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“A beleza de uma coisa viva não são os átomos de que ela é feita, mas o modo 

como esses átomos estão unidos.”  

(Carl Sagan) 



 

 

 

RESUMO 

O tema equilíbrio químico é essencial na compreensão e interpretação dos mais diversos 

eventos de transformação química nos processos naturais e industriais. No entanto, a 

aprendizagem deste conteúdo apresenta grande dificuldade devido à abstração necessária para 

se compreender a sua teoria. Esta dissertação pretende subsidiar a ação docente no ensino-

aprendizagem de equilíbrio químico com uma orientação pedagógica por meio de propostas de 

sequências didáticas para o processo de ensino-aprendizagem de conceitos fundamentais de 

equilíbrio químico. Dessa forma, a proposta de sequência didática tem como ponto de partida 

a representação de reações químicas como equações iônicas em solução aquosa. Por meio destes 

conteúdos, relacionando-os com o conjunto de dados da área de química (Quadros), consegue-

se articular o processo de ensino-aprendizagem de conceitos científicos, tais como: constantes 

de equilíbrio, de ionização, produto iônico da água, solubilização de compostos, eletrólitos 

fortes e eletrólitos fracos, formação de precipitados, teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. A 

sequência didática é concluída com a aplicação dos conceitos de equilíbrio químico por meio 

da estratégia de sala de aula invertida para explicar a causa do acidente Celobar® 

(medicamento usado para contraste radiológico de estômago). A contribuição deste trabalho 

tem a finalidade de apontar caminhos para os professores na superação das dificuldades 

recorrentes no ensino-aprendizagem desse tema, em particular quando se considera a nova 

estrutura do Ensino Médio.  
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ABSTRACT 

The theme chemical equilibrium  is essential in the understanding and interpretation of the most 

diverse chemical transformation events in natural and industrial processes. However, learning 

this content presents great difficulty due to the abstraction necessary to understand its theory. 

This dissertation intends to support the teaching action in the teaching-learning of chemical 

equilibrium with a pedagogical orientation through proposals of a didactic sequence for the 

teaching-learning process of fundamental concepts of chemical equilibrium. Thus, the proposed 

didactic sequence has, as its starting point, the representation of chemical reactions as ionic 

equations in aqueous solution. Through these contentes working them with the dataset of 

chemistry area (Tables), can be articulated  the teaching-learning process of scientific 

concepts, such as: equilibrium constants, ionization constants, ionic product of water, 

solubilization of compounds, strong and weak electrolytes, formation of precipitates, acid-base 

theory of Bronsted and Lowry. The didactic sequence concludes with the application of 

chemical equilibrium concepts through the flipped classroom strategy to explain the cause of 

the Celobar® accident (drug used for radiological contrast in the stomach). The contribution of 

this work aims to point out ways for teachers to overcome the recurring difficulties in teaching- 

learning on this topic, particularly when considering the new structure of High School. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No ensino médio já me interessava pela área de química. A minha intenção era 

fazer faculdade de farmácia. Então ao sair do ensino médio, fiz cursinho e passei na 

faculdade federal em química e no particular em farmácia. Optei em fazer a faculdade 

federal, pensando que dela poderia me especializar e ir para a parte de indústria.  

No período da faculdade, participei do programa de educação tutorial (PET), 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID), iniciação científica, 

monitoria etc. Mas, no final do meu primeiro ano de faculdade eu perdi minha mãe com 

câncer. E fazer faculdade não era apenas o meu sonho, como o sonho da minha mãe e 

então eu continuei, me formei. 

Logo quando me formei, abriu o edital do concurso Público para professor do 

Estado de São Paulo, eu fiz minha inscrição sem intenção de dar aula, mas pensei que 

deveria tentar com todas as possibilidades. Então, passei e assumi o cargo em uma escola 

perto da minha cidade.  

Com todas as dificuldades encontrados no decorrer do caminho, fez com que eu 

aprendesse e desenvolvesse um lado que eu não imaginava que eu teria. Comecei dando 

as aulas de química e física e hoje sou coordenadora pedagógica da escola.  

Na busca de continuar estudando, finalizei uma pós-graduação a distância e logo 

em seguida procurei editais para mestrado. Em 2018 houve a abertura de inscrições para 

o programa de Mestrado Profissional em Ensino em Química (PROFQUI) em Ribeirão 

Preto, perto da minha cidade e que as aulas presenciais seriam aos sábados. Passei e 

resolvi transformar as dificuldades encontradas no meio do caminho em aprendizagem. 

Portanto, o Mestrado tem me ajudado no desenvolvimento profissional e possibilitará 

galgar novas etapas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional – PROFQUI tem como 

foco proporcionar formação continuada, qualificada e atualizada em Química, 

considerando-se temas de pesquisa, desenvolvimento de produtos e material didático que 

seja relevante para os professores em pleno exercício da docência em educação básica no 

país. O PROFQUI é um programa de pós-graduação semipresencial, stricto sensu, na 

modalidade mestrado profissional na área de Química com oferta nacional; formado por 

uma rede de Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta do 

Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e 

coordenado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo 

a cogestão da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e o apoio das Instituições 

Associadas. 

A dissertação pretende subsidiar a ação docente por meio de propostas de 

sequências didáticas para o processo de ensino-aprendizagem de conceitos fundamentais 

de equilíbrio químico. O estudo do equilíbrio químico traz muitos desafios para os 

professores, é um conteúdo difícil de ser compreendido devido ao alto nível de abstração 

necessária para compreender esse conceito por sua complexidade, tanto no ensino médio 

como na universidade (PEREIRA, 1989; MACHADO; ARAGÃO, 1996; RAVIOLO; 

AZNAR, 2003). 

Raviolo e Aznar (2003) apresentaram estudos publicados para explicitar os 

aspectos relevantes sobre as concepções alternativas e dificuldades em relação aos 

conceitos de equilíbrio químico que será destacado no quadro abaixo, em alguns 

exemplos.  

Quadro 1 - Síntese de concepções alternativas e dificuldades em relação ao 

conceito de equilíbrio químico no ensino e aprendizagem. 

Categoria Concepções  alternativas/ dificuldades 

I) Importância dos 

conceitos no estudo do 

equilíbrio químico 

Os estudantes: 

- Pensam em alterações de concentrações só dos reagentes ou só 

dos produtos; 

-  Pensam que as colisões têm lugar apenas entre reagentes ou entre 

produtos; 

- Têm dificuldades em compreender a natureza dinâmica do 

  equilíbrio químico,  

- Não diferenciam reações químicas reversíveis ou irreversíveis;  

http://www.capes.gov.br/
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Fonte: Adaptado de RAVIOLO; AZNAR, 2003 e ARAUJO, 2018. 

 

Johnstone propõe que o conhecimento químico transite em três níveis, para que o 

aluno relacione o conceito químico envolvido com o fenômeno observado “nível 

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” (JOHNSTONE, 2000; ARAUJO, 

2018).  

A Proposta Curricular de Química do Estado de Minas Gerais (MORTIMER, 

2000) utiliza o triângulo que representa os níveis dos conhecimentos químicos, 

denominando-os como: fenomenológico, teórico e representacional. O triângulo a seguir 

(figura 1) representa o modelo proposto:  

 

Figura 1: Três níveis do conhecimento. 

