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RESUMO 
 

O tema equilíbrio químico está presente em grande parte das disciplinas dos currículos 
de Química, pois a compreensão deste tema contribui para a interpretação de diversos 
aspectos das transformações químicas, como em processos naturais e industriais. Dessa 
forma, a abordagem desse conteúdo é considerada essencial para a formação do 
professor de Química. A literatura relata as dificuldades de ensino-aprendizagem do 
equilíbrio químico, devido à abstração necessária para compreender principalmente o 
nível teórico-conceitual. O aluno muitas vezes não consegue transitar nos três níveis do 
conhecimento químico (fenomenológico, representacional e teórico-conceitual). Neste 
contexto, foram feitas as seguintes questões de pesquisa: Como os licenciandos 
mobilizam os três níveis do conhecimento químico nas metodologias de ensino 
propostas? Como contribuir na superação das dificuldades na aprendizagem dos 
conceitos de equilíbrio químico em soluções aquosas?Para responder a essas questões 
foram propostas neste trabalho quatro atividades: a) Algumas características das 
soluções aquosas; b) A Química do Celobar®; c) Sistema tampão e d) Acidente em 
Mariana (MG) e seus impactos ambientais. Essas atividades em sequência de ensino 
foram aplicadas e analisadas no contexto de uma disciplina introdutória de Química 
Analítica. Participaram da pesquisa estudantes de duas turmas do terceiro semestre do 
curso de Licenciatura em Química. Esta é uma pesquisa qualitativa, e foi baseada 
principalmente nos aportes teóricos de Vigotski e Bachelard. Por meio da análise dos 
diálogos e respostas escritas dos grupos, além das dificuldades inerentes ao conceito de 
equilíbrio químico, observamos também que obstáculos epistemológicos surgiram como 
entraves para a compreensão do tema.  Assim, por meio do trabalho cooperativo de 
construção do conhecimento e da mediação pedagógica foi possível a reelaboração do 
conceito científico adequado para superar o obstáculo. A linguagem expressa nos 
diálogos, bem como as respostas escritas, foram as ferramentas de investigação para 
compreendermos a mobilização nos três níveis, e o avanço na construção dos conceitos 
científicos. Ao final da disciplina na ultima atividade os alunos resgataram os conceitos 
científicos desenvolvendo com sucesso a marcha analítica. A metodologia utilizada 
como uma sequencia de atividades sobre os conceitos de equilíbrio químico poderá 
contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem deste conteúdo na formação de 
professores de Química. 

 
Palavras-chave: Equilíbrio químico; mediação pedagógica; três níveis do 
conhecimento químico; formação de professores; atividades em sequência de ensino 

 
 
 
 
 
 
 



    

ABSTRACT 
 

The topic chemical equilibrium is present in most disciplines of the Chemistry 
curriculum: understanding this topic contributes to the interpretation of several aspects 
of chemical transformations taking place in natural and industrial processes. Therefore, 
approaching this content during chemistry teacher training is essential. There are 
literature reports concerning the teaching-learning difficulties encountered during the 
study of chemical equilibrium. These difficulties are due to the abstraction that is 
necessary to understand this topic at the theoretical-conceptual level, and to the fact that 
students cannot articulate the three levels of chemical knowledge (phenomenological, 
representational, and theoretical-conceptual). In this context, the following research 
questions arose: How do undergraduate chemistry students articulate the three levels of 
chemical knowledge in the proposed teaching strategies? How can we contribute to 
overcoming difficulties during the learning of concepts of chemical equilibrium in 
aqueous solutions? To answer these questions, we propose conducting activities on four 
topics: a) Some characteristics of aqueous solutions; b) Chemistry of Celobar®; c) 
Buffer System, and d) Accident in Mariana (MG) and its environmental impacts. We 
applied and analyzed these activities in a teaching sequence during the introductory 
discipline of Analytical Chemistry offer to two classes of university students attending 
the third semester of the Chemistry undergraduate program. This research is qualitative 
and in based on the theoretical contributions of Vigotski and Bachelard. By analyzing 
the dialogues and written responses produced by the groups of students and after 
considering the difficulties inherent to the concept of chemical equilibrium, we 
concluded that epistemological obstacles prevented understanding of the topic. Through 
cooperative work of knowledge construction and pedagogical mediation, we were able 
to rework the appropriate scientific concept and to overcome these obstacles. The 
language expressed in the dialogues and the written responses were the research tools 
that helped us to understand mobilization at all three levels and to advance the 
construction of scientific concepts. In the last activity of the discipline, the students 
revisited the scientific concepts by successfully developing the analytical separation. 
The methodology used here consisted of a sequence of activities about the concepts of 
chemical equilibrium and may contribute to improving the teaching and learning of this 
content during chemistry teacher training. 
 
Keywords: Chemical equilibrium; pedagogical mediation; three levels of chemical 
thought; chemistry teacher training; activities in teaching sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

O tema equilíbrio químico está presente em grande parte das disciplinas de Química, 

pois a compreensão deste tema contribui para a interpretação de diversos aspectos das 

transformações químicas, como em processos naturais e industriais, assim este conteúdo é 

considerado essencial para a formação do profissional Químico.  

A literatura relata as dificuldades de ensino-aprendizagem do equilíbrio químico sendo 

este considerado um dos conceitos mais difíceis no currículo de química, devido à abstração 

necessária para compreender principalmente o nível teórico-conceitual (ADAMS, 1940; 

PEREIRA, 1989; BERQUIST; HEIKKINEN, 1990; TYSON, TREAGUST e BUCAT, 1999; 

SOLOMONIDOU; STAVRIDOU, 2001; RAVIOLO; AZNAR, 2003; PIQUETE; 

HEIKKINEN, 2005; ÖZMEN, 2007; BERTOTTI, 2011). Segundo Quílez-Pardo e Solaz-

Portoléz (1995), isto se deve ao seu caráter abstrato e demanda de domínio de vários 

conceitos subordinados, tais como reações ácido-base e suas teorias, solubilidade e reações de 

oxidação e redução (VOSKA; HEIKKINEN, 2000).  

A tradicional aula prática de Química, no ensino médio e na universidade, é 

direcionada para a aprendizagem de procedimentos estabelecidos por roteiros experimentais e 

elaboração de relatórios, dessa forma a interpretação teoria-experimento fica a desejar 

(SCHNETZLER; SILVA; ANTUNES-SOUZA 2016). Assim, a pesquisa em ensino de 

Ciências requer da aula experimental uma abordagem na discussão e interpretação do 

fenômeno (SILVA; MACHADO; TUNES, 2010). No entanto, essa ação precisa favorecer a 

articulação da teoria com o experimento, pois como Souza et al. (2013) nós apoiamos que o 

professor incentive o estudante a pensar sobre o que ele está fazendo, não sendo suficiente 

somente manipular vidrarias e reagentes, ele deverá ser capaz de manipular ideias (problemas, 

teorias, explicações e outros).  

Sendo assim, partindo do diagnóstico das dificuldades com relação ao processo de 

ensino e aprendizagem de conceitos químicos em cursos de Química. Percebe-se que algumas 

dificuldades são recorrentes nas aulas de química, os estudantes têm dificuldade de 

compreender as reações químicas que ocorrem, por exemplo, diferenciar as reações de 

neutralização ou de precipitação dos respectivos sistemas em equilíbrio químico e representá-

las, bem como o significado das constantes de ionização ou constantes de produto de 

solubilidade. Dessa forma, há dificuldades para relacionar o fenômeno observado com o 
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conceito químico envolvido. Segundo Naklet (1992) se um aluno não consegue interpretar um 

conceito em termos teórico-conceituais, então esse aluno não aprendeu química. Dessa forma, 

consideramos que para uma melhor compreensão da química, o estudante transite entre os três 

níveis do conhecimento químico propostos por Jonhstone (2000, p. 11, tradução nossa) “nivel 

macroscópico: o que pode ser visto, tocado e sentido; nível submicroscópico: átomos, 

moléculas, íons e estruturas e o nível representational: símbolos, fórmulas, equações, 

molaridade, manipulação matemática e gráficos”. O triângulo a seguir (figura 1) representa o 

modelo proposto por Jonhstone. 

Figura 1: Três níveis do conhecimento químico. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Jonhstone (1991; 2006; 2010). 

Como existem muitas definições e entendimentos referentes ao triângulo, neste 

trabalho consideramos as definições reportadas por (MACHADO, 1999; MORTIMER, 

MACHADO; ROMANELLI, 2000; SCHNETZLER, SILVA; ANTUNES-SOUZA, 2016). 

Segundo Machado (1999) o conhecimento químico é expresso em três níveis: o 

fenomenológico, o teórico-conceitual e o representacional. No nível fenomenológico 

(dimensão macroscópica) estão os fenômenos passíveis de visualização concreta, bem como 

de análise ou determinação das propriedades dos materiais e de suas transformações. Nesse 

nível, estão inclusos os fenômenos que podem ser reproduzidos em laboratório, ou observados 

nas vivências e ocorrências químicas do mundo social, possibilitando ao estudante uma 

experiência real.  

No nível teórico-conceitual (dimensão submicroscópica) informações de natureza 

atômico-molecular, que envolvem explicações baseadas em modelos abstratos como: átomo, 

molécula, íon, elétron, estes tem a finalidade de explicar e fazer previsões relacionadas ao 

nível fenomenológico. E o nível representacional, que se constitui em conteúdos químicos de 

natureza simbólica, compreendendo informações referentes à linguagem química como 

fórmulas e equações químicas. São ferramentas simbólicas utilizadas para representar a 

Macroscópico 

Submicroscópico Representacional 
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relação teoria e fenômeno. Sendo assim, a construção do conhecimento em sala de aula é 

proveniente das articulações entre os três níveis citados. 

Assim, considerando as dificuldades no ensino-aprendizagem do equilíbrio químico, 

foram propostas neste trabalho atividades em sequência de ensino com enfoque no equilíbrio 

químico de soluções aquosas no contexto de uma disciplina introdutória de Química 

Analítica. Neste contexto tínhamos as seguintes questões de pesquisa: Como que os 

licenciandos mobilizam os três níveis do conhecimento químico a partir de determinadas 

estratégias de ensino propostas? Seria adequado adotá-las como estratégias de ensino? Como 

contribuir na superação das dificuldades na aprendizagem dos conceitos de equilíbrio químico 

em soluções aquosas?  

 
1.2 Objetivos 
 
Objetivo geral 

Compreender como o aluno articula os três níveis do conhecimento químico: 

fenomenológico, teórico-conceitual e representacional a partir de uma sequência de atividades 

sobre equilíbrio químico. 

 

Objetivos específicos  

Propor atividades em sequência de ensino com a finalidade de categorizar os três 

níveis do conhecimento químico, bem como identificar as articulações entre os níveis.  

Identificar as dificuldades de aprendizagem bem como os obstáculos epistemológicos 

e lidar com estes por meio de um método de ensino, que considera o trabalho cooperativo de 

construção do conhecimento e da mediação pedagógica em sala de aula, em uma disciplina 

introdutória de Química Analítica (QA).  

Contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem sobre os conceitos envolvendo 

equilíbrio químico e para uma boa formação de professores de Química. 

1.3  Breve revisão da literatura sobre equilíbrio químico 
 

Muitos autores têm investigado diferentes aspectos da compreensão e concepções 

alternativas dos estudantes sobre equilíbrio químico. Pereira (1989) apresentou uma revisão 

das principais publicações sobre ensino e aprendizagem de equilíbrio químico, baseadas nas 
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experiências dos autores com alunos do ensino médio e superior. Algumas das dificuldades 

apresentadas por este autor são descritas a seguir: 

- Interpretação da natureza dinâmica do equilíbrio químico: os alunos não compreen-

dem por que o conceito de equilíbrio pode ser encontrado em outros contextos, como por 

exemplo, na física, é utilizado para explicar algo “parado”, e na química envolve 

“movimento”. Segundo Souza et al. (2013, p. 33): 

 
No ensino de equilíbrio químico é de fundamental importância que o aluno 
visualize o sistema em equilíbrio não como compartimentos separados e 
independentes, que percebam que a rapidez da reação direta e inversa são 
iguais ao se atingir o equilíbrio químico, que saibam interpretar como o 
aumento da pressão ou das quantidades de reagentes perturbam o equilíbrio 
químico, que considerem que a constante de equilíbrio químico permanece 
constante a uma dada temperatura, e que compreendam o dinamismo e a 
coexistência de reagentes e produtos. No entanto, algumas concepções 
prévias relacionadas a este assunto acabam por inibir a compreensão do 
aluno e mesmo suas experiências com situações por eles vivenciadas, tais 
como andar de bicicleta, observar uma balança, acabam por dificultar a 
compreensão sobre este tema.  
 
 

- Fundamentado em Hackerman (1946), Pereira (1989) enfatizou a interpretação de 

uma mistura em equilíbrio químico, que o sistema em equilíbrio é considerado pelos alunos 

como dois compartimentos separados, sendo de um lado o reagente e de outro o produto. O 

autor argumenta que a origem desta concepção é proveniente da representação da equação 

química, que consiste no reagente e produto separados por uma flecha dupla, e de explicações 

ao tratar alterações no sistema em equilíbrio químico que incluem o sentido físico (direita ou 

esquerda). Para a melhor compreensão do tópico o autor sugere uma discussão sobre a 

composição de uma mistura em equilíbrio, em termos de concentração considerando o valor 

da constante de equilíbrio; 

- Princípio de Le Chatelier: Pereira (1989) afirma que diferentes autores consideram 

que o princípio muitas vezes é utilizado pelos alunos em situações nas quais ele não se aplica, 

há situações nos livros didáticos em que o princípio aparece com sentido ambíguo. Assim, são 

sugeridas reformulações para que sejam evitadas as dificuldades de interpretação, e que as 

explicações, sejam feitas com base na constante de equilíbrio; 

- Concentração: a) é revelada a dificuldade dos alunos referente aos coeficientes da 

equação química ao representar a expressão da constante de equilíbrio para realizar o cálculo 

das concentrações das espécies; b) Dificuldade referente às concentrações expressas nas 
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constantes de equilíbrio, neste caso é sugerido trabalhar com o significado das concentrações 

envolvidas na constante do produto iônico da água Kw e no produto de solubilidade Kps; 

- Problemas numéricos: o aluno não pensou sobre o processo e resolveu o problema 

substituindo os valores na expressão da constante, outros consideram a aproximação dos 

valores de concentração e não fica claro aos alunos o porquê dessa aproximação. Sugere-se 

nestes casos que o aluno leia o problema com atenção, escreva a equação química e as 

equações matemáticas necessárias. Devem-se considerar os dados como os valores das 

constantes de equilíbrio, as condições da reação e avaliar quando determinados valores podem 

ser desprezados e as aproximações válidas na resolução do problema.  

Machado e Aragão (1996) realizaram uma pesquisa com 37 alunos do ensino médio. 

Os resultados revelaram dificuldades dos estudantes para compreender a natureza dinâmica do 

equilíbrio químico e a constante de equilíbrio e relacionar o nível teórico-conceitual aos 

níveis fenomenológico e representacional. De acordo com estas autoras as idéias dos alunos 

parecem ter origem na forma como o conceito é abordado nas aulas de Química e nos livros 

didáticos, com pouca ênfase em aspectos qualitativos e conceituais. Machado e Aragão (1996, 

p. 20) reiteram uma necessária mudança na sala de aula para melhoria do ensino de conceitos 

químicos:  

 [...] a importância de se mudar de foco. Isto significa desfocalizar um pouco 
o quadro negro ou a lousa, desfocalizar um pouco a palavra onipotente do 
professor, o profundo domínio do livro didático. Significa, então, focalizar o 
fenômeno. Trazer o fenômeno para o centro de nossa sala de aula, e observá-
lo. Dar a palavra a nossos alunos e alunas e tentar perceber o que eles 
pensam sobre o que observam e como podem explicar o que observam 
utilizando modelos para a constituição das substâncias. Discutir com os 
alunos as relações entre o fenômeno, os modelos atômico-moleculares e as 
representações. Essas orientações parecem simples, mas não são. Exigem de 
nós, professores, um trabalho constante para superarmos nossas próprias 
dificuldades e inseguranças para compreender os fenômenos. 
 

Tyson, Treagust e Bucat (1999) discutiram a complexidade do ensino e aprendizagem 

do equilíbrio químico e relataram concepções alternativas provenientes do uso do Princípio de 

Le Chatelier em exemplos nos quais o princípio não se aplica. Assim citam pesquisas 

desenvolvidas com alunos de ensino médio e superior, um exemplo ilustrativo foi sobre o uso 

do sistema cromato/dicromato. Os autores consideraram uma dada concentração em mol L-1 

de uma solução de dicromato de sódio  na qual o seguinte equilíbrio é estabelecido: 

2 CrO4
2-

(aq) + 2 H+
(aq)  Cr2O7

2-
(aq) + H2O(l) (eq. 1) 

  Amarelo                  Laranja 
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A questão tratava da adição a essa solução de determinado volume de mesma concentração de 

dicromato de sódio. Neste exemplo o equilíbrio químico foi interpretado pelos estudantes de 

forma equivocada. A maioria dos estudantes respondeu que a solução torna-se amarela, e 

justificaram que para contrapor o aumento da quantidade de Cr2O7
2-

(aq) o sistema irá formar 

mais CrO4
2-

(aq). Esse resultado reforça a ideia de que o “deslocamento de equilíbrio para a 

direita ou para a esquerda” num sistema em equilíbrio se constitui num obstáculo 

epistemológico, que impede o estudante de pensar em termos de concentração, e assim, 

chegar à resposta cientificamente aceita, que é – a solução permanece inalterada – não há 

mudança na concentração das espécies. Neste caso há um aumento de volume e a unidade de 

concentração em mol L-1 não foi alterada.  

Estes autores sugerem que alguns termos que podem causar interpretações 

equivocadas devem ser omitidos. Nesta mesma direção Quílez (1997) afirma que o Princípio 

de Le Chatelier é um obstáculo epistemológico que impede a aprendizagem significativa dos 

conceitos de equilíbrio químico. 

Rocha et al. (2000) discutiram as dificuldades conceituais dos estudantes, alegando 

que os mesmos não têm clareza do significado de equilíbrio químico e não sabem representar 

adequadamente os sistemas, representam de forma incorreta as reações químicas; têm 

concepção de sistema em equilíbrio como dois compartimentos separados; entendem e 

aplicam inadequadamente o princípio de Le Chatelier.  

Raviolo (2001) discutiu um problema que foi aplicado aos alunos de ensino médio e 

superior com o objetivo de avaliar o conhecimento dos estudantes sobre equilíbrio de 

solubilidade e diagnosticar dificuldades em relação aos conceitos prévios. Assim, por meio da 

apresentação de uma figura que mostra o sal de cloreto de prata e seus íons em solução: os 

íons são ilustrados e numerados aleatoriamente, cada número corresponde a um par Ag+ 

(tamanho menor) e Cl- (tamanho maior) representados em círculos numerados. O trabalho 

exigiu que os alunos explicassem a imagem nos três níveis do conhecimento químico: 

fenomenológico, teórico-conceitual e representacional. Algumas dificuldades são apontadas 

pelo autor, tais como, a escrita da equação, pois os alunos têm dificuldade em identificar as 

espécies envolvidas a partir da representação com partículas, ou seja, não conseguem articular 

o nível representacional como o nível teórico-conceitual; não escrevem os estados de 

agregação correspondentes aos compostos na equação química; omitem a seta dupla; 

confundem a equação química com a situação experimental específica (fenomenológico 
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apresentado na solução da figura), por exemplo, a figura apresentou além do retículo 

cristalino, seis círculos sendo três referentes a íons cloreto e três a íons prata, eles escreveram 

AgCl (s) 3Cl-(aq) + 3Ag+
(aq) de acordo com a representação no nível fenomenológico. Neste 

trabalho o autor conclui que nos desenhos utilizados para avaliar a compreensão em nível 

teórico-conceitual, os estudantes devem ser capazes de associar as partículas a modelos e 

analogias. É importante discutir com eles sobre o que é o modelo e, como em todos os 

modelos, apresentar suas limitações. Por exemplo, o modelo usado é bidimensional e estático 

e representa um número reduzido de partículas. Durante a resolução desse problema, os 

alunos se mostram altamente motivados e participam ativamente da discussão de suas 

próprias respostas e de seus colegas. 

Raviolo e Aznar (2003) apresentaram uma revisão de estudos publicados em artigos e 

livros que abordam as concepções alternativas dos estudantes do ensino médio e superior em 

relação ao equilíbrio químico. Esta abordagem reforça as críticas que são feitas ao ensino 

tradicional, baseado na transmissão de conhecimentos.  Uma referência obrigatória é a 

investigação de Johnstone, MacDonald e Webb (1977), referindo-se a concepções alternativas 

como dificuldades conceituais. Neste sentido, a respeito da terminologia, se observa um 

progressivo abandono, com o passar do tempo, do termo “concepção errônea” (equívoco), que 

tem sido especialmente substituído por “concepção alternativa”. A seguir transcrevemos 

algumas das concepções alternativas ou dificuldades classificadas pelos autores (Quadro 1). 
 Quadro  1: Síntese de algumas das concepções alternativas/dificuldades referentes ao tema equilíbrio quími-  
 co.   

 Fonte: Adaptado de Raviolo e Aznar (2003). 

Categoria Concepção alternativa/ dificuldade 
a) Conceitos prévios que se 
 utilizam no estudo  do 
 equilíbrio químico. 

- Não conseguem diferenciar quantidade de concentração.  
 Ex. massa-concentração. 
-Não consideram reações químicas reversíveis, não 
 diferenciam reações químicas reversíveis ou irreversíveis; 
- Dificuldades em matemática e estequiometria; 
- Inadequada compreensão microscópica de reação química.  

b) Linguagem, símbolos e  
 constante de equilíbrio.  

- Associam o termo “equilíbrio” a uma igualdade e imobilidade; 
- Interpretação incorreta da dupla flecha com comprimentos 
diferentes 
- Desconhecem quando K é uma constante; 

c) Efeitos das variáveis so-  
 bre um sistema em equi- 
 líbrio. 

-Aplicações do raciocínio referente ao princípio de Le Chatelier a 
situação inadequadas; 
-Dificuldades ao comparar as concentrações entre um equilíbrio 
inicial e final; 

d) Equilíbrios heterogêne- 
 os 

- Confusão entre massa e concentração;  
- Não compreendem os sólidos; 
- A adição de mais sólido modifica o equilíbrio. 
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Teixeira-Junior e Silva (2009) pesquisaram as dificuldades e concepções na formação 

inicial de professores. O trabalho foi realizado com 47 alunos do curso de licenciatura em 

Química de uma universidade pública. Os estudantes foram avaliados quanto à compreensão 

do equilíbrio químico, à representação e ao princípio de Le Chatelier. Os resultados 

corroboram com os relatos e apontamentos feitos por Pereira (1989), Raviolo e Aznar (2003) 

com relação às dificuldades conceituais referentes ao equilíbrio químico. Assim, sugerem 

maior atenção e investimentos na formação científica de professores.  

Özmen (2007) realizou uma investigação sobre as concepções alternativas em 

equilíbrio químico, com estudantes do ensino médio. Foi também elaborado um questionário 

com texto que corrige de forma clara as concepções alternativas. Após serem identificadas as 

dificuldades dos estudantes por meio da correção dos questionários, o texto foi debatido em 

sala de aula com os estudantes, de forma a trabalhar os conceitos científicos corretamente. Na 

avaliação final, o mesmo teste foi repetido, e foi observado que o texto ajudou os estudantes a 

apresentarem respostas cientificamente aceitas.  

Ghirardi, et al. (2014; 2015) propuseram seqüências didáticas com o objetivo de 

ensinar o conceito de equilíbrio químico para estudantes de ensino médio.  Essa seqüência 

considerou a evolução do conceito de equilíbrio químico numa perspectiva histórica e 

epistemológica do conceito, as concepções alternativas, as dificuldades de aprendizagem 

destacadas no ensino de ciências e pelas pesquisas em educação. Aponta também a 

necessidade de dar ênfase a ambos, conteúdo e processo de aprendizagem do estudante. Os 

autores concluíram que este tipo de estratégia de ensino permitiu que os alunos aprendessem 

ativamente. 

Existem também relatos da dificuldade de ensino-aprendizagem do sistema tampão, 

Fiorucci, Soares e Cavalheiro (2001) apresentaram o desenvolvimento histórico e 

contextualizado sobre o sistema tampão e uma discussão do tópico em termos do equilíbrio 

químico ácido-base. Estes autores reconhecem que a compreensão teórico-conceitual da 

capacidade tamponante não tem sido efetivada pela falta de uma associação com explicações 

que remetem aos conceitos de equilíbrio.  

Orgill e Sutherland (2008) realizaram uma pesquisa com estudantes de Química Geral, 

Química Analítica e Bioquímica, por meio de entrevistas e testes. E analisaram a 

compreensão dos alunos sobre sistema tampão. Os resultados indicaram que as explicações 

dos alunos são baseadas no nível fenomenológico, eles descreveram com facilidade a função 
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dos tampões que é manter o pH constante, porém apresentaram dificuldades nos níveis 

teórico-conceitual (explicações em termos de reações ácido-base) e representacional 

(equações químicas e cálculos de pH). Os autores sugerem que nos cursos de graduação em 

Química o professor faça intervenções que permitam aos alunos a compreensão dos conceitos 

de sistema tampão e a articulação com os níveis: representacional e fenomenológico. 

Bertotti (2011) avaliou as dificuldades e concepções alternativas dos estudantes 

iniciantes no curso de graduação em Química. Ele destaca algumas dificuldades dos 

estudantes, no caso de soluções tampão, um sistema em equilíbrio químico em soluções 

aquosas envolvendo reações ácido-base. Assim, quando se exemplifica a adição de uma 

espécie química que perturba o equilíbrio químico, o aluno não relaciona a natureza da reação 

entre o reagente adicionado e as espécies químicas em solução. Faltando também, clareza 

sobre a quantidade de matéria (mols) e a concentração (mol L-1). 

Observamos nesta breve revisão que as dificuldades e concepções alternativas 

apontadas pelos autores são recorrentes tanto no ensino médio quanto no ensino superior. A 

respeito destas dificuldades e concepções alternativas Quílez-Pardo e San José (1995) 

defendem que em muitos casos estas idéias se devem, entre outras causas, às analogias que 

professores e os livros didáticos usam para ensinar o conceito de equilíbrio químico, e podem 

estar associadas com problemas de linguagem. Diante das dificuldades apresentadas sobre o 

tema, Souza et al. (2013, p. 34) afirmam que: 
Conhecer as concepções prévias que os alunos trazem para a sala de aula, 
antes do ensino de alguns conceitos, poderia auxiliar o professor na 
elaboração de estratégias de ensino a fim de superar as dificuldades de 
aprendizagem dos conceitos científicos. Além disso, poderia evitar que as 
concepções prévias fossem reforçadas ou até mesmo formadas durante o 
processo de ensino. 

 
Estes autores sugerem que os professores planejem questões para conhecer as idéias 

dos alunos sobre conceitos químicos.  

 

1.4 A pesquisa no ensino de Ciências/ Química e a formação de professores 
 

Segundo Krasilchik (2000), o movimento de inovação no ensino de Ciências no Brasil 

teve inicio em 1930, devido ao processo de industrialização, o que possibilitou à disciplina de 

Ciência um espaço maior no currículo escolar, que antes era caracterizado pela predominância 

de disciplinas da área das Ciências Humanas.  
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Mortimer e Santos (2012) descreveram que no período de 1930 a 1950, o 

conhecimento no contexto didático passou por atualizações, pois era constituído de 

conhecimentos ultrapassados do século anterior. Em 1950 foi proposta a introdução de 

experimentos no Ensino de Ciências, e em 1960 nos Estados Unidos e na Inglaterra foram 

criados projetos incentivados pela Guerra Fria, com o objetivo de preparar os estudantes para 

pensar como cientistas. No Brasil os materiais provenientes destes projetos foram traduzidos e 

centros de Ciências foram criados para treinar professores. Em 1970 iniciou-se a produção de 

projetos de ensino de ciências brasileiros, e assim nos cursos de Licenciatura foram inseridas 

as disciplinas de Instrumentação, Prática e Metodologia de Ensino de Ciências.  

E estas disciplinas eram ministradas por biólogos, físicos, químicos e matemáticos, o 

que influenciou o interesse pela área educacional por parte dos pesquisadores, e foi 

estabelecido um elo entre Ciências e Educação. Os pesquisadores desenvolveram propostas 

pedagógicas e formaram núcleos de pesquisas em ensino de Ciências vinculados aos 

programas de pós-graduação. Esse processo foi crescendo com a realização de encontros 

científicos, publicação de artigos e a criação de divisões de ensino nas sociedades científicas. 

E em 1990, foi estabelecida a pesquisa em Ensino de Biologia, Física e Química.  

As pesquisas no Ensino de Ciências, que inicialmente tinham um caráter prático ou 

instrumental, foram se consolidando com uma identidade própria, e Schnetzler (2002, p.15) 

explica essa identidade.  
A identidade dessa nova área de investigação é marcada pela especificidade 
do conhecimento científico, que está na raiz dos problemas de ensino e de 
aprendizagem investigados, implicando pesquisas sobre métodos didáticos 
mais adequados ao ensino daquele conhecimento e investigações sobre 
processos que melhor dêem conta de necessárias reelaborações conceituais 
ou transposições didáticas para o ensino daquele conhecimento em contextos 
escolares determinados. Isso significa que o ensino de ciências/ química 
implica a transformação do conhecimento científico/químico em 
conhecimento escolar, configurando a necessidade de criação de um novo 
campo de estudo e investigação, no qual questões centrais sobre o que, como 
e porque ensinar ciências/química constituem o cerne das pesquisas. 

