e Ramalho (2015), cada habilidade geral apresenta uma 

estrutura operacional como sistema lógico que caracteriza o modo de agir na solução 

de tarefas de um mesmo tipo, as quais demandam essa habilidade (invariante). Essa 
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estrutura invariante da orientação constitui o objeto de assimilação consciente durante 

o processo de formação da habilidade. Ressalta-se que é modelo da atividade como 

orientação que deve passar pelas etapas de assimilação para se transformar, como 

orientação, num ato do pensamento, numa estrutura mental. O domínio da invariante 

da habilidade supõe o conhecimento dos limites de aplicação dessa invariante, ou 

seja, os casos nos quais é possível aplicá-la.  

A invariante, que tem o papel do modelo da orientação, está associada a outros 

momentos da atividade: o modelo da execução e do controle. No entanto, o modelo 

da orientação está presente em todos os momentos da atividade, servindo como 

núcleo orientador. Seguindo a abordagem sistêmica do tipo funcional-estrutural para 

formar a habilidade de explicar as propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais, a pesquisa toma como referência a invariante elaborada por Núñes (1992). 

 

Quadro 10 - A invariante para explicar as propriedades físicas das substâncias, 

matérias e suas relações com as aplicações. 

MODELO 

EPISTEMOLÓGICO 

MODELO DO OBJETO 

“EXPLICAR A ESTRUTURA 

E PROPRIEDADES 

FÍSICAS”. 

MODELO DA AÇÃO. 

SISTEMA DE 

OPERAÇÕES. 

A explicação nas 

Ciências Naturais é 

uma via de produção 

de conhecimentos 

cientificamente 

validados na 

comunidade 

científica, enquanto 

uma forma de 

conhecimento da 

cultura universal. 

Explicar a estrutura e 

propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais 

significa correlacionar as 

propriedades macroscópicas 

(fenômeno) com os modelos 

teóricos (essência) nos quais 

se podem encontrar 

argumentos para justificar as 

causas desses 

comportamentos das 

substâncias e dos materiais 

nas condições dadas. 

 Determinar a 

composição a partir de 

fórmulas; 

 Determinar a natureza 

dos átomos que entram 

na composição da 

substância; 

 Determinar o tipo de 

ligação entre os átomos 

segundo a natureza dos 

átomos ou segundo a 

diferença de 

eletronegatividade; 
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 Determinar o tipo de 

partículas presentes e a 

estrutura da substância; 

 Caracterizar o tipo de 

interação entre as 

partículas, assim como 

a intensidade relativa 

das interações; 

 Correlacionar a 

propriedade com o 

modelo teórico e dar 

razões para o porquê 

desse comportamento 

da substância nas 

condições dadas. 

 

Fonte: Núñez (1992), Núñez e Ramalho (2015). 

 

Segundo Núñez e Ramalho (2015), nessa estrutura invariante da ação 

(habilidade) se inclui a dimensão epistemológica, uma vez que a explicação em 

Ciências Naturais se situa num contexto dessa natureza. 

A invariante definida vai ser uma referência para os estudantes reestruturarem 

a orientação que eles usam para resolver situações do mesmo tipo, dentro dos limites 

de generalização (situações de substâncias com ligações iônicas, covalentes e 

metálicas) e propriedades físicas como: estado físico, solubilidade em diversos 

solventes, condutividade do calor e da eletricidade, temperaturas de fusão e ebulição, 

dureza, maleabilidade, ductilidade, dentre outras. Essa situação possibilitará ser 

relacionada com as aplicações das substâncias e dos materiais em diferentes esferas 

como a indústria, a ciência, no dia a dia, e demais ocasiões.  

Com isso, esse capítulo se apresenta como eixo estruturante da pesquisa ao 

descrever uma abordagem moderna e integradora que propicia um melhor 

envolvimento de conteúdos que, geralmente, são trabalhados de maneira isolados, 

proporcionando um maior significado para o ensino do tema.  
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Assim, a proposta do sistema didático, elaborado como produto desta 

dissertação, aborda a formação da habilidade de explicar as propriedades das 

substâncias, materiais e suas aplicações, de maneira sistêmica por meio do enfoque 

funcional-estrutural.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo discute uma estratégia metodológica como caminho para estudar 

o desempenho e erros dos candidatos nos vestibulares da UFRN entre os anos de 

2009 a 2013, para explicar as propriedades físicas das substâncias e dos materiais e 

sua relação com as aplicações. 

Sendo assim, essa metodologia apresenta-se como eixo estruturante da 

pesquisa, a qual fornece a descrição dos dados da pesquisa, com a descrição dos 

tipos de questões exploradas – objetivas - pelo vestibular da UFRN, e a análise do 

desempenho dos candidatos em relação aos objetos de estudo da pesquisa. Esse 

capítulo também fundamenta as categorias a serem analisadas, considerando os 

objetivos da pesquisa.  

 

 

5.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Estudos recentes sobre a análise de questões do vestibular da UFRN trazem 

como ponto de partida a análise do desempenho dos candidatos, relacionando esses 

dados com a maneira pela qual os conteúdos científicos são assimilados pelos 

estudantes e as dificuldades de aprendizagem a eles associados, Dias (2008), Soares 

(2010) e Núñez, Ramalho (2012). Estes estudos abordam um tratamento qualitativo a 

partir de dados quantitativos dos relatórios e provas do vestibular. Com isso, os dados 

quantitativos são importantes para caracterizar o desempenho dos candidatos, 

culminando em uma análise qualitativa desses dados. Gómez Mendoza (2000) 

confronta de forma simplificada essas duas categorias de análise, de modo que, 

 

na análise quantitativa o importante é o que aparece com frequência, assim 
a frequência é um critério. Na análise qualitativa o importante implica a 
novidade, no interesse e no valor de um tema, por meio da presença ou 
ausência destes fatores.  

 

Bardin (2011, p. 144) define que a abordagem quantitativa fundamenta-se na 

frequência de aparição de determinados elementos da mensagem, enquanto que a 

abordagem qualitativa se estabelece com indicadores não frequenciais, que podem 
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ser submetidos a inferências, de modo que a presença ou ausência de um indicador 

possa constituir um índice tão frutífero quanto a frequência de aparição. 

Portanto, a pesquisa é conduzida para uma abordagem quantitativa e 

qualitativa, articulando de forma dialética essas duas dimensões da análise de dados, 

sendo que a dialética supera essa dicotomia existente, considerando que tal 

separação não passa somente de uma abstração necessária ao processo de 

conhecimento (RAMÍREZ; BLANCO, 2006).   

Minayo (2004) destaca que a lógica dialética introduz na compreensão da 

realidade o princípio do conflito e da contradição como algo permanente e que explica 

a transformação. Ramírez e Blanco (2006) demonstram que a relação dialética entre 

a abordagem qualitativa e quantitativa é única e exclusivamente momentos de uma 

mesma coisa, pois são determinações abstratas, que se contrapõem e, por sua vez, 

se pressupõem. Nesta pesquisa, é importante entender essa relação, de forma que 

os dados analisados complementem-se nas duas abordagens. 

Portanto, a análise dos dados teve um enfoque qualitativo, trazendo aspectos 

descritivos como método de análise. Esse método, segundo Raigada (2002), 

compreende que a análise descritiva tem por objetivo a identificação e catalogação da 

realidade empírica dos textos ou documentos, mediante a definição de categorias ou 

classes de seus elementos. (2002, p.9). 

Por esta razão, a pesquisa assumiu um caráter descritivo, de maneira que se 

procure   Identificar e caracterizar os erros associados às respostas incorretas, além 

de criar hipóteses sobre possíveis dificuldades de aprendizagem que possam explicar 

esses erros. A metodologia da pesquisa fundamenta-se em pesquisas que estudam 

os erros e dificuldades de aprendizagem nas avaliações. No esquema 011, mostra-se 

a lógica da organização da metodologia da pesquisa: 

 

Esquema 11 - Organização metodológica da pesquisa. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



100 
 

 

 

5.2  DESCRIÇÃO DA FONTE DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados trabalhados e analisados têm como fonte o Observatório da Vida do 

Estudante Universitário – OVEU – que se apresenta como um portal eletrônico 

disponível na internet, o qual constitui um centro de informações estatísticas sobre 

estudantes que ingressam na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

arquivando documentos de referência sobre o acesso ao Ensino Superior desta 

instituição, contribuindo, dentre outras finalidades, com a coleta de dados para 

pesquisa acadêmica. O Observatório da Vida do Estudante Universitário é vinculado 

à Comissão Permanente de Vestibular – COMPERVE, que disponibiliza também as 

provas dos vestibulares, que serão analisadas nessa pesquisa. 

As provas e relatórios pesquisados referem-se aos últimos cinco anos do 

exame seletivo, que envolve os anos entre 2009 e 2013, de modo que se explore: 

 As provas objetivas de Química entre 2009 e 2013. 

O vestibular da UFRN acontecia durante três dias, de maneira que no primeiro 

dia os estudantes respondiam às perguntas de um caderno de provas objetivas, com 

sessenta questões distribuídas da seguinte forma: doze questões de Química, doze 

questões de Física, doze questões de Matemática, doze questões de Biologia e doze 

questões de língua estrangeira. Este dia de provas referia-se às áreas de 

conhecimento das Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, assim como 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

 As questões apresentavam-se como perguntas objetivas de múltiplas 

escolhas. A questão ou item de múltipla escolha tem a seguinte estrutura: 

 

 Um enunciado, no qual se apresenta a situação-problema 

contextualizada, que corresponde a uma habilidade ou sub-habilidade; 

 Um comando, que articula o enunciado à resposta; 

 Quatro opções de repostas, das quais: três são incorretas, denominadas 

de distratores; e uma inquestionavelmente correta, denominada de 

gabarito. 
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Em Química, assim como nas demais disciplinas, as questões   consideravam 

conhecimentos específicos de cada área, definidas por um programa no qual era 

priorizada a formação básica do candidato por meio do ensino médio.  

 

 Desempenho das questões objetivas de Química; 

O desempenho foi obtido por meio dos relatórios de análise de itens das provas, 

que se constituem como parâmetros de análise sobre o desempenho dos candidatos 

em todas as questões envolvidas no certame de um determinado ano. Esse relatório 

demonstra as porcentagens de escolha de cada alternativa por parte dos candidatos, 

destacando o índice de acerto de cada questão como a porcentagem de candidatos 

que tiveram êxito. Outra informação apresenta a proporção de candidatos que 

anularam a questão, por marcação dupla ou por não responder.  

Os relatórios são fontes de dados quantitativos que possibilitam interpretações 

do caráter cognitivo do aluno, quando relacionado com as questões da prova. Essa 

associação dos dados com as provas é necessária para análise, pois apenas com o 

relatório só é possível observar o total de candidatos presentes e o índice de acerto 

efetivo da prova como um todo. 

Os dados obtidos constituem-se como fontes confiáveis, pois, nas provas 

analisadas, as opções de respostas às perguntas não possuem alternativas absurdas 

à situação proposta por cada questão, ocorrendo com mesma possibilidade de 

escolha por parte do candidato. Assim, a prova é organizada de tal maneira que todas 

alternativas são passíveis de acertos, sem favorecer procedimentos cognitivos 

relacionados com a memorização (DIAS, 2008). 

A quantidade de candidatos, cujos dados foram obtidos das questões objetivas 

das provas de Química, por ano, está na tabela 4:  

 

Tabela 1 - Quantitativo do número de candidatos de 2009 a 2013, para as provas 

objetivas. 

 

 

ANO 
NÚMERO TOTAL DE 

CANDIDATOS 

2009 23.171 
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2010 24.602 

2011 25.149 

2012 26.354 

2013 24.493 

TOTAL 123.769 

 

Fonte: COMPERVE. 

 

Como se observa na tabela, são significativas as quantidades de candidatos 

em cada vestibular, o que confere uma dimensão quantitativa, relevante ao estudo. 

O grande número de candidatos retifica a seriedade da COMPERVE como 

instituição que presta um serviço de alta qualidade para a sociedade, que foi por muito 

tempo importante para diversos jovens no momento de ingresso à UFRN. O grande 

número de candidatos e o mínimo de falhas durante o certame geram um alto grau de 

confiança e transparência na obtenção dos dados necessários para esta pesquisa. 

 

 

5.3 CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

As categorias de análise são determinantes para pesquisa por guiar o estudo 

dos dados obtidos e organizados anteriormente.  

 

A categorização é uma operação classificada de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o 
gênero (analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns desses 
elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 
 

As categorias de análises têm como fundamentação as teorias e fontes 

adotadas na construção desse trabalho, incluindo as reflexões e discursões que 

compõem o referencial teórico adotado nos capítulos anteriores (DIAS, 2008).  

As categorias analisadas durante a pesquisa englobam: o índice de acerto, 

peso das questões sobre o tema, o erro, o conteúdo conceitual, sub-habilidades e a 

natureza da questão. 
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5.3.1 Índice de acerto 

 

O índice de acerto também pode ser considerado como grau de dificuldade 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2012), pois corresponde à porcentagem de acertos em cada 

questão, e diz respeito ao que conhece e reponde corretamente. De forma objetiva, 

significa a porcentagem de estudantes que responderam de maneira correta cada 

pergunta. 

O índice de acerto é expresso no relatório disponibilizado pelo OVEU e 

demonstra a porcentagem de acerto de cada questão por parte dos estudantes, diante 

do número geral de candidatos presentes. Seu cálculo é de fácil compreensão. 

 

Figura 3 - Cálculo do índice de acerto 

 

 

 

Fonte: Núñez e Ramalho, 2012. 

 

Dependendo do índice de acerto, é possível mensurar o grau de dificuldade ou 

facilidade da questão, levando-se em consideração os valores de porcentagens. Nas 

questões objetivas, este índice depende da porcentagem de candidatos que 

escolheram a alternativa correta. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Classificação do índice de acerto da questão objetiva. 

 



104 
 

Intervalo de resposta correta (%) Índice de acerto 

          Maior que 90 Muito alto 

  Entre 70 e 90 Alto 

               Entre 40 e 70 Médio 

Entre 10 e 40 Baixo 

Menor que 10 Muito baixo 

 

Fonte: Núñez e Ramalho (2012). 

 

 

5.3.2 O peso das questões 

 

O peso da questão considerou a dimensão do objeto de estudo da pesquisa, 

diante de todas as questões apresentadas nas provas de Química. Esta categoria 

demonstrou a relevância da habilidade de explicar a estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e materiais para o Vestibular da UFRN, a cada ano. 