 

 
                                    Fonte: MORTIMER, 2000, p. 273  

 

II) Características de um 

sistema em equilíbrio 

químico 

- O sistema em equilíbrio é visto muitas vezes como tendo dois 

compartimentos, num dos quais estão os reagentes e no outro estão 

os produtos; 

III) Constante de equilíbrio, 

suas medidas qualitativas, 

quantitativas, símbolos e 

linguagens 

Os estudantes: 

- Não relacionam que a concentração da reação em um determinado 

momento permanece constante e que a velocidade direta é igual a 

velocidade inversa; 

- Possuem dificuldades com o termo “equilíbrio”, pois em outros 

contextos o conceito equilíbrio envolve igualdade e imobilidade; K 

é pouco compreendido, ao analisar adições em reagentes ou 

produtos; 

IV) Interpretações/ 

Princípio de Le Chatelier 

- Efeito da variável concentração sobre um sistema em equilíbrio; 

- Dificuldade de compreender as concentrações iniciais e finais de 

um sistema em equilíbrio; 

V) Expressões de 

equilíbrios 

Os estudantes: 

- Não compreendem os sólidos; Confusão entre massa e 

concentração. 
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Os aspectos fenomenológico, teórico e representacional são explicados por 

Mortimer (2000): 

O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos de interesse da 

química, sejam aqueles concretos e visíveis, como a mudança de estado 

físico de uma substância, sejam aqueles a que temos acesso apenas 

indiretamente, como as interações radiação matéria que não provocam 

um efeito visível mas que podem ser detectadas na espectroscopia. Os 

fenômenos da química também não se limitam àqueles que podem ser 

reproduzidos em laboratório. Falar sobre o supermercado, sobre o posto 

de gasolina é também uma recorrência fenomenológica. Neste caso, o 

fenômeno está materializado na atividade social. E é isso que vai dar 

significação para a Química do ponto de vista do aluno. São as relações 

sociais que ele estabelece através dessa ciência que mostram que a 

Química está na sociedade, no ambiente. A abordagem do ponto de 

vista fenomenológico também pode contribuir para promover 

habilidades específicas tais como controlar variáveis, medir, analisar 

resultados, elaborar gráficos etc. O aspecto teórico relaciona-se a 

informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, portanto, 

explicações baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades 

não diretamente perceptíveis, como átomos, moléculas, íons, elétrons 

etc. Os conteúdos químicos de natureza simbólica estão agrupados no 

aspecto representacional, que compreende informações inerentes à 

linguagem química, como fórmulas e equações químicas, 

representações dos modelos, gráficos e equações matemáticas.  

(MORTIMER, 2000, p. 276-277 – Grifo nosso). 

Nesse contexto, como veremos a mediação pedagógica desempenha um papel 

muito importante para a aprendizagem do conhecimento científico como preconizado por 

Vigotski. Da mesma forma, é importante a articulação dos três níveis de conhecimento 

químico na problematização do processo ensino-aprendizagem com o protagonismo do 

professor nessa mediação pedagógica.  

Machado (2000) destaca a importância de ser considerado por professores de 

química a formação do pensamento químico: 

“Professores de química têm o importante papel de possibilitar aos 

alunos o contato com os modos por meio dos quais o conhecimento 

químico pode possibilitar que se fale/pense sobre o mundo, dando 

visibilidade aos materiais, suas transformações e sua constituição.” 

(MACHADO, 2000, p. 38) 

 

Assim, a partir de conhecimentos espontâneos, através da mediação do professor 

os estudantes no ensino médio conseguem identificar ideias que estruturam, organizam e 

desenvolvem o pensamento químico. Em outras palavras, os alunos conseguem 

identificar a importância da química em suas vidas, relacionando-a com as outras áreas 

do currículo, desenvolvendo a sua criatividade.  
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Utilizando-se os princípios de Vigotski são apresentadas propostas de mediação 

pedagógica.  As intervenções pedagógicas tiveram como foco a representação de reações 

químicas em solução aquosa como equações iônicas para introduzir conceitos de 

constantes de equilíbrio, de ionização, produto iônico da água, solubilização de 

compostos, eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, formação de precipitados, teoria ácido-

base de Bronsted e Lowry.  

 

1.1 Justificativa 

 

A nova estrutura do Ensino Médio, tem como proposta além de organizar por áreas 

do conhecimento, estimular o protagonismo juvenil e fortalecer o desenvolvimento de 

projeto de vida: 

 “Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio 

por um modelo diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/201754 alterou 

a LDB, estabelecendo que o currículo do ensino médio será composto 

pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, 

que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I – linguagens e suas 

tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da 

natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases 

adicionadas).”(BNCC, 2018, p. 468) 

 

Moreira (2012) atribui as orientações emanadas pelas diretrizes oficiais da última 

década no Brasil à cultura da performatividade defendido por Stephen Ball (2003, 2008 

e 2011, apud MOREIRA, 2012, p. 27, 29). Moreira defende uma ação docente autônoma 

que contrapõe à cultura da performatividade: 

A ênfase no controle, no desempenho como medida da produtividade, 

no resultado “satisfatório” e em uma avaliação que evidencie o alcance 

de metas previamente definidas, própria desse enfoque, não contribui 

para fomentar práticas pedagógicas centradas na autonomia do 

professor. (...) O problema, alerta Ball (2011), é que nesse enfoque 

acaba-se deixando de medir o que de fato se julga relevante: corre-se o 

risco de valorizar o que pode ser medido ao invés de se medir o que 

realmente se valoriza. Mas, o que entender por performatividade? Com 

base em Ball (2003), concebo performatividade como uma tecnologia, 

uma cultura, um modo de regulação, que se vale de julgamentos, 

comparações e apresentações para incentivar, controlar, hierarquizar e 

transformar. Nesse processo, utilizam-se recompensas e sanções (tanto 

materiais quanto simbólicas). Em seus artigos, Ball tem explicitado e 

criticado os efeitos da cultura da performatividade no trabalho docente. 

Argumenta que os professores, como sujeitos éticos, têm tido seus 

valores desestabilizados e desfigurados pelos terrores da 

performatividade (BALL, 2003). O principal efeito da cultura da 

performatividade é a forma como afeta as subjetividades dos 
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indivíduos, incitando-os a se tornarem cada vez mais efetivos, a se 

modificarem de modo a sempre melhorarem e a se sentirem culpados 

se assim não agirem (BALL, 2008). Mas, ressalve-se, tal 

aperfeiçoamento precisa manifestar-se por determinados padrões de 

qualidade e produtividade. Ou seja, trata-se de alvos a serem atingidos, 

medidos e avaliados, em meio a confusos sentimentos de incerteza e 

insegurança que acabam por desnortear os indivíduos. (MOREIRA, 

2012, p.27, 29) 

 

Dessa forma, Moreira (2012) defende o fortalecimento da ação docente autônoma 

baseado no conhecimento especializado, na colaboração entre pares e no seu 

profissionalismo. O autor remete as expectativas de aprendizagem como associado à 

cultura da performatividade e destaca que: 

(...) Nesse complexo e controverso contexto, faz-se pertinente discutir 

os papéis reservados à escola em um mundo globalizado, no qual 

processos de dominação e governamento evidenciam uma indiscutível 

preocupação com o controle. Daí a importância de considerar a 

globalização nas reflexões sobre como, para que, para quem, quando e 

o que ensinar. O mesmo se aplica às perguntas sobre como, para que, 

para quem, quando e o que avaliar. (MOREIRA, 2012, p.30) 

 

 No contexto atual, podemos inferir que os objetivos da aprendizagem presentes 

na BNCC também foram formulados de acordo com o paradigma da performatividade, 

que vem ao encontro com as políticas educacionais recentes. Continua atual para a 

BNCC, a premissa defendida por Moreira (2012) para DCNEM na ocasião:  

É imprescindível que o MEC articule e compatibilize, com estas 

Diretrizes, as expectativas de aprendizagem, a formação de professores, 

os investimentos em materiais didáticos, e as avaliações de desempenho 

e exames nacionais, especialmente o ENEM. Com essa 

compatibilização, o Ensino Médio, em âmbito nacional, ganhará 

coerência e consistência, visando à sua almejada qualidade social. 