 

Na perspectiva de inovações no ensino de Química, Schnetzler (2000) afirma a 

necessidade da pesquisa no ensino para a melhoria na formação de professores. Nessa mesma 

direção Gil-Peréz (2003) afirma que é preciso romper com as concepções de que “ensinar é 

fácil”, defendendo o aperfeiçoamento no conhecimento da matéria a ser ensinada “e 

apropriação de uma concepção do ensino/aprendizagem das Ciências como construção de 
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conhecimentos” (p.66). Corroborando com estes autores Silva e Schnetzler (2008, p. 2175) 

reiteram:  

 
Na medida em que as disciplinas de conteúdos químicos específicos constitu-
em a grande parte dos currículos da licenciatura e são geralmente embasadas 
no modelo psico-pedagógico da transmissão-recepção, reforçam a concepção 
ingênua de que ensinar é fácil: basta saber o conteúdo químico e usar 
algumas técnicas pedagógicas devidamente treinadas, preferencialmente, 
para serem aplicadas durante o período do Estágio Supervisionado em ensino 
de Química. 

 

De acordo com Gil-Pérez e Carvalho (1993); Menezes (1996); Pórlan e Toscano 

(2000) apud Schnetzler (2000, p. 36-37), as seguintes necessidades formativas devem ser 

atendidas na formação inicial de professores: 
- Dominar os conteúdos científicos a serem ensinados em seus aspectos 
epistemológicos e históricos, explorando suas relações com o contexto 
social, econômico e político;  

- Questionar as visões simplistas do processo pedagógico de ensino das 
ciências usualmente centradas no modelo transmissão-recepção e na 
concepção empirista-positivista da ciência;  

- Saber planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino que contemplem 
a construção e reconstrução de idéias dos alunos;  

- Conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação, 
como ponto de partida e de chegada de reflexões e ações pautadas na 
articulação teoria – prática, entre outras.  
 

No entanto Silva e Schnetzler (2008) relatam o distanciamento que há entre os 

conteúdos aprendidos em disciplinas pedagógicas e os conteúdos químicos que os futuros 

professores de Química deverão ensinar, ao enfatizarem a organização curricular dos cursos 

de Licenciatura em Química, dizendo:  

 
A organização curricular da maioria dos cursos de Licenciatura em Química 
manifesta e enfatiza dois caminhos paralelos, que quase nunca se cruzam ao 
longo do curso, a não ser nas disciplinas de Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado. Isso significa que as disciplinas de conteúdo químico 
específico seguem seu curso independente e isolado das disciplinas 
pedagógicas e vice-versa. É, sobretudo, essa dicotomia ou falta de integração 
disciplinar que caracteriza o modelo usual de formação docente nos cursos 
de Licenciatura em Química, posto que usualmente são pautados na 
racionalidade técnica. Assim, com base nesse modelo, os currículos de 
formação profissional tendem a separar o mundo acadêmico do mundo da 
prática. Por isso, procuram propiciar um sólido conhecimento básico-teórico 
no início do curso, com a subseqüente introdução de disciplinas de ciências 
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aplicadas desse conhecimento para, ao final, chegarem à prática profissional 
com os estágios usuais de final de curso (p. 2175). 
 

No modelo da racionalidade técnica que era vigente nos anos 30, os Cursos de 

Formação de Professores eram organizados em “modelos 3+1”, em que nos primeiros anos 

tinha-se toda formação específica e pedagógica e no final do curso a realização dos estágios 

(PEREIRA, 1999). Conforme a literatura aponta ao permanecer neste modelo, os 

conhecimentos relacionados ao conteúdo da disciplina têm sua qualidade comprometida. E 

esta deficiência na formação inicial pode fazer com que o futuro professor seja inseguro 

quanto aos conceitos químicos o que reflete na qualidade de suas aulas, nas deficiências na 

formação de conceitos científicos dos alunos, e a dependência exclusiva de livros didáticos, 

que também podem influenciar na falta de qualidade do ensino (KRASILCHIK, 1987). 

Segundo Maldaner (2000; 2013) os cursos de Licenciatura no Brasil e em outros países 

não conseguem responder às necessidades de ensino no nível médio e de formação de 

professores, pois não fornecem uma visão ampla da atividade docente. Diante dessas 

ponderações sobre a formação docente as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica em Cursos de Nível Superior (BRASIL, 1996, 2001, 2015) no decorrer dos 

anos têm proposto mudar este modelo previamente orientado pela racionalidade técnica. Uma 

das mudanças estabelecidas pela resolução (CNE/CP 2/2002) foi a implantação de 400 h de 

Prática como Componente Curricular (PCC) que conforme a legislação o aluno deverá 

vivenciar uma reflexão sobre a atividade profissional CNE/CP – 09/2001. Na atual resolução 

(CNE/CP 2/2015) as 400 h de PCC são mantidas, destacando que a PCC deve ser  “distribuída 

ao longo do processo formativo”. 

Os projetos políticos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Química, em geral 

contemplam as orientações das DCNs (BRASIL, 2001). No entanto, um dos desafios para a 

formação de professores nos cursos de Licenciatura em Química é a melhoria na preparação 

dos futuros professores para que contribuam com a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 

Química (BRASIL, 2001) estabelecem o perfil esperado do profissional de Química, sendo 

previsto que tanto o Licenciado quanto o Bacharel, adquiram ao longo do curso uma formação 

abrangente e sólida de caráter específico em sua área de atuação. E quanto à formação do 

químico é esperado, como perfil necessário, que nos cursos de graduação se estimule e 

desenvolva características tais como: compreensão dos conceitos, leis e princípios da química; 
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conhecimento das principais propriedades físicas e químicas dos elementos, e de compostos 

químicos; o conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais e 

rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente; o trabalho em equipe. 

Enfatizam ainda como perfil necessário: senso crítico; interesse pela investigação cientifica e 

tecnológica; capacidade de observação; criatividade para buscar soluções de questões 

individuais e coletivas de modo a suprir e atender às necessidades da sociedade. 

Considerando a necessidade de melhoria na formação de professores do curso de 

Licenciatura em Química, Rossi e Ferreira (2012, p.128) afirmam: 

 
Do ponto de vista formativo, a Química é estigmatizada, e a escola pode ser 
o ambiente propicio para reverter essa imagem ruim que ainda perpassa 
matérias divulgadas na mídia, em discussões sobre temas que envolvem, em 
geral, as conseqüências desfavoráveis da aplicação inadequada da ciência 
química em questões de ordem econômica, social e ambiental. O professor 
bem formado, crítico e consciente pode colaborar na discussão de questões 
atuais em suas aulas, baseado em conceitos químicos discutidos com 
propriedade e correção científica adequada para subsidiar a formação de 
opiniões.  
 

Estas considerações reforçam os objetivos desta tese no sentido de contribuir com a 

melhoria na formação de professores, em especial com relação ao ensino-aprendizagem de 

conceitos de Química. O professor de Química poderá intervir na formação cidadã de seus 

alunos, abordando e analisando com propriedade os mais diversos eventos tais como desastres 

ambientais, processos biogeoquímicos, produção de medicamentos, tratamento e reuso de 

água, dentre outros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 
 
2.1 A construção do conhecimento na sala de aula: algumas contribuições das 

perspectivas de Vigotski e Bachelard 

 
A teoria sócio-histórica do desenvolvimento elaborada por Vigotski tem como 

propósito caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e formular 

hipóteses de como essas características se formam e se desenvolvem no decorrer da vida de 

um indivíduo (VIGOTSKI, 1991). Sendo assim, Vigotski se dedicou ao estudo das funções 

psicológicas superiores, também designadas como processos mentais sofisticados ou 

superiores, que são modos de funcionamento da esfera psicológica humana, tais como: 

capacidade de planejamento, memória, atenção e percepção voluntária, imaginação, raciocínio 

lógico e linguagem. São processos mentais referentes a mecanismos intencionais, ações 

conscientemente controladas, processos voluntários que possibilitam ao indivíduo a 

independência em relação às características do momento e do espaço (REGO, 2001). 

Estes processos são provenientes das relações entre indivíduos e se desenvolvem por 

meio dos processos de internalização de formas culturais do comportamento. Segundo 

Vigotski (1991) na internalização:  

 
Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 
as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro no 
nível social, e depois no nível individual; primeiro entre pessoas 
(interpsicológica), e depois no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 
aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a 
formação de conceitos (p. 41). 

 

Vigotski, inspirado nos pensamentos marxistas, entendia que “o homem transforma a 

natureza e, ao fazê-lo, transforma a si mesmo” (VIGOTSKI, 1991, p.11). Nessa visão o 

indivíduo além de responder aos estímulos agiria sobre eles e os transformaria, por meio de 

ferramentas construídas e aperfeiçoadas ao longo da história cultural. Essas ferramentas, para 

o autor, produzidas e acordadas dentro de um grupo social.  

Os instrumentos, para Vigotski são entendidos como objetos que auxiliam ações 

externas ao indivíduo. Já os signos seriam “instrumentos internos” que funcionariam no 

campo abstrato das significações humanas. 
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Um exemplo no laboratório da disciplina de QA, da utilização dos instrumentos e 

signos pelos estudantes seria quando o aluno adiciona reagentes no tubo de ensaio. Essa ação 

que parece simples e corriqueira nas aulas de química condensa uma série de conhecimentos 

que constituem o significado da ação. Ou seja, antes de fazer a ação o aluno precisa saber o 

que provocam os reagentes que está utilizando, quais são suas propriedades físicas e 

químicas; imaginar as conseqüências de uma mistura de reagentes; pressupor e evitar erros de 

manuseio e de escolha de reagentes; além de antecipar e saber identificar os resultados como 

uma precipitação, mudança de cor, solubilização etc; considerando inclusive o descarte 

adequado. A autora Rego (2001) explica a função dos signos: 

 
Com o auxílio dos signos, o homem pode controlar voluntariamente sua 
atividade psicológica e ampliar sua capacidade de atenção, memória e 
acúmulo de informações, como, por exemplo, pode se utilizar de um sorteio 
para tomar uma decisão, amarrar um barbante no dedo para não esquecer um 
encontro, anotar um comportamento na agenda, escrever um diário para não 
esquecer detalhes vividos, consultar um atlas para localizar um país etc (p. 
52). 

 
Conforme o objetivo de Vigotski de compreender o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores e sua internalização em um contexto sócio-cultural por meio da 

mediação de instrumentos e signos, dos indivíduos entre si e com o mundo, ele considera que 

a aprendizagem é um aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Sendo assim, o desenvolvimento do ser humano depende do 

que ele aprende em determinado grupo cultural, a partir de interações com outros indivíduos.  

Segundo Oliveira (2010, p. 58):  

 
Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo processo de 
maturação do organismo individual, pertencente à espécie humana, mas é o 
aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de 
desenvolvimento que, não fosse o contato do indivíduo com certo ambiente 
cultural, não ocorreriam. Podemos pensar, por exemplo, num indivíduo que 
vive num grupo cultural isolado que não dispõe de um sistema de escrita. Se 
continuar isolado nesse meio cultural que desconhece a escrita, esse 
indivíduo jamais será alfabetizado. Isto é só o processo de aprendizado da 
leitura e da escrita (desencadeado num determinado ambiente sociocultural 
onde isso seja possível) é que poderia despertar os processos de 
desenvolvimento internos do indivíduo que permitiriam a aquisição da 
leitura e da escrita. Confirmando o mesmo fenômeno, podemos supor que se 
esse indivíduo, por alguma razão, deixasse seu grupo de origem e passasse a 
viver num ambiente letrado, poderia ser submetido a um processo de 
alfabetização e seu desenvolvimento seria alterado.  
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Vigotski (1991) defende a ideia de que o aprendizado das crianças começa antes da 

aprendizagem escolar e que a aprendizagem escolar acrescenta novos elementos no seu 

desenvolvimento. Ao discutir as dimensões da aprendizagem escolar Vigotski descreve o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, e este conceito tem sido fundamental para a 

compreensão do que o autor entende por processos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Conforme reportado no livro A formação social da mente - Vigotski (1991) e no 

trabalho da autora Rego (2001) intitulado: Vigotski: uma perspectiva histórico-cultural da 

educação, Vigotski propõe dois níveis de desenvolvimento da aprendizagem: o nível de 

desenvolvimento real ou efetivo, que compreende os ciclos de desenvolvimento concluídos, 

funções amadurecidas, ou seja, o que a criança (ou o aluno) é capaz de fazer de forma 

independente. E o nível de desenvolvimento potencial que compreende a capacidade de 

desenvolver tarefas por meio da ajuda de outras pessoas, funções que estão em 

desenvolvimento. Diante das proposições citadas, Vigotski (1991) define a zona de 

desenvolvimento proximal: 

 
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (p. 58). 

 
Considerando esta mesma afirmação para a zona de desenvolvimento proximal, 

Oliveira (2010, p.62-63) esclarece: 

 
A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que 
indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de 
amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no 
seu nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é, 
pois, um domínio psicológico em constante transformação: aquilo que uma 
criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguira fazer 
sozinha amanhã. É como se o processo de desenvolvimento progredisse mais 
lentamente que o processo de aprendizado; o aprendizado desperta processos 
de desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte das funções 
psicológicas consolidadas do indivíduo. Interferindo constantemente na zona 
de desenvolvimento proximal das crianças, aos adultos e as crianças mais 
experientes contribuem para movimentar os processos de desenvolvimento 
dos membros imaturos da cultura. 

 

Sendo o nosso objeto de pesquisa abstrato, consideramos a aprendizagem dos 

estudantes como um processo de interação dialógica entre os sujeitos na sala de aula, 



 

25 
 

representada pelo desenvolvimento do pensamento e linguagem, nos quais o conceito 

científico é mediado por outro conceito (FONTANA, 2005; FONTANA E CRUZ, 1997). 

Nessa perspectiva, os postulados teóricos deste trabalho se aproximam dos estudos realizados 

por Vigotski na perspectiva da teoria histórico-cultural.  

 Na interação social do individuo a linguagem desempenha um papel importante para 

sua comunicação com os outros, assim para que pudesse agir coletivamente o homem criou 

um sistema de signo que permitiu compartilhar significados (FONTANA E CRUZ, 1997). 

Nesse sentido, as autoras complementam o significado da linguagem nos processos de 

comunicação humana: 

Ela é constitutiva (é a base) da atividade mental humana, sendo ao mesmo 
tempo um processo pessoal e social: tem origem e se realiza nas relações 
entre indivíduos organizados socialmente, é meio de comunicação entre 
eles, mas também constitui uma reflexão, a compreensão e a elaboração 
das próprias experiências e da consciência de si mesmo (FONTANA E 
CRUZ, 1997, P. 83). 

 

Oliveira (1992) destaca duas funções fundamentais da linguagem para Vigotski: a de 

intercâmbio social e a de pensamento generalizante, pois favorece a comunicação entre os 

indivíduos, e atribui categorias conceituais que têm seus significados compartilhados pela 

comunidade que desfruta de determinada linguagem. Podemos dizer que os conceitos são 

construções culturais, internalizadas pelos indivíduos no decorrer de seu desenvolvimento. 

Assim, os conceitos são definidos por características consideradas importantes aos grupos 

culturais. Desse modo, é o grupo cultural que irá definir o universo de significados em 

conceitos, nomeado por palavras da língua desse grupo. Esta autora exemplifica o sentido 

da linguagem no favorecimento dos processos de abstração e generalização. 

Os atributos relevantes têm de ser abstraídos da totalidade da experiência 
(para que um objeto seja denominado “triangulo” ele deve ter três lados, 
independentemente de sua cor ou tamanho, por exemplo) e a presença de 
um mesmo conjunto de atributos relevantes permite a aplicação de um 
mesmo nome a objetos diversos (um pastor alemão e um pequinês são 
ambos cachorros, apesar de suas diferenças: os atributos de que 
compartilham permitem que sejam classificados numa mesma categoria 
conceitual) (OLIVEIRA, 1992, p. 27-28).  

 

Vigotski, em seus estudos sobre o desenvolvimento humano, buscou compreender o 

processo de formação dos conceitos, não apenas na infância, mas na vida como um todo. Para 
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o autor, os conceitos são um sistema de relações e especificidades contidas e existentes nas e 

pelas palavras. Oliveira (1992, p. 28) enfatiza: 

 
Os atributos necessários e suficientes para definir um conceito são 
estabelecidos por características dos elementos encontrados no mundo real, 
selecionados como relevantes pelos diversos grupos culturais. É o grupo 
cultural onde o individuo se desenvolve que vai lhe fornecer, pois, o 
universo de significados que ordena o real em categorias (conceitos), 
nomeados por palavras da língua desse grupo. 

 
 Vigotski (1993) define os conceitos cotidianos e científicos. Os conceitos cotidianos 

são caracterizados pela mediação espontânea, em que os sujeitos têm sua atenção voltada para 

uma situação vivenciada em suas experiências do dia-a-dia. Já, os conceitos científicos são 

aprendidos na escola, com a orientação do professor, e tem como característica o uso das 

palavras como instrumento de pensamento. Dessa forma, as palavras têm o papel de signo 

mediador dos conceitos e de agente de generalizações e abstrações. 

 Fundamentada no pensamento de Vigotski, Oliveira (1992, p. 32) esclarece que: 
 

As concepções sobre o processo de formação de conceitos científicos 
remetem a idéias mais gerais acerca do desenvolvimento humano. Em 
primeiro lugar, a particular importância da instituição escola nas sociedades 
letradas: os procedimentos de instrução deliberada que nela ocorrem (e aqui 
destaca-se a transmissão de conceitos inseridos em sistemas de 
conhecimento articulados pelas diversas disciplinas científicas) são 
fundamentais na construção dos processos psicológicos dos indivíduos 
dessas sociedades. A intervenção pedagógica provoca avanços que não 
ocorreriam espontaneamente.  

 

 O processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola permite aos iniciantes da 

cultura letrada a aquisição do conhecimento construído e acumulado pela ciência e a 

procedimentos metacognitivos, centrais ao próprio modo de articulação dos conceitos 

científicos (OLIVEIRA, 1992).  

 Dessa forma, consideramos a contribuição de Vigotski neste trabalho. Pois no 

momento das atividades propostas em sala de aula observamos a importância da linguagem na 

mediação pedagógica. Assim, consideramos a linguagem expressa nos diálogos, bem como 

nas respostas escritas, ferramentas de investigação para compreendermos como o licenciando 

em química articula os três níveis de compreensão do conhecimento químico, avançando na 

construção dos conceitos científicos. 
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Conforme discutido na introdução o aprendizado do conhecimento químico exige a 

compreensão e articulação de seus três níveis de abordagem: o fenomenológico, o teórico-

conceitual e o representacional. A articulação entre os níveis citados demonstra a idéia de 

evolução conceitual proposta por Vigotski. Na disciplina de QA, por exemplo, muitas reações 

químicas estudadas envolvem conceitos sobre solução tampão que implicam controle de pH, 

além de outros conceitos tais como, teorias ácido-base, solubilidade e outros. Estes conceitos 

podem ser articulados por meio da observação do aluno ao realizar o experimento, de 

explicações da docente, na resolução de tarefas propostas e também pela linguagem utilizada 

para expressar as reações químicas.  

No entanto, ao analisarmos os dados desta pesquisa observamos que obstáculos na 

aprendizagem dos estudantes surgiram no momento das atividades: A- Algumas 

características das soluções aquosas e C- Sistema tampão, ao fazer a articulação entre os três 

níveis do conhecimento químico, assim foi necessário recorrer ao referencial de Bachelard 

(1996). 

Achamos convenientes estes dois pressupostos teóricos Vigotski e Bachelard, por 

considerarmos adequados no contexto dos processos de ensino-aprendizagem, pois a literatura 

aponta para algumas similaridades entre estes autores. Andrade e Smolka (2009, p. 262) 

reportaram em seu artigo:  

 
[...] Os autores convergem no interesse pelas formas de produção de conhe-
cimento e, assim, impactam concepções de ensino e de ciência nas 
instituições educacionais. Com relação à diferenciação entre os tipos de 
conhecimento, os referidos autores caracterizam, de forma singular, os 
conhecimenmentos do adulto e da criança, e descrevem diversamente os 
conhecimentos cotidiano, científico e de senso comum.  
 

 
 Segundo Bachelard, obstáculos epistemológicos são entraves que impedem o aluno de 

compreender o conhecimento científico. Este filósofo categorizou os obstáculos 

epistemológicos principalmente na física e na química como: da experiência primeira; do 

conhecimento geral; verbal; do conhecimento unitário e pragmático; substancialista; realista; 

animista; o mito da digestão; libido e conhecimento objetivo e conhecimento quantitativo. 

A seguir são discutidas algumas considerações sobre os principais obstáculos citados 

na literatura de ensino de Química: 

Experiência primeira – Categorizada como uma barreira para a construção do conhecimento 

científico, esse obstáculo é detectado antes da crítica, e se fortalece em uma filosofia de 



 

28 
 

linguagem fácil e sedutora que se baseia em dados considerados claros, seguros e constantes. 

As verdades são absolutas, irrefutáveis, têm caráter de constatação, presas ao realismo. Nesse 

sentido, Bachelard criticava a literatura científica dos séculos XVII e XVIII, ele acreditava 

que os livros científicos eram focados no senso comum. 

 Conhecimento geral – O desenvolvimento do conhecimento foi muito prejudicado pela falsa 

doutrina do geral. Essa doutrina foi predominante nos tempos de Aristóteles e Bacon. Os 

resultados da experiência serviam como evidências ou provas para construção do “objeto 

científico”. Segundo Bachelard (1996), a generalização acontece quando um dado 

comportamento é comprovado por meio do fenômeno observado, como, por exemplo: a ação 

da gravidade gerando uma lei a partir da observação de corpos caindo. Se um determinado 

corpo de dada massa constante cai e vários com as mesmas características caem também, 

assume-se, então que todos os corpos também caem. Para o autor, esta afirmação pode ser 

comprovada pela observação da experiência, porém não se pode prever uma lei, uma teoria, 

no máximo pode-se obter uma hipótese.  

Verbal – Segundo Bachelard (1996, p.27) esse tipo de obstáculo é “a falsa explicação obtida 

com a ajuda de uma palavra explicativa, nessa estranha inversão que pretende desenvolver o 

pensamento ao analisar um conceito, em vez de inserir um conceito particular numa síntese 

racional”. O filosofo ainda complementa dizendo que o obstáculo verbal é um dos mais 

difíceis obstáculos a superar, porque é fundamentado em linguagem fácil e cotidiana, assim o 

autor exemplifica a palavra “esponja” que pode definir fenômenos variados.  

Podemos observar que os obstáculos verbais não são somente da ciência do século 

XVIII, permanecem até hoje, como por exemplo, a palavra “liberar”, no ensino de ácido e 

base de Arrhenius, ao afirmarem que ácido “libera” H+ e base “libera” OH- em solução. A 

forma mais adequada para não induzir os estudantes a este obstáculo é recorrer a outras 

teorias ácido-base, de acordo com a especificidade do caso. Por exemplo, o íon CO3
2-, não 

contém OH-, contudo se comporta como uma base em água, devido à hidrólise. Para este 

caso, consideramos que a teoria mais adequada é a de Bronsted e Lowry: 

CO3
2-

 + H2O(l) HCO3
-
 + OH- Kh= 2,1x10-4   (eq. 5) 

Íon carbonato atua como base porque recebe prótons da água, e dá origem ao respectivo ácido 

conjugado, bicarbonato. A água por sua vez atuou como ácido doando prótons, gerando a 

respectiva base conjugada, íons hidroxila. 
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Conforme destaca Bulcão (2009) o obstáculo verbal se constitui em hábitos verbais 

que estabelecemos e que podem se tornar um impedimento para a compreensão do 

conhecimento científico. Assim, essa autora afirma: 

 
Admitindo que o progresso da ciência é descontinuo e que há ruptura entre o 
conhecimento do passado e o de hoje, faz-se necessário que a linguagem 
também se retifique afim de se tornar adequada à ciência contemporânea. 
Sendo mais lento o progresso de renovação da linguagem do que o da 
ciência, surgem muitas vezes palavras que em lugar de expressarem os 
fenômenos vão ser obstáculos à explicação cientifica (BULCÃO, 2009, p. 
63). 

 

Substancialista – É um pensamento que atribui às substâncias diversas propriedades, sem 

considerar suas características no nível teórico-conceitual. Por exemplo, no caso da Química,  

para Bachelard é uma ciência substancialista, pois se atribuem características únicas às 

substancias resumindo-as a um comportamento específico no nível fenomenológico, assim 

são criados mitos e erros teórico-conceituais. 

Segundo Lopes (2007) o obstáculo substancialista surge de definições simples para 

determinado conhecimento científico, são explicações no nível fenomenológico de qualidade 

evidente ou superficial. Este obstáculo é recorrente nos livros quando aborda teoria ácido-

base. Um exemplo é a reação de neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de sódio 

formando sal e água, se a equação química for expressa na forma molecular: 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(s) + H2O(l) (eq. 2) 

A linguagem química representada na eq. 2 poderá dificultar para o aluno a compreensão do 

fenômeno, de que estas substâncias estão na forma iônica em água. De acordo com Vogel 

(1981, p. 38-39) “é mais correto expressar a reação de neutralização de um ácido (forte) e de 

uma base (forte), como a combinação química de íons” (eq.3). 

H+ + Cl- + Na+
 + OH- → Na+ + Cl- + H2O(l) (eq. 3) 

H+
 + OH-

 → H2O(l) (eq. 4) 

Assim, os íons Na+ e Cl- estão dissociados, caso a solução for evaporada haverá a formação do 

sal NaCl(s). Enquanto, que a água também formada no processo está quase completamente 

indissociada (eq. 4), evidenciando a formação de água, numa reação ácido-base em solução 

aquosa. 
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Outro exemplo de obstáculo anteriormente citado o ensino de ácido e base de 

Arrhenius, e na definição equivocada ao afirmarem que: ácido “contém” H+ e base “contém” 

OH- e liberam estes íons em solução. Além de ser obstáculo substancialista, pela forma 

simples de definir ácido e base. 

Realista – Segundo Lopes (2007, p. 150) “o obstáculo realista tende a sobrepor metáforas 

quando diante do conhecimento abstrato”. Na concepção realista as substancias são descritas, 

por exemplo, como metáforas que remetem a uma característica do ser humano. Um exemplo 

é quando em livros, o reconhecimento de uma substância química no seu estado puro, é 

comparado com as características de uma pessoa. A abordagem diz que podemos reconhecer 

uma substância pura pelas propriedades que nos apresenta como: cor, brilho, cheiro, etc. 

Assim, o fenômeno observado na substância, é comparado ao ato de quando vemos uma 

pessoa, nós a reconhecemos na rua pelas características, como: estatura, fisionomia, cor da 

pele, olhos, etc. Nessa abordagem o conceito científico e a técnica que permite a identificação 

da substância são abandonados, e permanece o senso comum na descrição da substância da 

mesma forma que reconhecemos as pessoas do nosso cotidiano. Assim, a abstração do 

conhecimento no nível teórico-conceitual é mal interpretada.  

  
Animismo – Encontrado em textos e imagens que atribuem a entidades inanimadas como, por 

exemplo, às substancias características vitais, sendo comum nos exemplos de livros didáticos 

mais antigos (LOPES, 2007). Um exemplo, no livro didático está na introdução do capítulo de 

ligação química com a apresentação do romance entre dois gnomos menores que um tubo de 

ensaio, em meio à vidraria laboratorial. A autora crítica o fato de que as fórmulas químicas 

foram ilustradas por meio das imagens dos gnomos, o que não faz parte do conteúdo e reflete 

a concepção anímica sobre ligação química. No século XVII, o obstáculo em questão era 

presente nas publicações relativas às ciências físicas, segundo Bachelard (1996), dando valor 

prioritário às imagens ligadas ao corpo humano e funções vitais como virtudes 

fenomenológicas importantes.  
 

Conhecimento quantitativo – É um obstáculo para a ciência, proveniente da excessiva 

necessidade de cálculos e demonstrações numéricas a fim de explicar não conceitualmente 

determinado evento. Como se dados obtidos em dosagens e análises químicas fossem explicar 

os fenômenos sem a abstração necessária no nível teórico-conceitual. Assim, Bachelard 
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(1996, p. 261) diz “O excesso de precisão, no reino da quantidade, corresponde exatamente ao 

excesso de pitoresco, no reino da qualidade”. 

Corroborando com os autores citados e na perspectiva de melhoria do ensino de 

Química, Lopes (2007) conclui a abordagem dos obstáculos epistemológicos sugerindo que 

seja dada uma atenção especial à linguagem adotada no ensino. E assim diz: 

 
[...] Ela pode ser instrumento para a discussão racional de conceitos 
altamente matematizados, como pode veicular metáforas realistas, 
pretensamente didáticas, que obstaculizam o conhecimento científico. O 
descaso para com as rupturas existentes na linguagem científica apenas tende 
a reter o aluno no conhecimento comum, e fazê-lo desconsiderar que a 
ciência sofre constantes mudanças e retifica seus erros (LOPES, 2007, p. 
170).  

 

 Considerando os obstáculos citados, destacamos que para este trabalho os obstáculos 

substancialista e verbal são de especial interesse, pois um dos aspectos relevantes no estudo 

da Química são as articulações do nível teórico-conceitual aos níveis fenomenológico e 

representacional referentes às transformações químicas que ocorrem de acordo com a 

explicação científica. 

 
2.2 Metodologia de ensino e procedimentos metodológicos adotados para a coleta de 

dados 

Essa pesquisa foi realizada com os alunos de um curso de Licenciatura em Química 

noturno, de uma universidade pública paulista, nos anos de 2015 e 2016, na disciplina 

introdutória de Química Analítica (QA) oferecida no 3º semestre, semanalmente com duas 

aulas teóricas de 1hora e 40 minutos cada e uma aula de laboratório de 4 horas. 