 

5.3.3 O erro 

 

Na perspectiva da teoria histórico-cultural, os erros são parte do processo 

de assimilação do conteúdo escolar e uma expressão da relação entre aquilo que 

se sabe e aquilo que se procura saber (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). O erro pode 

ser definido em termos de desvio da resposta do estudante em relação ao padrão 

estabelecido ou ao modelo da atividade (NÚÑEZ, 2009). 

Essa é a categoria que busca analisar o tipo de erro que o candidato 

cometeu, ao escolher a alternativa incorreta. Assim é possível identificar os 

conteúdos que envolvem o objeto de estudo, nos quais os candidatos não 

obtiveram sucesso, com base no IA – Índice de Acerto – cujos resultados servirão 

para identificar a tipologia de erro mais frequente observada para cada conteúdo 

conceitual (DIAS, 2008). 

Os erros foram classificados de acordo com o conteúdo conceitual e sub-

habilidade. A partir dessa análise foi identificado o tipo de erro em relação à 

alternativa incorreta assinalada pelo candidato. 
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5.3.4 Conteúdo conceitual 

 

O conteúdo se refere ao conhecimento químico explorado pela questão, 

sendo que nessa pesquisa será feita análise de conteúdos conceituais que estão 

incorporados no estudo da estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

materiais e suas aplicações, seguindo como referência as orientações curriculares 

do ensino médio e o programa de estudo da disciplina de Química proposto pela 

COMPERVE. 

Os conteúdos necessários para o entendimento da estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e materiais compreendem a natureza atômica, as ligações 

químicas e as propriedades físicas das substâncias, de modo que, envolva: 

 

Natureza do átomo 

 Estrutura atômica 

 Semelhança atômica 

 Propriedades periódicas 

 Tabela periódica 

 Configuração eletrônica 

Ligações químicas  

 Ligações covalentes, iônicas e metálicas. 

 Compostos químicos 

Estrutura das substâncias e dos materiais 

 Polaridade das ligações 

 Moléculas e estruturas de sólidos 

 Tipos de interações intermoleculares 

 Geometria molecular 

 Força das interações intermoleculares 

Propriedades físicas e suas aplicações 

 Densidade 

 Solubilidade 

 Temperatura de fusão e ebulição 

 Propriedades dos metais 
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Estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais 

 Compreensão global das propriedades físicas e aplicações, por meio da 

estrutura das substâncias e dos materiais.  

 

Portanto, os conteúdos analisados estão na base desta relação que contempla 

grande parte dos conhecimentos envolvidos na abordagem do objeto de estudo desta 

pesquisa. 

 

 

5.3.5 Sub-habilidades 

 

A habilidade é um tipo de atividade cognoscitiva, prática e valorativa, ou seja, 

que coloca o conhecimento em ação. Os conhecimentos teóricos existem 

relacionados com umas ou outras ações que estruturam as habilidades (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2012). 

As habilidades são consideradas como procedimentos. Para contemplar o 

domínio das estratégias exigidas pelos procedimentos priorizados pelas questões das 

provas, é importante descrever o significado que tais procedimentos assumem, 

conforme se apresenta na questão (DIAS, 2008). No entanto, isso não impede que 

outros tipos de habilidades surjam, sendo caracterizadas e analisadas durante a 

pesquisa.  

A habilidade a ser analisada é a de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias, seguindo como orientação a estrutura operacional da Base 

Orientadora da Ação (B.O.A.) e suas sub-habilidades: 

 Determinar a composição a partir de fórmulas; 

 Determinar a natureza dos átomos que entram na composição da 

substância; 

 Determinar o tipo de ligação entre os átomos, segundo a natureza dos 

átomos ou segundo a diferença de eletronegatividade; 

 Determinar o tipo de partículas presentes e a estrutura da substância; 

 Caracterizar o tipo de interação entre as partículas, assim como a 

intensidade relativa das interações; 
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 Correlacionar a propriedade com o modelo teórico e dar razões para o 

porquê desse comportamento da substância nas condições dadas; 

 Correlacionar as propriedades com as aplicações, caso necessário. 

 

 

5.3.6 Natureza da Questão 

 

A natureza da questão discursiva ou objetiva indica a interpretação da 

questão com relação à forma de organizar os conhecimentos para sua resolução. 

Ou seja, é definida como a organização e estruturação da questão em termos de 

articulação de conhecimentos, dentro de um conteúdo que os envolva. 

Seguindo a Base Orientadora da Ação (B.O.A.) da habilidade de explicar a 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, a classificação das 

questões em relação a essa categoria de análise estabelece a distinção entre 

questões. As subcategorias podem ser representadas como: 

 

 Parcial – em que a sub-habilidade é identificada como uma operação 

da B.O.A. de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais. 

 Integrada – em que é necessário realizar todas operações da B.O.A. 

de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

materiais, ou a operação completa que corresponde a correlacionar 

a propriedade com o modelo teórico e dar razões para o porquê 

desse comportamento da substância nas condições dadas; 

 

 

5.4 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a análise das questões, foi utilizado um formulário com a identificação da 

questão e todos os dados necessários para observação de cada categoria (Apêndice 

1). O formulário auxiliou na observação dos distratores, que representam as 

alternativas incorretas de cada questão.  
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Essa organização inicial serviu para melhorar a visualização e representação 

dos dados obtidos pelas provas e relatórios, visto que facilitará na interpretação da 

análise posterior, com o uso das categorias de análises. 

A organização dos dados aconteceu por meio da análise de cada questão 

(Apêndice 2), seguindo as categorias de análise. A leitura dos dados propiciou a 

formatação de tabelas e quadros que demonstrem o quantitativo de cada 

categorização. 

Desta forma, o capítulo apresenta uma orientação sobre o percurso 

metodológico proposto e implementado pela pesquisa, contemplando os objetivos 

específicos, alcançando o objetivo geral. As análises feitas sobre as provas de 

Química do vestibular da UFRN, assim como os relatórios desempenho 

disponibilizados pelo OVEU/COMPERVE, serão determinantes para estruturar o 

sistema didático, como produto educacional da dissertação fundamentada na teoria 

da assimilação por etapas mentais de Galperin para a formação da habilidade de 

explicar as propriedades físicas das substâncias, os materiais e suas aplicações.   
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6 RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e discussões relativos ao 

desempenho dos candidatos dos vestibulares da UFRN, nas provas objetivas de 

Química, realizadas entre os anos de 2009 e 2013, sobre a habilidade de explicar a 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais, assim como a 

interpretação dos erros e desempenho referentes a este tema.   

De acordo com os dados fornecidos pelo Observatório da Vida do Estudante 

Universitário – OVEU, cento e vinte e três mil, setecentos e sessenta e nove 

candidatos realizaram as provas objetivas durante o período pesquisado. 

  Inicialmente, as discussões no capítulo se desenvolverão na ordem das 

questões de estudo, envolvendo os dois primeiros objetivos específicos da pesquisa, 

de acordo com as categorias estipuladas no percurso metodológico deste trabalho.  

1. Qual o peso das questões sobre explicar as propriedades físicas das 

substâncias e materiais, nas provas de química dos últimos vestibulares da 

UFRN? 

2. Quais os conteúdos relacionados com a habilidade de explicar as 

propriedades físicas das substâncias e materiais são privilegiados nas 

provas, e em que frequência esses conteúdos são explorados? 

3. Qual o desempenho dos candidatos, em cada questão, com relação aos 

conteúdos que abordam a habilidade de explicar a estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e materiais? 

4. Qual a natureza da questão, relacionada às operações utilizadas para 

explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, 

seguindo a Base Orientadora da Ação sobre o conteúdo?  

5. Quais erros podem ser identificados nas respostas incorretas, 

assinaladas pelos candidatos, sobre a habilidade de explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e materiais? 

 

Os termos de caráter quantitativos serão organizados em tabelas e quadros 

para melhor entendimento e comparação dos dados. Também será oportuno 

demonstrar as questões como orientação para reflexão e esclarecimentos das 

análises realizadas (Apêndice 2). 
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6.1 PESO DAS QUESTÕES SOBRE EXPLICAR A ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

FÍSICAS DAS SUBSTANCIAS E DOS MATERIAIS NO VESTIBULAR DA UFRN. 

 

A importância do tema em análise, como eixo estruturante do ensino de 

Química, transparece na observação das questões. Trata-se de um conteúdo 

significativo na formação do aluno, que envolve conceitos e teorias fundamentais no 

entendimento da Química, sendo indispensável para a construção do conhecimento 

científico.  

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 quinze questões sobre a habilidade de explicar 

a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais, como se observa 

na tabela 3. 

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, com exceção do vestibular de 

2012, no qual foi abordado de maneira enfática nas questões de caráter discursivo, 

fora dessa pesquisa.  

 

Tabela 3 - Peso das questões sobre estrutura das substancias e dos materiais e 

suas propriedades físicas no vestibular da UFRN. 

 

Ano do Vestibular. 

Número de questões 
sobre propriedades 
das substancias e 

materiais. 

Porcentagem em 
relação às questões 

objetivas da prova de 
Química (%) 

2009 04 33,33 

2010 03  25 

2011 03  25 

2012 0  0 

2013 05  41,66 

TOTAL 15  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As porcentagens estão relacionadas ao número de questões de Química, que 

foi equivalente a doze, nas provas, em cada ano. O ano de 2013 revelou ter maior 

frequência de questões sobre a habilidade de explicar a estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e dos materiais, com cinco perguntas. 

Os anos de 2010 e 2011 mantiveram o número de três questões, com maior 

frequência no ano de 2009, sendo quatro questões.  

Esses dados comprovam a importância da habilidade em análise, de maneira 

que se trata de um tema de destaque nas provas realizadas. Com base nessa 

pesquisa, esse conteúdo priorizava a atenção dos candidatos, de modo que o peso e 

importância nas provas de Química poderiam ser o diferencial no seu desempenho.  

 

 

6.2 ÍNDICE DE ACERTO 

 

Considerando o aproveitamento dos candidatos nas questões objetivas sobre 

explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais, é possível 

quantificar o desempenho dos candidatos sobre o tema. Essa demonstrou uma faixa 

variada de desempenhos por questões, compreendendo o índice mais baixo igual a 

17,1% e o mais alto igual a 62%, ambos no ano de 2013.  

Nessa categoria não observou uma tendência durante os anos, com índices em 

uma disponibilidade bastante aleatória.   

  

Quadro 11 - índice de acerto das questões objetivas. 

 

Ano Questão 
Índice de 

acerto 

Candidatos que acertaram a 

questão (%) 

2009 

Questão 1 Baixo 31,1 

Questão 2 Baixo 22,3 

Questão 3 Médio 41,5 

Questão 4 Baixo 23 

2010 Questão 5 Baixo 37,7 
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Questão 6 Médio 61,8 

Questão 7 Baixo 38,0 

2011 

Questão 8 Baixo 33,5 

Questão 9 Médio 47,9 

Questão 10 Médio 52,6 

2013 

Questão 11 Médio 43,8 

Questão 12 Médio 45,4 

Questão 13 Baixo 17,1 

Questão 14 Médio 62 

Questão 15 Médio 53,3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quadro 11, observa-se que, no geral, o desempenho dos vestibulandos 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 nos anos de 2011 e 2013 houve maior 

frequência do índice de acerto considerado médio, demonstrando um avanço no 

desempenho dos candidatos em relação ao ano de 2009 e 2010, cujas questões, em 

sua maioria, apresentam índice de acerto baixo.  

 

 

6.3 CONTEÚDOS CONCEITUAIS AVALIADOS NAS PROVAS. 

 

Os conteúdos que compõe a ação de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e dos materiais estão explicitados na metodologia desta pesquisa, de 

maneira que seguem o modelo proposto pela Base Orientadora da Ação (B.O.A.) 

considerando a relação entre os conceitos e as ações, assim como as matrizes dos 

vestibulares realizados nos anos em análise. 
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Tabela 4 - Conteúdos conceituais avaliados nas provas. 

 

Conteúdo Conceitual 
Quantidade de vezes 

que se avalia. 

Porcentagem em 
relação ao número total 
de questões analisadas 

(%) 

Estrutura das substâncias 
e materiais. 

06 40 

Natureza atômica  04 26,7 

Estrutura e propriedades 
físicas das substâncias e 

materiais (integral). 
02 13,3 

 
Ligações químicas. 02 13,3 

Propriedades físicas e 
suas aplicações. 

01 6,7 

TOTAL 15 100 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 4, são mostrados os resultados da análise para determinar os 

conteúdos conceituais do tema analisado nas provas.  

Dentre os conteúdos em análise, destaca-se o estudo da estrutura das 

substâncias e materiais (40%). Esse conteúdo conceitual se apresenta no ensino de 

Química, assim como nas provas em análise, como fundamental, pois explora os 

modelos representativos das substâncias, com a disposição de seus átomos em 

estruturas moleculares, iônicas ou metálicas. 

A natureza atômica, ou estrutura atômica, também obteve uma frequência 

significativa (26,6%), pois a abordagem desse conteúdo envolve a estrutura do átomo 

com suas variações e semelhanças, assim como suas características essenciais 

(propriedades periódicas), incluindo também estrutura eletrônica dos átomos. Tal 

conteúdo conceitual é fundamental na iniciação do estudo de Química, assim como 

na compreensão das substâncias e materiais. 

O conceito de estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais 

(13,3%) se apresenta na pesquisa de maneira integral, que será discutida na categoria 

sobre a natureza da questão. Esse conteúdo conceitual envolve todos os 
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conhecimentos necessários e suficientes para explicar as substâncias e materiais. 

Portanto, trata-se de uma questão completa em que o aluno precisa ter domínio da 

habilidade como um todo. 

As ligações químicas representaram 13,3% dos conteúdos analisados. Esse 

conteúdo conceitual envolve as ligações iônicas, covalentes e metálicas, que são 

fundamentais para entender a estrutura das substâncias e materiais. De acordo com 

a pesquisa realizada no referencial teórico, a relevância desse tema é indiscutível para 

o aprendizado da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais. 

 As propriedades físicas das substâncias e dos materiais abordam as principais 

características físicas, como temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, 

densidade, maleabilidade, ductilidade, condutividade elétrica, estado de agregação, 

dentre outras. Tais propriedades, relacionadas as suas aplicações práticas, 

representaram 6,7% dos conteúdos analisados nas provas. 