(MOREIRA, 2012, p.35). 

 

Moreira (2012) defende que o papel do professor tem que ir além de mero técnico 

e mais intelectuais transformadores. Propõe revigorar o profissionalismo docente. Um 

dos aspectos pontuados por Moreira (2012) baseia-se em Young (2008, apud 

MOREIRA, 2012) para destacar o fim das especializações desenvolvidas nas disciplinas 

das Universidades. No caso da docência, desvaloriza-se o conhecimento especializado, 

ficando a crença de que para ser professor basta conhecer o conteúdo a ser transmitido, 

isso numa atividade que muito custou para ser reconhecido como profissão.  Ele tem 

ocorrido em outras áreas específicas como na Química e Física. Na BNCC, pela 

progressiva diminuição de horas aula da base comum curricular, dá a entender que estas 

especialidades terão menor relevância.  
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Moreira (2012) sugere um modelo colaborativo de profissionalismo em que 

possibilita a gestão democrática da escola, a construção de projetos político-

pedagógicos acordados, baseando-se também na redefinição e atualização do currículo. 

Nesse modelo a atuação do docente é baseado na qualidade resultante de consensos, e 

que se baseia na criatividade e na capacidade do docente de negociar, analisar 

criticamente e redefinir o currículo. Moreira (2012) relaciona também, o caso bem-

sucedido da Finlândia onde o professor controla o planejamento da escola, o currículo, 

a avaliação entre outras atividades. Valorizou-se o professor, ofereceu bom salário, 

condições de trabalho, formação inicial e continuada de qualidade. Não se adotou a 

inspeção por meio de testes padronizados, a corrida para o sucesso.  Valorizou-se o 

conhecimento especializado fortalecendo a autonomia docente e o profissionalismo. 

Instituiu-se a cultura da autonomia e da confiança. 

A escola e principalmente os professores encontram dificuldades para lidar com 

as questões curriculares. As orientações sobre metodologia e estratégias não são claras. 

A situação é complexa, depende de vários fatores, principalmente por se tratar de 

estudantes com muitas dificuldades, um público diverso, e muitas vezes com condições 

sociais precárias. 

Andretta (2013) em seu artigo, faz reflexões entre currículo e conhecimento e 

destaca a importância da formação inicial e necessidade da formação continuada dos 

professores na prática pedagógica. Para que a prática pedagógica aconteça na sala de aula, 

mostra que há deficiências na formação inicial e a importância da necessidade da 

formação continuada dos professores. 

Libânio (2002, p.14), "num grande contingente de professores mal 

preparados para as exigências mínimas da profissão (domínio dos 

conteúdos, sólida cultura geral, domínio dos procedimentos de 

docência, bom senso pedagógico)". (ANDRETTA, 2013, p.95) 

 

Andretta (2013) também enfatiza a importância do conhecimento escolar, como 

um conhecimento poderoso, de acordo com Young (2007, 2016), este não acessível em 

casa. Dessa forma, as escolas necessitam de professores que possuem esse conhecimento 

especializado. Assim, o professor terá a “autoridade” necessária para a partir dos 

conhecimentos cotidianos trazidos pelos alunos ensinar os conceitos científicos, 

promovendo o desenvolvimento intelectual dos estudantes, fazendo com que a escola 

desempenhe o seu papel educacional. 
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1.2 A implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

Segundo a BNCC (2018):  

“No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos 

explorados na etapa anterior. Trata a investigação como forma de 

engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos, práticas e 

procedimentos científicos e tecnológicos, e promove o domínio de 

linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisar 

fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões. Dessa 

maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão sobre a 

vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de refletir, 

argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, 

locais e globais. (BNCC, 2018, p. 471- 472). 

 

Na BNCC (2018), são definidas competências especificas para cada área do 

conhecimento. Portanto, estabelece que as estratégias pedagógicas tenham 

intencionalidade e faz com que as habilidades trabalhadas com os alunos sejam 

estruturantes para desenvolver as competências.  Ainda de acordo com a BNCC (2018), 

é com as habilidades e as competências que o aluno conseguirá argumentar, ser crítico, 

compreender, interagir, tomar decisões etc. 

A nova estrutura do Ensino Médio, tem como proposta além de organizar por áreas 

do conhecimento, estimular o protagonismo juvenil e fortalecer o desenvolvimento de 

projeto de vida: 

 “Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio 

por um modelo diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/201754 alterou 

a LDB, estabelecendo que o currículo do ensino médio será composto 

pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, 

que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I – linguagens e suas 

tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da 

natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases 

adicionadas).” (BNCC,2018, p.468). 
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Figura 2: Áreas do conhecimento do Ensino Médio 

 

 

                         Fonte: Elaborado pelos formadores – EFAPE/SEDUC-SP1 

 

 

Figura 3: Composição do Itinerários Formativos 

 

 

              Fonte: Elaborado pelos formadores – EFAPE/SEDUC-SP1 

 

A nova proposta curricular aproximará os alunos a se preparar para o mundo do 

trabalho, permitindo ter todos os conhecimentos básicos, e conseguir escolher as áreas de 

maior interesse para aprofundar seus conhecimentos e construir sua trajetória explorando 

potenciais e vocações atrelando com seu projeto de vida. Os itinerários formativos irão 

ajudá-lo a se preparar para conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho, 

além de aprofundar os conhecimentos exigidos pelos exames vestibulares. 

 

 
1Formação para Aprofundamento Curricular dos Itinerários Formativos. Reunião PCNPs realizada em 

23/11/2021.  
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“Os itinerários formativos são compostos por diferentes arranjos 

curriculares, um conjunto de unidades curriculares que possibilita ao 

estudante aprofundar e ampliar as aprendizagens desenvolvidas na 

formação geral básica, em uma ou mais áreas do conhecimento, 

permitindo que vivencie experiências educativas associadas à realidade 

contemporânea e que promova a sua formação pessoal, profissional 

e cidadã.”(SEE/SP, 2020, p.196 )  

 

Portanto, a  Lei Federal nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017) substitui o modelo único 

de currículo para etapa do Ensino Médio por um modelo diversificado e flexível. Assim, 

essa etapa será composta pela formação geral básica (comum a todos os estudantes), com 

carga horária máxima de 1.800 horas, e por itinerários formativos (parte diversificada 

e flexível), com carga mínima de 1.200 horas, ficando da seguinte forma: 

 

Figura 4: Ensino Médio – Diurno – Expansão- SEDUC/SP 

 

 

         Fonte: Elaborado pelos formadores – COPED/SEDUC-SP 

 

 

Figura 5 : Ensino Médio – Noturno – Expansão-  SEDUC/SP 

 

 

                       Fonte: elaborado pelos formadores – COPED/SEDUC-SP1 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
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O material traz orientações didático-pedagógicas e tem como base o conteúdo do 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo editado pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo “São Paulo Faz Escola”. 