 Na disciplina de QA estuda-se um conjunto de reações e métodos de separação e 

identificação de cátions e ânions. Sendo assim, a QA aborda a identificação dos componentes 

em uma amostra de substância química envolvendo uma parte teórica e outra parte 

experimental. A parte teórica do ensino é baseada na apresentação de fundamentos de 

solubilidade dos compostos em água, do equilíbrio químico envolvendo reações: ácido-base, 

de precipitação, de equilíbrios de complexação e de oxido-redução.  

Na parte experimental as características de cada grupo analítico são estudadas por 

meio de reações químicas, os cátions e ânions podem ser separados, até o isolamento e 

identificação de cada espécie química estudada. Os cátions encontram-se divididos em cinco 
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grupos analíticos de acordo com suas similaridades. Cada grupo, com exceção daquele 

constituído pelos íons Na+, K+ e NH4
+, possui um reagente precipitante que formam 

compostos pouco solúveis com todos os cátions do grupo e que por esse motivo recebe o 

nome de reagente de grupo. Os cinco grupos analíticos e seus respectivos reagentes de grupo 

são apresentados na figura 1. Será considerada a classificação adotada por Baccan et al., 

(1991). 
  Figura 2: Classificação dos cátions em grupos analíticos e os respectivos reagentes de grupo. 
 

Grupo Cátions constituintes Reagente de grupo 
 I 
 
 II 
 
 III 
 
 
 IV 
 
 
  
 V 
 

 Na+, K+ e NH4
+ 

 
 Mg2+, Ba2+, Ca2+ e Sr2+ 

 
Fe3+, Al3+, Cr3+, Ni2+,  Co2+,  
 Zn2+ e Mn2+ 

 

Hg2+, Pb2+, Bi(III)e, Cu2+, Cd2+ 
As(III), As(V), Sb(III),  
Sb(V), Sn2+ e Sn4+ 

 
Ag+, Pb2+ e Hg2

2+ 

Não possui 
 

CO3
2- 

 

 S2- em meio alcalino 
 
 

S2- em meio ácido 
 
 
 

Cl- 

 Fonte: Adaptado de Bacan et al (1991)  

A separação analítica dos grupos de cátions é denominada de marcha analítica. O 

fundamento teórico mais importante da marcha analítica está relacionado ao conceito de 

solubilidade envolvido na teoria de equilíbrio químico em soluções aquosas. O equilíbrio 

químico, além de tratar do equilíbrio de formação de sólidos, trata de reações ácido-base, 

oxidação e redução, de formação de complexos. 

Entende-se que o equilíbrio químico de uma reação pode ser afetado segundo o 

Princípio de Le Chatelier, fazendo com que a reação seja favorecida ou não à formação dos 

produtos. Sendo assim, é necessário que haja um controle efetivo das condições em que se 

processam as reações de separação e identificação dos cátions, por exemplo, o controle de 

pH por meio do sistema tampão formado.   

Bertotti (2011) aponta que em disciplinas de Química Analítica, o desenvolvimento 

nos níveis teórico-conceitual e fenomenológico exige uma abordagem quantitativa não só 

de equilíbrios ácido-base; mas também de precipitação; oxidação e redução e 

complexação, e que a necessidade do estudo e compreensão destes sistemas de equilíbrio 
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químico é muito importante. Assim, professores que ministram disciplinas de Química 

Analítica têm revelado a insatisfação com o despreparo dos estudantes referente ao 

entendimento do equilíbrio químico. 

Com a finalidade ensinar o conteúdo equilíbrio químico em soluções aquosas e 

observar a mobilização dos estudantes nos três níveis do conhecimento químico, foram 

elaboradas para essa pesquisa 4 atividades em sequência de ensino, pela docente da 

disciplina (orientadora desta pesquisa) com o auxílio da doutoranda. Assim, procuramos 

uma metodologia de ensino mais dinâmica, que se aproxima em alguns aspectos ao modelo 

da “sala de aula invertida”.  

Atualmente a literatura tem relatado para os cursos de graduação em particular na área 

da saúde as chamadas metodologias ativas, por exemplo, a “sala de aula invertida” 

(flipped-classroom). Nesse modelo os conteúdos de uma aula tradicional (apresentação do 

conteúdo pelo professor) são trabalhados à distância antes do momento da aula presencial. 

E em outro momento na sala de aula o professor e os alunos se reúnem para discutir o caso, 

resolver problemas e outros (BOLLELA e CESARETTI, 2017). No ensino de Química 

Bergmann e Sams (2006) utilizaram esta metodologia e elaboraram aulas que eram 

gravadas e disponibilizadas aos alunos em um primeiro momento, depois na sala de aula 

eles interagiam professor e alunos discutindo a solução de problemas recorrendo aos 

conceitos aprendidos. Segundo Moffett (2014) muitos recursos didáticos podem ser 

utilizados pelos professores para disponibilizar o conteúdo ou oportunidades de 

aprendizagem aos seus alunos.  

Nesta pesquisa antes das atividades serem realizadas em sala de aula, como um 

primeiro momento, foi disponibilizado um material de suporte para os alunos pelo site da 

faculdade. Com este material (artigos, questionário, resumos) os alunos se prepararam para 

a aula seguinte, realizando as tarefas propostas (respostas e/ou resenhas dos artigos). As 

questões e conteúdos foram trabalhados em grupos com a mediação da professora e 

monitores em sala de aula. De acordo com O´Flaherty e Phillips (2015) o modelo “sala de 

aula invertida” favorece a interação entre os estudantes e professor, valorizando o 

momento de encontro na sala de aula para a discussão e a solução de questões ou 

problemas que são propostos no sentido de efetivar a aprendizagem.  
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Os momentos e detalhes sobre como foram desenvolvidas as atividades em sala de 

aula serão apresentados nos resultados e discussão. A seguir são descritas as atividades e 

seus objetivos de ensino: 

 
Atividade A - Algumas características das soluções aquosas 

 
Para esta atividade foram elaboradas listas com 5 conjuntos de reagentes diferentes que 

são apresentados a seguir: 

________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE COM A LISTA DE REAGENTES 

Classificação dos compostos da lista de reagentes quanto à natureza dos  

eletrólitos formados em solução aquosa 

 

  Conjunto de reagentes 1 

Reagente (solução 
aquosa) 

Fórmula 
molecular do 

composto 
puro 

Reação de solubilização do composto 
puro em água. 

Reações de ionização ou hidrólise 
dos produtos gerados no processo de 

solubilização (se houver) 

Classificação como 
eletrólitos (forte ou 
fraco) em água.  

2. Acetato de sódio 
 2 mol L-1 

   
 

8. Ácido clorídrico 
 6 mol L-1 

   
 

19. Carbonato de  
sódio  
 0,2 mol L-1 

   
 

25. Cloreto de 
bário 
  0,2 mol L-1 

   

30. Cloreto de só- 
dio 
 0,2 mol L-1 

   

40. Hidróxido de 
sódio  
 6 mol L-1 

   

65. Nitrato de cro- 
mo  
 0,2 mol L-1 
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Conjunto de reagentes 2 

Reagente (solução 
aquosa) 

Fórmula 
molecular do 

composto 
puro 

Reação de solubilização do composto puro 
em água. 

Reações de ionização ou hidrólise dos 
produtos gerados no processo de 

solubilização (se houver) 

Classificação como 
eletrólitos (forte ou fraco) 
em água. 

3.Ácido acético  
 6 mol L-1* 

   

10. Ácido nítrico 
 6 mol L-1 

   

17. Carbonato de      
amônio  
 1,5 mol L-1 

   

35. Hidrogeno 
fosfato de sódio 
  0,2 mol L-1 

   

46. Nitrato de co- 
bre II       
  0,2 mol L-1 

   

52. Nitrato de pra-  
ta  
  0,2 mol L-1 

   

 
Conjunto de reagentes 3 

Reagente (solução 
aquosa) 

Fórmula 
molecular do 

composto puro 

Reação de solubilização do composto 
puro em água. 

Reações de ionização ou hidrólise dos 
produtos gerados no processo de 

solubilização (se houver) 

Classificação como 
eletrólitos (forte ou fraco) 
em água.  

12. Ácido sulfúrico  
  2 mol L-1 

   
 

00. Solução aquosa  
 saturada com  
 gás carbônico 

   
 

20. Cloreto de 
amônio 
 0,2 mol L-1 

   
 

28. Cloreto de fer- 
ro III  
 0,2 mol L-1 

   
 

44. Nitrato de cal- 
cio  
 0,2 mol L-1 

   
 

53. Nitrato de só- 
dio  
 0,2 mol L-1 

   
 

60. Sulfato de só-  
dio  
 0,2 mol L-1 
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Conjunto de reagentes 4 
Reagente (solução aquosa) Fórmula 

molecular do 
composto puro 

Reação de solubilização do 
composto puro em água. 

Reações de ionização ou hidrólise 
dos produtos gerados no processo de 

solubilização (se houver) 

Classificação como 
eletrólitos (forte ou 
fraco) em água.  

32. Dicromato de potás-
sio  
 0,5 mol L-1 

   
 

41. Nitrato de alumínio 
III  
 0,2 mol L-1 

   
 

56. Oxalato de amônio  
  0,25 mol L-1 

  
 

 

59. Sulfato de ferro II  
 0,2 mol L-1 

   
 

68. Iodeto de potássio  
  0,2 mol L-1 

   
 

00. Cloreto de mercúrio 
II 

   
 

 

Conjunto de reagentes 5 
Reagente (solução 

aquosa) 
Fórmula 

molecular do 
composto puro 

Reação de solubilização do composto 
puro em água. 

Reações de ionização ou hidrólise dos 
produtos gerados no processo de 

solubilização (se houver) 

Classificação como 
eletrólitos (forte ou fraco) 
em água.  

37. Hidróxido de 
amônio  
 6 mol L-1 

   
 

47. Nitrato de mag-
nésio 
 0,2 mol L-1 

   
 

49. Nitrato de mer- 
cúrio I  
 0,2 mol L-1 

   

57. Permanganato  
de potássio  
 0,01 mol L-1 

   
 

61. Sulfeto de sódio  
  0,25 mol L-1 

   
 

64. Nitrato de Ferro 
III  
 0,2 mol L-1 

   
 

70. Tiossulfato de 
Sódio   
 0,2 mol L-1 

   
 

 
A sequência da lista de conjuntos foi repetida a partir do conjunto 6, assim durante este 

trabalho na sala de aula foram disponibilizadas tabelas: da constante de ionização, regras 

gerais de solubilidade e regras para escrever equações iônicas (ANEXO A, B e C). Os 

estudantes tiveram dessa forma as informações necessárias para elaborar as suas respostas.  
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Atividade B – A Química do Celobar® 

 
O Celobar era um medicamento produzido pelo laboratório ENILA, utilizado como 

contraste radiológico e que tinha como princípio ativo BaSO4. Em 2003, esse medicamento 

provocou a morte de dezenas de pessoas com grande repercussão nacional (TUBINO, 2007). 

Essa atividade teve como objetivo abordar a partir de um estudo de caso, os conteúdos 

químicos referentes às propriedades dos cátions do grupo II, tais como solubilidade de 

carbonatos e sulfatos, efeito de pH dentre outros conceitos. Destaca-se que para se 

compreender o caso Celobar, implica na necessidade de compreender os conteúdos 

experimentais e teóricos do grupo II. Dessa forma, esta atividade foi realizada depois que os 

estudantes finalizaram os estudos teórico-prático do grupo II.  

 

Atividade C – Sistema tampão  

 
Este tema é central na disciplina, e faz parte do programa no contexto do equilíbrio 

ácido-base e está presente nos processos de separação química dos grupos analíticos. Antes da 

realização da atividade sobre um sistema tampão os estudantes tiveram aulas teóricas 

abordando o tema incluindo cálculos de pH. Na figura 3 e 4, dois exemplos das abordagens 

iniciais referentes aos cálculos. 
   Figura 3: Aula-Cálculo de pH para um sistema tampão. 

12121212

Generalizando pode-se considerar para o
cálculo de pH de um tampão ácido

HA H +   + A -

A dissociação geral de um ácido fraco é dada pela equação:
(1)

][
]][[

HA
AHK a

-+

=
 

A constante de dissociação (Ka) de um ácido fraco é definida como:

(2)

É a equação conhecida como  
Henderson-Hasselbach 

Uma solução tampão formada por HA e A - portanto:

(3)

]log[ +-= HpH  (4)

Recomenda-se desenvolver o cálculo 
de pH usando as equações de 1 a 4  

   Fonte: Arquivo da aula teórica disponibilizado pela professora. 
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   Figura 4: Aula-Cálculo de pH para um sistema tampão. 

141414

B  +  H 2 O B H +    + O H -

A  d is s o c ia ção  g e ra l d e  u m a  b a s e  fra c a  é  d a d a  p e la  e q u a ção :

K b =  
][

]][[
B

O HB H -+

  

A  c o n sta n te  d e  d is s o c ia ção  (K b)  d e  u m a  b a s e  fra c a  é  d e fin id a  c o m o :

(2 )

[O H -]  =  
][

][
+B H

BK b  (3 )Ta m pão : B /B H +

 ]][[ -+= O HHK w

][
][ -

+ =
O H

KH w     (4 )

lo glo g]log[ --=- -
bKO H

][
][

+B H
B  

 

lo g+=-
bp KpO H

][
][

B
B H +

 

É  a  e q u a ção  c o n h e c id a  c o m o   H e n d e rso n -
H a sse lb a c h

G e n e ra liza n d o  p o d e -s e  c o n s id e ra r p a ra  o
cá lc u lo  d e  p H  d e  u m  ta m pão  bá s ic o

]log[ +-= HpH  (5 )
R e c o m e n d a -se  d e se n v o lv e r  o  cá lc u lo  

d e  p H  u sa n d o  a s  e q u a çõe s d e  1  a  5  
     Fonte: Arquivo da aula teórica disponibilizado pela professora. 

 

No laboratório eles realizaram a reação de precipitação do íon Mg2+. A reação foi feita 

em tubo de ensaio com 3 gotas de uma solução de nitrato de magnésio 0,2 mol L-1 e a seguir 

adicionou 3 gotas de HCl 6 mol L-1 e NH3 6 mol L-1 gota a gota até o meio ficar alcalino 

(viragem do papel indicador tornassol, de rosa para azul) e 3 gotas de monohidrogenofosfato 

de sódio 3 mol L-1. Os alunos conferiram o pH 9 com o papel indicador universal, observaram 

a formação de um precipitado cristalino branco no tubo de ensaio e no teórico-conceitual, a 

estrutura do precipitado em formato de estrelas (ALEXEYEV, 1975). E anotaram as equações 

químicas de cada etapa do experimento em seus cadernos de laboratório. 

 No nível representacional o estudante escreveu as equações químicas que expressam a 

formação da solução tampão. Expressou inicialmente a equação iônica de neutralização, 

formando íon amônio: 

H+
(aq.) +  NH3(aq.) ® NH4

+
(aq.)    (eq. 2) 

Com a adição de excesso de amônia, o sistema NH3/NH4
+ é formado. A seguir o estudante 

representou o sistema tampão pela equação de equilíbrio da amônia. 

NH3(aq.) + H2O(l) NH4
+

(aq.) + OH-
(aq.) (eq. 3) 

 Dessa forma, o estudante transitou entre o nível representacional e o teórico-conceitual 

quando ele compreende o processo de formação do tampão e considera que a solução é 
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constituída de um ácido fraco NH4
+ e uma base fraca NH3. Além disso, considera-se que os 

estudantes resolveram previamente problemas de cálculos de pH envolvendo sistemas ácido-

base (tampão). Assim relaciona o pH com Kb=1,80x10-5, e escreveu a expressão da constante 

de equilíbrio:   

  (eq. 4) 

 

Os estudantes articularam o nível fenomenológico quando observaram a formação do 

precipitado cristalino branco em formato de estrelas com o nível representacional escrevendo 

a equação química que expressa a formação do precipitado:  

Mg2+
(aq.) + NH4

+
 (aq.) + PO4

3-
(aq.) + 6 H2O(l) ® MgNH4PO4.6H2O(s)  (eq. 5)  

Dessa forma, o experimento possibilitou que os estudantes articulassem os três níveis 

do conhecimento químico. No nível fenomenológico observou a formação do precipitado de 

MgNH4PO4.6 H2O(s), e para explicar porque precipita, pôde transitar entre o nível teórico-

conceitual que é o efeito do sistema tampão no controle da concentração de íons PO4
3- , na 

presença de NH3 (base de reserva), e do Mg2+  na presença de NH4
+

  (ácido de reserva), e o 

nível representacional (Equações 5, 6 e 7).  

HPO4
2-

(aq.) + NH3(aq.)  PO4
3-

(aq.) + NH4
+

(aq.) (eq. 6)  

Mg(OH)2 + 2NH4
+

 (aq.)  Mg2+
(aq.) + NH3(aq.) + H2O(l) (eq. 7)  

O estudante pode articular também o nível fenomenológico, quando observa que não 

houve a formação do precipitado de Mg(OH)2 (gelatinoso) com nível representacional (eq. 7)  

e com o nível teórico-conceitual  para explicar o controle da concentração de íons OH- com o 

tampão a pH 9.  

Neste experimento, os íons Mg2+ ficam em solução favorecendo a formação do 

precipitado cristalino de MgNH4PO4.6 H2O(s). E assim, os estudantes compreenderam o 

significado do produto iônico e do valor de Kps na precipitação de íons Mg+2 a pH 9 (sistema 

tampão), e tiveram a oportunidade de articular os três níveis do conhecimento químico. 

Depois que os alunos tiveram estas aulas, uma atividade que será apresentada nos 

resultados e discussão, com questões para os estudantes responderem sobre sistema tampão 

foi elaborada com o objetivo de ensinar os conteúdos químicos deste tópico: equilíbrio ácido-

base de Bronsted e Lowry, cálculos de concentração, pH e a expressão da constante de 

equilíbrio.  

 

][
]][[

3

4

NH
OHNHK b

-+

=
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Atividade D – Acidente em Mariana (MG) e seus impactos ambientais  

 
Devido à importância dos metais pesados (grupos analíticos IV e V) e com o objetivo 

de abordar o referido conteúdo no curso de Licenciatura em Química, elaborou-se uma 

atividade sobre o Acidente em Mariana (MG), rompimento de uma barragem com lama 

contaminada de metais pesados, da mineradora Samarco, ocorrido em novembro de 2015 e 

seus impactos ambientais. Esta atividade teve como modelo o trabalho de Sanchez (2014) 

intitulado “A atividade orientadora de ensino como alternativa metodológica para abordagem 

de metais pesados na disciplina de Química Analítica Qualitativa” desenvolvido com o 

objetivo de investigar a atividade orientadora como estratégia de ensino-aprendizagem. Nessa 

atividade os alunos elaboraram uma rota para a separação analítica, a partir de uma noticia 

acerca da utilização de metais em batons e brilhos labiais. E no laboratório os alunos 

colocaram em prática a rota proposta ao manipularem uma amostra simulando a composição 

dos cosméticos. Os resultados apontaram que a atividade contribuiu para a mobilização dos 

conceitos em sala de aula e para a avaliação dos alunos como componente curricular. 

 

2.3 Metodologia de análise dos dados  
 

Esta é uma pesquisa qualitativa, e para o tratamento dos dados obtidos por meio da 

análise das respostas dos estudantes às questões proposta em cada atividade na sala de aula, 

nós utilizamos a análise de conteúdo. Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é dividida 

em três etapas: a pré-análise que consiste em organizar e sistematizar idéias; a exploração do 

material e a codificação que consiste em transformar os dados brutos em uma clara 

representação do conteúdo, esse processo é completado pela categorização. Assim, “A 

categorização é uma operação de classificação dos elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147). Nos resultados e discussão são 

apresentados os recortes das respostas dos grupos e a categorização. Os grupos de alunos são 

designados como G1, G2, G3 e assim por diante. O número de grupos de alunos variou em 

cada atividade, pois este foi um fator que dependeu da presença deles nas aulas. 

A resolução das questões em grupos de alunos foi mediada pela docente da disciplina 

(orientadora desta pesquisa), três monitores e a doutoranda, os áudios coletados nestas 
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atividades foram transcritos, e para a análise adotamos a abordagem microgenética, definida 

por Góes (2000): 
De um modo geral, trata-se de uma forma de construção de dados que requer 
a atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame 
orientado para o funcionamento dos sujeitos focais, as relações 
intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando num relato 
minucioso dos acontecimentos (Góes, 2000, p. 9). 

 

  Assim, nesse trabalho são apresentados os recortes de episódios que evidenciam 

aspectos relativos a como os estudantes mobilizaram os três níveis de compreensão do 

conhecimento químico, dificuldades e obstáculos para aprendizagem futura. Na discussão dos 

resultados turnos numerados são descritos e exemplificam as falas que foram comuns nos 

grupos. Os alunos são designados como (A1, A2, e assim por diante) e os monitores (M) e a 

professora (P).  

Segundo Vigotski (1995, p. 47) “A busca do método se converte em uma das tarefas 

de maior importância na investigação. O método, nesse caso, é ao mesmo tempo premissa e 

produto, ferramenta e resultado da investigação”. Assim, consideramos importante que no 

processo de pesquisa, o pesquisador estabeleça com os fatos que está investigando um 

refinamento metodológico para responder às questões de seu problema de pesquisa.  
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Atividade A - Algumas características das soluções aquosas 
 

O objetivo desta atividade foi explorar algumas propriedades de compostos iônicos em 

solução aquosa e conhecer a situação inicial (diagnóstico) dos alunos em relação à capacidade 

de representar os compostos químicos como fórmulas. A lista de reagentes utilizada na 

disciplina de QA serviu de suporte para colocar em discussão: i) a natureza das ligações 

envolvidas se iônica, covalente; ii) se são, ácidos fracos ou fortes, bases fracas ou fortes, sais 

ou complexos; iii) a solubilidade destes compostos em água. Relacionar tais propriedades 

com dados de tabelas como, por exemplo, de constantes de produto de solubilidade e de 

constantes de dissociação. 

Esta atividade possibilitou aos alunos a aprendizagem do significado das equações 

químicas como representações das substâncias iônicas em solução aquosa. Participaram da 

atividade 18 grupos de alunos, e teve duração de 1hora e 40 minutos. A seguir são 

apresentados turnos de diálogos que surgiram durante a resolução dessa atividade na sala de 

aula: 

(1) A1: Acetato de sódio 
(2) A1: Fórmula NaCH3COO (disse soletrando a fórmula) 
(3) A2 e A3: Fórmula molecular. 
(4) A1: Forma Na+, CH3COO-  
(5) A1: Na+, CH3COO- é o positivo e depois o negativo. 
(6) M: Escrevam a reação de ionização ou hidrólise dos produtos gerados.  
(7) A1: Tem hidrólise do Acetato? 
(8) A4: Não. 
(9) A4: É carbonato que têm. 
(10) A2: Vai ser sólido? 
(11) A4: Não aquoso. 
(12) A3: Vai ser solubilização. 
(13) A1: Sólido, ai você coloca uma setinha põe H2O em cima, e ai você põe 
Na+ aquoso mais acetato.  
 H2O 
(Escreveu:  NaCH3COO(s) ® Na+ + CH3COO-). 
(14) P: Nesta tabela de constantes de ionização, contém a maioria dos ânions 
que vocês estão trabalhando se vocês não conhecerem. Esta tabela fornece 
uma indicação sobre a hidrólise e a ionização. 
(15) A2: Acetato é forte ou fraco?  
(16) A4: É forte, é um sal. Um sal de sódio é forte. 
 

Nos turnos 1 ao 16 o grupo representou o entendimento nos três níveis do 

conhecimento químico. Os alunos inicialmente tentam associar o nome do composto à 

fórmula (representacional). No turno 13, quando dizem que forma os íons Na+ e CH3COO- em 
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água, o aluno mobiliza seus conhecimentos do nível representacional para o (nível teórico-

conceitual) uma molécula em água, posteriormente forma íons, e articulou com o (nível 

fenomenológico) um sal solúvel em água.  

Pela análise desses turnos podemos observar o que Vigotski considerou como a 

importância da construção social do conceito científico, pois na construção de um conceito 

novo a aprendizagem dependerá da interação com o outro e da participação do grupo. Nessa 

perspectiva, conforme destaca Nuñez (2009, p. 26):   
A aprendizagem como atividade humana tem caráter social. Acontece em 
um meio social em ativa interação com outras pessoas, por meio de 
colaboração e de comunicação. O caráter social da aprendizagem significa 
que, na etapa inicial, existe um caráter interpsicológico como atividade 
conjunta. E no próprio processo de assimilação se internaliza, passando ao 
plano intrapsicológico. 
 

No turno 7 ao questionar se o acetato sofre hidrólise, novamente há uma tentativa de 

abordagem teórico-conceitual, e no turno 16 o aluno demonstra a sua compreensão teórico-

conceitual de que só íons oriundos do ácido ou base fraca é que passarão por hidrólise. No 

entanto, ao fazer a articulação do nível representacional com o teórico-conceitual, demonstra 

que o Na+ é proveniente de uma base forte (NaOH) e acetato de um ácido fraco (ácido 

acético). Portanto, somente os íons acetato passariam por hidrólise, nessa articulação o aluno 

analisou o sal como um todo e desconsiderou a hidrólise do íon acetato. No turno 14 a 

professora ao responder sobre a tabela de constantes de ionização, está tentando favorecer que 

o aluno agregue mais informações para identificar as espécies químicas que sofrem hidrólise. 

Os turnos de 1 ao 16 demonstram a importância da linguagem química representada 

por meio das fórmulas moleculares, equações químicas, símbolos referentes ao estado de 

agregação da matéria, cargas e outros. Estes são signos que representam a organização do 

pensamento químico, para que ocorra a aprendizagem (MALDANER e PIEDADE, 1995).  

 
(17) A1: Carbonato de sódio é Na2CO3? (Discutiu com A2 e os outros 
colegas). 
(18) Todos: Na2CO3 
(19) A2: Escreve. 
(20) A1: É que eu sempre confundo o bicarbonato com o carbonato de sódio. 
(21) A1: O carbonato de sódio, sofre hidrólise porque ele é CO2 e H2O. 
(22) A3: Confere na tabela a equação do íon carbonato em água. (Tabela 
anexo A).  
(23) A3: Olha fica CO3

2-. (Escreveu a equação: Na2CO3(s) + H2O(l)  
CO3

2-
 (aq) + Na+

(aq)) 
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(24) M: Confiram as flechas que vocês representaram em suas respostas, 
diferenciem a flecha dupla de uma flecha simples unidirecional na reação de 
solubilização. 
 

Ao analisarmos os turnos de 17, 20 e 21 o próprio aluno reconheceu que confunde as 

fórmulas dos íons CO3
2- e HCO3

- (nível representacional). Vale considerar que CO3
2- em água 

sofre hidrólise e forma HCO3
-. A dúvida na representação pode ter origem neste vínculo com 

o teórico-conceitual. Percebe-se assim, mais uma tentativa de articulação nos três níveis: 

fenomenológico que é a solubilização de íons carbonato, a representação da equação química 

e o nível teórico-conceitual. E no turno 24 observamos a interferência do monitor no sentido 

de corrigir a equação química da solubilização do carbonato de sódio em água representada 

no turno 23, pelo grupo com flecha dupla. 

O cuidado com a linguagem química é apontado no trabalho de Maldaner e Piedade 

(1995) ao explicarem a importância do uso das representações de forma adequada na 

mediação pedagógica da aprendizagem dos alunos. Por exemplo, no caso da utilização da 

flecha unidirecional dando significado a uma determinada reação química.  

No turno 24 o monitor explica ao grupo que a flecha simples unidirecional é utilizada 

para representar a solubilização completa do sal de carbonato de sódio em água. Assim, por 

meio da negociação da linguagem, para se falar sobre esse fenômeno e através da 

representação, um novo pensamento começou a se formar naquele momento para o grupo de 

alunos. Nesse sentido Maldaner e Piedade (1995, p. 17) afirmam “é fundamental que um 

sistema de signos químicos e o próprio pensamento químico se constituam para que possa 

ocorrer a verdadeira aprendizagem química”.  

Neste ponto regatamos as palavras de Machado (2000, p. 41) ao reforçar que “a 

equação química não é um mero conjunto de fórmulas, mas ponto de partida e de chegada de 

uma certa forma por meio da qual a química pode falar do mundo”.  

 
(25) M: É para representar o composto puro, vocês tem ácido acético 
como que vocês representam? 
(26) M: O ácido acético puro está em qual estado? Vocês devem 
representar a equação química dele puro reagindo com água. 
(27) A2: Ele puro aqui é líquido depois da reação ficará aquoso. (Escreveu a 
equação: CH3COOH(l) + H2O(l)  CH3COO-

(aq) + H3O+
(aq), com o auxilio 

da tabela com as equações de equilíbrio e o valor das constantes de 
ionização, que foi fornecida). 
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Nos turnos de 25 ao 27 o diálogo com o monitor favoreceu a articulação do aluno nos 

três níveis do conhecimento químico, no nível fenomenológico o aluno respondeu o estado 

puro do composto e articulou com os níveis teórico-conceitual quando se referiu à 

solubilidade do ácido acético em água, e com o nível representacional quando escreveu a 

equação química mesmo com flecha dupla para descrever o fenômeno de solubilização do 

ácido em água. 