Os conteúdos conceituais em análise compõem os conhecimentos necessários 

na formação da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais. O estudo da estrutura das substâncias e materiais, assim 

como a natureza atômica, apresentam maior valor, pois envolvem conceitos muito 

trabalhados no ensino médio como: estrutura atômica; semelhança atômica; 

propriedades periódicas; polaridade de ligações, geometria das moléculas; estrutura 

dos compostos iônicos e metálicos; dentre outros. Esses conhecimentos envolvem 

uma interpretação sub-microscópica das substâncias e dos materiais. 

Pozo e Gomez et al. (1991) discutem que os erros relacionados tanto a 

estrutura das substâncias e dos materiais, como a estrutura atômica, podem ser 

influenciadas pela confusão na distribuição, proximidade e ordem das partículas nos 

sólidos, líquidos e gases.     

 

 

6.4 SUB-HABILIDADES DA HABILIDADE GERAL, AVALIADAS NAS PROVAS.  

 

Considerando que a habilidade geral é explicar a estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e dos materiais, a base orientadora para essa ação envolve 

operações que se presentam como sub-habilidades. A análise dessa categoria 
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descreve qual sub-categoria, na sequência estabelecida pela B.O.A., está sendo 

avaliada pela questão. 

Habilidades como determinar e correlacionar estão associadas à habilidade 

geral de explicar, assim como descrever, caracterizar e observar. A análise não 

evidenciou todas as operações necessárias para a formação da habilidade de explicar 

a estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, porém duas questões 

(13,3%) abordam a operação que envolve todas as demais para sua resolução, como 

mostrado na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Sub-habilidades da habilidade geral, avaliadas nas provas. 

 

 
Habilidades Gerais 

 
Quantidade de vezes 

que se avalia 

Porcentagem em 
relação ao número 
total de questões 

analisadas (%) 

Determinar o tipo de 
partículas presentes e a 
estrutura da substância 

e dos materiais. 

06 40 

Determinar a natureza 
dos átomos que entram 

na composição da 
substância. 

04 26,7 

Correlacionar a 
propriedade com o 

modelo teórico e dar 
razões para o porquê 
desse comportamento 

da substância nas 
condições dadas. 

02 13,3 

Determinar o tipo de 
ligação entre os átomos 
segundo a natureza dos 
átomos ou segundo a 

diferença de 
eletronegatividade. 

02 13,3 

Correlacionar as 
propriedades com 

aplicações. 
01 6,7 

TOTAL 15 100 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentre todas as sub-habilidades analisadas, a que aparece em maior 

quantidade é a de determinar o tipo de partículas presentes e a estrutura da 

substância (40%). A mesma manteve uma correspondência direta com o conteúdo 

conceitual da estrutura das substâncias e dos materiais, assim como a sub-habilidade 

de determinar a natureza dos átomos que entram na composição da substância 

(26,7%), com o conteúdo conceitual da natureza atômica. 

A sub-habilidade de Correlacionar a propriedade com o modelo teórico e dar 

razões para o porquê desse comportamento da substância nas condições dadas 

(13,3%) esteve associada aos conteúdos: estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e materiais. Essa operação envolve as demais, tendo caráter completo 

na formação da habilidade geral. 

A operação para determinar o tipo de ligação entre os átomos segundo a 

natureza dos átomos ou segundo a diferença de eletronegatividade (13,3%) também 

demonstrou uma B.O.A. representação, por está diretamente relacionada ao conteúdo 

de ligações químicas, reafirmando a importância desse conhecimento para 

compreensão do objeto de estudo. 

Correlacionar as propriedades com suas aplicações (6,7%) envolve a operação 

sobre o conteúdo das propriedades físicas das substâncias e materiais e suas 

aplicações. Neste caso, apesar da sub-habilidade ser a última operação da Base 

Orientadora da Ação, não irá satisfazer a habilidade de explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais como um todo, pois não uma 

envolve uma compreensão global dessa ação. 

As sub-habilidades foram analisadas como operações inerentes a Base 

Orientadora da Ação de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

dos materiais. Nesta análise, essas operações apresentaram uma relação direta com 

os conteúdos conceituais analisados na categoria anterior. Dessa maneira, entende-

se que as operações com maior frequência abordaram a compreensão sobre a 

estrutura das substâncias e materiais e a natureza atômica, com todos os 

conhecimentos que fundamentam esses conteúdos.  

 

 

6.5 NATUREZA DA QUESTÃO 

 



117 
 

Uma outra questão de estudo a ser respondida na pesquisa foi caracterizar a 

natureza das perguntas, segundo sua totalidade de integração dos conteúdos que 

envolvem o tema. 

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 a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais. De acordo 

com os dados mostrados na tabela 5, a operação de correlacionar a propriedade com 

o modelo teórico e dar razões para o porquê desse comportamento da substância nas 

condições dadas, demonstra ser uma sub-habilidade de caráter completo, 

estabelecendo que a questão seja completa, sendo determinada com de caráter 

integral. Esse tipo de questão apresentou menor frequência, haja vista que envolve 

todas as operações necessárias e suficientes para a execução da habilidade de 

explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais. 

 

Tabela 6 - Quantidade de perguntas segundo a integração. 

 

 
Tipo de pergunta 

 
Quantidade de vezes 

que se avalia 

Porcentagem em 
relação ao número 
total de questões 

analisadas (%) 

Fragmentada 13 86,66 

Integrada 02 13,33 

Total 15 100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desse modo, de acordo com a tabela 6, das quinze questões em análise, duas 

(13,3%) são integrais. As demais (86,66%) representam questões de natureza parcial, 

com a realização fragmentada da ação de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e materiais. 

Essa análise demonstra que a grande maioria das questões abordam os 

conteúdos de maneira fragmentada, o que seria um reflexo da forma de aprendizado, 

no ensino de Química. No entanto, as questões com caráter integral sinalizam que a 

sistematização dos conhecimentos não é tão difícil quanto parece ser.  
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6.6 ERROS INFERIDOS DOS DISTRATORES. 

 

Neste item são analisadas as questões das provas, para identificar e 

caracterizar os erros. Nas questões objetivas das provas de Química existiam uma 

alternativa correta e três incorretas, denominadas de distratores. Assim sendo, um 

total de quarenta e cinco alternativas incorretas foram pesquisadas. 

Como foi explicitado na metodologia da pesquisa, foi elaborado um protocolo 

de análises, destacando as categorias de análises, neste caso os erros, os quais 

foram inferidos por meio dos distratores, relacionando-os a possíveis erros. Essa 

análise teve como fundamento a revisão da literatura sobre a temática em estudo. 

 A análise desses distratores buscou identificar o erro que o estudante cometeu 

ao assinala-la. Assim, observou-se a ação que o candidato realizou. Das quinze 

questões analisadas, foram reconhecidos quarenta e cinco distartores, dos quais 

alguns se repetiram. Esses erros foram identificados em quinze alternativas incorretas 

diferentes, como se apresenta na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Erros que se repetiram nas análises. 

 

Erros 
Quantidade de vezes que 

apareceram 

Associa a estrutura da substância 

sódio, com átomos isolados, ao 

modelo de um gás nas condições 

ambiente. 

2 

Atribui ao sódio do composto iônico, 

sua distribuição eletrônica no estado 

neutro. 

2 

Atribui a um radical livre uma carga 

elétrica 
2 

Atribui a configuração do silício a um 

não-metal. 
2 

Atribui a estrutura do grafite ao 

diamante. 
2 
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Atribui a um composto com estrutura 

de moléculas polares, solubilidade em 

solvente apolar. 

3 

Atribui alta temperatura de ebulição a 

uma substância com estrutura menor. 
2 

TOTAL 15 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os demais erros encontrados nas alternativas incorretas apresentaram 

frequência unitária, no decorrer das análises, totalizando trinta erros em que o 

estudante: 

 Desconsidera que o grupo “NH2” possa formar uma ligação de 

hidrogênio. 

 Atribui uma ligação iônica a uma ligação covalente. 

 Descarta o fenômeno de ressonância no anel benzênico. 

 Atribui alta afinidade eletrônica a um metal do grupo Ia. 

 Atribui alta energia de ionização a um metal do grupo Ia. 

 Classifica um metal do grupo Ia como alcalino-terroso. 

 Estabelece a estrutura da espécie hidrogênio, com átomos isolados, por 

ser um gás. 

 Associa o número de prótons do núcleo do cátion sódio, ao número de 

elétrons. 

 Associa o desemparelhamento de elétrons para toda estrutura do radical 

livre. 

 Atribui um caráter metálico ao elemento silício. 

 Atribui a estrutura da propanona ao etano. 

 Atribui a semelhança entre átomos com mesmo número atômico ao 

fenômeno de isomeria. 

 Associa a semelhança de mesmo número atômico a átomos com mesmo 

número de nêutron. 

 Associa a semelhança de mesmo número atômico a átomos com mesmo 

número de massa. 
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 Denomina a ductilidade de dureza do material. 

 Denomina a ductilidade de maleabilidade do material. 

 Denomina a ductilidade de elasticidade do material. 

 Atribui um éter a estrutura de um álcool. 

 Atribui um éter a estrutura de um aldeído. 

 Atribui um éter a estrutura de um ácido carboxílico. 

 Atribui carga negativa do composto a um cátion. 

 Atribui a um ácido inorgânico a estrutura de um hidróxido. 

 Atribui a um óxido básico, caráter de óxido ácido. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de afinidade eletrônica. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de eletronegatividade. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de potencial de ionização. 

 Condiciona uma exceção à regra do octeto, como motivo da estabilidade 

de todos gases nobres. 

 Atribui a estabilidade, segundo a regra do octeto, ao penúltimo nível de 

energia dos gases nobres. 

 Atribuí a estabilidade dos gases nobres ao dueto e ao penúltimo nível 

dos gases nobres. 

 Atribui baixa temperatura de ebulição a uma substância com estrutura 

maior. 

 

Considerando a quantidade de estudantes que escolheram os distratores, por 

questão, em cada ano, temos um quantitativo do número de candidatos que 

assinalaram o erro apresentado. Vale ressaltar que um aluno pode ter cometido mais 

de um erro em diferentes questões, demonstrando que a soma de todos os candidatos 

apresentados no quadro que segue seja maior que o número total de estudantes que 

realizaram as provas. 

 

Quadro 12 - Quantidade de erros relacionadas com os distratores. 

 

Erros relacionados 
com os distratores. 

Quantidade de 
candidatos que 

cometeram os erros. 

Porcentagem em 
relação ao número 
total de candidatos 

nas provas analisadas 
(%) 
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Desconsidera que o grupo 
“NH2” possa formar uma 
ligação de hidrogênio. 

2.294 1,85 

Atribui uma ligação iônica 
a uma ligação covalente. 

5.329 
4,30 

Descarta o fenômeno de 
ressonância no anel 

benzênico. 

8.295 
6,70 

Atribui alta afinidade 
eletrônica a um metal do 

grupo Ia. 

3.985 
3,22 

Atribui alta energia de 
ionização a um metal do 

grupo Ia. 

12.026 
9,72 

Classifica um metal do 
grupo Ia como alcalino-

terroso. 

1.969 
1,59 

Associa a estrutura da 
substância sódio, com 
átomos isolados, ao 

modelo de um gás nas 
condições ambiente. 

8.712 

7,04 

Estabelece a estrutura da 
espécie hidrogênio, com 
átomos isolados, por ser 

um gás. 

4.819 

3,89 

Atribui ao sódio do 
composto iônico, sua 

distribuição eletrônica no 
estado neutro. 

14.945 

12,07 

Associa o número de 
prótons do núcleo do 

cátion sódio, ao número 
de elétrons. 

2.850 

2,30 

Atribui a um radical livre 
uma carga elétrica 

9.373 
7,57 

Associa o 
desemparelhamento de 

elétrons para toda 
estrutura do radical livre. 

5.929 

4,79 

Atribui um caráter 
metálico ao elemento 

silício 

5.560 
4,49 

Atribui a configuração do 
silício a um não-metal. 

3.789 
3,06 

Atribui a estrutura do 
grafite ao diamante. 

8.463 
6,84 

Atribui a estrutura da 
propanona ao etano. 

6.765 
5,46 

Atribui a semelhança 
entre átomos com mesmo 

número atômico ao 
fenômeno de isomeria. 

9.280 

7,50 
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Associa a semelhança de 
mesmo número atômico a 

átomos com mesmo 
número de nêutron. 

2.691 

2,17 

Associa a semelhança de 
mesmo número atômico a 

átomos com mesmo 
número de massa 

4.728 

3,82 

Denomina a ductilidade de 
dureza do material. 

2.188 
1,77 

Denomina a ductilidade de 
maleabilidade do material. 

8.274 
6,68 

Denomina a ductilidade de 
elasticidade do material 

2.615 
2,11 

Atribui um éter a estrutura 
de um álcool. 

5.206 
4,21 

Atribui um éter a estrutura 
de um aldeído. 

3.571 
2,88 

Atribui um éter a estrutura 
de um ácido carboxílico. 

3.093 
2,50 

Atribui carga negativa do 
composto a um cátion. 

4.605 
3,72 

Atribui a um ácido 
inorgânico a estrutura de 

um hidróxido. 

4.801 
3,88 

Atribui a um óxido básico, 
caráter de óxido ácido. 

4.335 
3,50 

Atribui a um composto 
com estrutura de 

moléculas polares, 
solubilidade em solvente 

apolar. 

13.324 

10,76 

Atribui a um metal do 
grupo Ia, alto valor de 
afinidade eletrônica. 

4.899 
3,96 

Atribui a um metal do 
grupo Ia, alto valor de 

eletronegatividade. 

5.241 
4,23 

Atribui a um metal do 
grupo Ia, alto valor de 
potencial de ionização. 

10.140 
8,19 

Condiciona uma exceção 
à regra do octeto, como 

motivo da estabilidade de 
todos gases nobres. 

3.845 

3,11 

Atribui a estabilidade, 
segundo a regra do 

octeto, ao penúltimo nível 
de energia dos gases 

nobres 

2.645 

2,14 

Atribuí a estabilidade dos 
gases nobres ao dueto e 
ao penúltimo nível dos 

gases nobres. 

2.792 

2,25 
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Atribui alta temperatura de 
ebulição a uma substância 

com estrutura menor. 

8.793 
7,10 

Atribui baixo temperatura 
de ebulição a uma 

substância com estrutura 
maior. 

2.645 

2,14 

       

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 12 demonstra o quantitativo de candidatos por erro, em paralelo 

descreve a porcentagem desse número de candidatos em relação ao total de 

candidatos que realizaram as provas nos cinco anos (2009 a 2013). 

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 e as sub-habilidades, de 

acordo com a Base Orientadora da Ação. 