“São Paulo Faz Escola tem como foco unificar o currículo escolar para 

todas as mais de cinco mil escolas estaduais. O programa é responsável 

pela implantação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, 

formatado em documentos que constituem orientações para o trabalho 

do professor em sala de aula e visa garantir uma base comum de 

conhecimento e competências para todos os professores e alunos. Com 

o São Paulo Faz Escola, educadores e estudantes dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio recebem o material de apoio, 

composto pelos cadernos do Professor e do Aluno, que são organizados 

por disciplina, ano e bimestre. O material é disponibilizado nas 

disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Filosofia, 

Química, Física, Biologia, Inglês, Geografia, Sociologia, Arte e 

Educação Física.” (EDUCAÇÃO, 2021)  

 

Os quadros 2, 3 e 4 mostram os conteúdos que foram trabalhados no material de 

apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo – ano de 2008 até 2021. A primeira 

coluna destaca os conteúdos de 2008 a 2018, a segunda coluna destaca 2019 e 2020, e a 

terceira coluna destaca 2021.  

O quadro 2, mostra o conteúdo do material de apoio ao Currículo Paulista do 

Estado de São Paulo da 1ª série do Ensino Médio. Pode-se perceber que houve uma 

inversão na sequência dos conteúdos e por exemplo as transformações químicas são 

deslocadas de um programa tradicional, no qual o professor estava habituado a trabalhar 

para um contexto de 2021 (terceira coluna) em situações muito mais complexas. Como 

as reações de combustão da glicose ou reação da palha de aço com água sanitária no 

primeiro bimestre; no terceiro bimestre Ciclos Biogeoquímicos e as perturbações no 

equilíbrio e no quarto bimestre os estudos dos aminoácidos e das proteínas no contexto 

interações, moléculas e evolução.  

Atualmente o professor com a sua formação tradicional não está preparado para 

trabalhar os conteúdos na forma interdisciplinar. Requer uma formação continuada, 

orientação adequada e grupo de estudo no contexto escolar. Portanto, é necessária uma 

política pública para viabilizar essa formação. O ato de ensinar mudou completamente 

nesses últimos anos e o sistema educacional brasileiro necessita ouvir e refletir 

juntamente com os professores, dando subsídios para que o docente prepare as futuras 

gerações e construa um futuro melhor. 

Portanto, junto com as mudanças também ocorre o descompasso na atuação 

docente e discente, uma vez que na BNCC são definidas competências específicas para 
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cada área do conhecimento e o Currículo estabelece o conteúdo para alcançar essas 

competências. No entanto, o professor recebe pouca orientação para desenvolver as 

habilidades e competências. Retira-se o foco do professor como protagonista para atuar 

com autonomia e passa o foco para o aluno.  

 

Quadro 2 - Conteúdos do material de apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo  

da 1ª série do Ensino Médio- ano de 2008 até 2021. 

 
1ªSÉRIE – Ensino Médio 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

QUÍMICA 1ª SÉRIE 

2008/2018 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

SP- FAZ ESCOLA 

QUÍMICA 1ª SÉRIE 

2019/2020 

MATERIAL DE 

APOIO AO 

CURRÍCULO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO 

CURRÍCULO EM 

AÇÃO 

2021 

1º BIMESTRE 

 

S.A.1- Produção e uso da cal 

 

S.A.2 – Interações e 

transformações 

 

S.A.3– Fatores que podem ser 

analisados nas interações e 

transformações químicas 

 

S.A.4 – A produção do álcool 

combustível e do ferro 

 

S.A.5 – Como reconhecer que 

houve uma transformação 

química quando não há 

evidências? 

 

S.A.6 – A necessidade de 

separar misturas e sua 

importância para o sistema 

produtivo 

1º BIMESTRE  

 

Tema: “Transformação 

Química na natureza e no 

sistema produtivo” 

 

Atividade 1: Produção de 

Etanol 

 

Atividade 2: Reconhecendo os 

materiais por meio das 

propriedades 

1º BIMESTRE  

 

S.A.1- Em todo lugar 

tem ciência? 

*Transformações 

*Experimento: 

“Oxidação da palha de 

aço com água sanitária” 

* Processos produtivos 

*Organizando as ideias 

*A poesia da Química 

 

S.A.2-Energia em 

movimento 

*Do mundo micro ao 

macroscópico: do que 

são feitas as coisas 

*Representações 

*Experimentos 

*Quantificações de 

reagentes e produtos 

*Organizando as ideias 

*Estudos intensivos 

 

S.A.3- Combustíveis 

que movem o mundo 

*Aspectos quantitativos  

*Combustão  

*Balanceamento de 

equações química 

*Experimento: “Queima 

do papel e da palha de 

aço 

*Combustíveis 

*Combustão da Glicose 
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S.A.4- Recursos para a 

manutenção e 

preservação da vida 

*Observe o fluxograma 

a seguir 

*Da extração ao 

consumo 

*Recursos naturais para 

manutenção e 

preservação da vida” 

 

2º BIMESTRE 

 

S.A.7: Combustíveis: 

combustão no dia a dia e no 

sistema produtivo 

 

S.A.8: Relações em massa nas 

transformações químicas: 

conservação e proporção em 

massa 

 

S.A.9: Implicações 

socioambientais da produção e 

do uso de combustíveis 

 

S.A.10: Modelo atômico de 

john dalton: ideias sobre a 

constituição e a transformação 

da matéria 

 

2º BIMESTRE 

 

Tema: “Transformação 

Química na natureza e no 

sistema produtivo” 

 

Atividade 1: Combustíveis e 

combustão 

 

Atividade 2: Relações em 

massa nas transformações 

químicas: conservação e 

proporção em massa 

 

Atividade 3: Implicações 

socioambientais da produção e 

do uso de combustíveis 

 

Atividade 4: Modelo Atômico 

de John Dalton: Ideias sobre a 

constituição e a transformação 

da matéria 

2º BIMESTRE 

 

S.A.1- O planeta está 

aquecendo? 

*Levantamento de ideias 

*Efeito Estufa 

*Cálculo da variação de 

entalpia 

*Previsão de CO2 em 

diferentes combustíveis  

*Atividade de 

recuperação e 

aprofundamento: 

Mudanças Climáticas 

 

S.A.2- Energia 

Elétrica: Relações com 

o mundo atual. 

*Produção de energia 

elétrica e seus impactos 

*Fontes alternativas de 

energia 

*O lixo que vira energia 

*Implementação de uma 

usina hidrelétrica 

 

S.A.3- Ciência segura 

no cotidiano 

*Segurança individual e 

coletiva 

*Análise de rótulos 

*Estudo de caso 

 

*Como identificar a 

matéria? 

*Avaliando o uso de 

diferentes materiais 

*Substituição de 

polímeros 

 

3º BIMESTRE 

 

3º BIMESTRE 

 

3º BIMESTRE 
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S.A1- A linguagem química e a 

construção histórica da tabela 

periódica 

 

S.A.2: Processos de obtenção 

do ferro e do cobre: 

interpretação das reações 

químicas 

 

S.A.3: Como prever as 

quantidades ideais de reagentes 

e produtos envolvidos numa 

transformação química? 

 

S.A.4: Metais e o sistema 

produtivo 

Tema: “Transformação 

Química na natureza e no 

sistema produtivo” 

 

Atividade 1: Tabela Periódica 

 

Atividade 2: Processo de 

produção de ferro-gusa e cobre 

 

Atividade 3: Balanceamento e 

interpretação das 

transformações químicas 

 

Atividade 4: Importância do 

ferro e do cobre na sociedade 

atual 

S.A.1 – Fenômenos 

naturais, ações 

humanas e a busca pelo 

equilíbrio. 