Considerando o nível representacional o aluno pode mobilizar seus conhecimentos 

para nos níveis fenomenológico e teórico-conceitual. Isto vai de acordo com algumas 

considerações de Vigotski apud Machado (2004, p. 169-170) ao falar da relação do 

pensamento e linguagem. O autor diz: 

 
A relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um processo, 
um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, e vice-
versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por 
transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um 
desenvolvimento do sentido funcional. O pensamento não é simplesmente 
expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada 
pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 
relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se 
desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema. Esse fluxo de 
pensamento ocorre com um movimento interior através de uma série de 
planos (VIGOTSKI, 1987, p. 108). 

 

Nesse sentido Machado (2004, p. 170) afirma que a “equação química e a linguagem 

química são instrumentos utilizados na elaboração do pensamento químico. No movimento de 

significação dessas representações uma lógica vai se construindo”. 

 
(28) A1: Como determinar que o ácido nítrico é forte? 
(29) A2: Tem uma regra pelos hidrogênios, subtrai um hidrogênio. 
(30) A3: Olha o valor do Ka. 
(31) A4: Mas tem que considerar o volume que ele está. 
(32) A1: Olha aqui eletrólitos fortes, são ácidos fortes, bases fortes e os sais. 
(Disse lendo o material fornecido com regras). 
(33) A1: Ácido nítrico é eletrólito forte. 

 
Nos turnos de 28 ao 33 o aluno resgata conceitos adquiridos no ensino médio regras da 

força ácida, outro aluno em um nível mais avançado de conhecimentos teóricos disse para o 

colega olhar o valor de Ka, assim podemos notar que as discussões neste trecho foram no 

nível teórico-conceitual.   
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(34) A1: NH3 mais água. 
(35) A2: Não, NH3 mais OH. 
(36) A2: É amônia reagindo com água formando amônio.  

(Escreveu: NH3(aq) + H2O(l) ® NH4
+) 

(37) A2: Nós temos que escrever a reação de solubilização e não a de 
formação. 
(38) A2: Então é NH4OH mais água que vai dar NH3 mais OH. 
(39) A3: Escreveu: NH4OH(aq) + H2O(l) 
(40) A3: Em equilíbrio? 
(41) A1: Sim. Flecha arpão. (Essa linguagem o aluno utilizou para se referir 
à flecha dupla do equilíbrio químico). 
(42) A3: Escreveu: NH4OH(l) + H2O(l) NH3(aq) + OH-

(aq). 
(43) A1: Tem que balancear a equação. 
(44) A4: Não está balanceado, não forma OH-. 
(45) A1: Forma sim. O meio não é básico? Mede o pH. 

 (46) A1: A solubilização do hidróxido de amônio em água. 
(47) M: Porque vocês colocaram flecha dupla na equação? (Se referiu a 
equação escrita pelos alunos: NH4OH(l) + H2O(l) NH3(aq) + OH-

(aq)) 
(48) A1: Porque está em equilíbrio, eu posso pegar a amônia e reagir 
novamente. 
(49) A2: Minha dúvida é se o hidróxido de amônio é eletrólito forte ou 
fraco. 
(50) A4: Se ele solubiliza muito não está em equilíbrio. 
(51) A4: Lembra do hidróxido de sódio, solubiliza tudo. 
(52) A3: O que é um eletrólito? É aquilo que solubiliza e forma íons, se 
solubiliza muito é forte. 
(53) A2: O valor da constante da base está aqui na tabela, amônia é 
1,8x10-5. 
(54) A4: Está é a constante de equilíbrio. 
(55) A1: Não é a de solubilidade. 
(56) A3: Mais a constante de equilíbrio é que mostra se solubiliza 
bastante. 
(57) A1: Pelo que a professora falou não existe hidróxido de amônio 
NH4OH, ele já fica em meio aquoso como amônia, NH3.  
A2: Então essa reação não é assim: NH4OH(l) + H2O(l) NH3(aq) + 
OH-

(aq). 
(58) A4: Porque existe amônia em meio aquoso, hidróxido de amônio não. 
Lembra o que a professora disse não existe, por convenção eles chamam 
de hidróxido de amônio. 
(59) A3: Se a constante é baixa a solubilidade é baixa. Eletrólito fraco. 
(Olhou o valor de Kb=1,8x10-5 ) 
(60) A1: Olha a equação da tabela: NH3(aq) + H2O(l) NH4

+
(aq) + OH-

(aq), ela aqui na atividade é na forma invertida dessa. Aqui na tabela é 
amônia em água dando hidróxido de amônio.  
(61) A1: Temos que escrever NH4

+ mais OH- arpão amônia. (Escreveu: 
NH4

+
(aq) + OH-

(aq)  NH3(aq) 
 

Observamos que os alunos nos turnos 50 ao 52 e 56 e 59 não diferenciam ionização de 

solubilização, porque estão compartilhando e construindo os significados para a resposta. 

Segundo Vigotski (1989), a transposição do pensamento para a palavra representa o 
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significado. Assim, entendemos que significado é referente às ideias estabelecidas por um 

grupo de indivíduos. E que essas ideias são utilizadas na constituição do sentido e a relação 

entre palavras e significados é definida no contexto sociocultural.  

Vigotski (1989) aborda o processo de negociação de significados e, nesse sentido, a 

sala de aula é um espaço favorável para a negociação de significados. Ao estudar a formação 

de conceitos, Vigotski (2000) argumenta que essa formação não é simples. Suas pesquisas 

experimentais revelaram que os conceitos não são resultados de uma simples elaboração 

lógica de elementos da experiência. Mesmo que o adolescente utilize o conceito em uma 

situação concreta, terá dificuldade em expressar verbalmente o seu significado.  

Segundo Vigotski (2000), o adolescente terá facilidade para aplicar um conceito a uma 

situação concreta, porém ele terá dificuldade ao transferir esse conceito, para uma situação 

mais complexa ou nova. Essa atividade de transferência de conceitos de uma situação 

concreta para outra exige uma movimentação no plano abstrato. Vigotski (1989; 2000) afirma 

que uma das maiores dificuldades a serem enfrentadas na formação de um conceito consiste 

na transferência de sentido ou significado do conceito elaborado para situações concretas 

sempre novas, já que exigem um pensamento no plano abstrato.  

Vigotski (1989; 2000) afirma que a construção do conceito acontece no processo de 

resolução de algum problema que se coloca para o pensamento do adolescente. Nesse 

movimento, é a palavra o signo que propicia a formação de conceitos, à medida que transfere 

o pensamento da situação concreta para o abstrato ou do abstrato para o concreto, fazendo 

surgir a estrutura significativa o conceito.  

Diante disso, entendemos que as atividades precisam ser organizadas visando à 

formação de conceitos. Para isso, a palavra será mediadora na construção dos significados 

entre situações concretas e o plano abstrato e ainda do plano abstrato para outras situações 

concretas, que são trabalhadas com os alunos no decorrer da disciplina de QA.  

Nos turnos 36 ao 61, podemos observar várias tentativas no sentido de articular o 

nível fenomenológico que é o estado físico da amônia e o nível representacional a equação 

química da solubilização do hidróxido de amônio em água. O grupo descreve a amônia 

como aquosa mesmo na reação de solubilização, pois é o que parece mais familiar para eles 

até o momento, por experiências anteriores de laboratório as quais eles tinham amônia no 

estado aquoso. Assim, no turno 57 o aluno retoma uma explicação da professora sobre o 

hidróxido de amônio, no entanto não tem conhecimento de que a amônia pura é gasosa. Nos 
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turnos 41 e 61 a linguagem cotidiana do aluno é revelada ao se referir a flecha dupla do 

equilíbrio químico, como “arpão”.  

Pela análise destes turnos podemos observar o que Mortimer (2010, p.185) fala 

sobre “aprender a dialogar com a palavra do outro, quando um aluno está aprendendo ele 

coloca a palavra do professor em diálogo com suas próprias palavras”, ou seja, a linguagem 

cotidiana do aluno aparece em meio às explicações da linguagem científica estabelecida 

pelo professor, ou pelo grupo cultural. E assim, este autor explica: 

 
A linguagem cotidiana é automática e muito mais próxima da fala. As 
pessoas não têm necessidade de refletir a todo o momento sobre o que vão 
dizer. Já a linguagem científica exige uma reflexão consciente no seu uso, 
e aproxima-se muito mais da linguagem escrita. A gramática cotidiana é 
muito mais complexa e intrincada do que a gramática científica, no 
entanto o processo de nominalização aumenta a densidade léxica da 
linguagem científica, na qual quase todos os termos usados carregam 
significados interligados numa estrutura conceitual. A linguagem 
cotidiana apresenta um mundo dinâmico, em que as coisas estão sempre 
acontecendo, como numa chama. Já na linguagem científica esses 
acontecimentos e processos foram congelados pelo processo de 
nominalização, pois o mais importante é colocá-los em estruturas, como 
num cristal (MORTIMER, 2010, p. 187).  

 
 

(62) A2: Agora para fazer o nitrato de mercúrio, eu sei que ele é +2. (Se 
referiu à carga do íon mercúrio). 
(63) A2: HgNO3. (Disse para o colega A1 que estava anotando as 
equações) 
(64) A1: Ele puro é um sal, né? 
(65) A4: É um sal. Você está tendo dúvida? (Perguntou para A1) 
(66) A2: Escreveu HgNO3(s) + H2O(l) ® 2 H+

(aq) + 2 NO3
-
(aq) + 2 Hg2+

(aq) + 
2 OH-

(aq) 
(67) A3: A gente se matando para fazer e está tudo aqui. (Se referiu a 
tabela que contém a equação química de ácidos e bases em água e o valor 
das constantes de ionização, anexo A). 
(68) M: Estou vendo que vocês escreveram a seta simples na equação. Por 
quê? (Se referiu a equação: HgNO3(s) + H2O(l) ® 2 H+

(aq) + 2 NO3
-
(aq) + 2 

Hg2+
(aq) + 2 OH-

(aq)).  
(69) A2: Porque foi no automático mesmo. 
(70) A4: Porque ele é eletrólito forte, então se dissocia e não tem volta. 
(71) A2: Não volta. 
(72) A1: Como você sabe que ele é forte? 
(73) A4: É porque todo nitrato... 
(74) A5: Todo nitrato é forte. 
(75) A1: Porque o ácido nítrico é forte. Mas eu confundo é porque eu 
nunca vi hidróxido de mercúrio, então eu não sei se é forte ou fraco. 
(76) A2: É nitrato de mercúrio e não hidróxido. 
(77) A1: Não, eu estou falando é na formação, se forma hidróxido de 
mercúrio. 
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(78) A1: A gente traduz se é forte ou fraco, porque tem o ácido nítrico que 
é um ácido forte e o hidróxido de mercúrio que é fraco. Mas e agora quem 
predomina? 
(79) A4: Esse é um eletrólito forte porque a reação está toda deslocada 
para a produção dos íons, então você tem vários íons em água o que 
caracteriza um eletrólito forte. Agora se tivesse poucos íons solubilizados 
utilizaria a seta de equilíbrio e ai sim seria eletrólito fraco.  

 
Nos turnos 62 ao 79 os alunos novamente resgatam seus conhecimentos no nível 

teórico-conceitual de que para ser um eletrólito forte ou fraco deve se analisar de qual ácido 

ou base esse sal é formado. No turno 66 é demonstrada a equação química do nitrato de 

mercúrio I, até aquele momento eles não conseguiram representar: a fórmula molecular com 

as cargas das espécies químicas que compõem o composto Hg2(NO3)2(s). Já que se trata do 

íon mercúrio I que se apresenta como uma espécie dimérica pouco comum, Hg2
2+. Este fato 

pode ter sido conseqüência da pouca familiaridade dos alunos com este composto, como é 

revelada no turno 75. No entanto, no trabalho coletivo de construção do conhecimento, eles 

representaram a equação química do nitrato de mercúrio I, e foram dando significado à 

representação recorrendo aos conceitos químicos compartilhados entre o grupo. Nesse 

processo de construção da significação da equação química por meio de conceitos 

científicos, é que retomamos as palavras de Vigotski (1989) descritas por Nuñez (2009, p. 

45): 

 
No processo de formação de conceitos científicos, produz-se a aquisição de 
uma linguagem “científica”, que implica a aquisição não só de um novo 
sistema semântico, mas também de um novo modo de pensar e de ver a 
realidade, de se pensar objetos do conhecimento ausentes nas experiências 
do cotidiano. Nesses conceitos, as palavras são separadas dos objetos que 
elas representam e podem ser manipuladas mentalmente sem necessidade de 
recorrer às imagens. 

 

 
Análise das respostas escritas dos grupos de alunos 

 
1) Fórmula molecular do composto puro 

 

A este item 90% dos grupos representaram a fórmula molecular do composto puro 

adequadamente e escreveram o seu estado físico. Foi possível observar que para os 

compostos: cloreto de bário, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, acetato de sódio, nitrato de 

sódio e sulfato de sódio que são eletrólitos fortes, os grupos não apresentaram dificuldades. 
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Os compostos que são familiares aos alunos, desde os estudos no ensino médio, eles 

apresentaram facilidade para responder e conseguiram transitar entre os três níveis do 

conhecimento químico. Um exemplo, é o composto HCl, um grupo de alunos escreveu a 

fórmula molecular do composto puro HCl(g), e explicou seu estado físico transitando no nível 

fenomenológico e representacional, assim resgatou explicações adquiridas pela experiência 

anterior de laboratório e disse: “HCl é gasoso, porque você abre assim e sai fumaça” (Fez o 

gesto de abrir com as mãos), e assim transitou nos três níveis quando escreveu a equação de 

solubilização do composto puro em água:  
  

 HCl(g)    H+
(aq) + Cl-(aq) (eq. 8) 

O grupo transitou nos níveis representacional e teórico-conceitual, ao escrever com flecha 

unidirecional a ionização completa do ácido clorídrico e classificou o composto como 

eletrólito forte.  

A seguir turnos de diálogos de outro grupo ao responder o mesmo composto:   

 
(1) A2: Eu tenho água para a ionização. 
(2) A1: Se solubiliza tem que estar em meio aquoso. 
(3) A1: Você pode forçar a ionização, a eletrólise quer dizer. 
(4) A2: É mais vamos pegar o HCl. 
(5) A2: Então vai ter que ionizar ele líquido com água? 
(6) A1: Eu acho assim... porque vai formar cátions e ânions, eu acho que na 
solubilização você vai envolver água, e a ionização não necessariamente.  
(7) A1: Eu acho não tenho certeza. 
(8) A3: É aquela equação da escola H+ e Cl- 
 

Nos turnos de 1 ao 8 percebemos que o aluno imaginou o HCl colocado em água. Isso 

porque é mais fácil vincular ao solubilizar, porque é algo perceptível no nível 

fenomenológico, do que supor uma ionização, pois para isso ele teria que ter o conhecimento 

teórico-conceitual do tipo de ligação na molécula de HCl, porém a nível teórico-conceitual o 

aluno resgatou seus conhecimentos sobre cátions e ânions e no nível representacional disse 

que se trata da equação da escola H+ e Cl-, novamente o aluno retoma suas explicações com 

conhecimentos adquiridos em etapas anteriores de seus estudos. 

Dificuldades na representação da fórmula molecular do composto puro foram 

reveladas para os compostos: nitrato de cromo, cloreto de mercúrio II, oxalato de amônio, 

cloreto de ferro III, solução saturada com gás carbônico, hidróxido de amônio, pois em alguns 

casos a articulação com o nível fenomenológico foi difícil, ao atribuir o estado físico a estes 

 H2O 
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compostos puros e posteriormente pensar a solubilização em água. Percebeu-se também 

dificuldade com a composição da fórmula (estequiometria), o que pode ser conseqüência da 

pouca compreensão teórico-conceitual até o momento da atividade, uma vez que eles estavam 

no momento inicial da disciplina.  

 

2) Reação de solubilização do composto puro 

 
Com relação a solubilização dos compostos puros em água, a maioria dos grupos de 

estudantes representaram a equação química de forma adequada. No entanto, algumas 

representações foram diferenciadas como, por exemplo, para o composto nitrato de magnésio, 

o grupo escreveu a seguinte equação química de solubilização do composto: 

 

Mg(NO3)2(s) + H2O(l) ® 2 H+
(aq) + 2 NO3

-
(aq) + Mg2+

(aq) + 2 OH-
(aq) (Eq. 9) 

 

Nesta equação, o grupo representou a fórmula e estado de agregação do sal de forma 

adequada. Com relação à água, não havia necessidade de representar a dissociação da água na 

equação. Porém, isto revela uma tentativa de vincular a representação ao nível teórico-

conceitual de dissociação da água. 

Os grupos de alunos com relação a atribuir ao hidróxido de amônio puro estado gasoso, 

representaram a equação química como: 

 

NH4OH (l) + H2O(l)  NH3(aq) + 2 H2O(l) (Eq. 10) 

 

Os grupos representaram amônia como aquosa, e vale salientar que nas aulas de 

laboratório o estudante utiliza este composto no estado aquoso. Portanto, pode-se perceber um 

movimento do estudante em articular a representação ao aspecto fenomenológico já 

vivenciado por ele em outras situações.  

Diante desse resultado, podemos compreender o que Labarca (2009) fala sobre a 

distinção conceitual na Química, que é por meio da linguagem que construímos 

argumentações para descrever e explicar os fenômenos químicos. Nesse sentido, podemos 

compreender que a equação química representada pelos alunos, forneceu informações do 

significado da reação química do composto NH4OH no plano de argumentação que naquele 

momento era o mais adequado para eles. Entendemos que estes alunos não tiveram a 
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oportunidade de estudar nem mesmo de visualizar este composto puro, esta abordagem foi 

feita no contexto da disciplina para instigar o pensamento deles sobre o estado desse 

composto puro, pois o mais comum para eles é o estado aquoso do reagente pronto para 

trabalhar no laboratório. 

Quando o aluno responde a um problema ou questão, ele coloca na resposta sua 

própria imaginação e a herança histórico-cultural que ele apreendeu do gênero humano. Trata-

se, portanto, de uma resposta individual e ao mesmo tempo coletiva. Nessa perspectiva, 

Vigotski (2009, p. 42) enfatiza:  

 

Qualquer inventor, mesmo um gênio, é sempre um fruto do seu tempo e de 
seu meio. Sua criação surge de necessidades criadas antes dele, e igualmente 
apoia em possibilidades que existem além dele. Eis por que percebemos uma 
coerência rigorosa no desenvolvimento histórico da técnica e da ciência. 
Nenhuma invenção ou descoberta científica pode emergir antes que 
aconteçam as condições materiais e psicológicas necessárias para seu 
surgimento. A criação é um processo de herança histórica em que cada 
forma que sucede é determinada pelas anteriores. 

 

Na realidade, NH4OH não pode ser isolado como substância pura, o que indica que 

existe em solução apenas NH3. Uma solução de amônia concentrada é preparada 

borbulhando-se NH3 (gás) em água. Assim, NH3 está associada a uma molécula de água na 

forma de NH3. H2O. A representação adequada do processo de solubilização do hidróxido de 

amônio puro em água é a seguinte: 

NH3(g) + H2O(l) ® NH3(aq) (Eq. 11) 

NH3(aq) + H2O(l)  NH4
+

(aq) + OH-
(aq) (Eq. 12) 

 
Conforme argumenta Gois (2017) a representação química poderá ser entendida de acordo 

com o contexto e o que se deseja ensinar. Nesse sentido, Gois (2017, p. 17) esclarece: 

 
“O simples ato de pronunciar o nome da substância química pode ter 
implicações estruturais quando feito numa comunidade de praticantes do 
conhecimento químico. Numa comunidade escolar, os usos dessas formas de 
comunicação têm o objetivo explícito de ensino e verificação de 
aprendizagem, mas em uma comunidade de pesquisadores a intenção 
geralmente é a de identificação ou descrição de propriedades, estrutura ou 
transformação de uma substância. No caso da veiculação de informações 
químicas em embalagens e livros, as intenções são amplas e dependentes da 
formação escolar da pessoa que entrar em contato com essas formas de 
comunicação”. 
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Entendemos que as diferentes formas de representação e significação das transformações 

químicas são um desafio para o ensino de Química. E assim, defendemos que seja necessário 

aprofundar as explicações no nível teórico-conceitual oferecendo significados à representação 

das equações químicas, de acordo com o contexto e a complexidade da disciplina.  

 

3) Reações de ionização ou hidrólise dos produtos gerados no processo de 

solubilização 

 
Com relação à hidrólise dos produtos gerados no processo de solubilização 60% dos 

grupos de estudantes escreveram de forma adequada a equação química do processo de 

hidrólise, classificaram corretamente os compostos: nitrato de prata e nitrato de cobre como 

eletrólitos fortes. No entanto, escreveram a equação de hidrólise para o íon nitrato. Neste 

ponto, os grupos demonstraram o domínio da representação de equações de hidrólise, porém 

dificuldade ao descriminar para quais situações se aplica ou não, ou seja, nível teórico-

conceitual. 

As equações químicas dos compostos: ácido acético, carbonato de amônio, dicromato 

de potássio foram escritas com flecha dupla e os alunos não separaram o processo de 

solubilização do composto puro em água do processo de ionização e a respectiva hidrólise. 

Por exemplo, para o composto dicromato de potássio, os grupos se detiveram a escrever a 

equação 13, desconsiderando as possíveis reações de hidrólise ou ionização. 

 

K2Cr2 O7(s) + H2O(l)  2 K+
(aq) + Cr2 O7

2-
(aq) (Eq. 13) 

A representação da solubilização do sal talvez fosse mais simples, pois remeteria 

lembrar a fórmula e o nível fenomenológico, como a substância se apresentou no laboratório. 

Escrever as equações representativas da hidrólise implica vincular ao representacional e 

fenomenológico, um nível de maior abstração (teórico-conceitual).  

O composto dicromato de potássio é importante nos estudos da disciplina de QA, pois 

quando os alunos estudam o grupo II que é constituído pelos cátions dos metais alcalinos 

terrosos (Mg2+, Ca2+, Sr2+ e Ba2+), no laboratório utilizam o reagente dicromato de potássio na 

separação analítica dos íons Ba2+ e Ca2+. Assim, para compreender porque ocorre a 

precipitação somente do BaCrO4, o aluno considera o equilíbrio de solubilidade: 

 

BaCrO4 (s) Ba2+
(aq) +  CrO4

2-
(aq) (Eq. 14) 
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E os valores da expressão da constante do produto de solubilidade : 

Kps= [Ba2+] [CrO4
2-]=1,17x10-10

   

Kps= [Ca2+] [CrO4
2-]=7,1x10-4 

Dessa forma, para explicar o aluno terá que ter o domínio do nível teórico-conceitual, 

ao articular o conceito de equilíbrio heterogêneo e o respectivo valor de Kps. O aluno aprende 

que ao controlar a concentração de cromato [CrO4
2-] é possível separar Ba2+ de Ca2+. De 

acordo com o equilíbrio do dicromato em solução aquosa: 

 

Cr2O7
2-

 (aq) + H2O(l) 2 CrO4
2-

(aq) + 2 H+
(aq) (Eq. 15) 

 

Assim, o aluno compreende que o controle da concentração de íons cromato [CrO4
2-] 

poderá ser feito variando o pH. Novamente o aluno articula o nível representacional com o 

nível teórico-conceitual que é o efeito de pH no controle da concentração de íons cromato, e 

também o controle da concentração de íons H+ pelo sistema tampão ácido acético/acetato 

(HAc/Ac-), representado pela equação de equilíbrio do ácido acético em água: 

 

HAc(aq) + H2O(l) Ac-
(aq) + H3O+

(aq) (Eq. 16) 

 

O controle da concentração de íons cromato faz com que o produto iônico de [Ba2+] [CrO4
2-] 

atinja o valor do Kps do BaCrO4 fazendo com que ele precipite, e os íons Ca2+ ficam em 

solução, pois o produto iônico não atinge o seu valor de Kps. Neste contexto compreendendo o 

significado do produto iônico e os valores de Kps na separação dos íons Ba2+ e Ca2+ o aluno 

poderá transitar nos três níveis do conhecimento químico. 

Segundo Lopes (2007), as representações de equações químicas elaboradas pelos 

estudantes são conseqüência de modelos e definições contidas nos livros didáticos, nesse 

sentido a autora descreve obstáculos epistemológicos comuns na Química, por exemplo, 

quando os alunos não diferenciam um sistema que está em equilíbrio de um sistema que não 

está em equilíbrio. A autora categorizou este obstáculo como das primeiras noções incorretas, 

e assim, cita que em livros quando o aluno estuda o capítulo de reações químicas, a 

classificação que permanece das reações químicas é que são reversíveis ou irreversíveis, e o 
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aluno aprende que processos como representado na eq.17 são irreversíveis e ocorrem 

completamente.  

AgNO3(aq)  +  NaCl(aq)  ® AgCl(s) + NaNO3(aq) (Eq. 17) 

Depois quando o aluno estuda equilíbrio químico o mesmo processo de precipitação (Eq. 18) 

é descrito como reversível: 

Ag+
(aq)  + Cl-(aq) AgCl(s) (Eq. 18) 

 

Pela nossa análise este obstáculo também pode ser categorizado como substancialista, 

pois é uma forma simples de representar as equações químicas, que não considera o conceito 

científico que está por trás da representação química, nesse sentido Mortimer (1996) afirma 

que as fórmulas e estruturas químicas representam as substâncias, e podem inclusive explicar 

várias de suas propriedades.  

Na equação 17, a precipitação do AgCl é representada na forma molecular, dessa 

forma, o conhecimento perde coerência lógica, pois a precipitação do AgCl é representada na 

forma molecular, assim está linguagem química não representa o processo no nível 

fenomenológico, que corresponde a formação de precipitado e não favorece a compreensão no 

nível teórico-conceitual que é a reação dos íons em solução aquosa.  

Os três níveis do conhecimento químico poderão ser compreendidos, se adotarmos 

como convenção a representação da formação do precipitado: 

 

Ag+
(aq)  +  Cl-(aq)  ® AgCl(s) (Eq. 19) 

Dessa forma, os estudantes desde o ensino médio deveriam aprender que a equação deve 

expressar a transformação química, que é a reação entre íons Ag+ e íons Cl- formando o 

precipitado de AgCl. E a equação do equilíbrio de solubilidade como: 

 

AgCl(s)  Ag+
(aq)  + Cl-(aq) (Eq. 20) 

 

Constatamos que os grupos de alunos que representaram as equações químicas com 

flecha dupla, não diferenciaram quando utilizar a flecha unidirecional. Pois até aquele 

momento os nexos conceituais que dão bases para generalizações, não foram suficientes para 

construir esse conhecimento científico. Eles não diferenciaram uma equação química que 

representa o processo de solubilização, de uma equação química que representa a ionização 
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ou hidrólise. Para representar a hidrólise de um sal, o aluno deverá entender a reação ácido-

base de acordo com o conceito de Bronsted e Lowry.  

Nessa atividade foi fornecida para consulta uma tabela de constantes de ionização de 

ácidos e bases (Anexo A) que contém as equações químicas representadas com flechas 

duplas. De acordo com Moeller (1972) a flecha de maior comprimento indica a direção da 

reação (Atualmente, não se utiliza flecha de diferentes comprimentos).   No decorrer das aulas 

de QA é fornecido aos alunos um material da disciplina elaborado por Iamamoto et al. (2015, 

p. 8), em que constam as seguintes orientações referentes às convenções adotadas na 

disciplina: 

[...] A rigor um sistema estará sempre em equilíbrio. No entanto, adotaremos 
como convenção a flecha simples ‘®®®®’, para as reações de neutralização, 
precipitação quando se usa excesso de reagente, alguns casos de 
complexação, ou reações com evolução de gás envolvendo aquecimento. São 
alguns exemplos: 
 
Neutralização:  
CH3COOH + OH-

 ® CH3COO-
 +  H2O(l) (Eq. 21) 

 
Precipitação:  
Ca2+

 + CO3
2-

 ® CaCO3(s) (Eq. 22) 
 
Complexação:  
AgCl(s) + 2 NH3  ® [Ag(NH3)2]+ +  Cl-

 (Eq. 23) 
 
Evolução de gás:  
H2CO3  ® CO2(g) +  H2O(l) (Eq. 24) 
 
Reações com aquecimento:  
 
 NH4

+
  + OH-

  NH3(g) + H2O(l)  (Eq. 25) 

A flecha do tipo ‘ ’ é utilizada em reações de equilíbrios ácido base, 
precipitação, complexação, etc. Exemplos: 

 

Equilíbrio ácido-base:  

CH3COOH CH3COO-
 +  H+

 (Eq. 26) 

 

Equilíbrio de solubilidade:  
CaCO3(s)  Ca2+ +  CO3

2-
 (Eq. 27) 

 

Equilíbrio de complexação:  
[Ag(NH3)2]+

 Ag+
 + 2 NH3(g) (Eq. 28) 
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Na aula seguinte os itens corrigidos foram entregues aos estudantes, a docente nesta 

aula sobre solução aquosa de eletrólitos fez um feedback aos alunos destacando alguns erros 

apresentados nesta atividade. A docente teve a preocupação de abordar a teoria ácido-base de 

forma apenas qualitativa, lembrando que os estudantes estavam ainda na terceira aula do 

semestre.   A seguir turnos da discussão: 

 
(1) P: O nitrato de cromo, nitrato é um ânion de ácido forte e não tem 
afinidade por H+ e não forma o ácido nítrico correspondente, não sofre 
hidrólise. 
(2) A2: Como que eu sei se sofre ou não sofre hidrólise? Você falou que o 
nitrato é Kh=4x10-16 não sofre hidrólise e o acetato Kh=5,6x10-10 sofre 
hidrólise. 
(3) P: Quando eu falei do acetato que é 5,6x10-10 ele sofre pouca hidrólise, 
por exemplo, a hidrólise do alumínio é 1,4x10-5.  
(4) P: Na prática você vai ver que o pH não vai alterar, se eu colocar nitrato 
de sódio o pH não altera, porque a quantidade de hidrólise no nitrato não vai 
ser suficiente para alterar a quantidade de H+ na solução.  
(5) P: Acetato de sódio 5,6x10-10 sofre pouca hidrólise, então ele não 
permanece neutro na solução, ele vai ficar um pouco alcalino. 
(6) P: Na representação da solubilização do nitrato de alumínio não tem 
flecha reversível, a flecha é unidirecional. (Apresentou a equação: 
Al(NO3)3(s) + H2O(l) ® Al3+

(aq) + 3NO-
3(aq)).  