Para uma melhor apresentação dos resultados, os erros foram sistematizados 

segundo os conteúdos conceituais, como apresenta o quadro 13. 

 

Quadro 13 - Erros segundo os conteúdos conceituais 

 

Natureza atômica  

 Atribui alta afinidade eletrônica a um metal do 
grupo Ia. 

 Atribui alta energia de ionização a um metal do 
grupo Ia. 

 Classifica um metal do grupo Ia como alcalino-
terroso. 

 Atribui um caráter metálico ao elemento silício. 

 Atribui a configuração do silício a um não-metal.  

 Atribui a semelhança entre átomos com mesmo 
número atômico ao fenômeno de isomeria. 

 Associa a semelhança de mesmo número 
atômico a átomos com mesmo número de 
nêutron. 

 Associa a semelhança de mesmo número 
atômico a átomos com mesmo número de 
massa. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de 
afinidade eletrônica. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de 
eletronegatividade. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de 
potencial de ionização. 

17 
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 Atribui ao sódio do composto iônico, sua 
distribuição eletrônica no estado neutro. 

 Associa o número de prótons do núcleo do cátion 
sódio, ao número de elétrons. 

 Associa o desemparelhamento de elétrons para 
toda estrutura do radical livre. 

 Atribui carga negativa do composto a um cátion. 

Estrutura das 
substâncias e materiais. 

 Desconsidera que o grupo “NH2” possa formar 
uma ligação de hidrogênio 

 Descarta o fenômeno de ressonância no anel 
benzênico. 

 Associa a estrutura da substância sódio, com 
átomos isolados, ao modelo de um gás nas 
condições ambiente.  

 Estabelece a estrutura da espécie hidrogênio, 
com átomos isolados, por ser um gás. 

 Atribui a um radical livre uma carga elétrica.  

 Atribui a estrutura do grafite ao diamante.  

 Atribui a estrutura da propanona ao etano. 

 Atribui um éter a estrutura de um álcool. 

 Atribui um éter a estrutura de um aldeído. 

 Atribui um éter a estrutura de um ácido 
carboxílico. 

 Atribui a um ácido inorgânico a estrutura de um 
hidróxido. 

 Atribui a um óxido básico, caráter de óxido ácido. 

15 

Estrutura e propriedades 
físicas das substâncias e 

materiais (integral). 

 Atribui a um composto com estrutura de 
moléculas polares, solubilidade em solvente 
apolar.  

 Atribui alta temperatura de ebulição a uma 
substância com estrutura menor.  

 Atribui baixo temperatura de ebulição a uma 
substância com estrutura maior. 

6 

 
Ligações químicas. 

 Atribui uma ligação iônica a uma ligação 
covalente. 

 Condiciona uma exceção à regra do octeto, 
como motivo da estabilidade de todos gases 
nobres. 

 Atribui a estabilidade, segundo a regra do octeto, 
ao penúltimo nível de energia dos gases nobres. 

 Atribuí a estabilidade dos gases nobres ao dueto 
e ao penúltimo nível dos gases nobres. 

4 

Propriedades e suas 
aplicações 

 Denomina a ductilidade de dureza do material. 

 Denomina a ductilidade de maleabilidade do 
material. 

 Denomina a ductilidade de elasticidade do 
material. 

3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na tabela 8, observa-se o quantitativo de erros, de acordo com os conteúdos 

conceituais, demonstrando os percentuais que equivalem a número total de erros 

analisados. As análises posteriores abordam essa relação de maneira separada. 

 

Tabela 8 - Quantitativo de erros em relação aos conteúdos conceituais. 

 

Conteúdo Conceitual Quantidade de erros 
Porcentagem em 

relação ao número total 
erros (%) 

Natureza atômica  17 37,8 

Estrutura das substâncias 
e materiais. 

15 33,3 

Estrutura e propriedades 
físicas das substâncias e 

materiais (integral). 
06 13.3 

Ligações químicas. 04 8,9 

Propriedades e suas 
aplicações 

03 6.7 

TOTAL 45 100 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Esses erros, relacionados aos conteúdos conceituais, reiteram a maior 

frequência do estudo da estrutura das substâncias e materiais e natureza atômica 

como conhecimentos que também demonstram as dificuldades de aprendizagem por 

parte do aluno. Essa análise se assemelha aos conteúdos das questões, seguindo 

uma tendência nos conhecimentos explorados pela prova. 

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.  

No quadro 14, são apresentados os erros relacionados ao conteúdo da 

natureza atômica. Nessa análise, observou-se uma tendência forte para os 

conhecimentos relacionados à tabela periódica, como localização, classificação dos 

elementos, e propriedades periódicas. Essa tendência também foi observada na 

análise dos conteúdos das questões. 

 

Quadro 14 - Erros correspondentes à natureza atômica. 
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Erro 
Frequência do erro nas 

questões. 

Número de candidatos 

que cometeram o erro. 

Atribui alta afinidade 
eletrônica a um metal do 
grupo Ia. 

1 3.985 

Atribui alta energia de 
ionização a um metal do 
grupo Ia 

1 12.026 

Classifica um metal do 
grupo Ia como alcalino-
terroso. 

1 1.969 

Atribui um caráter metálico 
ao elemento silício. 

1 5.560 

Atribui a configuração do 
silício a um não-metal.  

2 3.789 

Atribui a semelhança entre 
átomos com mesmo 
número atômico ao 
fenômeno de isomeria. 

1 9.280 

Associa a semelhança de 
mesmo número atômico a 
átomos com mesmo 
número de nêutron. 

1 2.691 

Associa a semelhança de 
mesmo número atômico a 
átomos com mesmo 
número de massa. 

1 4.728 

Atribui a um metal do grupo 
Ia, alto valor de afinidade 
eletrônica. 

1 4.899 

Atribui a um metal do grupo 
Ia, alto valor de 
eletronegatividade. 

1 5.241 

Atribui a um metal do grupo 
Ia, alto valor de potencial 
de ionização. 

1 10.140 

Atribui ao sódio do 
composto iônico, sua 
distribuição eletrônica no 
estado neutro. 

2 14.945 

Associa o número de 
prótons do núcleo do cátion 
sódio, ao número de 
elétrons. 

1 2.850 

Associa o 
desemparelhamento de 
elétrons para toda estrutura 
do radical livre. 

1 5.929 

Atribui carga negativa do 
composto a um cátion. 

1 4.605 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No quadro 14 é notório um grande número de candidatos que cometeram erros 

sobre propriedades periódicas. Considerando apenas os erros que mencionam 

afinidade eletrônica, energia (ou potencial) de ionização e eletronegatividade, 

observa-se uma frequência de 36.291 candidatos que cometeram esses erros nas 

provas. Esse dado pode inferir dificuldades dos estudantes na compreensão do termo 

periocidade, assim como a relação desta com os elementos da tabela periódica.  

Mariscal e Martinez (2012) descrevem os erros relacionados às propriedades 

periódicas como a dificuldade de visualizar essas propriedades como critério de 

classificação, assim como dificuldades na noção dessas propriedades, levando a 

confusões com a localização do átomo como nos erros em que os estudantes 

relacionam elementos do grupo IA da tabela periódica com alto valor de: afinidade 

eletrônica, eletronegatividade e potencial de ionização.  

Os conhecimentos sobre estrutura eletrônica dos átomos, por estarem 

relacionados com a disposição dos elétrons, mantém confusões, por parte dos 

estudantes, no tocante a presença, ou não, de carga iônica, assim como a associação 

de carga formal a cargas iônicas (CAAMAÑO, 2007), ou então a confusão entre 

cátions e ânions, mencionada no erro referente à atribuição de carga negativa a um 

cátion. 

No quadro 15, são mostrados os erros correspondentes ao conteúdo da 

estrutura das substâncias e dos materiais. Constata-se na tabela que um número 

significativo de estudantes tem dificuldades para reconhecer a estrutura das 

substâncias, não relacionando corretamente, na maioria das vezes, a estrutura com a 

nomenclatura. 

 

Quadro 15 - Erros correspondentes à estrutura das substâncias e dos materiais. 

 

Erro 
Frequência do erro nas 

questões. 

Número de candidatos 

que cometeram o erro. 

Desconsidera que o grupo 
“NH2” possa formar uma 
ligação de hidrogênio 

1 2.294 

Descarta o fenômeno de 
ressonância no anel 
benzênico. 

1 8.295 
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Associa a estrutura da 
substância sódio, com 
átomos isolados, ao 
modelo de um gás nas 
condições ambiente.  

2 8.712 

Estabelece a estrutura da 
espécie hidrogênio, com 
átomos isolados, por ser 
um gás. 

1 4.819 

Atribui a um radical livre 
uma carga elétrica.  

2 9.373 

Atribui a estrutura do grafite 
ao diamante.  

2 8.463 

Atribui a estrutura da 
propanona ao etano. 

1 6.765 

Atribui um éter a estrutura 
de um álcool. 

1 5.206 

Atribui um éter a estrutura 
de um aldeído. 

1 3.571 

Atribui um éter a estrutura 
de um ácido carboxílico. 

1 3.093 

Atribui a um ácido 
inorgânico a estrutura de 
um hidróxido. 

1 4.081 

Atribui a um óxido básico, 
caráter de óxido ácido. 

1 4.335 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No quadro 15, é possível observar que essa confusão de estrutura das 

substâncias e nomenclatura é cometida por 27.051 candidatos, demonstrando 

dificuldades de aprendizagem relacionadas à percepção microscópica das 

substâncias e dos materiais. 

Os erros referentes à estrutura das substâncias e materiais estão referenciados 

por Caamaño (2007), que descreve a concepção dos estudantes em atribuir uma 

estrutura molecular a todos os compostos. Esse tipo de erro pode ser observado na 

análise dos distratores que mencionam a estrutura de um éter a um álcool, aldeído ou 

ácido carboxílico, da mesma forma que ocorre em atribuir a um ácido inorgânico a 

estrutura de um hidróxido. Garnett et. al. (1995) relacionam esses erros a forma como 

as partículas (moléculas e átomos) estão organizadas, semelhante ao erro observado 

na questão em que o estudante associa a estrutura da substância sódio com átomos 

isolados, ou no distrator em que estabelece a estrutura da espécie hidrogênio, com 

átomos isolados, por ser um gás. 
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No quadro 16, é possível observar os erros que correspondem à estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais. Aqui, um dado que chama 

atenção é o número elevado de candidatos (13.324) que associam de forma incorreta, 

a polaridade de uma substância e a propriedade física solubilidade.  

 

Quadro 16 - Erros correspondentes à estrutura e propriedades físicas das substâncias 

e materiais. 

 

Erro 
Frequência do erro nas 

questões. 

Número de candidatos 

que cometeram o erro. 

Atribui a um composto com 
estrutura de moléculas 
polares, solubilidade em 
solvente apolar.  

3 13.324 

Atribui alta temperatura de 
ebulição a uma substância 
com estrutura menor.  

2 8.793 

Atribui baixa temperatura 

de ebulição a uma 

substância com estrutura 

maior. 

1 2.645 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra constatação é que 8.793 candidatos associam a relação de altas 

temperaturas de ebulição a menores estruturas de substâncias. Esse erro demonstra 

que os alunos não consideram o tamanho das partículas, na relação com a 

transformação do estado líquido para o estado gasoso. 

Nesse caso, estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais, 

por ser um conteúdo que envolve questões de natureza integral, podem envolver 

todos os erros estudados nos demais conteúdos. Pozo, Gomez, et. al. (1991) 

descrevem que os estudantes associam as propriedades das substâncias às 

partículas, como no tipo de erro que associa a solubilidade em solvente apolar de 

substâncias com estrutura polar. Isso pode ser observado nos distrator que apresenta 

o sulfeto de hidrogênio (H2S) como substância solúvel em tetracloreto de carbono 

líquido (CCl4), relacionando a solubilidade às ligações polares e desconsiderando a 

estrutura apolar.  
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O quadro 17 apresenta os erros relacionados às ligações químicas, em que se 

observam erros sobre a distinção entre ligação iônica e covalente, assim como a má 

interpretação da regra do octeto. 

 

Quadro 17 - Erros correspondentes às ligações químicas. 

 

Erro 
Frequência do erro nas 

questões. 

Número de candidatos 

que cometeram o erro. 

Atribui uma ligação iônica a 
uma ligação covalente. 

1 5.329 

Condiciona uma exceção à 
regra do octeto, como 
motivo da estabilidade de 
todos gases nobres. 

1 3.845 

Atribui a estabilidade, 
segundo a regra do octeto, 
ao penúltimo nível de 
energia dos gases nobres. 

1 2.645 

Atribuí a estabilidade dos 
gases nobres ao dueto e ao 
penúltimo nível dos gases 
nobres. 

1 2.792 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação a confusão das ligações iônicas e covalentes, o quadro 17 

demonstra que 5.329 candidatos cometeram esse erro, reforçando um erro muito 

comum sobre ligações químicas. Já em relação à confusão sobre a regra do octeto, 

9.282 candidatos se manifestaram, visto que esse erro pode ser oriundo de 

dificuldades sobre a regra do octeto e suas exceções. 

Um estudo mais elaborado e completo sobre os erros que envolvem as ligações 

químicas também se observam no referencial, de acordo com Fernadez e Marcondes 

(2006) como a confusão entre ligação iônica e ligação covalente, haja visto que o 

aluno não consegue diferenciar a dinâmica dos elétrons durante a ligação. Na análise 

do primeiro distartor que apresenta o conteúdo de ligações químicas, observa-se uma 

ausência de distinção entre ligação iônica e covalente como sinaliza Caamaño (1994), 

De Posada (1999) e Posada e Conejo, (2000), na revisão feita por Caamaño (2007). 
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No quadro 18, os erros correspondem às propriedades físicas e suas 

aplicações. Esses erros foram analisados em distratores de apenas uma questão, que 

questionava a propriedade de um material metálico em produzir fios.   

 

Quadro 18 - Erros correspondentes às propriedades físicas e suas aplicações. 

 

Erro 
Frequência do erro nas 

questões. 

Número de candidatos 

que cometeram o erro. 

Denomina a ductilidade de 
dureza do material. 

1 2.188 

Denomina a ductilidade de 
maleabilidade do material. 

1 8.274 

Denomina a ductilidade de 
elasticidade do material. 

1 2.615 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível observar no quadro 18 que 13.077 candidatos associaram a 

capacidade de produzir fios de um material metálico a outras propriedades. Esse dado 

pode demonstrar que há uma confusão na distinção das propriedades dos metais e 

suas aplicações. 