*Ciclos Biogeoquímicos 

e as perturbações no 

equilíbrio 

*Poluição e poluentes 

*Índices da qualidade de 

água e do ar e 

minimização de 

impactos ambientais 

S.A.2- Explorando a 

Terra e o Universo 

*Elementos e 

substâncias que 

constituem o sistema 

solar 

*A descoberta do 

fósforo e a organização 

dos elementos 

*Estaríamos sós no 

Universo? 

 

S.A.3- Vida, Terra e 

Cosmos: A construção 

do conhecimento 

*Para que servem os 

modelos? 

*Descobertas sobre a 

constituição da matéria 

*A descoberta do elétron 

 

S.A.4- Vida, Terra e 

Cosmos: A construção 

do conhecimento 

*Mais descobertas sobre 

a constituição da matéria 

*Partículas atômicas 

*Modelo de Bohr 

*Modelos Atuais 

 

4º BIMESTRE 

 

S.A.5: Quantidade de matéria e 

sua unidade (mol) 

 

S.A.6: Previsão das 

quantidades de reagentes e de 

produtos nas transformações 

químicas 

 

S.A.7: Energia liberada ou 

absorvida nas transformações 

químicas 

4º BIMESTRE 

 

Tema: “Transformação 

Química na natureza e no 

sistema produtivo” 

 

Atividade 1: Quantidade de 

matéria e sua unidade (mol) 

 

Atividade 2: Previsão das 

quantidades de reagentes e de 

produtos e energia liberada ou 

4º BIMESTRE 

 

S.A.1 – Condições 

favoráveis a vida – 

parte 1. 

* Das partículas 

elementares às 

moléculas  

*Produção de sal e as 

“ligações iônicas” 

*Molécula essencial à 

vida e as ligações 

covalentes 
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S.A.8: Impactos sociais e 

ambientais decorrentes da 

extração de matérias-primas e 

da produção de ferro, cobre e 

outros metais 

absorvida nas transformações 

químicas 

 

Atividade 3: Impactos sociais e 

ambientais decorrentes da 

extração de matérias-primas e da 

produção de ferro, cobre e outros 

metais 

 

Atividade 4: Reciclagem de 

Metais 

*Organizando as ideias 

 

S.A.2 – Condições 

favoráveis a vida – 

parte 2. 

*Solubilidade e o 

petróleo na água 

*A polaridade e as 

misturas forças de 

interação interpartículas 

e sua importância para a 

manutenção da vida 

*Estudos intensivos 

 

S.A.3 – Interações, 

moléculas e evolução 

*Plano molecular da 

vida 

*Os estudos dos 

aminoácidos e das 

proteínas  

*Informações genéticas 

e as interações no DNA 

e RNA 

 

S.A.4 – Comunicação e 

Divulgação Científica 

*Transformações 

químicas: condições de 

ocorrência e estudo de 

sua rapidez 

*Divulgação e 

comunicação dos 

produtos dos estudantes 

Fonte: Adaptado de EFAPE1

 

O Quadro 2, no primeiro Bimestre na situação de aprendizagem 2 (S.A.2) - 

Energia em movimento: representações, experimentos e quantificações de reagentes e 

produtos é muito importante como ponto de partida para que o aluno compreenda o 

conceito de equilíbrio químico. Assim, este conhecimento será fundamental para as 

sequências didáticas propostas neste trabalho. 

O material de apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo da 2ª série 

(Quadro 3) será implementado em 2022. 

 

 
1Formação para Aprofundamento Curricular dos Itinerários Formativos. Reunião PCNPs realizada em 

23/11/2021. 
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Quadro 3 - Conteúdos do material de apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo 

da 2ª série do Ensino Médio- ano de 2008 até 2021. 

 

2ªSÉRIE – Ensino Médio 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

QUÍMICA 2ª SÉRIE 

2008/2018 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

SP- FAZ ESCOLA 

QUÍMICA 2ª SÉRIE 

2019/2020/2021 

MATERIAL DE 

APOIO AO 

CURRÍCULO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO 

CURRÍCULO EM 

AÇÃO 

(Implementação em 

2022) 

1º BIMESTRE 

 

S.A.1- Propriedades da água 

para consumo humano 

S.A.2- Dissolução de materiais 

em água e mudanças de suas 

propriedades. 

S.A.3- Concentração de 

soluções. 

S.A.4-Utilizando a grandeza 

quantidade de matéria para 

expressar a concentração de 

soluções 

S.A.5- Oxigênio dissolvido na 

água: uma questão de 

qualidade 

S.A.6 - Tratamento de água: 

uma questão de sobrevivência 

 

1º BIMESTRE  

 

Tema: “Qualidade e Tratamento 

de Água” 

 

Atividades: Aspectos 

fundamentais da água, tais 

como: suas propriedades, 

características, potabilidade, 

qualidade, bem como os 

princípios de soluções, 

concentrações e as relações 

estequiométricas, além de todas 

as etapas do tratamento de água. 

 

 

2º BIMESTRE 

 

S.A.7: As quantidades em 

transformações que ocorrem 

em solução: um cálculo 

importante no tratamento da 

água 

 

S.A.8: Como o ser humano 

utiliza a água? podemos 

interferir nos modos como a 

sociedade vem utilizando a 

água? 

 

S.A.9: Explicando o 

comportamento de materiais: 

modelos sobre a estrutura da 

matéria 

 

S.A.10: Explicando o 

comportamento de materiais: 

2º BIMESTRE 

 

Temas: “Estudo do 

comportamento dos átomos e, 

consequentemente, dos 

materiais: condutibilidade 

elétrica, modelos atômicos, 

tabela periódica, ligações 

químicas iônicas, covalentes e 

metálicas, e energia de ligação 

das transformações químicas.” 

 

Atividade 1: Início dos estudos 

 

Atividades 2: Condutibilidade 

dos materiais 

 

Atividades 3: História do 

Átomo 

 

Atividades 4: Tabela Periódica 
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as ligações entre átomos, íons e 

moléculas 

 

S.A.11: Transformações 

químicas: uma questão de 

quebra e formação de ligações 

 

S.A.12: Representando a 

energia envolvida nas 

transformações: o uso de 

diagramas de energia 

Atividades 5: Ligações 

Químicas 

 

Atividades 6: Formação e 

quebra de ligações 

 

Atividade 7: Finalização 

 

3º BIMESTRE 

 

S.A.1: Forças de interação 

entre partículas que compõem 

os estados sólido, líquido e 

gasoso 

 

S.A.2: Forças de interação 

entre partículas e substâncias 

macromoleculares 

 

S.A.3: A pressão atmosférica e 

sua influência na temperatura 

de ebulição DAS 

SUBSTÂNCIAS 

 

S.A.4: Síntese de ideias sobre a 

transformação química 

3º BIMESTRE 

 

Tema: “Forças de Interação 

entre Partículas” 

 

Atividade 1:Interações entre 

moléculas 

 

Atividade 2: Polaridade das 

ligações 

 

Atividade 3: Forças 

intramoleculares e 

intermoleculares 

 

Atividade 4: Tensão superficial 

da água 

Atividade 5: Forças 

intermoleculares e as 

propriedades físicas das 

substâncias 

 

Atividade 6: Sistematização 

 

Atividade 7: Final 

 

 

4º BIMESTRE 

 

S.A.5: Aplicações das 

transformações químicas que 

ocorrem com o envolvimento 

de eletricidade 

 

S.A.6: O processo da eletrólise 

 

S.A.7: Como funcionam as 

pilhas 

 

S.A.8: Impactos ambientais 

relacionados ao uso de pilhas e 

baterias e ao processo de 

eletrólise 

 4º BIMESTRE 

 

Tema: “Metais e sua utilização 

em pilhas e na galvanização e a 

relação entre a energia elétrica e 

as estruturas das substâncias em 

transformações químicas” 

 

Atividade 1: Transformações 

químicas e a eletricidade - 

História das Pilhas e Baterias 

 

Atividade 2: Transformações 

químicas e a eletricidade - 

Pilhas, Baterias e Eletrólise 
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Atividade 3: Impactos 

Ambientais causados pelo uso 

de pilhas, de baterias e do 

processo de eletrólise 

 

Atividade 4: Finalização 

Fonte: Adaptado de EFAPE1

 

 

O material de apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo da 3ª série 

(Quadro 4) será implementado em 2023. O tema equilíbrio químico (Quadro 4) é um 

assunto abordado no primeiro bimestre da 3ª série do Ensino Médio até 2022, pois não se 

sabe como ficará em 2023. As sequências didáticas servirão como material de apoio para 

subsidiar o professor em sala de aula para ministrar esse conteúdo.  