(7) P: O produto é que sofre hidrólise esta não é uma reação de hidrólise. (Se 
referiu a equação que escreveu: Al(NO3)3(s) + H2O(l) ® Al3+

(aq) + 3NO-
3(aq)). 

(8) P: Agora a hidrólise do alumínio, vocês vão ver no laboratório, e vou 
representar por: Al3+

(aq) + 3 H2O(l) ® Al(OH)3(s) + 3H+
(aq). (Disse e escreveu 

no quadro). 
(9) P: Solução aquosa saturada de gás carbônico. O processo de dissolução 
correto é assim: CO2 gasoso + H2O formando H2CO3. E o equilíbrio?  
A professora se direcionou ao quadro e escreveu a equação:  

CO2(g) + H2O(l) ® H2CO3(aq) 
(10) P: CO2 não é totalmente solúvel em água, se o sistema fosse fechado eu 
teria que colocar a flecha reversível, mas se o sistema é aberto ele entra e o 
que ficou em água ficou na forma de H2CO3. 
(11) P: Agora estou falando de um sistema aquoso, a reação de ionização é 
assim... (A Professora escreveu a equação no quadro: H2CO3(aq) + H2O(l)  
H3O+

(aq)
 + HCO3

-
(aq)). 

(12) P: Ácido carbônico atua como ácido de Arrhenius.  
(13) P: Esta solução é o que? pH ? 
(14) P: H3O+ é ácido.  
(15) P: Por isso que a água tem que ter pH abaixo de 7, porque a pressão de 
CO2 do ar faz com que o pH fique abaixo de 7. Então o pH na torneira nunca 
é 7, é sempre um pouco abaixo por causa do CO2, e porque existe uma certa 
solubilidade do CO2 em água formando bicarbonato e H3O+.  
(16) A1: Por que essa equação é reversível? (Se referiu a equação: H2CO3(aq) 
+ H2O(l)  H3O+ + HCO3

-)  
(17) P: Porque a constante desse ácido H2CO3 é quanto?  
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(18) P: Ka=4,2x10-7, ela é relativamente baixa então significa que o H2CO3 
está em equilíbrio com bicarbonato e H3O+. Existe uma coexistência dessas 
duas espécies, ácido carbônico e bicarbonato em solução, por isso a reação é 
reversível. 
 

Nos turnos 1 ao 18 a professora direciona suas explicações nos níveis teórico-

conceitual e representacional por meio de exemplos no nível fenomenológico. Esta ação da 

professora vai de acordo com as palavras de Jonhstone (2010) ao dizer que os conceitos 

devem ser construídos a partir do nível fenomenológico e articulados com aspectos do nível 

teórico-conceitual e representacional. Este mesmo autor também reitera que o professor 

consegue com facilidade transitar entre os três níveis do conhecimento químico, mas o aluno 

pode apresentar dificuldades quando se tratar principalmente de um exemplo mais difícil, 

assim o estudante se esforçará no nível fenomenológico para compreender os outros dois 

níveis.  

Para Vigotski inicialmente, as palavras e os símbolos ainda não são verdadeiros 

conceitos, mas exercem a função de conceitos para o pensamento poder se constituir. Toda 

essa complexidade, para compreender as reações químicas e sua representação, exige a 

mediação para um pensamento, e abstração para a elaboração de um novo conhecimento 

científico. O autor reforça: 

 
Tudo o que conhecemos do que não houve na nossa experiência nós o 
conhecemos através da imaginação; em termos mais concretos, se estudamos 
geografia, história, física ou química, astronomia ou qualquer outra ciência, 
sempre operamos com o conhecimento de objetos que não são dados 
imediatamente na nossa experiência, mas constituem a mais importante 
aquisição da experiência social coletiva da humanidade (VIGOTSKI, 2010, 
p. 203). 

  
 

3.2 Atividade B - A Química do Celobar® 
 

No 1º momento (uma semana antes da atividade) como tarefa o texto abaixo foi 

disponibilizado aos estudantes pelo site da faculdade, portal do aluno. 

___________________________________________________________________________ 
ATIVIDADE PREPARATÓRIA  

 Refletindo sobre o caso Celobar®  

1) Faça uma síntese apontando os problemas que levaram ao acidente que provocou a 
morte de mais de 20 pessoas após ingestão do produto Celobar® usado para fins de 
contraste em exame radiológico. Baseando-se no artigo de: TUBINO, M; SIMONI, J. 
A. Refletindo sobre o caso Celobar®. Quimica Nova.v. 30(2), 2007 (Anexo F).  
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2) Entregar a síntese na próxima aula e trazer o material de laboratório do grupo II, bem 
como o caderno de laboratório para atividade durante a aula teórica. 

___________________________________________________________________________ 

Esta atividade possibilitou aos alunos a partir de um estudo de caso a aprendizagem dos 

conteúdos no fenomenológico que é o contexto histórico-social do caso, nível teórico-

conceitual tais como, solubilidade e teoria ácido-base e no nível representacional as equações 

químicas que representam as reações que ocorreram no processamento do medicamento e no 

organismo humano. De acordo com o artigo em 2003 a população brasileira foi noticiada 

sobre a morte de 20 pessoas após terem ingerido o produto Celobar® medicamento que 

consiste de uma suspensão de sulfato de bário em água, usado para fins de contraste 

radiológico. O laboratório farmacêutico por motivos econômicos sintetizou sulfato de bário a 

partir de carbonato de bário. O composto sulfato de bário é pouco solúvel em meio ácido, já 

carbonato de bário é solúvel em ácido, erros na síntese do medicamento fizeram com que o 

medicamento liberasse íons bário (provenientes do carbonato de bário) que são tóxicos ao 

organismo humano, provocando a morte das pessoas. Segundo o artigo o desastre poderia ser 

evitado com a realização de um teste específico para identificação de íons bário em solução.  

Em sala de aula 2º momento (1h e 40 minutos): a docente discutiu o referido artigo com 

os estudantes. A seguir trechos da discussão: 

 
(1) P: Quais as causas da morte das pessoas pelo que vocês leram no texto? 
(2) A1: Os caras não souberam eliminar completamente o carbonato de 

bário. 
(3) A2: O interesse deles era econômico, o dinheiro move o mundo. 
(4) P: Mas e na síntese do medicamento, qual foi o problema? 
(5) A3: Então, no artigo disse que o desastre provavelmente teve início por 

motivos econômicos, hipótese a) intenção de gastar menos dinheiro e b) 
falta de matéria prima. 

(6) P: E os erros químicos? 
(7) A3: Eles sintetizaram sulfato de bário a partir de carbonato de bário. Eles 

não conseguiram eliminar completamente o carbonato de bário, para 
formar sulfato de bário, ainda tinha carbonato de bário no medicamento 
que chegou ao estômago e reagiu com ácido e liberou o íon bário. 

(8) A4: Eles não tinham laboratório adequado para fazer este tipo de síntese, 
nem equipamentos, porque eles já compravam o medicamento sulfato de 
bário pronto, e apenas faziam a suspensão em água. Eles não tinham 
conhecimentos para fazer a síntese. 
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Diante da discussão em sala de aula com a mediação pedagógica e pela análise desses 

turnos observamos que os alunos se posicionaram criticamente sobre o caso. E para essa 

interação: 

Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de 
química para formar o cidadão, pois propiciam a contextualização do 
conteúdo químico com o cotidiano do aluno, condição essa enfatizada pelos 
educadores como sendo essencial para o ensino em estudo. Além disso, os 
temas químicos permitem o desenvolvimento das habilidades básicas 
relativas à cidadania, como a participação e a capacidade de tomada de 
decisão, pois trazem para a sala de aula discussões de aspectos sociais 
relevantes, que exigem dos alunos posicionamento crítico quanto a sua 
solução (SANTOS e SCHNETZLER, 1996, p. 30). 

 

Podemos dizer que esses alunos entenderam que o trabalho do químico não é simples e 

nem isolado da sociedade. Dessa forma, exige a formação cidadã, pois a qualidade do trabalho 

do profissional químico influência na vida das pessoas. E nos alerta para a necessidade do 

rigor no ensino de Química. Assim, retomamos a afirmação de Tubino e Simoni (2007, p. 

506): 

 
Um teste tão fácil e tão barato que, com certeza, não foi feito. Uma síntese, 
em princípio tão simples e um produto comercial com conseqüências tão 
funestas. Ao que parece houve falta de conhecimentos fundamentais em 
Química. Por quê? Onde estão as causas de tal desconhecimento? Haverá 
alguma relação deste caso com o rumo que está tomando o Ensino de 
Química e o perfil dos profissionais formados? Devemos meditar seriamente 
sobre isso.  

 

Diante das considerações dos autores, esta abordagem poderá contribuir com a formação 

cidadã desses alunos. Nessa direção destacamos Santos e Schnetzler (2010): 

 
Considerando que cidadania se refere à participação dos indivíduos na 

sociedade, torna-se evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação 

comunitária, é necessário que ele disponha de informações que estão 

diretamente vinculadas aos problemas sociais que afetam o cidadão, os quais 

exigem um posicionamento quanto ao encaminhamento de suas soluções. Na 

sociedade atual essas informações incluem necessariamente o conhecimento 

químico. Nesse sentido, é necessário que os cidadãos conheçam como 

utilizar as substâncias no seu dia a dia, bem como se posicionarem 

criticamente com relação aos efeitos ambientais do emprego da Química e 

quanto às decisões referentes aos investimentos nessa área, a fim de buscar 
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soluções aos problemas sociais que podem ser resolvidos com a ajuda do seu 

desenvolvimento (p.46-47).  

 

Logo após a discussão com a professora, ainda no segundo momento, foi proposta a 

resolução das questões abaixo: 

1) Explicar: a) o que é Celobar®? b) qual a sua composição? c) qual a sua finalidade 
como medicamento? d) qual foi a causa do envenenamento? (justifique baseando-se 
em teoria ácido-base e nos valores das constantes de ionização das espécies 
envolvidas, utilize equações iônicas para explicar). 

2) Do ponto de vista do processo de produção quais as causas do problema relacionado 
ao Celobar®, expressando as reações químicas envolvidas. 

______________________________________________________________________ 
 

Assim, os alunos foram organizados em grupos, cada grupo recebeu uma folha com as 

questões para responder e tabelas com as regras de solubilidade e valores de Kps (Anexo B e 

D), ao final da aula 23 grupos que participaram da atividade em sala de aula entregaram as 

respostas. Para a análise dos dados desta atividade selecionamos as respostas dos alunos a 

estas questões, tendo em vista que estas apresentaram dados com evidências da articulação 

dos estudantes nos três níveis de compreensão do conhecimento químico.  

 

Análise das respostas à questão 1) 

A esta questão 34 % dos grupos de alunos apresentaram respostas que foram 

consideradas muito boas; 52 % boas; 4 % regulares e 8 % não conseguiram responder.  

A seguir apresentamos 3 exemplos das respostas consideradas muito boas:  

 
G1: a) Um produto farmacêutico utilizado para contraste em exames 
radiológicos; b) Sulfato de bário em suspensão; c) Ser usado como contraste 
indicando o caminho feito pelo sal, pois o bário é metal, sendo facilmente 
indicado em exames radiológicos; d) Quando há BaCO3 no medicamento o 
mesmo reage com o ácido do estômago (HCl) se solubilizando, deixando 
íons Ba2+ livres.  

 
Ba2+

(aq) + CO3
2-

(aq) + 2H+
(aq) ® Ba2+

(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
 
Tanto o BaSO4 (Kps=1,08x10-10) quando o BaCO3 (Kps=2,58x10-9) são 
insolúveis em água, porém o íon CO3

2- tem grande afinidade por prótons que 
são liberados pelo HCl, diferente do íon sulfato que tende a permanecer na 
forma molecular. 
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Esta resposta foi categorizada como muito boa, o grupo demonstrou que compreendeu 

a questão ao molibilizar seus conhecimentos nos três níveis de compreensão do conhecimento 

químico. Assim, o grupo a nível fenomenológico explicou que o sulfato de bário é um 

medicamento utilizado para contraste em exames radiológicos e que carbonato de bário reage 

com o ácido do estômago fazendo com que íons bário sejam liberados, assim articulou esta 

explicação ao nível representacional quando escreveu a equação do processo no estômago, 

embora não tenha expressado corretamente o BaCO3(s): BaCO3(s) + 2H+
(aq) ® Ba2+

(aq) + H2O(l) 

+ CO2(g)  

O equívoco foi atribuído a uma distração do grupo, porque escreveu as fórmulas moleculares 

do sulfato de bário e carbonato de bário com seus respectivos Kps.  No nível teórico-

conceitual descreveu que estes compostos são insolúveis em água, e que o carbonato (presente 

no BaCO3)  tem afinidade por prótons que são liberados pelo ácido clorídrico.  

 
G3: a) Uma suspensão de sulfato de bário em água utilizada para contraste 
em exame radiológico; b) É uma suspensão de sulfato de bário; c) O mesmo 
é utilizado para contraste em exame radiológico; d) BaCO3(s) + 2H+

(aq) ® 
H2CO3 (aq)   + Ba2+

(aq), como o carbonato tem afinidade pelo ácido (H+), 
ocorre a dissolução de carbonato de bário liberando íons bário o que levou 
ao envenenamento. 

 

 Nesta resposta G3 explicou que a suspensão de sulfato de bário é utilizado para 

contraste em exames radiológicos. Dessa forma articulou o nível fenomenológico com a 

explicação da causa do envenenamento com o nível representacional ao escrever a equação 

química: BaCO3(s) + 2H+
(aq) ® H2CO3 (aq)   + Ba2+

(aq) . Faltou afirmar que o referido 

medicamento estava contaminado com BaCO3 no item d). Articulou ao nível teórico-

conceitual explicando a afinidade do íon carbonato por íons hidrogênio no processo de 

dissolução do carbonato de bário liberando íons bário que provocaram o envenenamento. 
G2: a) O Celobar é um produto para fins de contraste para exames 
radiológicos; b) Uma suspensão de sulfato de bário (BaSO4); c) Possibilitar 
os exames radiológicos; d) A causa do envenenamento foi decorrente da 
liberação de íons bário quando produto chegou ao estômago. O que 
aconteceu foi que na síntese do BaSO4 foi utilizado carbonato de bário que é 
solúvel em HCl (ácido presente no estômago). BaSO4 pouco solúvel Kps= 
1,8x10-10, não se dissolve na presença de ácido. As moléculas de BaCO3 
entraram em contato com o ácido clorídrico do estômago, dissociando-o e 
fazendo com que íons Ba2+ fossem absorvidos pelo organismo, causando o 
envenenamento. BaCO3(s) + 2H+

(aq.) ® H2CO3(aq) + Ba2+
(aq). 
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O grupo explicou muito bem o nível fenomenológico destacando que a causa do 

envenenamento foi devido à liberação de íons bário no meio ácido do estômago. Articulou o 

nível fenomenológico com o nível representacional, escrevendo a fórmula molecular dos 

compostos, e a reação química com o ácido, bem como com o nível teórico-conceitual ao 

explicar a solubilidade destes compostos em meio ácido.  No entanto, o grupo não justificou a 

interação do carbonato de bário com o ácido clorídrico baseando-se na teoria ácido-base. 

A seguir dois exemplos de respostas consideradas boas: 

  
G4: a) O Celobar é um medicamento usado para fins de contraste em 
exames radiológicos; b) Uma suspensão de sulfato de bário em água; c) 
Possibilitar a aparição dos órgãos intestinais, ao fazer o procedimento do 
raio-x; d) O íon carbonato é uma base fraca que possui grande afinidade por 
prótons, que é liberado pelo ácido forte HCl.  
BaCO3(s) + H+

(aq.) ® HCO3
-
(aq) + Ba2+

(aq) 
HCO3

-
(aq.) + H+

(aq.) H2CO3 (aq.)    
H2CO3(aq.) CO2(g) + H2O(l) 

 
Neste exemplo o grupo explicou bem o nível fenomenológico.  O grupo mobilizou 

seus conhecimentos no nível teórico-conceitual recorrendo à teoria acido-base, dizendo que o 

íon carbonato é uma base fraca que possui afinidade por prótons do HCl e articula com o 

nível representacional ao escrever as equações químicas referentes ao processo no estômago, 

porém o grupo não conclui a questão dizendo que íons bário são liberados pela dissolução do 

ácido carbônico no estomago. Isto demonstrou que o grupo se esforçou para explicar a nível 

teórico-conceitual, e não retomou a conclusão da questão, pois expressaram os íons bário na 

equação química: BaCO3(s) + H+
(aq.) ® HCO3

-
(aq) + Ba2+

(aq).  

G17: O Celobar é um medicamento que consiste em uma suspensão de 
sulfato de bário em água, usado para fins de contraste em exames 
radiológicos. O envenenamento foi causado pelos íons bário liberados na 
reação de carbonato de bário com o ácido clorídrico presente no estômago. 
Devido a seu baixíssimo Kps o carbonato de bário é quase insolúvel em água, 
porém solúvel em ácido, diferente do sulfato de bário que também possui 
baixíssimo Kps, praticamente insolúvel em água e insolúvel em ácido.  

 

O grupo explicou o nível fenomenológico destacando que a causa do envenenamento 

foi devido à liberação de íons bário no meio ácido do estômago, e mobilizou seus 

conhecimentos no nível teórico-conceitual explicando a diferença de solubilidade do 

carbonato e sulfato de bário em meio ácido. No entanto, não expressou a fórmula molecular 

dos compostos e a equação química com o ácido (nível representacional) e não justificou a 

interação do carbonato de bário com o ácido clorídrico baseando-se na teoria ácido-base. 
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Observamos que para a questão 1 desta atividade todos os grupos que apresentaram 

respostas categorizadas como boas, apresentaram dificuldades nas explicações no nível 

teórico-conceitual que estão relacionadas à teoria ácido-base. Consideramos que por se tratar 

de uma atividade no início da disciplina exigiu dos estudantes esforço e uma habilidade 

cognitiva maior naquele momento.  

A seguir a resposta considerada regular: 
G15: É um contraste radiológico e consiste essencialmente em uma 
suspensão de sulfato de bário em água; b) Suspensão de sulfato de bário; c) 
Contraste radiológico; d) Possivelmente uma falha estequiométrica e 
processual na sintetização do sulfato de bário a partir do carbonato de bário e 
ácido sulfúrico.  
 

Nesta resposta as explicações do grupo foram a nível fenomenológico, o grupo não 

conseguiu mobilizar seus conhecimentos com o nível teórico-conceitual (solubilidade e teoria 

ácido-base), nem com o nível representacional (equações químicas do processo no estômago). 

 
Análise das respostas à questão 2) 

 
Na questão 2, as respostas dos grupos de alunos foram categorizadas como: muito 

boas 9%; boas 17 %; regulares 39%, e não conseguiram responder a questão 35 %. A seguir 

dois exemplos de respostas consideradas muito boas.  
 

G12: A estequiometria da reação nessa síntese ocorreria o seguinte processo: 
BaCO3(s) + 2 H+

(aq) + SO4
-
(aq) ® BaSO4(s) + CO2(g) + H2O(l) 

1 mol reagente                            1 mol produto 
 
Sendo que a estequiometria da mesma é de 1:1 (1 mol de reagente formando 
1 mol de produto). O erro foi na relação mol/grama sendo que 1g de BaCO3 
não forma exatamente 1g de BaSO4 o correto seria calcular a concentração 
g/mol para obter o valor real da síntese. Falta de teste e o controle de 
qualidade do produto  

BaCO3(s) + 2 H+
(aq) ® Ba2+

(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
Não foi realizado o teste de pureza bem como a eficácia do medicamento, 
sendo que no produto final houve a presença de íons Ba2+ na forma de 
BaCO3(s) devido ao microencapsulamento ocorrido o ácido sulfúrico reagiu 
na superfície do carbonato de bário criando uma película de sulfato de bário. 
Após processos de lavagem e filtração essa película foi rompida. Assim, ao 
ingerir carbonato de bário o mesmo reagiu com HCl do estômago, 
dissolvendo e liberando Ba2+ que é tóxico ao organismo. 

 
G13: Na síntese os erros passíveis são: erro estequiométrico dos reagentes, 
negligências nas análises qualitativas e falta de conhecimento procedimental. 
As reações envolvidas na tentativa da síntese foram:  
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(1) BaCO3(s) + H2SO4(aq) ® BaSO4(s) + H2CO3(aq) 
(2) H2CO3(aq)  H2O(l) + CO2(g) 
Mas, formou-se o encapsulamento do BaCO3 pelo BaSO4, logo temos 
resíduos de BaCO3 como produto final (indesejado) ocasionado uma 3ª 
reação: 
(3) BaCO3(s) + HCl ® Ba2+

(aq) + Cl-
(aq) + HCO3

-
(aq) 

Assim, os íons Ba+2 foram absorvidos pelo trato intestinal das vítimas. O 
rompimento desse encapsulamento foi devido ao procedimentos de 
purificação (lavagem, filtragem) que tornou acessível o contato do BaCO3 
com o ácido clorídrico de acordo com a reação (3). 

 

Nestas respostas os grupos 12 e 13 conseguiram explicar as causas do problema 

relacionado ao medicamento no nível fenomenológico, por meio das informações que foram 

fornecidas no texto relacionadas à estequiometria e procedimentos de síntese do composto, 

assim articularam esta explicação no nível representacional escreveram a equação química do 

processo de síntese do medicamento: BaCO3(s) + 2 H+
(aq) + SO4

-
(aq) ® BaSO4(s) + CO2(g) + 

H2O(l). No nível teórico-conceitual explicou o microencapsulamento do carbonato de bário, e 

novamente mobilizou seus conhecimentos com o nível representacional ao escrever a equação 

química explicou a liberação de íons bário no estômago: BaCO3(s) + 2 H+
(aq) ® Ba2+

(aq) + 

CO2(g) + H2O(l). 

A seguir dois exemplos de respostas consideradas boas: 
G2: Ao invés de importarem o BaSO4 a empresa resolveu sintetizá-lo a 
partir da reação entre o carbonato de bário (BaCO3) e o ácido sulfúrico 
(H2SO4): BaCO3(s) + H2SO4(aq.) ® BaSO4(aq) + H2CO3(aq). O problema é que 
sintetizando a partir desta reação com ácido sulfúrico, irá ocorrer a formação 
de BaSO4, porém independente da concentração ou quantidade de ácido, 
ocorrerá a formação de uma película de BaSO4 que protege o BaCO3, ou 
seja, ocorrerá a formação de BaSO4, porém existirá uma quantidade de 
BaCO3. Conseqüentemente durante a preparação do medicamento a camada 
protetora de sulfato pode ter se rompido e ao ser ingerido o carbonato de 
bário entrou em contato com o ácido clorídrico do estômago e liberou íons 
Ba2+ que foram absorvidos pelo organismo, causando o envenenamento. 

 

Nesta resposta G2 explicou o fenômeno, o erro no processo de produção do 

medicamento, por meio do microencapsulamento do carbonato de bário pelo sulfato de bário, 

nível teórico-conceitual. Porém o grupo não destacou erro na estequiometria do processo.  

Articularam como o nível representacional ao escrever a equação química do processo que 

ocorreu na reação de síntese do medicamento.  

 
G6: Durante a produção de BaSO4 a partir de BaCO3 ocorreu um 
encapsulamento de BaCO3 e apenas a superfície foi transformada em BaSO4, 
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o que possibilitou a dissolução de BaCO3 no estômago. A liberação deste 
lotes poderia ter sido evitada com um simples teste de identificação de íons 
Ba2+ em solução.  

 
Este grupo também forneceu uma explicação no nível teórico-conceitual, referindo-se 

ao microencapsulamento. Articulou o nível fenomenológico em parte com o teórico-

conceitual quando sugere que para liberar o lote seja feito um teste para a identificação de 

íons bário em solução, contudo não explicita o procedimento desta análise, que envolve o 

tratamento do medicamento a ser liberado com ácido e análise do íon Ba2+ liberado. Não 

expressou a equação química do processo de síntese do medicamento, nem se referiu à 

estequiometria.  

A seguir são apresentados dois exemplos de respostas regulares: 
G3: As causas podem ter sido: erro na pesagem, não exatidão na quantidade 
de ácido sulfúrico, o que causou um excesso de carbonato de bário. A não 
realização de um teste de identificação de íons bário, entre outros. 

 
G17: Na síntese do sulfato de bário a partir do carbonato, é necessário 

utilizar ácido sulfúrico para reagir com o carbonato, formando BaSO4 que ao 

ser ingerido não é absorvido. Ao sintetizar o BaSO4 a partir BaCO3, testes 

para a presença do carbonato precisam ser feitos, eliminando todo o BaCO3. 

 

Nestas respostas G3 e G17 fornecem explicações para os fenômenos, mas não 

mobilizaram seus conhecimentos nos níveis teórico-conceitual e representacional não 

expressaram a equação química do processo de síntese do medicamento.  

Para o item 2 o alto índice de respostas regulares (39 %) e que não responderam (35 

%), pode ser atribuído a vários fatores tais como: não terem realizado uma leitura atenta do 

final do artigo previamente, este fato poderia ser superado com uma melhor mediação 

pedagógica; o enfoque do tema tratado, não fazia parte do contexto da disciplina até aquele 

momento   (processo de produção industrial, termo microencapsulamento, controle de 

qualidade) e não tinha relação direta com as aulas teóricas e experimentais vivenciadas na 

disciplina.  

3º momento (30 minutos): Na aula seguinte, o assunto foi retomado pela docente e o 

feedback realizado com a devolução das questões corrigidas aos grupos. A seguir alguns 

turnos das discussões que surgiram. 
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(1) P: Eu gostaria de deixar clara a justificativa de porque o ácido clorídrico 
dissolve o carbonato de bário e não dissolve o sulfato de bário. (Escreveu no 
quadro as fórmulas moleculares BaCO3 e BaSO4 ). 

(2) A1: Professora tem relação com o hidrogênio, ele ter afinidade por 
carbonato? 

(3) P: Sim. Mas vocês poderiam perguntar e o Kps? 

(4) P: Se eu tenho carbonato de bário em água pura, eu tenho este equilíbrio: 
BaCO3(s) Ba2+

(aq) +  CO3
2-

(aq) , olhem a seta de equilíbrio. 

(5) P: Se eu tenho sulfato de bário em água pura, tenho este equilíbrio: 
BaSO4(s) Ba2+

(aq) +  SO4
2-

(aq). 

(6) P: Em equilíbrio, então eles não dissolvem por causa do Kps. O Kps do 
carbonato de bário 2,6x10-9 e do sulfato de bário é 1,08x10-10. Então quando 
não tem ácido é isso ai. 

(7) P: Quando não tem ácido o sulfato de bário é menos solúvel. 

(8) P: Esse sulfato de bário contaminado com carbonato de bário é esse o 
problema. No caso esse carbonato de bário foi dissolvido no estômago, e 
qual é o elemento tóxico? 

(9) Alunos: O bário. 

(10) P: O íon bário é tóxico.  

(11) P: Então como é que eu sei que dissolve? Pelo Kps eu não consigo saber. 
O que vocês verificaram? 

(12) A1: A afinidade do íon hidrogênio pelo carbonato. 

(13) P: Tem a ver com essa afinidade? 

(14) A2: Tem. 

(15) P: Como é que você verifica isso? 

(16) A2: Pela constante ácida do carbonato? 

(18) P: Pela constante do íon carbonato. 

(19) P: Eu falei para vocês, olhem a hidrólise do carbonato também, mas 
pode ser pela constante de ionização do bicarbonato ou do 
monohidrogenosulfato, ambos podem servir. 

(20) P: E como é que o carbonato reage com a água?  

(21) P: Carbonato mais água, formando bicarbonato e OH- na tabela a 
equação escrita é essa aqui: CO3

2-
(aq) + H2O(l) HCO3

2-
(aq) + OH-

(aq). 
Vejam que esta é uma equação de hidrólise, esta é uma equação que 
acontece se eu colocar o carbonato puro em água. 

(22) P: Essa não é uma reação que aconteceu no processo do caso Celobar, 
eu estou só verificando. 

(23) P: Como é que eu escrevo a equação de dissolução do carbonato de 
bário com o ácido clorídrico? 

(24) P: Carbonato de bário mais H+, cloreto é espectador, como a quantidade 
de ácido clorídrico do estômago é grande, vai formar o quê? Vai formar CO2 
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mais água. (Escreveu no quadro: BaCO3(s) + 2H+
(aq) ® CO2(g) + H2O(l) + 

Ba2+
(aq) ) 

(25) P: O sistema é aberto CO2 vai sair. 

(26) P: Vocês podem escrever por etapas não está errado, um H+ formando 
bicarbonato e depois o bicarbonato mais H+ formando ácido carbônico. 
Como eu sei que a quantidade de ácido foi grande formou CO2 e água, então 
eu posso expressar dessa forma.  

(27) P: Observem que essa flecha não é reversível. (Se referiu a flecha da 
equação: BaCO3(s) + 2H+

(aq) ® CO2(g) + H2O(l) + Ba2+
(aq) ).  

(28) P: Seria reversível se o sistema fosse fechado. 