Os erros sobre as propriedades e suas aplicações podem ser estudados nas 

pesquisas de Pozo, Gomez et. al. (1991) e Garnett et al. (1995), como na associação 

das propriedades das substâncias às partículas que as constituem. No caso dos erros 

em análise, identificou-se uma confusão entre as propriedades dos metais como 

ductilidade, maleabilidade e dureza, com suas finalidades práticas, caracterizando 

erros no significado de cada propriedade. 

A análise dos erros também permitiu uma relação com as sub-habilidades 

utilizadas para explicar as propriedades físicas das substâncias e dos materiais, de 

acordo com sua Base Orientadora da Ação. O quadro 19 apresenta essa análise e 

demonstra uma afinidade com a relação entre os erros e os conteúdos. 

 

Quadro 19 - Quantidade de erros segundo a sub-habilidade. 

 

Sub-habilidade Erro 
Quantidade de 
distratores que 

envolvem os erros. 
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Determinar a 
natureza dos átomos 

que entram na 
composição da 

substância. 

 Atribui alta afinidade eletrônica a um 
metal do grupo Ia. 

 Atribui alta energia de ionização a um 
metal do grupo Ia. 

 Classifica um metal do grupo Ia como 
alcalino-terroso. 

 Atribui um caráter metálico ao elemento 
silício. 

 Atribui a configuração do silício a um 
não-metal.  

 Atribui a semelhança entre átomos com 
mesmo número atômico ao fenômeno de 
isomeria. 

 Associa a semelhança de mesmo 
número atômico a átomos com mesmo 
número de nêutron. 

 Associa a semelhança de mesmo 
número atômico a átomos com mesmo 
número de massa. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor 
de afinidade eletrônica. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor 
de eletronegatividade. 

 Atribui a um metal do grupo Ia, alto valor 
de potencial de ionização. 

 Atribui ao sódio do composto iônico, sua 
distribuição eletrônica no estado neutro. 

 Associa o número de prótons do núcleo 
do cátion sódio, ao número de elétrons. 

 Associa o desemparelhamento de 
elétrons para toda estrutura do radical 
livre. 

 Atribui carga negativa do composto a um 
cátion. 

17 

Determinar o tipo de 
partículas presentes e 

a estrutura da 
substância. 

 Desconsidera que o grupo “NH2” possa 
formar uma ligação de hidrogênio 

 Descarta o fenômeno de ressonância no 
anel benzênico. 

 Associa a estrutura da substância sódio, 
com átomos isolados, ao modelo de um 
gás nas condições ambiente.  

 Estabelece a estrutura da espécie 
hidrogênio, com átomos isolados, por 
ser um gás. 

 Atribui a estrutura do grafite ao 
diamante.  

 Atribui a estrutura da propanona ao 
etano. 

 Atribui um éter a estrutura de um álcool. 

 Atribui um éter a estrutura de um 
aldeído. 

12 



133 
 

 Atribui um éter a estrutura de um ácido 
carboxílico. 

 Atribui a um ácido inorgânico a estrutura 
de um hidróxido. 

Correlacionar a 
propriedade com o 

modelo teórico e dar 
razões para o porquê 
desse comportamento 

da substância nas 
condições dadas. 

 Atribui a um composto com estrutura de 
moléculas polares, solubilidade em 
solvente apolar.  

 Atribui alta temperatura de ebulição a 
uma substância com estrutura menor.  

 Atribui baixo temperatura de ebulição a 
uma substância com estrutura maior. 

6 

Determinar o tipo de 
ligação entre os 

átomos segundo a 
natureza dos átomos 

ou segundo a 
diferença de 

eletronegatividade. 

 Atribui uma ligação iônica a uma ligação 
covalente. 

 Condiciona uma exceção à regra do 
octeto, como motivo da estabilidade de 
todos gases nobres. 

 Atribui a estabilidade, segundo a regra 
do octeto, ao penúltimo nível de energia 
dos gases nobres. 

 Atribuí a estabilidade dos gases nobres 
ao dueto e ao penúltimo nível dos gases 
nobres. 

4 

Determinar a 
composição de 

substâncias a partir 
de fórmulas. 

 Atribui a um radical livre uma carga 
elétrica.  

 Atribui a um óxido básico, caráter de 
óxido ácido. 

3 

Correlacionar as 
propriedades com as 

aplicações, caso 
necessário. 

 Denomina a ductilidade de dureza do 
material. 

 Denomina a ductilidade de 
maleabilidade do material. 

 Denomina a ductilidade de elasticidade 
do material. 

3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste quadro, observa-se uma tendência em relação aos conteúdos 

conceituais analisados para cada erro, que pode ser atribuído ao fato das operações 

estarem diretamente relacionadas aos conhecimentos necessários para a formação 

da habilidade de explicara a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais. 

Na análise, a sub-habilidade de “Determinar a natureza dos átomos que entram 

na composição da substância” demonstra destaque nos erros, por se relacionar a 

conteúdos com maior frequência como a natureza atômica e estrutura eletrônica dos 

átomos. A operação de “Determinar o tipo de partículas presentes e a estrutura da 
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substância” também apresenta importante relação com os erros, já que está 

associada ao conteúdo conceitual da estrutura das substâncias e materiais. 

A sub-habilidade de “Correlacionar a propriedade com o modelo teórico e dar 

razões para o porquê desse comportamento da substância nas condições dadas” 

envolve as questões com natureza integral, sendo utilizadas de forma incorretas. 

Também se observa a relação desses erros como o conteúdo da estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e materiais, analisados anteriormente. 

A sub-habilidade de “Determinar o tipo de ligação entre os átomos segundo a 

natureza dos átomos ou segundo a diferença de eletronegatividade” relaciona-se com 

o conteúdo de ligações químicas, e aparece em quatro erros, envolvendo a distinção 

entre os tios de ligação e conhecimentos sobre a regra do octeto.  

A operação de “Determinar a composição de substâncias a partir de fórmulas” 

esteve relacionado a erros sobre a estrutura das substâncias e materiais, de forma 

que a pesquisa compreendeu que essa sub-habilidade apresentava maior afinidade 

com estes erros, quando comparada a sub-habilidade de “Determinar o tipo de 

partículas presentes e a estrutura da substância”. 

A sub-habilidade: “correlacionar as propriedades com as aplicações, caso 

necessário” demonstram operações utilizadas em questões sobre a estrutura das 

substâncias e materiais, assim como propriedades físicas e suas aplicações, 

respectivamente.  

Vale salientar que os conteúdos não se relacionam de forma plena com as sub-

habilidades, pois alguns distratores podem apresentar erros que se adequam a 

operações diferentes, apesar de compreenderem o mesmo conteúdo conceitual. 

A análise dessas sub-habilidade, referentes aos erros cometidos pelos 

estudantes nas provas, demonstra que a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos 

conceituais é evidenciada nessas operações, as quais compõem o passo a passo 

para a compreensão da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais. 

Este capítulo discute os resultados da pesquisa, mantendo um diálogo com o 

referencial teórico, demonstrando a importância do assunto como tema estruturador 

no ensino de Química. Essas análises e reflexões compreendem um fator importante 

na elaboração do produto educacional como resultado da dissertação.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre os erros que envolvem a habilidade 

de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais, por 

meio da análise das provas objetivas do Vestibular da UFRN, nos anos de 2009, 2010, 

2011, 2012 e 2013. Essa análise serviu como ponto de partida para elaboração de 

uma unidade didática, com um enfoque sistêmico do tipo estrutural funcional, tomando 

como referência a Teoria de assimilação por etapas de P. Ya Galperin. 

Esta dissertação buscou como contribuição significativa a abordagem dos 

conteúdos referentes à estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais, 

levando em conta o estudo das propriedades: densidade, solubilidade, temperatura 

de ebulição e fusão, estado de agregação, propriedades dos metais, condutibilidade 

e outros, assim como a relação com a estrutura das substâncias e materiais e estudo 

da estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas e interações 

intermoleculares. Esses conteúdos são trabalhados, de forma geral, no primeiro ano 

do ensino médio e compõem um tema foco no ensino de Química. 

A revisão bibliográfica feita durante a pesquisa permitiu fundamentar as 

discussões dos resultados, assim como contextualizar o leitor sobre os principais erros 

conceituais estudados por pesquisadores na área do Ensino de Ciências. A Teoria de 

Galperin também foi explorada, permitindo uma discussão acerca da orientação 

enquanto dimensão para aprendizagem.  

O referencial teórico foi consolidado com o estudo da habilidade de explicar e 

a abordagem sistêmica do tipo funcional estrutural, no qual buscou-se como 

contribuição inovadora a abordagem dos conteúdos referentes ao estudo das 

propriedades físicas com a estrutura das substâncias e materiais. Conteúdos estes 

que são trabalhados, de forma geral, no primeiro ano do ensino médio e compõem um 

tema foco no ensino de Química. O estudo revela o potencial formativo dessa 

abordagem sistêmica no planejamento e no desenvolvimento do ensino de ciências, 

tornando-o menos fragmentado e, portanto, com maiores possibilidades de promover 

uma aprendizagem sólida e criativa, na qual os estudantes possam identificar e dar 

sentido aos temas objeto do presente estudo: estrutura atômica, tabela periódica, 

ligação química, interações intermoleculares e aplicabilidade das substância e dos 

materiais. 
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Quanto aos objetivos, o primeiro objetivo específico pretendia caracterizar o 

desempenho dos estudantes nas provas do Vestibular sobre a habilidade de explicar 

a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos materiais. A pesquisa 

considera que esse objetivo foi alcançado, em decorrência da análise feita dos 

relatórios fornecidos pela comissão permanente de vestibular, utilizando o formulário 

de análise, que compreendeu as porcentagens de acertos e de erros dos candidatos 

em cada questão, demonstrado na tabela 2 dos resultados, referentes ao índice de 

acerto. 

Nesse caso, dentre as questões que demonstraram destaque positivo no 

desempenho, foram identificados índices de acerto em 61,8% e 62%. Essas questões 

exploraram conteúdos sobre natureza atômica e ligações químicas, respectivamente, 

envolvendo elementos de fácil acesso na tabela periódica (silício e xenônio). No 

entanto, a questão com menor desempenho apresentou índice de 17%, com o 

conteúdo relacionado a propriedades periódicas do Potássio, que também apresenta 

localização na tabela periódica, com fácil visualização.  

Esses dados do desempenho levam a entender que apesar de tratar de 

conhecimentos sobre a tabela periódica, os estudantes apresentam facilidade na 

classificação de metais e não-metais, enquanto a dificuldade reside em diferenciar as 

propriedades do potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. 

O segundo objetivo almejou caracterizar os erros dos estudantes sobre explicar 

a estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais. Nesse ponto, a análise 

feita em cada questão se concentrou nas alternativas incorretas, denominadas de 

distratores, das quais foram evidenciados os erros que se apresentaram nos 

resultados, em forma de tabela. A pesquisa quantificou o número de candidatos que 

cometeram cada erro analisado, assim como a relação desses erros com os 

conteúdos necessários para a resolução das questões, promovendo uma discussão 

com o referencial teórico. 

Na execução deste objetivo, observou-se uma significativa diversificação de 

erros, envolvendo os conteúdos e sub-habilidades analisados nas categorias 

anteriores. Também foi possível quantificar o número de estudantes que manifestaram 

os erros. A pesquisa reconheceu um número expressivo de candidatos que 

cometeram o erro de “atribuir a um composto com estrutura de moléculas polares, 

solubilidade em solvente polar”. Dos 24.493 candidatos que responderam a questão 

13 da prova de Química do ano de 2013, um montante de 13.324 candidatos 
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cometeram o erro mencionado. Para se ter noção da proporção deste erro, 

aproximadamente 10,76% de todos os candidatos que realizaram os vestibulares 

entre os anos de 2009 a 2013 manifestaram o erro. 

Esta questão apresenta natureza integral, da qual demanda uma compreensão 

completa da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias 

e dos materiais. Portanto, acredita-se que a escolha pelo erro esteja associada a 

dificuldades de aprendizagem nas operações básicas para entender o conteúdo de 

forma geral. 

Seguindo essa reflexão dos erros analisados, o erro com menor frequência 

aparece na prova do ano de 2009, na qual 1.969 candidatos escolheram a alternativa 

que “classifica um metal do grupo Ia da tabela periódica, como um alcalino-terroso”. 

Nesse caso, considera-se que grande parte dos estudantes reconheça a diferença 

entre os elementos alcalino e alcalino-terrosos, já que se trata de uma linguagem 

química fundamental no estudo da tabela periódica.  

O terceiro objetivo específico contempla a elaboração de uma unidade didática, 

com base na teoria de Galperin e utilizando a abordagem sistêmica do tipo funcional 

estrutural estudada por Reshetova (1988) e Núñez (1992). A unidade didática 

elaborada se apresenta como produto educacional desta dissertação, como 

ferramenta de auxílio para Professores de Química, alunos de licenciatura em 

Química e estudantes do ensino médio. Nesse sentido, essa ação atentou para um 

novo cenário do ensino de Química, com uma proposta inovadora e organizada, que 

vem a propiciar maior valor significativo ao ensino de ciências no século XXI.  

Essa unidade didática foi organizada com um sistema de tarefas que 

compreende os momentos funcionais da teoria de Galperin, descrevendo as ações 

que o professor de Química deve considerar ao aplicá-la.   

Com isso, a pesquisa considera que o objetivo geral: estudar os erros dos 

estudantes do ensino médio em explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais, utilizando as provas de Química do vestibular da UFRN, 

foi alcançado. Esse resultado foi possível devido à análise das questões de todas 

provas de Química, entre os anos de 2009 a 2013, assim como a análise dos relatórios 

de desempenho dos candidatos, fornecidos pela Comperve. 

Além disso, a pesquisa propiciou um estudo sobre os conteúdos conceituais e 

sub-habilidades que envolvem a resolução das questões sobre explicar a estrutura e 
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propriedades físicas das substâncias e materiais, referente às operações utilizadas na 

orientação dessa habilidade, tendo como referência a Base Orientadora da Ação.  

Outro fator importante da pesquisa é a análise da natureza das questões, no 

que diz respeito ao seu caráter parcial ou integrado. Essa análise propõe como foi 

elaborada a reposta por parte do aluno, levando em conta as condições necessárias 

e suficientes para compreensão do tema. Por meio dos resultados, constata-se um 

grande número de questões com natureza fragmentada, espelhando a maneira como 

os conteúdos são trabalhados atualmente, no ensino de Química. 