 

Quadro 4 - Conteúdos do material de apoio ao Currículo Paulista do Estado de São Paulo  

da 3ª série do Ensino Médio- ano de 2008 até 2021. 

 

3ªSÉRIE – Ensino Médio 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

QUÍMICA 3ª SÉRIE 

2008/2018 

MATERIAL DE APOIO AO 

CURRÍCULO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

SP- FAZ ESCOLA 

QUÍMICA 3ª SÉRIE 

2019/2020/2021/2022 

MATERIAL DE 

APOIO AO 

CURRÍCULO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO 

CURRÍCULO EM 

AÇÃO 

(Implementação em 

2023) 

1º BIMESTRE 

 

S.A.1: A Atmosfera pode ser 

considerada uma fonte de 

materiais úteis para o ser 

humano?; 

 

S.A.2: Estudo da síntese e da 

produção industrial da Amônia 

a partir dos gases Nitrogênio e 

Hidrogênio; 

 

S.A.3: É possível alterar a 

rapidez com que uma 

transformação química ocorre? 

 

1º BIMESTRE 

  

Tema: “Atmosfera como fonte 

de materiais para uso humano” 

 

Atividade 1: Destilação 

Fracionada; 

 

Atividade 2: Equilíbrio 

Químico; 

 

Atividade 3: Rapidez das 

Transformações Químicas. 

 

 
1 EFAPE. Curriculo Paulista: Ensino Médio. Disponível em: 

<https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/ >. Acesso em: 2 dez. 2021. 
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S.A.4: Como utilizar modelos 

microscópicos para explicar as 

diferenças na rapidez das 

transformações químicas? 

 

2º BIMESTRE 

 

S.A.5: Composição das águas 

naturais e usos da água doce; 

 

S.A.6: Entendendo a escala de 

pH; 

 

S.A.7: Como saber as 

quantidades de produtos e de 

reagentes que coexistem em 

equilíbrio químico? 

 

S.A.8: Influência das variações 

de temperatura e pressão em 

sistemas em equilíbrio 

químico; 

 

S.A.9: Como o ser humano usa 

a água do mar para sua 

sobrevivência? 

2º BIMESTRE 

 

Tema: “Hidrosfera como fonte 

de materiais para uso humano” 

 

Atividade 1: Águas naturais 

,água doce e pH; 

 

Atividade 2: Neutralização, 

eletrólise e usos da água do mar. 

 

 

3º BIMESTRE 

 

S.A.1: Composição das águas 

naturais e usos das águas doces 

 

S.A.2: Entendendo a escala de 

pH 

 

S.A.3: Como saber as 

quantidades de produtos e de 

reagentes que coexistem em 

equilíbrio químico  

 

 

 

 

 

3º BIMESTRE 

 

Temas: “Composição, 

processamento e usos do 

petróleo, do gás natural e do 

carvão mineral” e “Propriedades 

e características dos 

macronutrientes: os 

carboidratos, os lipídios e as 

proteínas”. 

 

Atividade 1: Composição, 

processamento e usos do 

petróleo, do gás natural e do 

carvão mineral 

 

Atividade 2: Recursos vegetais 

e animais para a sobrevivência 

humana: os carboidratos, os 

lipídios, as vitaminas e as 

proteínas. 

 

 

 

 

4º BIMESTRE 

 

4º BIMESTRE 

 

Temas: “Desequilíbrios 

ambientais causados pela 
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S.A.4: Influência das variações 

de temperatura e pressão em 

sistemas em equilíbrio químico  

 

S.A.5: Como o Ser Humano 

usa a água do mar para a sua 

sobrevivência? 

 

 

introdução de materiais na 

atmosfera, Poluição das águas e 

Perturbações na Biosfera” 

 

Atividade 1: Desequilíbrios 

ambientais causados pela 

introdução de materiais na 

atmosfera 

 

Atividade 2: Poluição das 

águas 

 

Atividade 3: Perturbações na 

Biosfera 

Fonte: Adaptado de EFAPE1

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo subsidiar a ação docente, em particular quando 

se considera a nova estrutura do Ensino Médio, por meio de propostas de sequências 

didáticas para o processo de ensino-aprendizagem de conceitos fundamentais de 

equilíbrio químico.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Este trabalho tem o objetivo de propor sequências didáticas de representação de 

reações químicas como equações iônicas em solução aquosa. Por meio das estratégias 

propostas introduzir conceitos de: constantes de equilíbrio, de ionização, produto iônico 

da água, solubilização de compostos, eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, formação de 

precipitados, teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. 

 

 

 

 

 

 
1 EFAPE. Curriculo Paulista: Ensino Médio. Disponível em: 

<https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/ >. Acesso em: 2 dez. 2021. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 Mediação pedagógica: contribuições das perspectivas de Vygotsky 

 

Para introduzir os princípios que fundamentam as contribuições de Vygotsky, 

transcrevo o que afirma Núñez (2009): 

A teoria Histórico – Cultural de L.S. Vygotsky constitui um referencial 

quando se pensa na educação como um processo que mobiliza a 

personalidade integral do aluno na sua formação como sujeito social e 

histórico. Vygotsky realiza uma verdadeira revolução na psicologia 

quando aplica, de forma crítica, os princípios do materialismo dialético 

e histórico, e reformula o objeto de estudo da psicologia em relação aos 

métodos de abordagem dos processos psicológicos. De acordo com a 

teoria de Vygotsky, as capacidades humanas não são inatas, mas se 

desenvolvem durante a vida e se formam durante o processo de 

assimilação da experiência das gerações anteriores (NÚÑEZ, 2009, 

p.18). 

 

Referindo-se a teoria de Vigotski, Oliveira (2005) afirma que os signos são 

mediações simbólicas, sujeito e objeto de conhecimento, eu e o objeto, eu e o mundo: 

O surgimento do pensamento verbal e da língua como sistema de signos 

é crucial no desenvolvimento da espécie humana, momento mesmo em 

que o biológico transforma-se no histórico e em que emerge a 

centralidade da mediação semiótica da constituição do psiquismo 

humano (OLIVEIRA, 2005, p.10). 

 

O desenvolvimento e aprendizagem é importante dentro do postulado de Vigotski, 

pois é a aprendizagem que promove o desenvolvimento. Dessa forma, Oliveira (2005) diz 

que o fato de aprender define como o desenvolvimento ocorre.  