(29) P: Como a gente sabe que dissolve ou não, deve consultar a tabela e 
verificar. 

(30) P: Vamos pensar em outro sistema ao invés de ser carbonato de bário, 
eu vou colocar carbonato de estrôncio e sulfato de estrôncio. Escreveu as 
equações: SrCO3(s) Sr2+

(aq) +  CO3
2-

(aq) Kps= 5,6x10-10 

SrSO4(s) Sr2+
(aq) +  SO4

2-
(aq)  Kps=3,4x10-7 

(31) P: São do mesmo grupo cálcio, bário e estrôncio, metais alcalinos 
terrosos. Então formam íons estrôncio em equilíbrio. Os Kps deles são 
diferentes, carbonato de estrôncio 5,6x10-10 e sulfato de estrôncio 3,4x10-7. 
Olhem a diferença. 

(32) P: Assim vocês poderiam pensar que carbonato de estrôncio não vai 
dissolver, quem vai dissolver é o sulfato de estrôncio. Vocês poderiam 
pensar isso? Olhem o Kps deles. 

(33) P: O que vocês acham que aconteceria? 

(34) A3: Dessa vez eu acho que o sulfato dissolveria. 

(35) A4: O Kps do sulfato de estrôncio é baixo. 

(36) P: Você está dizendo que o Kps do sulfato de estrôncio 3,4x10-7 é mais 
baixo? 

(37) P: Se eu colocar em água pura a solubilidade do sulfato de estrôncio é 
maior, mas continua sendo baixa como você disse. Então em água pura ele 
não dissolve. 

(38) P: Mas e se eu colocar ácido clorídrico? 

(39) Alunos: Dissolve. 

(40) P: Quem é que dissolve? 

(41) A4: O carbonato. 

(42) P: O carbonato de estrôncio. 

(43) P: Isso é para vocês verem que o Kps não determina a solubilidade em 
ácido. Tem um equilíbrio paralelo que vai predominar. 

(44) A5: Como eu posso fazer uma análise de quando começa a dissolver em 
água a partir do Kps? Quando é que já é o suficiente para dissolver em água? 

(45) P: Não existe um número, é porque existe o Kps versus a constante de 
ionização, então é um equilíbrio, e muitas vezes a forma cristalina de alguns 
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sais apesar do Kps ter um determinado valor, ele é mais difícil de dissolver, 
por isso que a química é experimental, porque muitas vezes a gente faz um 
experimento e dissolve, e depois nós vamos ver porque dissolve. No caso do 
carbonato nós temos que saber que dissolve, o sistema carbonato na natureza 
é muito importante porque têm muitos minérios formados de carbonato, o 
equilíbrio ácido-base do carbonato está presente em muitos lugares, no ar 
CO2.  

(47) P: Voltando a questão de como dissolve. Aqui nessa equação: BaCO3(s) 
+ 2H+

(aq) ® CO2(g) + H2O(l) + Ba2+
(aq), eu disse diretamente como dissolve 

dessa forma.  

(48) Professora escreveu e disse:  
BaCO3(s) + H+

(aq) ® HCO3
-
(aq) + Ba2+

(aq) 
HCO3

-
 (aq) + H+

(aq) ® H2CO3(aq), essa é uma reação de neutralização 

H2CO3(aq) )  H+
(aq)+ HCO3

-
(aq) e essa reação vai estar em equilíbrio.  

(49) P: Mas eu posso dizer que o ácido carbônico aquoso está em equilíbrio 
com o ar atmosférico formando CO2 mais água. (Escreveu a equação: 
H2CO3(aq) ) CO2(g) + H2O(l). 

(50) P: A solubilidade do CO2 do ar em água é pequena, e o pH fica entre 5 e 
6 devido ao ácido carbônico, por isso que água pura não tem o pH 7, quando 
ela está em equilíbrio com o ar atmosférico, mas se eu fechar o sistema eu 
posso manter o pH baixo, se eu aprisionar o CO2, um refrigerante com CO2 
aprisionado está em equilíbrio, você não vê a bolha, mas se abrir ela sai 
(evolui).  

 

Dos turnos 1 ao 50 as explicações da professora foram construídas no sentido de os 

alunos compreenderem a solubilidade do carbonato e sulfato de bário em meio ácido, assim 

podemos perceber a interação da professora com os alunos nos três níveis do conhecimento 

químico, por exemplo nos turnos 47 ao 50 a professora explicou o nível fenomenológico 

recorrendo ao nível teórico-conceitual que é a dissolução do carbonato de bário em meio 

ácido, e forneceu exemplos aos estudantes no nível fenomenológico quando citou o gás 

carbônico do ar atmosférico e no refrigerante. E também nos turnos de 30 ao 43 a professora 

forneceu dois exemplos de compostos químicos diferentes do contexto do artigo, mas cujo íon 

metálico pertence ao mesmo grupo: carbonato de estrôncio e sulfato de estrôncio para explicar 

que o valor do Kps não determina a solubilidade em meio ácido. Nesse sentido retomamos as 

considerações de Vigotski e podemos dizer que os conceitos são construções culturais, 

internalizadas pelos indivíduos no decorrer de seu desenvolvimento, na construção do 

conhecimento químico. A professora vai partilhando significados com os alunos, onde um 

conceito científico é mediado por outro conceito possibilitando as generalizações. 
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3.3 Atividade C - Sistema tampão  
 

Esta atividade permitiu aos estudantes a compreensão dos conteúdos químicos deste 

tópico: equilíbrio ácido-base de Bronsted e Lowry, cálculos de concentração, pH e a 

expressão da constante de equilíbrio. 

No 1º momento dessa atividade - Uma semana antes do 2º momento: Foram 

disponibilizadas aos estudantes pelo site da faculdade, portal do aluno, as seguintes tarefas: 

___________________________________________________________________________ 

Leia o artigo de: FIORUCCI, A. R; SOARES, M. H. F. B; CAVALHEIRO, E. T. G. “O 
conceito de solução tampão. Química Nova na Escola, v.13, p.18, 2001 (Anexo G), e prepare 
uma síntese de uma folha no máximo sobre:  

1 – A importância do conceito de solução tampão, explicado por meio de exemplos nos 
sistemas biológicos, biogeoquímicos e na indústria de alimentos.  
2 – Fatores que determinam o pH de uma solução tampão e a capacidade tampão no contexto 
das aplicações mencionadas. 
___________________________________________________________________________ 

Em sala de aula (2º momento – 40 minutos): A professora apresentou os princípios 

do sistema tampão e fez uma discussão com os alunos sobre os conceitos envolvidos e suas 

aplicações no artigo disponibilizado, retomando a leitura e respostas às questões atribuídas 

como tarefa no 1º momento. A seguir, alguns turnos dos diálogos que se seguiram: 

(1) P: No sistema biológico o que é que vocês entenderam que tampona? 
Qual é o sistema que tampona o pH do sangue por exemplo? 
(2) Alunos: Bicarbonato. 
(3) P: Então eu vou apresentar aqui esse sistema (Representou por meio do 
slide as equações químicas do ácido carbônico em água: H2CO3 + H2O 

HCO3
- + H3O+ e a constante de equilíbrio:  
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E do bicarbonato em água: HCO3
- + H2O CO3

2- + H3O+ 
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(4) P: Nós estamos colocando agora a importância do conceito de tampão 
nos sistemas, no sangue. Alguém pode escrever no quadro qual é sistema do 
sangue? Tampão do sangue, a equação de equilíbrio do sangue. 

(5) A2 escreveu no quadro: H2CO3 + H2O HCO3
- + H3O+ (Sempre 

olhando o slide). 
(6) P: Quando esse sistema H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+ é tampão?  
(7) P: Quando contém o quê? Nós definimos anteriormente o que é tampão. 
(8) Todos os alunos conversaram, mas não responderam. 
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(9) P: Você tem um ácido fraco e o que? (Disse tentando ajudar os alunos a 
responderem) 
(10) A3: Uma base fraca. 
(11) P: Um ácido fraco e uma base fraca? 
(12) P: Olhando no quadro quem é o ácido fraco e a base fraca, nesta 
equação que você escreveu? (Disse para a aluna que escreveu no quadro a 
equação: H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+) 
(13) A2: O ácido conjugado é HCO3

- e o ácido H2CO3. 
(14) P: Ácido fraco é o ácido carbônico H2CO3 e bicarbonato é a base 
conjugada. (Falou corrigindo A2) 
(15) P: Escreve você agora, a expressão de equilíbrio, da constante do ácido. 
(Disse ao A3). 
(16) P: Agora escrevam a expressão da constante de equilíbrio do ácido. 
(17) A3 escreveu no quadro: 
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(18) P: Se eu colocar mais OH- neste sistema o que acontece com ele? (Se 
referindo ao sistema: H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+ escrito no quadro) 
(19) A4: Ele desloca para o lado esquerdo. 
(20) P: Desloca para o lado esquerdo significa o quê? 
(21) A4: Ele vai reagir com hidrônio e formar mais ácido carbônico. 
(22) P: E ai vai ficar assim?  
(23) A1: Vai restabelecer o equilíbrio. 
(24) P: Eu coloquei OH- ele consumiu o H+, ele disse que vai deslocar o 
sistema para formar mais ácido carbônico. E termina ai? 
(Se referindo ao sistema: H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+ escrito no 
quadro) 
(25) A1: Falta formar o equilíbrio. 
(26) P: Alguém falou restabelece o equilíbrio, o equilíbrio se restabelece 
neste momento? 
(27) P: Restabelece como? 
(28) A2: A razão entre os dois é a mesma. 
(29) A2: Então diminui a concentração, ai ele desloca para a direita, por que 
está diminuindo a concentração.  
(30) P: OH- reagiu com H3O+, nesse momento o que acontece com o 
sistema? Alguém disse que forma H2CO3, não é verdade.  
(Se referindo ao sistema: H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+ escrito no 
quadro) 
(31) A3: Aumenta a quantidade de bicarbonato. 
(32) P: Se eu coloquei OH- retirei H3O+ do sistema eu perturbei o valor da 
constante de equilíbrio, rapidamente o sistema se restabelece ionizando o 
ácido carbônico obedecendo o valor da constante. 
(33) A2: Eu não entendi. Eu adiciono OH- e este reagirá com quem? 
(34) P: Se eu disser que este OH- reagiu com ácido carbônico 
conceitualmente está certo, porque OH-  reage com H+ e rapidamente ele vai 
ionizar.  
(35) P: Alguém pode dizer funciona porque ele tem um ácido de reserva, e 
este ácido de reserva é o ácido carbônico. 
(36) A2: Porque para mim seria assim, adiciona o OH-, este OH- vai 
consumir o ácido carbônico e isso vai deslocar, no sentido de formar esse 
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ácido que foi consumido, deslocando para esquerda. (Apontou olhando para 
a equação do quadro: H2CO3 + H2O HCO3

- + H3O+). 
(37) P: A solução tampão não é assim, se você disser desloca para direita ou 
para esquerda isso é muito relativo. 
(38) P: Agora se eu digo que OH- reagiu com ácido carbônico, eu aceito a 
sua explicação. 
(39) A2: Isso vai consumir, e deslocar para suprir esse ácido que foi 
consumido, para manter o equilíbrio. 
(40) P: Por isso que eu estou dizendo que se você compreendeu como é que 
atuou para tamponar, ou seja, manter o pH constante está certo.  
(Apontou olhando para a equação do quadro: H2CO3 + H2O HCO3

- + 
H3O+). 
(41) P: Se você me explicar dessa forma, que está explicando, o OH- reage 
com ácido carbônico e diminuiu a concentração de ácido carbônico, 
teoricamente esse sistema vai reagir com mais H3O+ de tal forma a formar 
mais ácido carbônico. Não está errada a explicação, se você escrever a 
equação de equilíbrio e disser o que acontece com o sistema, está certo. 
(42) P: Nesse caso é um ácido de reserva. 
(43) A2: Professora, mas se você interpretar desse jeito não vai mudar o 
valor da constante? 
(44) P: Não, porque sempre vai acontecer da constante ser obedecida. 
(45) P: Então se ela disse que OH- reagiu com H3O+ este irá rapidamente se 
associar ao bicarbonato para formar mais ácido carbônico e a relação 
obedece o valor do Ka (Mostrando a expressão da constante de equilíbrio) 
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(46) P: Vocês viram no artigo como calcular o pH do sangue? 
Professora apresentou um slide com o sistema tampão H2CO3/HCO3

- e disse: 
(47) P: Vocês podem calcular o H+ desse sistema deduzindo da equação de 
equilíbrio: 
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(48) P: Ácido carbônico sobre bicarbonato multiplicado pela constante. 
(49) P: Se a relação ácido fraco e base fraca fosse um, ou seja o pH desse 
tampão seria igual ao pKa = 6,38 
(50) P: No sangue a Ka1= 7,94 x 10-7 a 37º C, a concentração de ácido 
carbônico é 0, 0012 mol.L-1 e a concentração de bicarbonato é 0,024 mol.L-1, 
pH= 7,4. (Estas informações estavam escritas no slide) 
(51) P: Vejam que a quantidade de bicarbonato é maior do que a de ácido 
carbônico. 
 

Os turnos de 1 ao 51 evidenciam a importância da professora formular perguntas e 

discutir dirigindo o pensamento de seus alunos para a construção do que ela pretendia ensinar 

que neste caso é a construção de conceitos químicos sobre o sistema tampão, nesse processo a 

professora estabelece uma confrontação entre ela e seus alunos como pode ser observado nos 

turnos 1, 4, 6, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 27 e 30. Em seus questionamentos a professora 

demonstra que tenta direcionar o pensamento deles. E esta orientação estimula um jogo 
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dialógico em que há confrontação de vozes historicamente definidas (FONTANA, 2005). Ou 

seja, na sua função docente ela atribui novos significados, explica e sistematiza conceitos 

químicos. 

Essa ação da professora é significativa, pois representa o fato de que [...] “os conceitos 

não são analisados como categorias intrínsecas da mente, nem como reflexo da experiência 

individual, mas sim como produtos históricos e significantes da atividade mental mobilizada a 

serviço da comunicação, do conhecimento e da resolução de problemas” (FONTANA, 2005, 

p. 13). Dessa forma, nos turnos 20, 22, 24 e 37 ela questiona a simples explicação do aluno de 

pensar que a adição do reagente OH- ao no sistema tampão H2CO3 + H2O HCO3
- + 

H3O+ irá fazer com que este desloque para a esquerda, sem explicitar o que significa o termo 

deslocar em um sistema tampão. Logo, nos turnos 30, 37 e 45 a professora direciona suas 

explicações para que os alunos compreendam que quando se adiciona OH- ao sistema tampão: 

H2CO3 + H2O HCO3
- + H3O+ ocorre uma interação ácido-base, na realidade não há 

deslocamento para esquerda ou para a direita, pois o equilíbrio químico é dinâmico. 

Nesse sentido, entendemos que os conceitos científicos no contexto da sala de aula são 

apropriados e reelaborados na interação professor-aluno pela mediação pedagógica, a 

professora corrige a linguagem do aluno turnos 14 e 30, no turno 14 ela sistematiza os 

conceitos de equilíbrio químico ácido-base, nos turnos (32) e (45) a constante de equilíbrio, o 

pH do sistema tampão no turno (40), assim a professora estabelece interlocuções que 

possibilitam aos alunos o compartilhamento de significados conceituais adequados. 

No turno 3 a professora escreve as equações de equilíbrio e a expressão da constante 

de equilíbrio do ácido e no turno 12 questiona os estudantes sobre o ácido e a base fraca no 

sistema: H2CO3 + H2O HCO3
- + H3O+) e isto evidencia as mediações da professora no 

sentido de elaborar um conceito por meio de outro, ao falar sobre o equilíbrio ácido-base e a 

constante de equilíbrio, ao enfatizar que no sistema tampão o pH é mantido constante (40) e 

que neste processo a constante de equilíbrio é obedecida e esta idéia fica sistematizada nos 

turnos 41 e 45. Promovendo assim, a elaboração de conceitos cada vez mais generalizantes e 

abstratos, pela interpretação teórico-conceitual das equações químicas representadas e pelo 

fenômeno discutido que é o sistema tampão do sangue. 

Assim podemos destacar que neste 2º momento os três níveis do conhecimento 

químico foram articulados, conforme (quadro 2). Na mediação pedagógica foi explicado 

como o pH do sistema tampão no sangue é mantido constante. A compreensão da expressão 
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da equação de equilíbrio e a sua relação com a constante de equilíbrio é fundamental para se 

explicar como o sistema tampão funciona. Além disso, a teoria ácido-base de Bronsted e 

Lowry, explica o papel do ácido fraco, H2CO3 (ácido reserva) que reage com a base OH- 

doando próton, formando HCO3
- e da base fraca HCO3

- (base reserva) que reage com o ácido 

H+, recebendo próton, formando H2CO3. Nesse processo a professora explicou o 

funcionamento do tampão no sistema H2CO3 + H2O HCO3
- + H3O+ :  

P: Quando se adiciona H+, este reage imediatamente com HCO3
- (base 

reserva) perturba momentaneamente o equilíbrio. H2CO3 formado se ioniza, 
repõe HCO3

- consumido e o equilíbrio se restabelece, satisfazendo o valor de 
Ka. 

P: Quando se adiciona OH-, este reage com H2CO3 (ácido reserva), perturba 
momentaneamente o equilíbrio, liberando HCO3

-. HCO3
- sofre hidrólise, 

repõe o H2CO3 consumido e o equilíbrio se restabelece, satisfazendo o valor 
de Kb. 

 
  Quadro 2: Articulação dos três níveis do conhecimento químico. 

 Fenomenológico Representacional  Teórico-conceitual 
 
 Sangue  

(contexto relatado 
no artigo) 

H2CO3 + H2O HCO3
- + H3O+ 

7

32

3
-

3 102,4
]COH[

][H][HCO -
+

== xOKa  

HCO3
- + H2O  H2CO3

 + OH- 

8
-

3

32 104,2
]HCO[

][]CO[H -
-

== xOHKb  

pH 

 
Sistema tampão; Equilíbrio 
químico em solução aquosa; 
Constantes de equilíbrio de 
ácidos e bases fracas; Teoria 
ácido-base de Bronsted e 
Lowry 

  Fonte: Elaborado pela doutoranda. 
 

Diante dessa interação aluno-professor na construção dos significados científicos, nós 

retomamos as palavras de Vigotski (1989) ao afirmar que a linguagem científica tem 

características próprias que são diferentes da linguagem comum, estas características são 

estabelecidas sócio-historicamente no processo de desenvolvimento das ciências. E nesse 

processo é a escola que possibilita a aprendizagem da linguagem e do vocabulário das 

disciplinas escolares baseadas nos conhecimentos científicos.  

Depois da discussão (3º momento – 60 minutos) em sala de aula os alunos foram 

organizados, totalizando 8 grupos de estudantes, cada grupo recebeu uma folha com a questão 
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abaixo, adaptada da original que consta no artigo de Bertotti (2011). Esta questão exigiu dos 

estudantes conceitos químicos mais abstratos. Ao final da aula as respostas foram entregues 

para correção. 

___________________________________________________________________________ 

Uma reação enzimática foi conduzida em tampão HTris+/Tris (200 mL), onde Tris 

corresponde à base fraca tris(hidroximetil)aminometano e HTris+ é o ácido fraco (pKa = 8,1). 

O pH da solução no início da reação era 7,8. Como resultado dessa reação, 0,0010 mols de H+ 

foram produzidos. Sabendo que a quantidade total de Tris em solução (Tris + HTris+) 

corresponde a 0,12 mols, calcule: 

a) A composição do tampão no início da reação (concentrações de Tris e HTris+) . 

b) O pH após o término da reação. 

c) O pH após o término da reação, caso a solução não estivesse tamponada (sem Tris e 

HTris+). 

d) Explique o resultado obtido em b) utilizando a equação de equilíbrio e a expressão da 

constante de ionização do ácido fraco ou da base fraca e a teoria ácido base de 

Bronsted e Lowry. 

______________________________________________________________________ 

Diálogos durante a resolução dos itens: a e b 

 
(1) A1: Qual a composição do tampão no início da reação, concentração de 
Tris e HTris. (Ficou pensando). 

(2) A1: Gente pensa comigo aqui. Nós temos que partir de alguma coisa 
assim: NH3 + H+ ® NH4

+, vocês lembram? Formando NH4
+. (Falou e 

escreveu na folha o exemplo citado.) 

(3) A2: Não, isso aí é a neutralização, aqui não é. Aqui é um tampão. 
(Indicou a reação HTris+

(aq)  Tris(aq) + H3O+
(aq) 

(4) A1: Então, aqui é NH3 + H+ ® NH4
+ você tinha que ter um excesso de 

amônia NH3, para estabelecer o equilíbrio com o NH4
+.  

(5) A1: Aí depois esse NH3 vai vir em excesso e reagir com a água como a 
gente fazia, e formava NH4

+ e OH-. Certo? (Disse e escreveu NH3+ 
H2O  NH4

+ + OH-). 

(6) A1: Porque você lembra aquele negócio de início e fim que nós tínhamos 
que fazer. Estou pensando no equilíbrio químico.  
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 Nos turnos de 1 ao 6, o grupo demonstrou a mobilização nos três níveis do conhecimento 

químico para entender o sistema tampão da questão proposta.  Assim os estudantes 

resgataram o conhecimento adquirido na experiência vivenciada no laboratório quando 

fizeram as separações analíticas dos grupos I, II e III. Para separar, por exemplo, os cátions do 

grupo III (Fe3+, Al3+, Ni2+, Zn2+ e Mn2+) dos cátions do grupo II (Mg2+, Ba2+ e Ca2+), 

realizaram na prática  a produção do íon amônio por meio da reação do ácido clorídrico com 

amônia, e obtendo o tampão com excesso de amônia. As separações químicas observadas no 

nível fenomenológico foram explicadas por meio do tampão NH3/NH4
+ articulando seus 

conhecimentos no nível representacional e teórico-conceitual. Os estudantes estão tentando 

transpor o conhecimento adquirido anteriormente para um exemplo menos familiar, 

promovendo a elaboração de conceitos generalizantes e abstratos pela interpretação teórico-

conceitual do fenômeno.  

 
 (7) A2: É só substituir aqui na expressão  

   

][][
2

3

aK
OHHTris

+
+ =

 
  (8) A2: Não esquecer que é ao quadrado. 

(9) M: Porque você está colocando ao quadrado? 

(10) Aluna3: Porque é uma coisa que é igual, e vezes ela mesma. 

(11) A2: Então no equilíbrio vai ser Ka igual ao produto sobre o reagente, o 
Tris vezes o hidrônio sobre o HTris+. (Escreveu: 

  
][

]][[ 3

+

+

=
HTris

OHTrisK a

 
(12) A2: Se eu considerei lá no início que Tris é igual ao hidrônio, posso 
falar que isso é igual a hidrônio ao quadrado. (Se referiu a expressão:  

  

][][
2

3

aK
OHHTris

+
+ =

 
(13) M: É um sistema tampão. Onde você está querendo chegar? 

(14) A2: Estou querendo chegar na concentração de HTris+. 

(15) M: Vocês podem fazer essas considerações quando vocês não tem 
valores, mas neste caso vocês tem. Qual é o pH inicial que foi fornecido no 
enunciado da questão? 

(16) A1: Se você tem o pH inicial você tem a concentração de H+. 

(17) A2: E daí? 
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(18) A1: Você não vai considerar Tris igual H3O+. 

(19) A2: É mesmo. 

 

Prosseguindo, dos turnos 7 ao 19 os alunos discutem como fazer o cálculo das concentrações, 

notamos que o aluno diz que a concentração de Tris é igual a concentração de H3O+, neste 

caso ele retoma seus conhecimentos de cálculos que realizou em etapas anteriores quando se 

tratava de uma solução de ácido fraco do tipo HA. Os alunos escreveram a equação de 

equilíbrio e a expressão da constante de equilíbrio (nível representacional), mas, 

demonstraram dificuldade em distinguir um sistema tampão de uma solução de ácido fraco 

(nível teórico-conceitual). Neste caso com a interferência do monitor os alunos conseguiram 

perceber que estavam pensando de forma equivocada. Neste ponto é fundamental o estudante 

compreender que um sistema tampão deve ser constituído de uma concentração significativa 

de ácido fraco (no caso HTris+), e de base fraca (no caso Tris). Esta base fraca não poderia ser 

originada da simples ionização do ácido fraco. Por exemplo, no laboratório os estudantes 

viram na preparação do tampão NH3/NH4
+, que a amônia era adicionada em excesso.    

(20) A1: Eu posso colocar a base conjugada em cima. (Se referiu à 
organização da equação: 

  

1094,7
][

]][[ 93 -
+

+

== x
HTris

OHTrisK a

 
(21) M: Trabalhem por meio da equação que vocês escreveram. (Se referiu a 
equação:  
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+

== x
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(22) A2 escreveu as duas equações:  

 
][

][log
Tris

HTrispKpH a

+

+=
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+

+

== x
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(23) Em seguida A2 escreveu: 9

8

1094,7
1058,1

-

-

x
x  =  

][
][

Tris
HTris +

 dando   

98,1  =  
][

][
Tris

HTris +
 

(24) A2: Logo eu substituo isso aqui [Tris] = 1,98 [HTris+] e resolvo a 
questão. 

(25) M: Você dividiu o contrário, isola H3O+ e deixa Tris sobre HTris+. 
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(26) A2 escreveu e disse: 
8

9

1058,1
1094,7

-

-

x
x  =  

][
][
+HTris

Tris  ;  0,50 = 
][

][
+HTris

Tris  

(27) A2: Agora eu falo que a concentração de Tris é igual a 0,50 
multiplicado pela concentração de HTris+. (Escreveu: [Tris] = 0,50 [HTris+] ) 

(28) A1: Você tem que a quantidade de Tris e o volume. (Se referiu a 
informação do enunciado a quantidade de Tris em solução (Tris + HTris+) 
corresponde a 0,12 mols. 

(29) M: Em mols? Quando está em equilíbrio se trabalha com qual unidade? 

(30) A2: mol L-1. 

 (31) A1: Tem que aplicar Hasselbach ai? Está certo? (se referiu a equação 

que A2 tinha escrito: 0,50 = 
][

][
+HTris

Tris  

(32) A3: Se a concentração de um fosse igual a do outro ai ficava fácil. 

(33) A3: pH é igual a pKa mais log de Tris sobre HTris+. (Se referiu a 
equação de Henderson Hasselbach. 

(34) M: Calculem primeiro as concentrações. 

(35) A2: É como se eu calculasse a concentração analítica de ácido acético e 
acetato, e o que seria a concentração analítica 0,10 por exemplo. E substitui 
aqui no sistema, tem que achar a concentração analítica. Como uma questão 
parecida que fizemos na monitoria. 

(36) A2: Olha a concentração de equilíbrio é igual a 0,6 mol por litro, que é 
a mesma coisa da concentração analítica. (Se referiu a informação do 
enunciado a quantidade de Tris em solução (Tris + HTris+) corresponde a 
0,12 mols. 

(37) A2 escreveu:                     0,12  200 mL 

 C   1000 mL      C = 0,6 mol L-1 

(38) A2: Por que eu tenho  0,12 mols em 200 ml  

(39) A2: A concentração do HTris+ eu achei 0,4 mol L-1 e a de Tris 0,2 mol 
L-1. Estão certas? (A2 fez os cálculos e conseguiu a resposta certa). 

(40) A2 escreveu:  

[HTris+] + [Tris] = 0,60 mol L-1 (eq.2)                                                                                                                         

[Tris] = 0,50 [HTris+] (eq.1)   

 Substituindo na (eq.2) a (eq.1) 

([HTris+] + 0,50 [HTris+]) = 0,6 mol L-1  

1,50 [HTris+] = 0,6 mol L-1 

 [HTris+] = 0,4 mol.L-1 

([HTris+] + [HTris+]) = 0,6 mol L-1  

 (HTris+ + 0,4 ) = 0,60 mols  

 [Tris] = 0,6 - 0,4 = 0,2 mol L-1 

 [Tris] =0,2 mol L-1 
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 Podemos observar que dos turnos 20 ao 40 os alunos atuam no nível representacional 

ao escreverem a equação de equilíbrio para o sistema HTris+/Tris. Destacamos que no turno 

22 o aluno escreveu a equação de Henderson-Hasselbach e a expressão da constante de 

equilíbrio, nível representacional, para calcular a concentração do ácido e da base, porém nos 

turnos 23 e 24 o aluno demonstrou que ao utilizar a equação de Henderson-Hasselbach, ele 

errou o cálculo, e foi necessária a intervenção do monitor para direcionar o aluno ao cálculo 

por meio da expressão da constante de equilíbrio. 

 A equação de Henderson-Hasselbach é genericamente representada como: 

]HA[
][Alog

-

+= pKapH
 

(eq. 29)
 

é utilizada por exemplo, na área da Bioquímica e apresenta as concentrações diretamente na 

forma logarítmica para facilitar os cálculos de pH no contexto das aplicações. Dessa forma, é 

também apresentada nos livros quando abordam sistema tampão. Porém, em nosso contexto 

consideramos que a utilização desta equação pode ser um obstáculo epistemológico 

substancialista, pois impede o estudante de compreender o significado do pH em relação à 

expressão da constante de equilíbrio e relacionar com a concentração de íons hidrogênio.  

Assim, dificulta a dedução da equação e do cálculo da concentração de íons hidrogênio por 

meio da expressão da constante de equilíbrio e depois calcular o pH, o estudante omite a 

equação de equilíbrio e não consegue compreender o equilíbrio químico. Este equívoco 

também é relatado no artigo de Orgil e Sutherland (2008). No entanto, é necessário deixar 

claro que a equação de Henderson-Hasselbach deve ser apresentada ao estudante ao final do 

ensino deste tema tendo em vista as vantagens do uso da forma logarítmica para 

concentrações menores.  