Em suma, a dissertação quantifica o número de estudantes que cometem os 

erros relacionados ao objeto de estudo da pesquisa. Esse fato agrega valor ao 

trabalho realizado, pois dimensiona o peso das dificuldades de aprendizagem que os 

alunos manifestam em forma de erro. Esse aspecto foi possível devido ao peso dessas 

questões sobre os vestibulares realizados na UFRN. 

Concluindo, o estudo sobre os erros, realizado neste trabalho, compõe um 

material que pode ser utilizado por professores e alunos de Química, assim como 

demais áreas do Ensino de Ciências, para pesquisa de uma nova metodologia, 

atrelada a um conteúdo atual e valoroso no ensino médio. O produto educacional, 

como estrutura destacável à dissertação, se apresenta como referência no estudo da 

formação da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias 

e dos materiais. 
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Apêndice 1 
 

 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão:                               

Ano:  Nº de candidatos: 

Conteúdo: Sub-habilidade: 
 
 
 
 

Desempenho:  

 Alternativa “a”: %  

 Alternativa “b”: % 

 Alternativa “c”: % 

 Alternativa “d”: % 

 Respostas duplas ou brancas: % 

Natureza da questão: 

Erro: 

 Alternativa “a”: 

 Alternativa “b”: 

 Alternativa “c”: 

 Alternativa “d”: 
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Apendice 2 

 

 

Questão número oito da prova objetiva de Química do Vestibular da                   UFRN 

(2009). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 08                   

Ano: 2009 Nº de candidatos: 23.171 

Conteúdo: 
 
Estrutura das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Determinar o tipo de partículas presentes e a 
estrutura da substância. 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 31,1% (alternativa correta)  

 Alternativa “b”: 9,9% 

 Alternativa “c”: 23,0% 

 Alternativa “d”: 35,8% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: alternativa correta 
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 Alternativa “b”: desconsidera que o grupo “NH2” possa formar uma ligação de 
hidrogênio. 

 Alternativa “c”: Atribui uma ligação iônica a uma ligação covalente. 

 Alternativa “d”: descarta o fenômeno de ressonância no anel benzênico. 

 

 

Questão número nove da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2009). 

 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 09                    

Ano: 2009 Nº de candidatos: 23.171 

Conteúdo: 
 
Natureza atômica 
(propriedades periódicas) 

Habilidade: 
 
Determinar a natureza dos átomos que entram na 
composição da substância. 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 17,2%  

 Alternativa “b”: 51,9% 

 Alternativa “c”: 22,3% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 8,5% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 
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Natureza da questão: Parcial  

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui alta afinidade eletrônica a um metal do grupo Ia. 

 Alternativa “b”: atribui alta energia de ionização a um metal do grupo Ia. 

 Alternativa “c”: alternativa correta. 

 Alternativa “d”: classifica um metal do grupo Ia como alcalino-terroso. 

 

 

Questão número dez da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2009). 

 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 10                 

Ano: 2009 Nº de candidatos: 23.171 

Conteúdo: 
 
Estrutura das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Determinar a estrutura da substância. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 18,5%  

 Alternativa “b”: 19,1% 

 Alternativa “c”: 20,8% 

 Alternativa “d”: 41,5% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: Associa a estrutura da substância sódio, com átomos 
isolados, ao modelo de um gás nas condições ambiente.  

 Alternativa “b”: Associa a estrutura da substância sódio, com átomos 
isolados, a sua fórmula química; Estabelece a estrutura da espécie hidrogênio, 
com átomos isolados, por ser um gás.   

 Alternativa “c”: Estabelece a estrutura da espécie hidrogênio, com átomos 
isolados, por ser um gás.   

 Alternativa “d”: alternativa correta. 

 

 

 

Questão número doze da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2009). 
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Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 12                   

Ano: 2009 Nº de candidatos: 23.171 

Conteúdo: 
 
Ligações químicas. 

Habilidade: 
 

Determinar o tipo de ligação entre os átomos 
segundo a natureza dos átomos ou segundo a 
diferença de eletronegatividade. 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 39,2%  

 Alternativa “b”: 12,3% 

 Alternativa “c”: 25,3% 

 Alternativa “d”: 23,0% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,2% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui ao sódio do composto iônico, sua distribuição 
eletrônica no estado neutro. 

 Alternativa “b”: Associa o número de prótons do núcleo do cátion sódio, ao 
número de elétrons. 

 Alternativa “c”: considera o elemento sódio nos compostos iônicos a sua 
espécie neutra. 

 Alternativa “d”: alternativa correta. 
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Questão número dois da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2010). 

 

  Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 02                 

Ano: 2010 Nº de candidatos: 24.602 

Conteúdo: 
 
Estrutura das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Determinar o tipo de partículas presentes e a 
estrutura das substâncias.  
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 18,4%  

 Alternativa “b”: 24,1% 

 Alternativa “c”: 19,7% 

 Alternativa “d”: 37,7% (alternativa correta) 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui a um radical livre uma carga elétrica 

 Alternativa “b”: associa o desemparelhamento de elétrons para toda estrutura 
do radical livre.  

 Alternativa “c”: atribui a um radical livre uma carga elétrica. 

 Alternativa “d”: alternativa correta. 
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Questão número três da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2010). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 
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Questão: 03                   

Ano: 2010 Nº de candidatos: 24.602 

Conteúdo: 
 
Natureza atômica  

Habilidade: 
 
Determinar a natureza dos átomos que entram na 
composição das substâncias. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 22,6%  

 Alternativa “b”: 6,5% 

 Alternativa “c”: 61,8% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 8,9% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,2% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui ao silício caráter de um metal. 

 Alternativa “b”: atribui a configuração do elemento silício a um não-metal. 

 Alternativa “c”: alternativa correta. 

 Alternativa “d”: atribui a configuração do silício a um não-metal. 

 

 

 

Questão número seis da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2010). 
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Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 06                  

Ano: 2010 Nº de candidatos: 24.602 

Conteúdo: 
 
Estrutura das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Determinar o tipo de partículas presentes e a 
estrutura das substâncias. 
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Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 14,7 %  

 Alternativa “b”: 38,0% (alternativa correta) 

 Alternativa “c”: 19,7% 

 Alternativa “d”: 27,5% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui a estrutura do grafite ao diamante. 

 Alternativa “b”: alternativa correta. 

 Alternativa “c”: atribui a estrutura do diamante ao grafite. 

 Alternativa “d”: atribui a estrutura da propanona ao etano. 

 

 

 

Questão número dezessete da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN 

(2011). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 17               

Ano: 2011 Nº de candidatos: 25.149 
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Conteúdo: 
 
Natureza atômica (Isótopos) 

Habilidade: 
 
Determinar a composição a partir de fórmulas. 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 33,5% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 36,9% 

 Alternativa “c”: 10,7% 

 Alternativa “d”: 18,8% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: alternativa correta. 

 Alternativa “b”: atribui a semelhança entre átomos com mesmo número 
atômico ao fenômeno de isomeria.  

 Alternativa “c”: associa a semelhança de mesmo número atômico a átomos 
com mesmo número de nêutron. 

 Alternativa “d”: associa a semelhança de mesmo número atômico a átomos 
com mesmo número de massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão número dezoito da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2011). 
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Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 18             

Ano: 2011 Nº de candidatos: 25.149 

Conteúdo: 
 
Propriedades físicas e suas 
aplicações. 

Habilidade: 
 
Correlacionar a propriedade com o modelo teórico e  
dar razões para o porquê desse comportamento da 
substância nas condições dadas. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 8,7%  

 Alternativa “b”: 32,9% 

 Alternativa “c”: 47,9% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 10,4% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: denomina a ductilidade de dureza do material. 

 Alternativa “b”: denomina a ductilidade de maleabilidade do material. 
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 Alternativa “c”: alternativa correta. 

 Alternativa “d”: denomina a ductilidade de elasticidade do material. 

 

 

 

Questão número vinte da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2011). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 20                 

Ano: 2011 Nº de candidatos: 25.149 

Conteúdo: 
 
Estrutura das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Determinar o tipo de partícula presente e a estrutura 
da substância. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 20,7%  

 Alternativa “b”: 52,6% (alternativa correta) 

 Alternativa “c”: 14,2% 

 Alternativa “d”: 12,3% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,2% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui um éter a estrutura de um álcool. 

 Alternativa “b”: alternativa correta. 

 Alternativa “c”: atribui um éter a estrutura de um álcool. 
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 Alternativa “d”: atribui um éter a estrutura de um ácido carboxílico. 

 

 

Questão número treze da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2013). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 13            

Ano: 2013 Nº de candidatos: 24.493 

Conteúdo: Habilidade: 
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Estrutura das substâncias e 
materiais. 

 
Determinar o tipo de partículas presentes e a 
estrutura das substâncias. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 18,8%  

 Alternativa “b”: 43,8% (alternativa correta) 

 Alternativa “c”: 19,6% 

 Alternativa “d”: 17,7% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui carga negativa do composto a um cátion. 

 Alternativa “b”: alternativa correta. 

 Alternativa “c”: atribui a um ácido inorgânico a estrutura de um ácido. 

 Alternativa “d”: atribui a um óxido básico, caráter de óxido ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão número catorze da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN (2013). 
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Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 13                  

Ano: 2013 Nº de candidatos: 24.493 

Conteúdo: 
 
Estrutura e propriedades das 
substâncias e materiais. 

Habilidade: 
 
Explicar a estrutura e propriedades das substâncias e 
materiais. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 20,3%  

 Alternativa “b”: 17,3% 

 Alternativa “c”: 45,4% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 16,8% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,2% 

Natureza da questão: Integral 

Erro: 

 Alternativa “a”: atribui a um composto com estrutura de moléculas polares, 
solubilidade em solvente apolar. 
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 Alternativa “b”: atribui a um composto com estrutura de moléculas polares, 
solubilidade em solvente apolar. 

 Alternativa “c”: alternativa correta. 

 Alternativa “d”: atribui a um composto com estrutura de moléculas polares, 
solubilidade em solvente apolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão número dezesseis da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN 

(2013). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 
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FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 16          

Ano: 2013 Nº de candidatos: 24.493 

Conteúdo: 
 
Natureza atômica 
(propriedade periódica). 

Habilidade: 
 
Determinar a natureza dos átomos que entram na 
composição da substância. 
 
 

Desempenho: Baixo 

 Alternativa “a”: 17,1% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 20,0% 

 Alternativa “c”: 21,4%  

 Alternativa “d”: 41,4% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: alternativa correta. 

 Alternativa “b”: atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de afinidade 
eletrônica.  

 Alternativa “c”: atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de 
eletronegatividade.  

 Alternativa “d”: atribui a um metal do grupo Ia, alto valor de potencial de 
ionização. 
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Questão número dezessete da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN 

(2013). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 17              

Ano: 2013 Nº de candidatos: 24.493 
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Conteúdo: 
 
Ligações químicas. 
 

Habilidade: 
 
Determinar a natureza dos átomos que entram na 
composição da substância. 
 
 

Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 15,7%  

 Alternativa “b”: 10,8% 

 Alternativa “c”: 62% (alternativa correta) 

 Alternativa “d”: 11,4% 

 Respostas duplas ou brancas: 0,1% 

Natureza da questão: Parcial 

Erro: 

 Alternativa “a”: condiciona uma exceção à regra do octeto, como motivo da 
estabilidade de todos gases nobres. 

 Alternativa “b”: atribui a estabilidade, segundo a regra do octeto, ao penúltimo 
nível de energia dos gases nobres. 

 Alternativa “c”: alternativa correta. 

 Alternativa “d”: atribuí a estabilidade dos gases nobres ao dueto e ao 
penúltimo nível dos gases nobres. 
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Questão número vinte e dois da prova objetiva de Química do Vestibular da UFRN 

(2013). 

 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE). 

 

FOMULÁRIO DE ANÁLISE DA QUESTÃO 

Questão: 22           

Ano: 2013 Nº de candidatos: 24.493 

Conteúdo: 
 
Estrutura e propriedades 
físicas das substâncias e 
materiais. 

Habilidade: 
 
Explicar a estrutura e propriedades físicas das 
substâncias e materiais. 
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Desempenho: Médio 

 Alternativa “a”: 53,3% (alternativa correta) 

 Alternativa “b”: 28,0% 

 Alternativa “c”: 7,9%  

 Alternativa “d”: 10,8%  

 Respostas duplas ou brancas: 0,0% 

Natureza da questão: Integral 

Erro: 

 Alternativa “a”: alternativa correta. 

 Alternativa “b”: atribui alta temperatura de ebulição a uma substância com 
estrutura menor. 

 Alternativa “c”: atribui alta temperatura de ebulição a uma substância com 
estrutura menor. 

 Alternativa “d”: atribui baixo temperatura de ebulição a uma substância com 
estrutura maior. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A busca por novas 

tecnologias e o avanço do 

conhecimento em áreas que 

sustentam a existência da 

humanidade, como a agricultura, 

medicina, medicamentos, 

combustíveis, alimentos, indústria, 

além de outras, renovam a 

perspectiva de vida das pessoas 

com benefícios e vantagens duradouras que melhoram a qualidade de serviços 

e produtos, aos quais, nos tornamos refém do uso. Para que todas as áreas, 

mencionadas anteriormente, tenham êxito em suas pesquisas e na eficiência do 

produto final é indispensável o suporte das ciências naturais, em especial a 

Química, como meio para produzir novos materiais que respondam a 

determinadas propriedades físicas.  

O estudo das substâncias e materiais assume importância extrema na 

formação de estudantes para a valorização do significado da Química no 

cotidiano, assim como a compreensão dos benefícios que essa ciência pode 

proporcionar. Vázquez, et. al. (2005) destaca que na escola, o conceito de 

substância é fundamental porque permite reconhecer e identificar o campo de 

estudo da Química. O conhecimento das substâncias e dos materiais diz respeito 

a suas propriedades, como dureza, ductilidade, temperatura de fusão e ebulição, 

solubilidade, densidade, e outras passíveis de serem medidas e que possuem 

uma relação direta com o uso que se faz dos materiais. Para compreender o 

comportamento dos materiais, alguns conhecimentos químicos são importantes: 

aqueles que envolvem os diversos modelos para o átomo e como esses átomos 

interagem para formar moléculas e íons, e ainda como essas moléculas, átomos 

e íons se agrupam para formar as substâncias e os materiais que conhecemos. 