Assim são estabelecidos conceitos inerentes à teoria de Vigotski que permitem a 

compreensão de suas ideias: zona de desenvolvimento proximal; nível de 

desenvolvimento real; nível de desenvolvimento potencial. 

Zona de desenvolvimento proximal é definida como parte do desenvolvimento 

que permite a intervenção, ou seja, define aquelas funções que estão em processo de 

maturação, na iminência de acontecer. Portanto, quando ocorre uma intervenção 

pedagógica, promove-se a aprendizagem e consequentemente promove-se o 

desenvolvimento do indivíduo. 

Oliveira (1997), detalha o que vem a ser os níveis de desenvolvimento na teoria 

de Vigotski: 

Vygotsky denomina essa capacidade de realizar tarefas de forma 

independente de nível de desenvolvimento real. Para ele, o nível de 

desenvolvimento real da criança caracteriza o desenvolvimento de 
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forma retrospectiva, ou seja, refere-se a etapas já alcançadas, já 

conquistadas pela criança. As funções psicológicas que fazem parte no 

nível de desenvolvimento real da criança em determinado momento de 

sua vida são aquelas já bem estabelecidas naquele momento. São 

resultado de processos de desenvolvimento já comtemplados, já 

consolidados. Vygotsky chama a atenção para o fato de que para 

compreender adequadamente o desenvolvimento devemos considerar 

não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, mas também 

seu nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua capacidade de 

desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais 

capazes. (OLIVEIRA, 1997, p.61) 

 

A zona de desenvolvimento proximal, representa a distância entre o nível de 

desenvolvimento real que caracteriza a capacidade de realizar tarefas de forma 

independente e o nível de desenvolvimento potencial que é determinado pela sua 

capacidade de desempenhar tarefas com a colaboração de adultos ou companheiros mais 

capazes.  

Oliveira (1997) 

 explica de forma clara e detalhada a importância do papel da intervenção 

pedagógica no processo ensino-aprendizagem a ser efetivado na escola de acordo com 

Vigotski: 

O processo de ensino-aprendizagem na escola deve ser construído, 

então, tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real 

da criança – num dado momento e com relação a um determinado 

conteúdo a ser desenvolvido – e como ponto de chegada os objetivos 

estabelecidos pela escola, supostamente adequados à faixa etária e ao 

nível de conhecimentos e habilidades de cada grupo de crianças (...). 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 Vygotsky, 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”. 

Isto é, a criança não tem condições de percorrer, sozinha, o caminho do 

aprendizado. A intervenção de outras pessoas – que, no caso específico 

da escola, são o professor e as demais crianças – é fundamental para a 

promoção do desenvolvimento do indivíduo. É importante destacar, 

aqui, o risco de uma interpretação distorcida da posição de Vygotsky. 

Se uma interpretação leviana das posições de Piaget levou, 

frequentemente, a uma postura espontaneísta, que propõe que a criança 

deve ser deixada livre em sua interação com os estímulos do mundo 

físico para que possa amadurecer, “desabrochar”, em seu 

desenvolvimento natural, uma compreensão superficial de Vygotsky 

poderia levar exatamente ao oposto: uma postura diretiva, 

intervencionista, uma volta à “educação tradicional”. Embora Vygotsky 

enfatize o papel da intervenção no desenvolvimento, seu objetivo é 

trabalhar com a importância do meio cultural e das relações entre 

indivíduos na definição de um percurso de desenvolvimento da pessoa 

humana, e não propor uma pedagogia diretiva, autoritária (...) Vygotsky 
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trabalha explícita e constantemente com a ideia de reconstrução, de 

reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são 

transmitidos pelo grupo cultural.  (OLIVEIRA, 1997, p.64-65) 
 

A classificação do conhecimento espontâneo (não científico) e escolar (científico) 

foi destacada por Núñez (2009) no contexto da teoria de Vigotski, considera os conceitos 

diferenciando-os de acordo com o processo de sua formação. Assim, para Vigotski, é o 

trabalho intelectual desenvolvido na escola que é central para se promover as mudanças 

no pensamento do estudante. Nesse contexto os “conceitos escolarizados” emergem do 

desenvolvimento social e histórico da educação formal em instituições escolares, 

tomando como base os conceitos científicos. Dessa forma, é na escola que se inicia, a 

formação do conceito científico, pelo trabalho relacionado com o próprio conceito, nas 

atividades desenvolvidas que pressupõem tarefas como identificar, comparar, classificar, 

entre outras. 

As ideias de Vigotski reforçam o papel da palavra na formação de conceitos:  

Todas as funções psíquicas de grau mais elevado são processos 

mediados e os signos são os meios fundamentais utilizados para os 

dominar e orientar. O signo mediador é incorporado na sua estrutura 

como parte indispensável a bem dizer fulcral do processo total. Na 

gênese do conceito, esse signo é a palavra, que a princípio desempenha 

o papel de meio de formação de um conceito, transformando-se mais 

tarde em símbolo. (VYGOTSKY, 2002, p.59). 

Os aspectos representacionais do conhecimento químico referem-se a conteúdos 

de natureza simbólica de linguagem química como fórmulas e equações químicas, desse 

modo permite a compreensão teoria-prática das reações químicas. Machado (2000) 

inspirando-se em Vigotski retoma algumas considerações sobre pensamento-linguagem: 

“Na análise deste momento discursivo a questão dessa dimensão 

constitutiva da linguagem química adquire visibilidade. Diferentemente 

da concepção usualmente estabelecida de que para entender as equações 

químicas os alunos devem aprender antes uma série de conceitos, é 

possível pensar que a equação química e a linguagem química sejam 

instrumentos para a elaboração do pensamento químico. Ou seja, com 

e pela linguagem química, no movimento de significação destas 

representações, uma certa forma de pensar vai se constituindo. Nesse 

trabalho, nesse exercício do pensamento que se dá na e pela linguagem, 

uma certa lógica vai se construindo. No processo de aprender a 

linguagem química, novos conceitos vão sendo simultaneamente 

elaborados e aqueles já aprendidos têm a possibilidade de ser 

ressignificados.” (MACHADO, 2000, p. 41) 

No processo de aprendizagem em química, é fundamental a elaboração do 

conceito de transformação química. Esta deve ser problematizada por meio de reação 
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química. Assim, a representação por meio de equação química é o ponto de partida para 

que o aluno compreenda sobre os conceitos que envolvem equilíbrio químico. 

 

2.2 A importância de Vigotski na elaboração da sequência didática 

 

Giordan e Guimarães (2012) enfatizam a vinculação do conhecimento científico 

com o desenvolvimento sociocultural do homem. Destaca ainda, que a intencionalidade 

do planejamento deve dialogar com a realidade social e cultural do estudante. Dessa 

forma, GIORDAN; GUIMARÃES (2012) cita Vigotski (2007):  

[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam. [...] Deste ponto de vista, aprendizado não é 

desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado 

resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis 

de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal 

do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e especificamente humanas (VIGOTSKI, p. 

100 e 103, 2007).  

O planejamento e a organização da atividade de ensino possibilitam o aprendizado 

que põe em movimento os processos de desenvolvimento e que resulta em 

desenvolvimento mental. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Construção da sequência didática  

 

Será feita a organização e sistematização do conteúdo tendo em vista a 

aprendizagem de equilíbrio químico em sequências didáticas. Giordan e Guimarães 

(2012) desenvolveu um modelo de planejamento de sequências didáticas para o ensino 

de ciências denominado Modelo Topológico de Ensino (MTE). Giordan (2008) define 

MTE como:  

…ferramenta metodológica derivada da teoria da ação mediada capaz 

de subsidiar a organização do ensino no cotidiano da sala de aula e que 

está, portanto, articulado à organização do ensino nos diversos estágios 

da vida escolar (GIORDAN, p. 291, 2013). 