 A respeito da representação por meio de equações, no turno 20 aluno escreveu a 

expressão da constante de equilíbrio e no turno 22 a equação de Henderson-Hasselbach e a 

expressão da constante de equilíbrio, sendo essencial a mediação do monitor como podemos 

observar nos turnos 21, 25, 29 e 34 para direcionar o estudante à expressão, conceitos e 

cálculos adequados para este problema, ao ir significando a representação o monitor 

possibilita a sistematização do conceito por meio da linguagem química. Assim, esta se torna 

um signo mediador que vai orientar o pensamento do estudante, depois um signo deste 

conceito (MACHADO, 2000). Como defende Vigotski (1991), na formação de conceitos o 
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signo mediador é a palavra, a qual tem, em princípio, a função de meio na formação de um 

conceito, e posteriormente, torna-se o seu símbolo.  

 A seguir é apresentado um exemplo do cálculo feito pelos estudantes em resposta ao 

item “b”, quando se considera o efeito dos íons H+ (produzidos durante a reação enzimática, 

0,0010 mols de H+ ). Foi convertido para concentração em mol L-1.  no caso [H+] = 5,0 x 10-3 

mol L-1 

 HTris+
(aq)    H+

(aq) +    Tris(aq) 

  Início:  0,2                      0,4           1,8x10-8 

 0,2 - 5x10-3 0,4 - 5x10-3 x 

7,94 x 10-9 =  
]5x10  0,4[

][ ]5x10 - [0,2
3

3

-

-

+
x   

 0,195
 0,405 .7,94x10 9-

 = [x] 

[x]= 1,65x10-8 mol L-1 = [H+] 

pH= -log [x]  pH= 7,78 

 

 Mesmo tendo em mente a equação de Henderson-Hasselbach, todos os grupos 

realizaram os cálculos de pH baseando-se na expressão da constante ionização do ácido 

refletindo a forma como foram orientados. No exemplo apresentado, o estudante demonstra 

que o pH não variou com o acréscimo de ácido.  

Discussão referente ao item “d”: porque o pH calculado no item “b” não varia 
 
(44) M: O que acontecerá com este sistema tampão se algum ácido for 
adicionado? (Indicou a reação HTris+

(aq) Tris(aq) + H3O+
(aq)). 

(45) Alunos: Desloca para a esquerda.  

(46) A2: É por causa do equilíbrio, do deslocamento de equilíbrio não é?  

(47) A2: O equilíbrio  HTris+
(aq)  H+

(aq) + Tris(aq) vai ser deslocado para 
o lado direito o lado do produto, por que está formando produto e 
consumindo reagente.  

(48) A2: O H+ ao reagir com o Tris diminui a quantidade deste, pois 
favorece a formação de HTris+ deslocando o equilíbrio. 

 (49) M: E a explicação baseada na teoria ácido-base de Bronsted e Lowry? 

 (50) M: Quem é a base fraca ai nesse tampão? (Indicou a reação:   HTris+
(aq) 

Tris(aq) + H3O+
(aq)). 

(51) A2: O Tris. 
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(52) M: E a base fraca tem afinidade por quem? 

(53) A2: Por H+. 

(54) M: E qual foi a conclusão da letra “b”? 

(55) A1: Que o pH não muda. 

 (56) M: Se vocês dizem que o equilíbrio desloca, mas então o que acontece 
para ele deslocar? Qual o sentido disso? 

(57) A1: As concentrações não mudam. 

(58) M: Há um restabelecimento no equilíbrio? 

(59) A2: Não, o equilíbrio desloca... (Ficou pensando) 

(60) M: Quem que se ioniza para restabelecer o equilíbrio? 

(61) A1: O HTris+ . 

(62) A1: Se ele se ioniza e o pH não vai mudar. (Se referiu ao HTris+). 

(63) M: E porque ele se ioniza?  

(64) A1: Para voltar o equilíbrio. 

 

 Durante a resolução deste item (turnos 44 a 64) percebemos que os estudantes 

demonstraram um esforço para explicar o efeito da adição de um ácido no sistema tampão 

HTris+
(aq) Tris(aq) + H3O+

(aq), e que o termo “deslocar” é recorrente e têm-se a impressão 

que tudo fica explicado com o termo. Dessa forma foi necessária a mediação, retomando os 

conteúdos da teoria ácido-base que pode ser observado nos turnos 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 

63.  

A explicação fornecida pelos estudantes de fato com relação ao uso do termo 

“deslocar para a direita ou para a esquerda” ao se referirem à adição de reagentes em uma 

reação em equilíbrio reproduz a forma como os estudantes aprenderam nos livros e em etapas 

anteriores dos estudos. Ao analisarmos alguns livros de ensino médio e superior dos autores 

(Fonseca, 2013; Santos e Mól, 2013; Peruzzo e Canto, 2003; Brown, Lemay e Bursten, 2005; 

Kotz,Treichel e Weaver 2009; Mahan, B. M, 2007; Skoog, et al., 2014) estes enfatizam o 

Princípio de Le Chatelier ao tratar de equilíbrio químico e a definição mais comum é: “Um 

sistema em equilíbrio ao sofrer uma perturbação, se deslocará no sentido que tende a anular 

ou minimizar a perturbação”, reforçando a idéia do “deslocamento”.  

 A seguir destacamos um exemplo apresentado no material didático para ensino médio, 

bem como as dificuldades que advém do exemplo apresentado para explicar o princípio de Le 

Chatelier. Fonseca (2013, p. 236) aplica o princípio explicando o efeito da adição de 

substâncias ou de íons a um sistema em equilíbrio. E assim diz: “[...] concluímos que o 
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equilíbrio será deslocado no sentido em que a substância ou o íon acrescentado é consumido, 

de modo que anule ou minimize a perturbação sofrida [...]”. A autora cita o seguinte exemplo: 

“Considere a dissolução em meio ácido dos sais cromato de potássio, K2CrO4(s), que forma 

solução de cor amarela, e dicromato de potássio, K2Cr2O7(s), que forma solução de cor laranja, 

representada pela equação iônica: 

2 CrO4
2-

(aq) + 2 H+
(aq) Cr2O7

2-
(aq) + H2O(l) 

  Amarelo                            Laranja 

Essa autora explica o que acontecerá nesse equilíbrio se um ácido for adicionado:  

 

Se adicionarmos um ácido, como o clorídrico, HCl(aq), a esse sistema, ele vai 
se ionizar formando íons hidrônio, H3O+

(aq). O equilíbrio, então, vai se 
deslocar no sentido da reação direta, de modo que consuma o excesso de 
íons H3O+

(aq). [...] Se adicionarmos uma base como o hidróxido de sódio, 
NaOH(s), a esse sistema, ela vai se dissociar formando íons hidróxido, OH-

(aq). Os íons hidróxido, OH-
(aq), vão reagir com os íons hidrônio, H3O+

(aq), do 
equilíbrio, formando água (neutralização). Dessa forma, o equilíbrio vai se 
deslocar no sentido inverso, de modo que reponha os íons hidrônio, H3O+

(aq) 
consumidos (FONSECA, 2013, p. 234-235). 

 

 Este exemplo é complexo para o ensino médio, pois não permite que o aluno 

compreenda porque o sistema desloca quando se adiciona ácido. Diz que adiciona HCl(aq), 

sem explicitar que este é um ácido forte e que em solução estão na forma de H3O+
(aq) e Cl-(aq). 

Quando afirma que – o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta de modo que 

consuma o excesso de H3O+ – nesse caso o estudante não consegue compreender que reação 

direta seria essa, do H3O+ com o CrO4
2-? Não esclarece a idéia da dinâmica do equilíbrio 

ácido-base e a relação com a constante de equilíbrio. E o termo “deslocamento” pode se 

constituir em obstáculo verbal aos estudantes quando estes não conseguem interpretar a 

questão.  

 Nesse sentido Atkins e Jones (1997, p. 492) afirmam que “O princípio de Le Chatelier 

somente sugere um resultado, ele não fornece uma explicação ou leva a uma predição 

quantitativa”. Tyson, Treagust e Bucat (1999) afirmam que usar o princípio não impede que 

os estudantes obtenham a resposta correta, mas impossibilita sua chegada em uma explanação 

cientificamente aceitável para alguns fenômenos observados. 

Corroborando com estes autores, Quílez (1997) afirma que o Princípio de Le Chatelier 

é um obstáculo epistemológico que impede a aprendizagem significativa dos conceitos de 

equilíbrio químico, e para defender essa idéia o autor apresenta argumentos baseados na 
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análise de livros texto do ensino médio e de Química Geral utilizados no primeiro ano dos 

cursos de Química, destacando que o princípio é em geral apresentado como uma suposição 

positivista, um princípio infalível sem limitações. Aponta problemas que surgiram na 

formulação tradicional do princípio de Le Chatelier, diz ainda que, muitas afirmações 

provenientes do princípio são de difícil compreensão e as palavras de caráter polissêmico. 

Desta forma, exemplifica que as palavras parecem ser expressas em um contexto físico 

(mecânico) em vez do químico, um exemplo disso é o termo “deslocar” o equilíbrio para a 

direita ou para a esquerda, quando este sofre uma perturbação. Assim, o uso deste termo se 

constitui num obstáculo verbal. O autor reforça a idéia de abandonar o uso de uma regra 

qualitativa, sugerindo que seja feita uma abordagem de ensino metodológico, representando 

uma sequência de tarefas que envolvam a expressão constante de equilíbrio químico. 

 

Análise das respostas dos estudantes 
 
 Os itens (a); (b) e (c) da questão proposta exigiram que os estudantes realizassem 

cálculos e raciocinassem com os conceitos do equilíbrio químico, ácido-base de Bronsted e 

Lowry e estes foram respondidos corretamente. No entanto, o item (d) exigiu dos estudantes 

uma habilidade cognitiva maior, além dos conhecimentos no nível representacional, 

demandou uma articulação com o nível teórico-conceitual. A este item (d), 6 grupos de 

estudantes forneceram respostas completas e 2 grupos apresentaram resposta incompleta. A 

seguir apresentamos as respostas transcritas dos grupos ao item (d). 

 
G1: HTris+

(aq) + H2O(l) H+
(aq)  + Tris(aq) 

 

7,94x10
][

]][[ 9-
+

+

==
HTris

TrisHK a

   
O resultado obtido em b (pH mantido em 7,8 é explicado da seguinte forma: 
o H+ adicionado reagirá com TRis deslocando o equilíbrio 
momentaneamente. Este é restabelecido com a ionização do HTris+ para que 
a constante seja mantida. 

 
G2: O pH não foi alterado no final da reação pois temos um equilíbrio entre 
uma base fraca (Tris) e seu ácido conjugado (HTris+):  
“HTris+

(aq) H+
(aq)  + Tris(aq) 
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Quando adicionamos ácido, deslocamos o equilíbrio momentaneamente para 
a esquerda, pois está reagindo com Tris, em seguida o equilíbrio é 
restabelecido pois o HTris+ volta a se ionizar, logo não há alteração do pH. 
G3: HTris+

(aq)                 +    H2O(l)      H3O+
(aq)  + Tris(aq) 

 Ácido conjugado    Base conjugada   Ácido        Base          
 da base Tris            do ácido H3O+ 

 

  
][

]][[ 3

+

+

=
HTris

TrisOHK eq

 
Por Bronsted-Lowry a base Tris possui afinidade por próton (H+) e quando é 
fornecido H+, este reage com Tris, fazendo o equilibrio desclocar para a 
esquerda, protonando HTris+, assim o equilibrio é restabelecido a fim de 
satisfazer a constante de equilibrio. Isso explica o fato de no item (b) o pH 
da solução após o fornecimento de H+ não ter alterado muito, como 
HTris+/Tris é um tampão, este mantêm o pH da amostra (solução tampão, 
uma ação reguladora de pH).  

 
G4: Voltamos ao equilíbrio anteriormente mostrado, temos que: 
HTris+

(aq)  + H2O(l) H3O+
(aq)  + Tris(aq)     pKa= 8,1 

A constante de ionização é dada por: 

  
][

]][[ 3

+

+

=
HTris

TrisOHK a

 
Após o término da reação ocorreu a liberação de H3O+, observando o 
equilíbiro, se ocorrer aumento da concentração de H3O+ ao meio reacional, é 
deslocado o equilíbrio no sentido dos reagentes, logo, o HTris+ se ioniza 
novamente restabelecendo o equilíbrio, isso ocorre porque a constente de 
equilíbiro não pode variar. O HTris+ é um ácido segundo Bronsted-Lowry, 
logo, sua ionização gera uma base conjugada (Tris), restabelecendo o 
equilíbrio, por isso pequenas adições de ácido ou base não alteram o pH da 
soluçaõ tampão. 

 
G5: HTris+

(aq) + H2O(l) Tris(aq)  + H3O+
(aq)   

  

7,94x10
][

]][[ 9-
+

+

==
HTris

TrisHK a

 
Na etapa b foi produzida uma concentração de H+, e esta reagiu com a base 
conjugada Tris deslocando o equilíbrio momentaneamente no sentido de 
formação do ácido conjugado HTris+, e após certo tempo o equilíbrio se 
restabelece para manter o valor do pH. De acordo com a teoria Bronsted-
Lowry, onde a base é receptora de prótons e o ácido é o doador de prótons. 

 
G6: HTris+

(aq)  + H2O(l) H3O+
(aq)  + Tris(aq)  

  
][

]][[ 3

+

+

=
HTris

TrisOHK a

 

  
] [ 

] ][ [ 
+ 

+ 
= 

HTris 
Tris H K a 
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De acordo com o resultado obtido em (b), não há variaçaõ do pH, pois 
segundo Bronsted-Lowry a base age como receptora de prótons deslocando 
momentaneamente o equilíbiro para a esquerda (HTris+), assim o ácido 
restabelece o equilíbrio se ionizando para repor a base constituindo o 
equilíbrio.  
 

Nas respostas descritas acima os grupos 1 ao 6 escreveram a equação de equilíbrio e a 

expressão da constante de ionização do ácido fraco e explicaram o que acontece no equilíbrio 

químico por meio da teoria ácido-base. A palavra “deslocamento” de acordo com o Princípio 

de Le Chatelier apareceu em todas as respostas e neste contexto está adequada, pois os alunos 

conseguiram demonstrar que o termo “deslocamento” neste caso foi utilizado para explicar a 

interação do ácido com a base. 

As respostas consideradas incompletas são apresentadas a seguir: 

 
G7: O Tris, que tem afinidade pelo H+ reage com este favorecendo a 
formação de Htris+, deslocando assim o equilíbrio para o produto o Htris+, 
no entanto sofre ionização favorecendo a formação de Tris e restabelecendo 
o equilíbrio o que justifica a não alteração de pH. 

 
Nesta resposta G7 conseguiu responder utilizando a teoria ácido-base, porém não 

escreveram a equação de equilíbrio e a constante de ionização para justificar, o que tornou a 

resposta como incompleta. 

 
G8: Como a reação enzimática foi feita em um sistema tampão e produziu 
0,0010 mols de H+. Esta quantidade produzida reagiu com Tris, formando 
HTris+. Este, por sua vez se ionizou formando novamente Tris e HTris+, 
restabelecendo o equilíbrio, conforme reação abaixo:  
HTris+ + H2O Tris + H+ 
Tris + H+ HTris+ 

 

A resposta de G8 foi considerada incompleta, pois os estudantes expressaram a 

equação de equilíbrio de forma incompleta, porque representou H+ e não H3O+, ou deveria ter 

omitido a água na equação. A segunda equação não faz sentido nesse contexto, uma vez que a 

primeira equação já representa o sistema tampão. Responderam corretamente que H+ reagiu 

com Tris, contudo não explicaram porque esta reação ocorre e confundiram quando afirma 

que HTris+ se ioniza “formando novamente Tris e HTris+”. E não fazem nenhuma relação 

com a constante de ionização do ácido fraco envolvido (Ka). Não concluem a reposta do item, 

afirmando que a concentração dos íons hidrogênio, [H+] e o pH permanecem constante. Este 

grupo não utilizou o termo “deslocamento” em sua resposta. 



 

86 
 

Com essa atividade foi possível identificar a compreensão que os estudantes possuíam 

previamente sobre equilíbrio químico e as mediações realizadas possibilitaram aos alunos 

compreenderem o papel da espécie Tris como base, e que o sistema tende ao restabelecimento 

do equilíbrio.  

Por meio das análises realizadas neste trabalho podemos dizer que as mediações 

pedagógicas centraram-se na orientação da atenção do aluno por meio de perguntas; 

elaboração de um conceito por meio de outro conceito; sistematização do conceito por meio 

da linguagem química e a articulação dos três níveis do conhecimento químico. Ao 

defendermos estas mediações, salientamos que os conceitos científicos são considerados por 

Vigotski como uma forma superior de pensamento no qual a palavra é um meio para o 

desenvolvimento de operações intelectuais conscientes. Assim, seria difícil sistematizar os 

conceitos sem o uso da palavra como signo mediador. Segundo Vigotski (1993):  

[...] o central neste processo é o uso funcional do signo ou palavra da como 
meio através do qual o adolescente domina e dirige suas próprias operações 
psíquicas, controlando o curso de sua atividade e orientando-a para resolver 
a tarefa que está posta (p. 132).   
 

No 4º momento (30 min em sala de aula): Feedback da produção na aula seguinte, 

com a entrega da questão corrigida aos estudantes.   

Em 2016 a atividade sobre sistema tampão foi realizada com outra turma, seguindo a 

mesma seqüência de momentos. No entanto, foi elaborada a questão abaixo para a atividade 

em grupo na sala de aula, e para análise de dados selecionamos as respostas escritas. 
__________________________________________________________________________________________ 

Em um ensaio microbiológico para pesquisar o papel de um conservante alimentício que atua 

também como um tampão,  o processo  foi conduzido com o tampão HLat/Lat- (200 mL), 

onde HLat corresponde ao ácido fraco, ácido  lático (2-hidroxipropanóico CH3-CH(OH)-

COOH) e Lat- é  a base conjugada (pKa = 3,85). O pH da solução tampão no início da reação 

é 3,7. Como resultado desse    processo, 0,0010 mols de H+ foram produzidos.   A quantidade 

total do tampão em solução (HLat+Lat-)  corresponde a 0,58 mols: 

a) Escrever a equação de equilíbrio e calcular a composição do tampão (concentrações de 
HLat e Lat-).                           
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b) Calcular o pH após o término da reação. Explique o resultado obtido utilizando a equação 
de equilíbrio e a expressão da constante de ionização do ácido fraco ou da base fraca e a 
teoria ácido- base de Bronsted e Lowry. 

c) O pH após o término da reação caso a solução não estivesse tamponada  
(sem HLat e Lat-). 

*Questão adaptada de: BERTOTTI, M. Dificuldades conceituais no aprendizado de equilíbrios 
químicos envolvendo reações ácido-base. Química Nova,v. 34, n.10, 2011. 

__________________________________________________________________________________ 

Participaram dessa atividade 13 grupos de alunos, destes 12 grupos conseguiram 

resolver os cálculos da questão. Ao item b) que exigiu dos grupos conhecimentos no nível 

teórico-conceitual, 7 grupos apresentaram respostas que foram categorizadas como completas; 

5 grupos não conseguiram explicar o referido item e 1 grupo não respondeu à questão toda. A 

seguir apresentamos algumas respostas categorizadas completas ao item b):  

G1: [H3O+] = Ka 
][
][

Lat
HLat   

HLat + H2O  Lat- +  H3O+ 

1,7M                     1,2M     0,005M 

 
][

]][[ 3

HLat
LatOHK a

-+

=

  

1,4 x 10-4
 = [H3O+] .

]7,1[
]195,1[

   

[H3O+]= 2,01x10-4 M         pH= 3,7 

Assim, tem-se uma base fraca senão um aceitador de prótons, no qual vai 
consumir o ácido formado. Nesse equilíbrio químico, temos um tampão, 
formado pelo ácido fraco e a sua base conjugada. O Lat- está em excesso 
consumindo todo H+ produzido, para restabelecer essa perturbação o sistema 
tende a formar o HLat. 

 

G2: HLat         Lat- +   H+ 

 Início:     1,7molL-1                       1,2 molL-1 5x10-3 

Reagiu:   1,7molL-1 + 0,005 1,2 molL-1 – 5x10-3  “0” 

Equilíbrio: 1,7molL-1                          1,2 molL-1  [H+] 

Ka =  
7,1

][2,1 +H  1,4 x 10-4 x 
2,1
7,1 =[H+]                           

[H+]= 1,99 x 10-4; pH= -log[H+]; pH=3,7 

O pH não irá se alterar, não importa a quantidade de H+ adicionada, pois o 
H+ adicionado irá reagir com a base conjugada para formar o ácido (HLat), 
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este que irá se dissociar e manter o equilíbrio, formando a base conjugada 
(Lat-) que foi consumida. 

 
G3: Pela constante de equilíbrio temos que:  

 
][

]][[
HLat

LatHK a

+

=

 

 

][
][

].[ +
+

= H
Lat
HLatK a

 

 

][
]15,1[

)75,1).(1041,1( 4
+

-

= Hx

  
 [H+]= 2,14x10-4 molL-1   
 Se pH = -log [H+]; pH= -log (2,14x10-4 )= 3,66 
 Pela teoria de Bronsted-Lowry temos que a base é um receptor de prótons. 

 

 G4: [H+] =
L
mol

2,0
0010,0 = 5 x 10-3molL-1                              

HLat     H+  Lat 

1,697 1,99 x10-4 1,203 
 5x10-3  - -5x10-3  

1,702  x 1,198 

  Ka =  
][

]][[
HLat

LatH -+
= 1,4 x 10-4

     

   [H+] = Ka 
][
][

Lat
HLat   

   [H+] = 1,4 x 10-4
 

]195,1[
]705,1[  = 2 x 10-4

 mol L-1  

   pH= -log (2 x 10-4) ; pH= 3,7 

O pH do tampão não variou, mostrando boa capacidade tamponante das 
concentrações do ácido fraco e da base conjugada de Bronsted-Lowry e 
pelo Ka. Além disso, é importante ressaltar a afinidade de Lat pelo H+.   

 
 

G5: HLat  Lat- + H+ 

 0,6915        1,2085     0,005 

  +0,005        -0,005        0 

 Ka =  
][

]][[
HLat

HLat +
     

 1,4 x 10-4
 =

]005,06915,0[
]005,02085,1[

+
- . [H+]                     
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[H+]= 1,97 x 10-4; -log1,97 x 10-4 ; pH= 3,70. 

Como se trata de uma solução tampão, a base conjugada recebe um próton 
(H+) e restabelece o equilíbrio formando HLat. 

 

 Nas respostas descritas acima os grupos 1 ao 5 escreveram a equação de equilíbrio 

e a expressão da constante de ionização do ácido fraco e realizaram os cálculos da 

concentração de íons hidrogênio e o pH. Assim, explicaram o que acontece no equilíbrio 

químico por meio da teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. 

Por meio da análise das respostas escritas dos estudantes nós observamos que os 

grupos não utilizaram o termo “deslocamento” proveniente do Princípio de Le Chatelier. Isso 

porque, em 2016 houve um maior cuidado com a linguagem científica e desde as primeiras 

aulas nas explicações referentes ao funcionamento do sistema tampão a professora direcionou 

os termos adequados. A seguir figura 5, um exemplo da explicação fornecida na aula: 

  Figura 5: Aula sobre o funcionamento do sistema tampão. 

131313

HA H +   + A -

A dissociação geral de um ácido fraco é dada pela equação:
(1)

][
]][[

HA
AHK a

-+

=
 

(2)

Explicando o efeito tampão

Tampão ácido: 
HA/A -

Condição Tampão

HA  e A - altasC     C    

Quando se adiciona H+, este reage imediatamente com A- (reserva de base)
perturba momentaneamente o equilíbrio. HA formado se ioniza, repõe A-

consumido e o equilíbrio se restabelece. Satisfazendo o valor de K a

Quando se adiciona OH-, este reage com HA (reserva de ácido), perturba
momentaneamente o equilíbrio, liberando A-. A- sofre hidrólise,
( A - + H 2 O HA + OH - ) repõe o HA consumido e o equilíbrio se
restabelece. Satisfazendo o valor de K b

][
]][[

-

-

=
A

OHHAK b
 

 
   Fonte: Arquivo da aula teórica disponibilizado pela professora. 
 

Assim, concluímos que essa adequação contribuiu no esclarecimento da linguagem 

cientifica correta e compreensão do equilíbrio químico para a atividade do sistema tampão no 

nível teórico-conceitual. Nesse sentido Tyson, Treagust e Bucat (1999) destacam a linguagem 

como um fator chave no desenvolvimento da compreensão dos estudantes sobre este tema; 
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pois há necessidade de estarmos alertas aos termos que estão sujeitos às interpretações erradas 

pelos estudantes. 

 

3.4 Atividade D – Acidente em Mariana (MG) e seus impactos ambientais  
 

Esta atividade possibilitou complementar o estudo dos cátions numa disciplina 

introdutória de Química Analítica, trabalhando com os cátions dos grupos IV e V por meio do 

contexto do acidente em Mariana. Assim, aspectos sociais, ambientais e históricos no nível 

macroscópico foram discutidos e relacionados aos conteúdos químicos tanto no nível teórico-

conceitual quanto ao nível representacional.  

No 1º momento (Uma semana antes da atividade em sala de aula): Pelo site da 

faculdade foi disponibilizado um texto relatando o acidente em Mariana-MG, com questões 

para os alunos responderem e um laudo da companhia de água e esgotos atestando a presença 

acima do limite estabelecido pela legislação de alguns metais pesados dos grupos analíticos II, 

III, IV e V na água rio Doce (Apêndice A e Anexo H).  

Em sala de aula 2º momento (1hora e 40 minutos): foi realizada uma discussão sobre 

as questões e interpretação do laudo, mediada pela docente. Neste contexto aspectos sociais, 

ambientais e históricos aliados a aprendizagem dos conteúdos químicos foram discutidos com 

os alunos. 

Nesse momento, os alunos foram reunidos em grupos para elaborar preliminarmente 

uma rota de separação e identificação dos metais encontrados no Rio Doce. Assim, 

resgataram os conhecimentos adquiridos experimentalmente até o momento sobre a separação 

analítica dos grupos II e III, associando também as propriedades dos grupos IV e V: 

(1) P: Agora vocês vão eleger os metais que nós vamos estudar aqueles de 
maior impacto. (Disse olhando os dados anotados sobre as quantidades de 
metais reportadas no laudo, que foram anotadas no quadro, após a discussão 
com os alunos). 
(2) Alunos: chumbo, crômio, arsênio, bário, manganês, cobre. 
(3) P: Estou selecionando aqui alguns que a gente vai trabalhar no 
laboratório. (Disse escrevendo no quadro). 
(4) P: Eu vou tirar o crômio, e adicionar o mercúrio II. O nosso objetivo é 
trabalhar o grupo IV e V.  
(5) P: Elabore um esquema de separação e identificação do íon bário em uma 
amostra que contém os íons arsênio V, chumbo II, bário, manganês e 
mercúrio I. (Disse lendo os slides preparados para essa aula). 
(6) P: Como é que eu identifico bário nessa mistura? 
(7) P: Vocês lembram no primeiro dia de aula desta disciplina, a atividade 
que foi feita? Então para identificar bário, como é que eu faço? 
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(8) P: Bário pertence a qual grupo? 
(9) Alunos: Dois. 
(10) P: Qual é o reagente de grupo? 
(11) Alunos: Carbonato. 
(12) P: Então vamos partir desse princípio se eu colocar o reagente de grupo 
carbonato, o que acontece? 
(13) Alunos: Precipita tudo. 
(14) P: Não separa nada. 
(15) P: Compostos pouco solúveis, nós temos carbonatos então eles 
precipitam tudo. Temos que procurar uma forma de precipitar um ou dois 
cátions, porque carbonato é do grupo II. Temos que achar um precipitante, 
um reagente de grupo que precipite antes. 

 
Nos turnos de 6 ao 11 podemos observar que há um resgate do conteúdo aprendido 

sobre o reagente do grupo II na separação analítica do bário e sua precipitação com o reagente 

de grupo carbonato, essa é uma articulação do nível fenomenológico vivenciado no 

laboratório com o nível teórico-conceitual o fato de que o grupo II é constituído pelos cátions 

dos metais alcalinos terrosos (Mg2+, Ca2+, Sr2+ e Ba2+), e são caracterizados pela 

insolubilidade de seus carbonatos. 
 
(16) P: Então pela tabela que vocês receberam o que vocês propõem separar 
primeiro e com qual reagente de grupo? 
(17) A1 e A3: Chumbo e mercúrio na forma de cloreto. (Os outros alunos 
repetiram a mesma resposta). 
(18) P: Então vocês disseram que pode precipitar com o que? 
(19) A10: Cloreto. 
(20) P: Vocês colocam cloreto, como reagente de grupo? 
(21) A1: Ácido clorídrico. 
(22) P: Então é o ácido clorídrico diluído, assim eu estou colocando íons 
cloreto em meio ácido. (Escreveu no quadro HCl) 
(23) P: E está formando o quê? 
(24) Alunos: Cloreto de chumbo. 
(25) Professora escreve no quadro: PbCl2  
(26) Alunos: Cloreto de mercúrio. 
(27) P: E como escreve a fórmula molecular do cloreto de mercúrio I? 
(28) A11: Hg2Cl2 
(29) P: E quais íons ficam em solução? 
(30) Alunos: Arsênio V, ... bário, ... cloro. 
(31) P: Olha a solubilidade do cloreto de chumbo, ai na tabela. 
(32) A12: 1,7x10-5 (Respondeu o valor do Kps de PbCl2). 
(33) P: Eu quero saber como é que você reagiu mercúrio I com ácido 
clorídrico? 
(34) A14: Hg2

2+ + 2 Cl- ® Hg2Cl2 (Escreveu no quadro). 
 