Para se apropriar de um conhecimento importante e, ao mesmo tempo, 

de difícil compreensão é essencial que utilize um conjunto de operações que 

compõe uma habilidade inerente aos estudantes de ciência, e dentre as 
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habilidades que constituem a gama de operações básicas dos estudantes, está 

a ação de explicar. Para vários professores em diferentes áreas de atuação, a 

explicação é uma forma de comunicação onde o individuo que explica, utiliza 

outras habilidades como a descrição, para transmitir informações explícitas e 

implícitas sobre um objeto ou fenômeno e relacionar essas informações. O ato 

de explicar no ensino de química é favorável ao desenvolvimento da linguagem 

química por parte do aluno, além de aumentar o nível de abstração, devido a 

utilização de conhecimentos não-observáveis como o movimento, estrutura e 

organização das partículas que compõe uma substância em particular. 

Explicar como procedimento científico significa incrementar o 

entendimento de causas do fenômeno, refere a prova empírica das proposições 

da teoria. A capacidade de predição está associada a possibilidade de predizer 

eventos que ainda não ocorreram e que podem ser explicados antes que se 

sucedam. Esta capacidade múltipla de descrição, explicação e predição é a 

constituição do “poder explicativo” de uma teoria (CONCARI, 2001). 

O trabalho com esta unidade didática pode propiciar um avanço inovador 

na maneira de ensinar de química, assim como uma ferramenta que contribua 

para a prática profissional docente. Essa proposta se baseia na teoria de 

Galperin, que de maneira objetiva e direta em uma situação escolar, se baseia 

em encontrar a forma adequada da ação, encontrar a forma material de 

representação da ação e transformar essa ação externa em interna, por meio de 

etapas de assimilação do 

conhecimento. Os conteúdos se 

estruturam de forma sistêmica 

que se organizam de forma mais 

efetiva, desconsiderando a 

abordagem fragmentada do 

estudo da Química, tão presente 

no ensino tradicional. Nuñez e 

Pacheco (1996) defendem a 

estrutura sistêmica de conteúdos 

para trabalhar a habilidade de 
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explicar a estrutura e propriedades das substâncias e materiais, esses autores 

reforçam que a estruturação sistêmica dos conteúdos assegura que os 

conteúdos sejam significativos, na medida em que se relacionam ou já estão 

associados com outros conhecimentos já assimilados e compreendidos. Para os 

alunos é mais fácil aprender conteúdos que tenha alguma relação significativa 

que aprender conteúdos no contexto de uma relação, mais ou menos arbitrária 

(p. 677).  

Com isso, esse material se destina aos docentes e estudantes que 

encontram dificuldades em integralizar conteúdos comuns no ensino inicial de 

Química – 1º ano do ensino médio – que, por tanto tempo, foi estudado de 

maneira isolada desvinculada da realidade do aluno e do ensino de Química.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. A HABILIDADE DE EXPLICAR A ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. 



5 
 

O estudo das propriedades das substâncias e materiais, historicamente, 

centralizou os conhecimentos sobre Química, de maneira que os modelos 

explicativos se desenvolveram conforme a concepção de cada época, 

propiciando modelos bem elaborados que condizem com o momento atual da 

ciência e com sua história (BRASIL, 2002). 

2.1. A estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

materiais. 

O conceito de substância e materiais está associado às suas 

propriedades, dessa forma, é possível caracterizar as substâncias (simples ou 

composta) como um tipo de substância com um conjunto de propriedades 

constantes nas mesmas condições. O bom entendimento dessa definição de 

substância, já faz evitar o erro na comparação com as misturas, em que o 

conjunto de suas propriedades não é constante. A definição de materiais esta 

associada a um conjunto de substâncias diferentes, dessa forma, apresenta 

propriedades que variam. 

Em um nível microscópico, as substâncias se caracterizam como um 

material constituído por um conjunto de partículas iguais com a mesma 

composição e estrutura, enquanto que as misturas são materiais que 

apresentam partículas diferentes em composição e/ou estrutura. Ao nível 

macroscópico, a substância é entendida como um material que tem um conjunto 

de propriedades características e invariantes. Já as propriedades das misturas 

dependem da proporção em que se encontram cada uma das substâncias que 

a formam (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

A maneira mais adequada para o estudo das substâncias e materiais 

perpassa por suas propriedades físicas, das quais derivam da composição 

química como a organização e estrutura dos átomos presentes nas partículas, 

os tipos de ligações que prevalecem nas partículas e as interações entre elas, 

além da estrutura e organização das partículas nas substâncias e materiais como 

o estado de agregação e o arranjo interno. 

Dentre as propriedades físicas com maior utilização no estudo da 

Química, apresentam-se: 
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Tabela 1: Algumas propriedades físicas das substâncias e dos materiais. 

TEMPERATURA 

DE FUSÃO E 

EBULIÇÃO 

A temperatura de fusão estabelece a temperatura média 

em que uma substância se converte de um estado sólido 

para o estado líquido, enquanto a temperatura de 

ebulição refere-se a temperatura média da converso do 

estado líquido para o gás.  

SOLUBILIDADE 

Resulta da interação entre a espécie que se deseja 

solubilizar, que pode ser denominada de soluto, e a 

substância que a dissolve chamada de solvente, e pode 

ser definida como a quantidade de soluto que dissolve 

em uma determinada quantidade de solvente, em 

condições específicas de temperatura e pressão 

(MARTINS, et. al. 2013). 

DENSIDADE 
Razão entre a quantidade de massa de uma substância 

ou material e seu volume.  

ESTADO DE 

AGREGAÇÃO 

É a forma como as partículas componentes de uma 

substância, ou material, estão arranjadas uma com as 

outras, formando os sólidos, líquidos e gases. 

VISCOSIDADAE 

Propriedade específica dos líquidos que caracteriza a 

resistência ao escoamento. Quanto maior for a 

viscosidade do líquido, mais lento é o escoamento 

(ATKINS e JONES, 2012). 

TENSÃO 

SUPERFICIAL 

Tendência das forças intermoleculares de um líquido, em 

manter juntas as moléculas, puxando-as para o corpo do 

líquido. A tensão será maior em líquidos formados por 

moléculas com forte interação entre elas (ATKINS e 

JONES, 2012). 

CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA 

Capacidade do material ou substância, em conduzir 

corrente elétrica. 

MALEABILIDADE 
Capacidade de um metal em adquirir diferentes formas 

sob pressão (ATKINS e JONES, 2012). 

DUCTILIDADE 
Capacidade de um metal em se transformar em fios 

(ATKINS e JONES, 2012). 
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2.2. A habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais. 

Na didática das Ciências Naturais, há um consenso entre os 

pesquisadores sobre a necessidade de que seu ensino propicie aos estudantes 

condições para desenvolver habilidades cognitivo-linguística como a habilidade 

de explicar. Isso se justifica por vários motivos como, por exemplo, promover a 

melhor compreensão dos processos de produção do conhecimento científico, da 

natureza das ciências e da própria aprendizagem desses conteúdos (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2015). 

Explicar como procedimento científico significa incrementar o 

entendimento de causas do fenômeno, e também, refere a prova empírica das 

proposições da teoria. A capacidade de predição está associada a possibilidade 

de predizer eventos que ainda não ocorreram e que podem ser explicados antes 

que se sucedam. Esta capacidade múltipla de descrição, explicação e predição 

é a constituição do “poder explicativo” de uma teoria (CONCARI, 2001). 

Explicar nas ciências remete a uma ação frequente, que permite a 

compreensão dos métodos científicos e, também dos objetos e fenômenos a 

serem pesquisados. Essa habilidade implica um hábito inerente a formação de 

um cientista, que desenvolve esse procedimento por meio da linguagem para 

atingir outros indivíduos e promover uma expansão de conhecimentos. 

Aprender ciências, particularmente química, significa aprender a 

descrever e explicar fenômenos e processos químicos, e, dessa forma, 

alargando-se os horizontes da percepção e adquirindo novos conhecimentos de 

como ultrapassar as aparências da análise dos fenômenos químicos e uso de 

teorias, modelos para interpretação e compreensão que justificam a existência 

destes, o comportamento e as transformações de um estado para outro (NUÑEZ 

e SILVA, 2008). 

No estudo da Química como Ciência no Ensino Médio, a explicação é uma 

habilidade essencial para se compreender os comportamentos, as propriedades 
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das substâncias e dos materiais, assim como os porquês de as substâncias se 

transformarem em outras. A explicação permite conferir sentidos aos conteúdos 

estudados ao relacioná-lo com o cotidiano, a ciência, a tecnologia, a cultura e o 

mundo de trabalho. Tornar os estudantes sujeitos ativos  na construção de 

explicações sob fortes motivações pode tornar as aulas de Química mais 

interessantes e com forte poder de contribuir, não só com a aprendizagem como 

também com o desenvolvimento integral dos estudantes (NÚÑEZ e RAMALHO, 

2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A FORMAÇÃO DE HABILIDADES GERAIS SEGUNDO A TEORIA 

DE P. Ya. GALPERIN. 
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A teoria de Galperin favorece a formação de habilidades e 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 é a motivacional, que permite estimular o aluno a 

participar do aprendizado. Essa etapa prepara o aluno para a assimilação de 

novos conhecimentos. Para Nuñez (2009), na etapa motivacional, o professor 

deve ter em conta a lei psicológica da disposição, a qual enuncia que o aluno, 

para estudar efetivamente, tem de estar preparado tanto no plano psicológico 

como no plano fisiológico. Não só os motivos para o aluno estudar devem ser 

levados em consideração, mas também a sua situação de vida, que pode ou não 

inibir a disposição para o estudo. Essa etapa pode ser considerada como 

preparatória, tanto do ponto de vista do organismo como da motivação. 

Essa motivação precisa está presente em todos os momentos da 

atividade, participando de processo de assimilação. Segundo Nuñez e Gonzalez 

(1998), um fator que mobiliza a motivação no aluno, de caráter interno, é a 

aprendizagem por problemas, onde a formação de conceitos se vincula a 

experiência dos alunos, ao seu dia a dia, em que constatam a utilidade prática 

de seus conhecimentos. 

3.2. Estabelecimento da B.O.A. 

A segunda etapa é representada pelo estabelecimento da base 

orientadora da ação BOA. A BOA consiste no modelo da atividade. Nuñez (2009) 

comenta que a base orientadora da ação constitui o modelo da atividade, um 

projeto de ação e, assim sendo, deve refletir todas as partes estruturais e 

funcionais da atividade (orientação, execução e controle). Ensinar uma atividade 

prática supõe dirigir a atenção não só à parte externa, à execução prática, mas 

também, e fundamentalmente, à parte interior, intelectual (2009, p. 100). 

Diante de alguns tipos de BOA já explorados, destaca-se a BOA do tipo 

III. Essa BOA apresenta características gerais, plenitude completa e obtenção 
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independente, ou seja, apresenta todas as condições essenciais para a 

construção do objeto de estudo, além de apresentar orientações completas das 

condições de construção desse objeto, a obtenção independente expressa que 

a elaboração da BOA é independente do professor. 

Esse tipo de BOA caracteriza-se por uma invariante do conhecimento, que 

se refere a essência do conteúdo dessa BOA, essa invariante é aplicável a um 

conjunto de situações-problemas e apresenta os procedimentos necessários 

para a solução. 

3.3. Etapa da formação da ação materializada 

Nessa etapa, o aluno começa a realizar a ação no plano externo, 

realizando um conjunto de operações, que compõe a ação. A execução dessa 

atividade é realizada em pares. Nessa atividade, é essencial o uso do mapa de 

atividade, elaborado na BOA, como ferramenta na formação da habilidade. 

Nesse momento o aluno começa propriamente a realizar a ação, mas no plano 

externo, de forma desdobrada, detalhada, realizando todas as operações que 

entram na composição da ação. Nessa etapa, o aluno executa a ação e o 

professor controla o cumprimento de cada uma das operações. A execução da 

atividade realiza-se em um trabalho com grupos pequenos, pois dessa forma, os 

estudantes conseguem ter melhor domínio e compreensão do processo de 

aprendizado. 

O aluno executa a ação com o apoio do professor no cumprimento de 

cada uma das operações, em que a execução da ação ocorre em pares. Os 

alunos promovem ações manipulativas com o objeto de estudo, se apoiando nos 

esquemas elaborados pela B.O.A., utilizando fichas de estudos. Essas fichas 

permitem que o processo seja individualizado, contendo o essencial da base 

orientadora da ação, evitando que o conceito a ser assimilado, seja memorizado 

de maneira precoce. Esse processo contribui para o ensino, pois o aluno realiza 

alguma ação com seu conteúdo (NUÑEZ e GONZALEZ, 1998). 

A materialização contribui fortemente para o processo de ensino, pois é 

preciso fazer algo, realizar alguma ação com o conteúdo trabalhado e assim, 

promover o desenvolvimento consciente do aprendizado. 
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3.4. Etapa da formação da ação no plano da linguagem externa 

A quarta etapa apresenta a formação da ação no plano linguagem 

externa. Nuñez (2009) relata que a linguagem é instrumento-ferramenta da 

atividade de aprendizagem que permite compartilhar e dar sentido aos objetos 

da aprendizagem, complementando que se trata de um sistema simbólico básico 

de todos os grupos humanos, sendo um mediador essencial entre o sujeito e o 

objeto-conteúdo da aprendizagem. 

O uso da linguagem promove a conscientização dos erros, pois o ato de 

verbalizar a ação promove a sua melhor compreensão. No momento que a 

linguagem acontece no plano exterior, o aluno verbaliza a ação, e após esse 

momento, o mesmo pode usar essa linguagem no plano interior.  

Nesse momento, os elementos da ação são verbalizados por meio da 

escrita ou da fala, demonstrando apenas o domínio de sistemas simbólicos do 

objeto de estudo. Esse procedimento possibilita que o aluno possa refletir sobre 

sua compreensão do conceito, de maneira que organize suas ideias com o 

colega de grupo, sem o apoio externo das fichas. Essa ação permite a 

generalização do uso do conceito. 

3.5. Etapa mental 

Por fim, Galperin sugere a etapa da internalização do conhecimento, 

como sendo a etapa final. Segundo Nuñez (2009) a linguagem é uma forma de 

representação da atividade e um meio de comunicação entre os sujeitos, mas é, 

em especial, uma ferramenta de codificação. Na etapa mental, a linguagem 

interna se transforma em função mental interna e proporciona ao aluno, novos 

meios para o pensamento. 