Nos turnos de 16 ao 34 os alunos com o auxílio do material fornecido, uma tabela com 

as regras de solubilidade para compostos inorgânicos e tabela dos valores de Kps para os 

sulfetos do grupo III e IV (Anexos B e G), e com a mediação da professora, sugeriram a 
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separação de chumbo e mercúrio I, com o reagente ácido clorídrico. Neste caso os estudantes, 

a partir dos dados da tabela, partem da informação que todos os compostos de íons metálicos 

são solúveis em água exceto cloreto de chumbo, prata e mercúrio I, no nível teórico-

conceitual articulado com o nível representacional presente nos turnos 25, 28 e 34. 
(35) P: E o que acontece depois? Qual é o próximo reagente a adicionar 
nesta separação? 
(36) A15: Sulfeto em meio ácido. 
(37) A16: Manganês não precipita. 
(38) P: Alguém pode dizer por que manganês não precipita? Esse é o 
fundamento da separação do grupo IV de grupo III. 
(39) A11: Por causa do Kps na formação do ácido sulfídrico. 
(40) P: Por que tem que ser em meio básico para precipitar o manganês? 
(41) A11: Por causa do Kps. 
(42) P: Não é Kps é o Ka. Você está falando de ácido, H2S, então é constante 
de ionização do H2S. Então você quis dizer que se estiver muito ácido? 
(Indicou a equação no quadro: H2S(g)  2H+

(aq) + S2-
(aq)) 

(43) A11: A tendência é ele voltar a formar ácido sulfídrico. 
(44) P: Então a concentração de sulfeto será diminuída, e o produto iônico 
não alcançará o Kps do sulfeto de manganês. (Apontando para o slide 
referente a uma tabela das constantes do produto de solubilidade em água 
dos cátions dos grupos II, III e IV, figura 6). 

 
  
     Figura 6: Slide referente a este trecho da aula. 

    
     Fonte: Arquivo da aula teórica disponibilizado pela professora. 

 
 (45) P: Se o meio é básico, ou seja, [H+] baixo, a concentração de sulfeto 
aumenta, e atinge o Kps do sulfeto de manganês. Então em meio alcalino eu 
precipito sulfeto de manganês. E se a concentração de sulfeto é baixa em 
meio ácido, com [H+] alto, ele atinge o Kps dos sulfetos do grupo IV menos 
solúveis. 



 

93 
 

(46) P: Então temos como precipitar com tioacetamida em meio ácido, pH 
0,5 . (Disse e escreveu no quadro a forma molecular da tioacetamida-
CH3CSNH2) 
(47) P: Tem toda uma técnica para controlar isso, que vocês podem observar 
no roteiro que vocês irão elaborar. 
(48) P: E vocês vão fazer isso no laboratório.  
(49) P: A concentração de H+ aqui é 0,3 mol L-1 (Disse escrevendo no 
quadro) 
(50) A13: Professora, nesse caso ai é o manganês que você quer precipitar, 
não é isso? 
(51) A13: E nesse caso não terá que ser em meio básico? 
(52) P: Alguém pode ajudar a colega a pensar? 
(53) A12: Tem que separar alguns íons, então em meio ácido você vai 
precipitar o chumbo, cobre e vai deixar em solução o manganês e o bário. 
(54) P: Você entendeu o que ela disse? (Perguntou para aluno 13). 
(55) P: Primeiro você tem que separar, porque se eu colocar em meio 
alcalino como você estava sugerindo. O que é que aconteceria? Se tivesse 
em meio alcalino? 
(56) P: Se tiver alcalino a concentração de sulfeto é muito alta. E o que 
acontece com o grupo IV? 
(57) A13: Forma hidróxido. 
(58) P: Não. Nós estamos falando de sulfetos. 
(59) P: O meio é alcalino. E eu estou controlando a concentração de sulfeto 
se o meio é ácido ou alcalino. Se o meio é alcalino, ou seja, H+ baixo, eu 
tenho uma grande concentração de OH- e a concentração de sulfeto é grande, 
por que H+ é baixo. Por causa deste equilíbrio aqui: H2S(g)  2H+

(aq) + 
S2-

(aq). (Disse mostrando a equação apresentada no slide da aula). 
(60) A13: Isso eu entendi. 
(61) P: Então se o meio é alcalino o que acontece com o grupo IV? O que 
acontece com os sulfetos do grupo IV? 
(62) A13: Precipita tudo.  
(63) P: Precipita tudo, por isso que um dos colegas sugeriu que o pH é ácido, 
por que se o pH for ácido vai precipitar apenas chumbo, arsênio e cobre, e o 
manganês fica em solução. 
(64) P: Aqui forma PbS; As2S5 e CuS. E fica em solução bário e manganês.  
(65) P: Bário e manganês. O que a gente vai fazer aqui agora? (Disse 
olhando no esquema elaborado no quadro, mostrando os íons Ba2+ e Mn2+ do 
lado que ficou o sobrenadante). 

 

Nos turnos 35 ao 65 a professora explicou a influência do pH na concentração de S2- 

(nível teórico-conceitual), a partir da equação química do H2S e dos dados de solubilidade dos 

sulfetos dos grupos III e IV. Dessa forma, o aluno compreendeu que em meio ácido 

precipitam os cátions do grupo IV: PbS1; As2S5 e CuS e ficam em solução íons Ba+2 e Mn2+. 

                                                
1 Tradicionalmente nos classificamos o íon Pb2+ como cátion dos grupos IV e V, pois o cloreto de chumbo tem 

apreciável solubilidade em água e, por isso, não é completamente removido como cloreto no grupo V, sendo 
posteriormente precipitado como sulfeto no grupo IV. Conforme mostrado na tabela solubilidade em água dos 
cloretos dos cátions do grupo V (Anexo F), por isso, não é completamente removido como cloreto no grupo V, 
sendo posteriormente precipitado como sulfeto no grupo IV.  

 Fonte: Material utilizado na disciplina. 
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Quando observamos nos turnos 50 ao 62 a interação de A13 com a professora, no 

sentido de compreender o conteúdo, retomamos as palavras de Oliveira (1992) ao afirmar que 

a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

A seguir (figura 7) o esquema de separação analítica montado no quadro pela 

professora durante a discussão em sala de aula com os alunos. 

 
Figura 7: Exemplo do esquema de separação analítica dos grupos II, III, IV e V. 

 
 
Fonte: Arquivo próprio. 
 

Os turnos acima relatados exemplificam a intervenção pedagógica da professora ao 

direcionar as perguntas de modo a facilitar que os alunos estabeleçam nexos dos 

conhecimentos já trabalhados na separação analítica dos cátions do grupo II e III com a 

separação analítica dos grupos IV e V que eles iriam estudar. Com essa discussão se completa 

o estudo das separações analíticas dos grupos I, II, III, IV e V. Como atividade prévia para a 

aula seguinte (discussão do roteiro) cada grupo elaborou uma rota de separação, que foi 

utilizada na aula de laboratório. 

Uma semana depois no 3º momento (1hora e 40 minutos): os estudantes trouxeram 

os esquemas prontos para discussão em sala de aula com a professora. Alguns estudantes 

foram ao quadro e escreveram as etapas do esquema de separação analítica dos metais: Pb2+; 

Hg2+, As5+; Cu2+; Mn2+ e Ba2+ (figuras 7 e 8). Durante essa aula, a professora discutiu com os 



 

95 
 

estudantes etapas das separações analíticas. Destacou que cátions do grupo V (Pb2+; Hg2+) 

formam um precipitado de Hg2Cl2 e PbCl2 e no sobrenadante restam os cátions As5+; Cu2+; 

Mn2+ e Ba2+.(grupos IV, III e II). Além disso, foi enfatizado que na fase de separação dos 

cátions do grupo V com amônia, o precipitado formado com HCl, Hg2Cl2 se desproporciona 2 

em Hg e Hg2+ . 
Figura 8: Separação analítica montada pelos alunos. 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
A seguir os turnos de 1 ao 23 demonstram a interação da professora com os alunos ao 

explicar os procedimentos de controle de pH 0,5 para separação dos sulfetos do grupo IV do 

grupo III como indicado na Figura 8. 
 

(1) P: Para separar os cátions do grupo IVA e IVB dos cátions dos grupos I, 
II e III. Como é que vocês preparam e controlam o pH meio? 
(2) A1: Fitinha de violeta de metila. 
(3) P: E como é isso? 

                                                
2 O mercúrio forma compostos em dois estados de oxidação, +1 e + 2, sendo que ambos são 

relativamente estáveis. No estado de oxidação +1, o íon existe como um dímero +Hg-Hg+, ou Hg2
2+, este 

desproporciona de acordo com o equilíbrio abaixo 
Hg2

2+  Hg2+ +  Hg(s) 
A constante de equilíbrio para esta reação pode ser expressa por: 

K = [Hg2+]/ [Hg2
2+] = 1,28  x 10-4 

Pelo valor de K pode-se concluir que os compostos de mercúrio I são estáveis. Não se decompõe 
facilmente em Hg0 e Hg2+, no entanto, quando Hg2+ forma um sal pouco solúvel como Hg(NH2)Cl a reação de 
desproporcionamento é favorecida pela precipitação ou complexação do íon Hg2+. Desta forma a reação seguinte 
é favorecida: 

Hg
2
Cl

2(s) 
+ 2 NH3 → 

Hg0
(s) + HgNH2Cl(s) + NH4

+ + Cl- 
Fonte: Adaptado do material da disciplina.    
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(4) A1: Você mergulha no tubo e detecta o pH. 
(5) P: Mergulha e detecta o pH do meio. 
(6) P: Qual é a cor do pH do meio? 
(7) P: Verde-azulado. (Escreveu no quadro) 
(8) P: Como ele é um indicador, ele muda de cor com o pH. Assim, pH zero 
cor amarela, pH 0,5 - cor verde-azulado, pH 1,6 - cor azul. 
(9) P: E quais são as condições para controlar isso, as condições de 
laboratório? 
(10) A1: Tem que adicionar ácido clorídrico diluído. 
(11) P: E você tem na bancada ácido clorídrico, seis molar. Então como é 
que você prepara esse ácido clorídrico diluído? 
(12) A1: Adicionando água.  
(13) P: Quanto de água? Diluir de quanto para quanto, eu tenho ácido 
clorídrico seis molar? 
(14) A2: Uma gota de ácido clorídrico seis molar para dezenove gotas de 
água. 
(15) P: Ou uma gota para vinte gotas. 
(16) P: pH 0,5 corresponde a 0,3 mol L-1. (Disse escrevendo no quadro: pH 
0,5;  0,3 mol L-1. 
(17) P: Se vocês fizerem essa diluição, colocar o papel de violeta de metila e 
verificar o pH. 
(18) P: Se ele estiver muito amarelo, pois existe grande chance de pôr ácido 
a mais durante a reação. O que é que vocês podem fazer para acertar o pH? 
O que eu coloco? 
(19) A2: Acetato 
(20) P: É acetato, por que se eu colocar algumas gotas de acetato ele vai 
reagir com H+ e formar ácido acético, assim eu consigo ajustar o pH meio. 
Sempre uma gota e verifica como fica, duas gotas e verifica. Para acertar 
esse pH a meio. 
(21) P: Esse pH meio permite o quê? Controla o quê? 
(22) A1: A precipitação do grupo IV. 
(23) P: Por que os sulfetos do grupo IV têm um Kps muito pequeno, então 
eu libero uma quantidade menor de sulfeto, de tal forma que eu precipite 
apenas o grupo IV e deixe o grupo III em solução, e isso em pH meio. 

 
Inicialmente para comparar foi orientado o preparo de um padrão de solução com pH 

0,5 no tubo de ensaio numa escala  de semimicroanálise trabalhando com gotas e diluição. Foi 

colocada a questão sobre qual a concentração que corresponde ao pH 0,5, que é 0,30 mol L-1.  

O estudante foi orientado a fazer uma diluição da solução disponível de 6 mol L-1, e ajustou o 

pH de sua separação. Dessa forma, o estudante articula o nível fenomenológico tais como: 

diluição, verificação de pH com indicador, correção do pH com uma base, no caso, íons 

acetato, e observar a separação analítica, com o nível teórico-conceitual resgatando o 

fundamento teórico pertinente. 

A discussão prosseguiu de acordo com os roteiros trazidos por cada grupo de alunos, 

assim foi indicada a separação de Pb2+; As5+; Cu2+; Pb2+ como sulfetos em meio ácido, 

ficando em solução os cátions do grupo Ba2+ e Mn2+. Em seguida a precipitação do MnS(s) a 
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pH 9 sistema tampão NH3/NH4
+ e íons  Ba2+ permanecem em solução. Para precipitação dos 

íons Ba2+ alguns grupos indicaram a adição do reagente dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 

pH 5, resgataram seus conhecimentos adquiridos quando realizaram os experimentos do 

grupo II. Assim, no nível representacional consideraram os seguintes equilíbrios:  

 
Cr2O7

2-
(aq.) +  H2O(l)  2 CrO4

2-
(aq.) + 2H+

(aq.)       (eq.30) 

 HCrO4
-
(aq.)  CrO4

2-
(aq.) +  H+ 

(aq.)
 (eq.31) 

 
E articularam com o nível teórico-conceitual que é o efeito do pH 5 no controle da 

concentração de íons CrO4
2-, o produto iônico ultrapassa o valor do seu Kps=1,17x10-10 

fazendo com que o BaCrO4 precipite, e no nível fenomenológico descreveram a formação do 

precipitado amarelo. Complementar com BaSO4 alguns resgataram o conhecimento correto da 

identificação de Ba2+ com sulfato, entendendo que a solução não continha outros íons que 

precipitaria com sulfato, como mostra o exemplo a seguir (figura 9). 

Nesse processo de elaboração dos roteiros experimentais pelos alunos, sem o roteiro 

tradicional como o fornecido nas demais aulas experimentais, os estudantes descreveram com 

autonomia a rota das separações dos grupos IV e V na forma de um esquema, resgatando o 

conhecimento teórico-conceitual e prático adquirido nas separações analíticas dos grupos I, II 

e III. Nesse processo a professora fez intervenções pedagógicas que foram permitindo aos 

alunos a compreensão da separação analítica. Dessa forma, retomamos Oliveira (2010, p. 9): 

 
Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio objeto 
do processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico privilegiado. O 
professor tem o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento 
proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 
espontaneamente. O único bom ensino, afirma Vigotski, é aquele que se 
adianta ao desenvolvimento. Os procedimentos regulares que ocorrem na 
escola − demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções – são 
fundamentais na promoção do “bom ensino”. [...] A intervenção de outras 
pessoas [...] é fundamental para a promoção do desenvolvimento do 
indivíduo. 

No laboratório 4º momento (4 horas): os alunos utilizaram os seus esquemas 

construídos, e um material complementar foi fornecido para que eles realizassem o 

experimento de uma amostra que continha os metais: Pb2+; Hg2+; As5+; Cu2+; Mn2+ e Ba2+, 

simulando a composição da água do Rio Doce.  

A seguir (figura 9) é apresentado um exemplo de esquema elaborado por um grupo de 

estudantes. Os estudantes conseguiram representar com sucesso o processo de análise da 
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amostra simulando a composição da água do rio Doce. Neste ponto temos a aprendizagem dos 

alunos na zona de desenvolvimento proximal. Por meio destes resultados podemos perceber 

que este grupo conseguiu resgatar os procedimentos experimentais de acordo com a 

composição da amostra e esquematizar a separação identificando todas as espécies químicas.  
  Figura 9: Exemplo de esquema de separação elaborado por um grupo. 
 

 
 Fonte: Arquivo da pesquisa. 

Um exemplo da articulação dos três níveis de compreensão do conhecimento químico 

neste experimento foi quando o grupo separou os íons Cu2+ (grupo IV) dos íons Mn2+ (grupo 

III), o aluno observou no nível fenomenológico a formação do precipitado de CuS(s), e 

articulou com o nível representacional que é a reação expressa pela equação química: Cu2+
(aq) 

+ S2-
(aq)   CuS(s) e mobilizou seus conhecimentos no nível teórico-conceitual pois, 

compreendeu que controlando a [S2-] é possível separar os íons Cu2+  de Mn2+, de acordo com 

o equilíbrio: H2S(aq) 2 H+
(aq) + S2-

(aq) o controle da [S2-] é feito variando-se o pH. 

Novamente o aluno articulou o nível representacional com o nível teórico-conceitual que é o 
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efeito de pH no controle da [S2-] e também o controle da [H+]. O pH 0,5 faz com que o 

produto iônico do CuS alcance o valor de Kps (6,3x10-36) menos solúvel fazendo com que este 

precipite, e os íons Mn2+ ficam em solução. O produto iônico do MnS não atinge o respectivo 

Kps (2,5x10-13). Depois ao trabalhar com o sobrenadante o aluno descreveu a formação do 

precipitado rosa de MnS, nível fenomenológico e articulou com o nível representacional ao 

escrever o sistema tampão NH3/NH4
+ a pH 9, e a equação de formação do precipitado Mn2+

(aq) 

+ S2-
(aq)   MnS(s), assim no nível teórico-conceitual compreendeu o efeito do pH que neste 

caso é básico e aumentou a [S2-] fazendo com que ocorresse a precipitação do MnS. 

Cada grupo elaborou um relatório desse experimento, por meio da análise observamos 

que a atividade possibilitou que todos os grupos descrevessem os procedimentos e 

observações realizadas durante os experimentos. Articularam o nível fenomenológico com 

nível representacional referente às equações químicas. A maioria (90%) dos grupos 

conseguiram associar as explicações do nível fenomenológico e representacional ao nível 

teórico-conceitual as teorias de equilíbrio ácido-base e de equilíbrio heterogêneo e as 

respectivas constantes de equilíbrio (Ka, Kb e Kps).  

Com esta atividade podemos destacar também o papel da experimentação no ensino de 

química e a sua importância na aprendizagem de conteúdos científicos. Assim, estamos de 

acordo com as palavras de Souza, et al., (2013) ao afirmarem:  

 
É preciso que as atividades experimentais desenvolvidas nas aulas de 
Química possam propiciar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de 
refletir sobre os fenômenos físicos, articulando seus conhecimentos já 
adquiridos e formando novos conhecimentos. Neste processo de construção 
dos conhecimentos, as atividades experimentais poderiam ser organizadas de 
maneira a colocar os estudantes diante de situações problemáticas, nas quais 
eles poderão usar dados empíricos, raciocínio lógico, conhecimentos teóricos 
e criatividade para propor suas próprias hipóteses, argumentações e 
explicações. Quanto maior a abertura que se dê aos estudantes nas aulas 
experimentais para que eles exponham seus raciocínios, confrontem suas 
teorias e debatam seus argumentos, tanto maior será o desenvolvimento não 
apenas da aprendizagem de conceitos da ciência, mas também de um 
pensamento científico (p. 13-14). 
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4 CONCLUSÃO 
 

Partindo do objeto de pesquisa deste trabalho que propôs compreender como o aluno 

articula os três níveis do conhecimento químico: fenomenológico, teórico-conceitual e 

representacional a partir de uma sequência de atividades sobre equilíbrio químico, os 

resultados foram satisfatórios. 

Na atividade sobre algumas características das soluções aquosas os estudantes 

demonstraram uma melhor mobilização nos três níveis para os compostos que eles tinham 

mais familiaridade até aquele momento. Essa atividade serviu também de diagnóstico da 

situação inicial dos alunos com relação às equações químicas e solubilidade dos composto 

em água.  

Nas atividades: A Química do Celobar®; Sistema tampão e Acidente em Mariana 

(MG) e seus impactos ambientais os estudantes foram avançando na melhoria das 

explicações nos três níveis do conhecimento químico. Em alguns casos, nestas atividades 

quando a articulação nos três níveis não foi efetivada, dificuldades teórico-conceituais 

foram evidenciadas.  

Na atividade sobre sistema tampão pode-se observar que os estudantes souberam 

lidar com suas dificuldades e obstáculos epistemológicos que surgiram nas discussões, por 

meio do trabalho cooperativo de construção do conhecimento e da mediação pedagógica. É 

nesse sentido que consideramos a aprendizagem como um processo de interação dialógica 

entre os sujeitos na sala de aula na abordagem de Vigotski, pois no momento das atividades 

proposta observamos a importância da linguagem e do pensamento no trabalho de 

construção do conhecimento com a mediação pedagógica do conteúdo que se pretendia 

ensinar.  

Assim, consideramos a linguagem expressa nos diálogos, bem como nas respostas 

escritas, ferramentas de investigação para compreendermos como o licenciando em química 

articula os três níveis de compreensão do conhecimento químico. No decorrer das 

atividades propostas os conceitos cotidianos estavam presentes nas falas dos alunos, sendo 

necessária a intervenção pedagógica no sentido de avançar para a construção dos conceitos 

científicos adequados. Ao final da disciplina na última atividade os alunos avançaram nos 

conceitos científicos ao construir a marcha analítica. 

A metodologia utilizada como uma sequência de atividades sobre os conceitos de 

equilíbrio químico poderá contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem deste 
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conteúdo na formação de professores de Química. Dessa forma, consideramos que este 

trabalho de doutorado poderá ajudar para que as necessidades formativas: “dominar 

conteúdos científicos; questionar o processo pedagógico de ensino; saber planejar, 

desenvolver e avaliar atividades de ensino, que contemplem a construção e reconstrução de 

ideias dos alunos e conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação”, 

citadas por Schnetzler (2000, p. 36-37), sejam atendidas no âmbito da formação inicial de 

professores.  
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6  APÊNDICE 
 
Apêndice A: Questionário para a atividade preparatória sobre o Acidente em Mariana (MG) 
___________________________________________________________________________ 

 
Acidente em Mariana (MG) e seus impactos ambientais 

 

No dia 05 novembro de 2015 ocorreu o pior acidente da mineração brasileira no 

município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia aconteceu após o rompimento de uma 

barragem (Fundão) da mineradora Samarco. O rompimento da barragem provocou o 

vazamento de uma lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de 

destruição à medida que se avança pelo Rio Doce. Várias pessoas morreram e as pessoas que 

sobreviveram ficaram desabrigadas, sem alimentos e água potável. Além de devastar as matas 

o acidente causou outros impactos ambientais, como a poluição do Rio Doce e mortalidade de 

várias espécies de peixes. 

 No dia 13 de novembro de 2015 um noticiário da internet anunciou um laudo que foi 

emitido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo Guandu-ES atestando a 

presença de alguns metais pesados no rio Doce acima do recomendável pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente- CONAMA No357. 

Referências 

Disponível em:  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/acidente-mariana-mg-seus-impactos-
ambientais.htm. Acesso em 30 de maio de 2016. 
 
http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesados-em-

lama-de-barragens-13112015. Acesso em 30 de maio de 2016. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-
doce/noticia/2016/03/contaminacao-de-peixes-do-rio-doce-e-140-vezes-maior-que-
limite.html. Acesso em 30 de maio de 2016. 
 
Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterado pela Resolução 
CONAMA 410/2009 e pela 430/2011. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/conama/res/res05/res35705.pdf> Acesso em 30 de maio de 2016. 
______________________________________________________________________________ 
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Apêndice A: Questionário para a atividade preparatória sobre o Acidente em Mariana (MG) 
 
Atividade: 

Faça uma pesquisa sobre o acidente em Mariana (MG) e análise o laudo disponibilizado, em 
seguida responda às seguintes questões: 

1) Quais são os metais encontrados na água do Rio Doce em quantidades acima do 

permitido pelo CONAMA No357, identifique olhando no laudo, escreva o símbolo de 

cada elemento químico (metal) e as quantidades em (mg/L) encontradas e a 

quantidade permitida pela legislação.  

2) Quais desses metais representam grande impacto ambiental devido à toxicidade? 

3) Segundo o laudo qual é o metal que está em maior quantidade? Apresenta toxicidade? 

É um metal pesado? 

4) Quais são os dois metais pesados encontrados em maior quantidade na água do rio 

Doce segundo o laudo? Comente sobre a toxicidade deles. 

5) Em sua opinião qual o dano ambiental a curto e longo prazo que a tragédia causou? 

(Tendo em vista a dimensão da tragédia, de acordo com a extensão da área atingida. É 

possível remediar esse dano ambiental? 

6) Em sua opinião como a tragédia poderia ser evitada? 

Entregar estas questões respondidas no dia da aula e trazer o material de laboratório de todas 
as aulas anteriores, bem como o caderno de laboratório para consulta e subsidiar a atividade a ser 
proposta durante a aula teórica. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atividade que será proposta em dupla na próxima aula 
 
Considerando as informações fornecidas e a pesquisa realizada por você sobre o acidente em 

Mariana (MG). Você como um profissional Químico deverá propor uma rota para separar e 

identificar os metais encontrados no rio Doce. 
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Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  Campus de Ribeirão Preto                           

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 Você está sendo convidada (o) à participar da pesquisa intitulada:“ Aprendizagem de 

conceitos fundamentais de equilíbrio químico em solução aquosa no contexto de um curso de 

graduação em Química”. Este é um termo de consentimento à participação como voluntária 

(o) na pesquisa e esclarecemos que a sua participação não implicará em qualquer custo. 

 Esta  pesquisa é relativa à área de Química/Ensino de Química e está sendo desenvolvida 

por Renata Bernardo Araújo, em nível de Doutorado, sob orientação da Profa. Dra. Yassuko 

Iamamoto, professora e pesquisadora do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP - USP). 

   Pretende-se neste projeto acompanhar o processo de aprendizagem sobre o equilíbrio 

químico em solução aquosa ácido-base, por meio de atividades que serão propostas aos 

estudantes do curso de Licenciatura em Química. 

 A pesquisa justifica-se, pois tem como objetivo a melhoria na aprendizagem dos 

conceitos relacionados ao equilíbrio químico. 

  O trabalho será realizado nas dependências da FFCLRP-USP (sala de aula). As atividades 

serão propostas aos alunos no decorrer do semestre, nas aulas de Química Analítica (QA), 

para que o estudante compreenda os conteúdos a serem abordados e sua relação com as 

atividades de laboratório da disciplina.  

  As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, serão utilizados apenas para análise visando à produção de conhecimento 

científico. 
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 Uma das duas cópias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é destinada às 

pesquisadoras e a outra cópia ficará com os participantes.  

 Você poderá sanar suas dúvidas acerca do projeto e de sua participação sempre que desejar, 

sua participação é voluntária, mas de extrema importância para o desenvolvimento e 

realização desse projeto.  Destacamos que como participante neste projeto você poderá ter 

como benefícios diretos a identificação de suas dificuldades de aprendizagem no decorrer da 

disciplina, o que possibilitará a intervenção pedagógica da professora para ajudar a superar as 

suas dificuldades. E como benefício indireto estará contribuindo para a melhoria do Ensino 

Superior de Química, possibilitando reflexões significativas no panorama da docência 

universitária e dos cursos de formação inicial de professores. 

 A qualquer momento você poderá desistir de participar dessa pesquisa, retirando seu 

consentimento. Esclarecemos que sua recusa, não trará nenhum prejuízo na disciplina de QA 

com relação a notas ou reprovação. Ressaltamos que não há riscos previsíveis aos 

participantes desta pesquisa.  

    
  
Dados de orientação: 

 
Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e concordo em 
participar. 

 
 Ribeirão Preto, ____ de __________________ . 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do aluno (Nome por extenso) 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Yassuko Iamamoto  
 Docente e orientadora do Programa de 
 Pós-graduação em Química da FFCLRP/USP 
 iamamoto@ffclrp.usp.br 

 Pesquisadora: Renata Bernardo Araújo 
Aluna de Doutorado em Química da FFFCLRP/USP. 
renataaraujo@usp.com.br 
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7 ANEXOS 
 
Anexo A: Tabela das constantes de ionização de ácidos e bases 
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Anexo A: Tabela das constantes de ionização de ácidos e bases. 
 

Fonte: T. Moeller and R. O’Connor “Ions in Aqueous Systems”, MacGraw-Hill, New York (1972), p. 306 
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Anexo B: Tabela das regras de solubilidade  

 
Fonte: Material da disciplina. 
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Anexo C: Regras práticas para escrever equações iônicas 
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Anexo C: Regras práticas para escrever equações iônicas 
 

 
Fonte: Material da disciplina. 
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Anexo D: Tabela das constantes de solubilidade dos cátions do grupo II 

 
Fonte: Material da disciplina. 
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Anexo E: Tabela dos valores de Kps para os sulfetos do grupo III e IV 
 

Grupo III Grupo IV 

 
 

MnS 
NiS 
CoS 
ZnS 

 
 

2,5 x 10-13 

3,3 x 10-19 

4,0 x 10-21 

1,0 x 10-21 

 

SnS 
SnS2 

Sb2S3 

As2s3 
Bi2S3 

CdS 
CuS 
HgS 

1,0 x 10-25 

< 10-60 

5,0 x 10-51 

2,1 x 10-21 
1,6 x 10-72 

8,2 x 10-27 

6,3 x 10-36 
1,6 x 10-52 

 Fonte: Material da disciplina. 
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Anexo F: Artigo para a atividade sobre o caso do Celobar 
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Fonte: Site da Revista Química Nova. 
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Anexo G: Artigo para a atividade sobre o sistema tampão 

 
 
 
 
 
 



 

125 
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Fonte: Site da Revista Química Nova na Escola. 
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Anexo H: Laudo utilizado na atividade sobre o acidente em Mariana (MG) 
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Fonte: Site: http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesados-em-lama-
de-barragens-13112015. Acesso em 30 de maio de 2016. 