A forma mental da ação é a etapa final no caminho da transformação da 

nova ação de externa em interna. Por sua origem, a ação mental está 

relacionada com a ação material e é seu reflexo. Substituindo as coisas reais, 

agora o objeto da ação, assim como sua composição operacional, tem caráter 

ideal, caráter de imagem (NUÑEZ, 2009). 
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4. A AÇÃO DE EXPLICAR A ESTRUTURA E PROPRIEADADES 

FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS. 

 

Segundo os estudos elaborados por Galperin, o processo de assimilação 

pode ocorrer em três momentos, considerados momentos funcionais da ação, 
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que refletem os modelos da ação de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e materiais. 

a) Modelo do objeto: o que é explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e materiais? 

b)  Modelo da ação: como se explica a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e materiais? 

c) Modelo do controle: como se faz a regulação da ação de explicar a 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais? 

 

4.1. Modelo do objeto 

Esse momento se destaca como momento inicial e demonstra o modelo 

do objeto a ser formada, levando em consideração as diferentes concepções dos 

estudantes, sobre explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e 

materiais, de acordo com o esquema: 

 

Esquema 1 – Estrutura dos conteúdos relativos a estrutura e propriedades 

das substâncias, adaptado de Núñez e Silva (2008). 

 

4.2. Modelo da ação 

O modelo da ação serve como referência para utilização do Professor, 

resultante da análise de diferentes formas de explicar a estrutura e propriedades 
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físicas das substâncias e materiais, de acordo com a tabela 2. Ressalta-se que 

esse modelo é uma referência para negociar com os alunos os sentidos que eles 

atribuem a essa ação. 

Tabela 2: modelo da BOA 

 

Fonte: Núñez (1992), adaptado de Núñez e Ramalho (2015). 

 

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 e 

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. 

4.3. Modelo do controle 
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O modelo do controle acontece durante a execução da ação de explicar a 

estrutura e propriedades físicas das substâncias e materiais e ao final desta ação 

como controle final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FUNDAMENTOS DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

O processo de ensino pode ser considerado como uma sequência de 

atividades sistemáticas e inter-relacionadas do professor com os alunos, 

encaminha à assimilação sólida e consciente de um sistema de conhecimentos, 

habilidades e hábitos orientados ao desenvolvimento da personalidade integral 

dos estudantes (NÚÑEZ, 2009). O principal objetivo no planejamento de uma 
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unidade didática consiste em estabelecer a interação apropriada entre os 

componentes fundamentais do ensino, para alcançar a máxima efetividade da 

assimilação dos conhecimentos e o devido desenvolvimento intelectual dos 

estudantes. 

Seguindo Núñez e Ramalho (2012) como referência, o ponto fundamental 

na organização da unidade didática para explicar a estrutura e propriedades 

físicas das substâncias e dos materiais, estabelece como pressupostos: 

a) Explicar a estrutura e propriedades físicas das substâncias e dos 

materiais é um tipo específico de atividade e está vinculado a um 

conhecimento necessário para ensinar química no ensino médio; 

b) A habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas das 

substâncias e dos materiais é um conhecimento básico dos estudantes 

de Química. Sendo assim, o estudante de Química é objeto e sujeito ativo 

na formação dessa habilidade, motivado e orientado pela finalidade de 

integrar sua formação cidadã. 

c) A formação da habilidade de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e dos materiais é um processo que segue determinadas 

etapas, as quais são reveladas pela teoria de Galperin. 

A estruturação do sistema didático segue as orientações de Núñez e 

Gonzalez (1996) organizado em três etapas, das quais vislumbra: 

a) A definição dos objetivos do sistema didático; 

b) Estruturação dos conteúdos; 

c) Determinação do sistema de tarefas para a formação da habilidade, 

segundo as etapas de assimilação de Galperin. 

 

5.1. Definição dos objetivos  

Os objetivos precisam demonstrar os caminhos da atividade, 

considerando como objetivo geral a habilidade que se pretende formar e o objeto 

de estudo. Na formulação dos objetivos, deve considerar os indicadores 

qualitativos da ação, que medem e regulam o nível de aprendizado do aluno, 

considerando a qualidade da ação (NÚÑEZ e RAMALHO, 2009).  O objetivo 
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definido para unidade didática é de explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e dos materiais. 

 

5.2. Estruturação dos conteúdos 

Utilizando como referência Núñez e Ramalho (2015), a BOA a ser utilizada 

no sistema didático é a BOA III, no qual exige um tipo de organização dos 

conteúdos com uma abordagem sistêmica dialética do tipo funcional-estrutural 

(RESHETOVA, 1988), onde a variedade de fenômenos estudados, como casos 

particulares, se expressa por meio de invariantes que compõe a estrutura interna 

do objeto de estudo como uma formação estável. 

Durante o estudo dos temas estrutura atômica, tabela periódica e ligação 

química, vão sendo formadas ações que se transformam em operações. Estas 

entram na composição de explicar as propriedades físicas das substâncias e 

materiais como uma nova ação, uma perspectiva que contribui para a condição 

de totalidade dos conteúdos em estudo (NÚÑEZ e RAMALHO, 2015). 

Os conteúdos conceituais envolvem: 

 A natureza atômica, que envolve conhecimentos sobre a estrutura 

do átomo, propriedades periódicas e a relação de semelhança 

entre elementos químicos; 

 Ligações químicas, abordando as ligações do tipo covalente, iônica 

e metálica, assim como seus modelos explicativos; 

 A estrutura das substâncias e materiais, que envolve a forma como 

os átomos estão organizados, a interação entre partículas 

(moléculas e átomos) da mesma substância e de substâncias 

diferentes. 

  Propriedades físicas e suas aplicações, englobando as finalidades 

práticas de cada substância ou material, segundo suas 

propriedades. 

 

5.3. Determinação do sistema de tarefas para formação da 

habilidade 
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O sistema de tarefas foi proposto de acordo com as etapas da teoria 

de Galperin, das quais foram descritas anteriormente nesta pesquisa, de 

modo que, as etapas sejam organizadas em: 

 Etapa motivacional. 

 Etapa de estabelecimento da BOA do tipo III. 

 Etapa materializada. 

 Etapa da linguagem externa. 

 Etapa mental. 

Outras tarefas estarão dispostas no diagnóstico inicial e no controle 

final. 

 

 

6. O diagnóstico inicial 

A formação de uma habilidade, ou sua atualização, exige um diagnóstico 

inicial do grau de desenvolvimento dos alunos. Realiza-se um levantamento do 

modelo do objeto, ou seja, o que seria explicar a estrutura e propriedades físicas 

das substâncias e materiais. Esse diagnóstico será ponto de partida para a 

aprendizagem. 
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Um bom exemplo de tarefa para o diagnóstico inicial pode começar com 

uma breve contextualização sobre as substâncias e matérias, semelhante a 

tarefa 1. 

Tarefa 01 

Com o avanço do consumo, cresce a busca por novos produtos, que 

precisam se adequar as necessidades das pessoas. Com isso, novas 

substâncias e materiais surgem com propriedades específicas, onde os 

cientistas modificam a estrutura atômica para alcançar as características de 

interesse. A imagem 1 mostra alguns exemplos de substâncias e materiais que 

se tornaram essenciais para nosso cotidiano. 

 

 

Diante dessa contextualização, responda o que é explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e materiais. 

 

7. Etapas para formação da habilidade de explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e materiais. 



20 
 

As diferentes formas pelas quais a ação passa, desde suas primeiras 

realizações externas até a forma final mental, não se eliminam, mas se 

conservam e formam os degraus de uma escada que une sua base com o topo. 

Uma ação material razoada une-se com o ato de pensamento em relação à ação, 

o material pensado com o pensamento do material (GALPERIN, 2001b. Apud 

NÚÑEZ, 2009. p. 116).   

O esquema da formação por etapas da ação mental e dos conceitos 

permite formar (educar), em todos os estudantes, ações mentais de orientação 

geral, adequadas aos conceitos. A assimilação na perspectiva da teoria de 

Galperin, na qual o desenvolvimento integral dos estudantes é uma finalidade, 

exige considerar os recursos cognitivos e afetivos dos quais dispõe o estudante, 

na sua história de vida, interesses, motivos, desejos, envolvendo o próprio 

estudante na construção das condições favoráveis para aprender e se 

desenvolver como parte de um grupo, sem perder sua individualidade (NÚÑEZ 

e RAMALHO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2: As etapas mentais de assimilação. 
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Fonte: Pesquisa. 

7.1. Etapa da motivação 

Nessa etapa os alunos irão responder a situação problema representada 

pela tarefa 2. Nesse momento, eles irão trabalhar de forma individual. A tarefa 

02 serve como sugestão para essa etapa. 

 

Tarefa 02 

O etino, conhecido como acetileno, é bastante usado em solda de metais. 

Quando obtido na indústria, pode apresentar impurezas como o sulfeto de 

hidrogênio (H2S), Se o gás acetileno contiver essa impureza, pode ser purificado 

fazendo-o passar por um líquido que dissolva só a impureza.  
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Dos líquidos: éter etílico, tetracloreto de carbono, água e pentano. Qual 

é o mais adequado para dissolver a impureza? Explique. 

 

7.1.1. Etapa de elaboração e estabelecimento da BOA 

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, 

onde todos serão ouvidos e o professor orientará para o modelo da tabela 2. Em 

seguida, será disposto o cartão de estudo para acompanhamento das etapas 

seguintes. Como sugestão, segue a tarefa 03. 

Tarefa 03  
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Tabela 3: Modelo da BOA materializada no cartão de estudo para 

acompanhamento da etapa seguinte. 

ATIVIDADADE: 

NOME: 

NOME DO COLEGA DA DUPLA 

 QUE RESOLVE A TAREFA: 

OPERAÇÃO DO PASSO A PASSO C P I 

Caracteriza a propriedade a explicar    

Escreve a fórmula da substância que 

forma o material. 

   

Determina os tipos de átomos que se 

unem e suas características.  

   

Determina o tipo de ligação entre os 

átomos. 

   

Determina o tipo de partículas e a 

estrutura da substância. 

   

Determina o tipo de partículas e a 

estrutura da substância. 

   

Determina o tipo de interações entre 

as partículas e sua intensidade 

relativa. 

   

Explica a propriedade 

correlacionando à propriedade 

(macroscópica) com o modelo teórico 

(microscópico) numa relação de 

causa efeito. 

   

Usa diferentes tipos de 

representações como esquemas, 

figuras, fórmulas, diagramas e etc, no 

estabelecimento do modelo teórico. 

   

C: correto; P: parcialmente correto; I: incorreto. 

Fonte: adaptado de Núñez e Ramalho (2015). 
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7.1.2. Etapa materializada 

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 

04 se apresenta com sugestões de exercícios. 

Exemplos de tarefa (tarefa 04): 

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. 

  

1. Explicar porque o cloreto de potássio (KCl) é um sólido cristalino 

nas condições de T= 280 C e P=1 atm. 

2. O tetracloreto de carbono (CCl4) se apresenta nas condições 

ambientais como um líquido volátil que pode ser usado para 

dissolver materiais gordurosos. Como se pode explicar essa 

aplicação?.   

3. A condutividade elétrica do cobre metálico faz dele um material 

muito usado nas redes elétricas. Explique essa aplicação do cobre. 

 

7.1.3. Etapa da linguagem externa 

Nesse momento, os alunos irão verbalizar as ações sem o auxílio das 

tarjetas. As duplas de estudantes permanecerão e a linguagem usada precisa 

ser a linguagem científica, sendo assim, o professor precisa estar atento para 

com a fala e a escrita dos alunos. A tarefa 05 segue como exemplo para essa 

etapa. 

 

Tarefa 05: 

O etóxi-etano (éter comum), usado como anestésico em 1842, foi 

substituído gradativamente por outras substancias com esse efeito em 
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procedimentos cirúrgicos. Atualmente é muito usado como solvente nas 

indústrias, em processos de extração de óleos, gorduras, essências, dentro 

outros. 

 

Etóxi-etano 

Sem apoio externo, ou ajuda dos colegas, responda: Em qual 

propriedade do éter comum se baseia essa aplicação? Explicar porque 

apresenta essa propriedade. 

 

7.1.4. Etapa mental 

Essa etapa se dá de maneira independente, ou seja, individual e sem o 

apoio externo. A orientação da atividade acontece no plano intrapsíquico. A 

tarefa 06 é um exemplo para se trabalhar a etapa mental. 

 

 

Tarefa 06: 

O polietileno, apesar do impacto negativo sobre o ambiente, é um dos 

plásticos mais utilizados no mundo. O polietileno de baixa densidade (PEBD) é 

muito usado em sacolas de supermercados, em filmes para embalagens, dentre 

outros produtos. A macromolécula do PEBD pode ser representada por: 
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De forma individual, sem apoio externo, proponha quais alterações na 

estrutura da macromolécula poderiam justificar, no plano teórico, uma 

transformação que possibilite a degradação da macromolécula pela umidade do 
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ambiente (ação da água), além da alta flexibilidade e maior transparência do 

material. 

 

8. Modelo do controle final. 

O controle da ação se dará por meio da tarefa a seguir, usando o modelo 

utilizado por Nuñez e González (1996). Segue um exemplo para usar como 

controle: 

Em um laboratório de química, foi feito um conjunto de experimentos para 

determinar as propriedades das substâncias, cujo resultados foram anotados na 

tabela abaixo: 

 

 

Substância 
Estado de 

agregação 

Solubilidade 

H2O       CCl4  

Condutividade 

Puro           solução 

Ponto de 

fusão 

E Sólido Não Não Sim - Alto 

F Sólido Não Sim Não Não Baixo 

G Sólido Sim Não Não - - 

H Sólido Sim Não Não sim Alto 

 

Complete o seguinte quadro: 

Substância 
Tipo de 

ligação. 

Tipo de 

partícula no 

sólido. 

Tipo de interação 

entre as 

partículas. 

Tipo do 

sólido. 

E     

F     

G     

H     

 

Argumente as respostas nos casos “E” e “F”. 

Fonte: Núñez e Gonzalez (1996). 

 



28 
 

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. 

9. Conclusão 

 

O princípio desta unidade didática é que ela seja utilizada como 

ferramenta para Professores de Química, no auxílio da reflexão de suas práticas 

referentes aos conhecimentos sobre substâncias e materiais. A abordagem 

trabalhada envolve uma metodologia nova, que pode propiciar uma melhor 

compreensão dos estudantes sobre o tema. Com isso, a intenção é ter um 

material prático, desenvolvido pelo estudo sobre os erros e desempenho dos 

estudantes do vestibular da UFRN (2009-2013) sobre explicar a estrutura e 

propriedades físicas das substâncias e dos materiais. 
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