Bego, Alves, Giordan, (2019) explicitam o papel dos eixos organizadores do 

ensino no MTE: 

…o MTE estabelece três eixos organizadores do ensino: as atividades 

estruturadas de ensino, os conteúdos e o tema. As ações realizadas em 

sala de aula pelos estudantes e pelo professor (agentes) apresentam a 

especificidade de se darem por meio de atividades estruturadas com 

determinado propósito educativo. No tocante ao ensino de ciências, o 

propósito geral das atividades é o de promover a ampliação da visão de 

mundo dos estudantes em direção às formas de pensamentos da ciência, 

ou seja, à utilização de conceitos científicos (conteúdos). Os conceitos 

são as ferramentas culturais, desenvolvidas histórica e socialmente pela 

ciência, a serem apropriadas pelos estudantes. Por isso, outro elemento 

importante é a tematização, em função de sua capacidade para 

aproximar a realidade de partida dos estudantes dos horizontes 

conceituais científicos. (BECO, ALVES, GIODAN, 2019, p. 628) 

A organização da sequência didática será baseada nas orientações detalhadas por 

Giodan e Guimarães (p.7-9, 2012). 

 

3.2 Proposta de uma sequência didática sobre equilíbrio químico  

 

A metodologia será baseada num planejamento intencional através de sequências 

didáticas. O processo deve ocorrer por meio da interação social e com a mediação do 

professor o estudante reelabora o seu conhecimento inicial espontâneo para finalmente 

atingir o objetivo de transformá-lo em conhecimento escolar científico.  

  

 

 



37 
 

 

 

Figura 6: Conceitos abordados sobre equilíbrio químico 

 

 

 

                      Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A sequência didática foi baseada em Giordan e Guimarães (2011): 

Os elementos constituintes da elaboração da SD são: Título, Público 

Alvo (Caracterização dos Alunos, da Escola e da Comunidade Escolar), 

Problematização, Objetivos (Gerais e Específicos), Conteúdos, 

Dinâmicas, Avaliação e Bibliografia (Referencial Teórico e Material 

utilizado). Estes elementos são agentes organizadores da atividade de 

ensino e auxiliam o professor no planejamento elaborado de suas 

intencionalidades educativas. 

 

 

Tabela 1.– Planejamento das aulas. 

 

SEMANA Título Público Alvo Objetivo Conteúdo 

SEMANA I Representação 

de reações 

químicas por 

meio de 

equações 

iônicas  

Estudantes da 

3ª Série do 

Ensino Médio 

Representar uma 

transformação 

química por meio 

de equação iônica  

Regras práticas para 

escrever equações 

iônicas; Convenções 

adotadas para a 

escrita de reações 

químicas 

SEMANA II Ionização de 

ácidos e bases 

Estudantes da 

3ª Série do 

Ensino Médio 

Conhecer a 

natureza dos 

ácidos e bases por 

meio dos valores 

das constantes de 

ionização e 

aprender o 

significado das 

equações de 

equilíbrio 

Reação de ionização 

de ácido forte; 

Reação de ionização 

de ácido fraco; 

Reação de ionização 

de ácido fraco com 

base forte; Reação de 

ionização do gás 

carbônico 

SEMANA III Solubilidade Estudantes da 

3ª Série do 

Ensino Médio 

Estabelecer por 

meio da equação 

iônica e consulta 

Misturas que não 

formam precipitados; 
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à tabela, que o 

aluno consiga 

saber quais 

compostos são 

solúveis e quais 

compostos 

precipitam.  

Misturas que formam 

precipitados 

SEMANA IV Celobar®: 

Utilização dos 

conceitos de 

equilíbrio 

químico 

Estudantes da 

3ª Série do 

Ensino Médio 

Aplicar os 

conceitos de 

equilíbrio 

químico através 

da metodologia 

ativa sala de aula 

invertida 

Constante de 

ionização de algumas 

bases; Regras de 

Solubilidade de 

alguns compostos 

solúveis; Regras de 

Solubilidade de 

alguns compostos 

pouco solúveis  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Atividades estruturadas de ensino e a formação dos conceitos científicos. Serão 

utilizadas as representações de reações químicas por meio de equações iônicas em solução 

aquosa como uma das estratégias para introduzir constantes de equilíbrio, de ionização, 

produto iônico da água, solubilização de compostos, eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, 

formação de precipitados, teoria ácido-base de Bronsted e Lowry na abordagem dos 

princípios de equilíbrio químico. Pode-se afirmar que dessa forma o estudante se apropria 

de muitas propriedades dos compostos químicos, da natureza dos eletrólitos se fracos ou 

fortes, entre outros conceitos. Ao fazer com que o aluno compreenda representações de 

reações químicas por meio de equações iônicas, faz com que o aluno pense quais os 

compostos que precipitam e para que ele saiba quais são esses compostos é sugerida a 

consulta da tabela de solubilidade. Por outro lado, como ele poderia expressar um 

composto solúvel como molécula ou íon? Por exemplo no caso do ácido acético ou ácido 

clorídrico. Nesse caso, se recorre às tabelas de constantes de ionização de ácidos e bases.  

 

3.2.1 Sequência didática utilizando Sala de Aula Invertida como estratégia  

 

A relação das atividades estruturadas de ensino, conteúdos com tematização. 

Será utilizada uma estratégia de metodologia ativa Sala de Aula Invertida (SAI). Uma vez 

que o estudante ampliou sua visão de mundo nas unidades que antecedem (semana I, II e 

III) se apropriando de conceitos científicos sobre equilíbrio químico, ele estará apto a 

relacionar esses conceitos com o relato do caso Celobar®. Ou seja, ocorre a tematização, 

o estudante aproxima a realidade social com os conceitos científicos.  
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A SAI é uma abordagem em que os conceitos são apresentados antecipadamente 

aos estudantes individualmente e por meio de diferentes mídias (vídeos, artigos, textos 

etc). O espaço em sala de aula é transformado em um ambiente dinâmico e interativo e o 

professor atua como mediador, apresentando questões e tarefas que mobilizam os 

estudantes na aplicação dos conceitos científicos aprendidos na elucidação do caso em 

questão (BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron, 2018). 
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4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

4.1 Representação de reações químicas por meio de equações iônicas (SEMANA I) 

 

Público Alvo: Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio. 

 

Problematização: Aprendizagem do conteúdo equilíbrio químico no Ensino Médio. 

 

Objetivos: Representar uma transformação química por meio de equação iônica. 

 

Conteúdos: Regras práticas para escrever equações iônicas; Convenções adotadas para a 

escrita de reações químicas. 

 

Descrição do conteúdo e dinâmica: Os materiais que devem ser disponibilizados aos 

estudantes: Quadro 5 – Regras práticas para escrever equações iônicas; Quadro 6 – 

Convenções adotadas para a escrita de reações químicas. 

 

a) O conteúdo abaixo é apresentado na forma dialogada com exercícios sobre o mesmo 

que devem ser resolvidos durante o desenvolvimento da aula; 

 

b) Na resolução dos diferentes exercícios, por exemplo, quando um precipitado se forma 

orienta-se o aluno para consulta aos Quadros 5 e 6, de tal forma a identificar uma 

transformação química que está em equilíbrio reversível ou irreversível (flecha dupla ou 

simples) e expressar como equação iônica. 

 

O sistema em equilíbrio é visto muitas vezes como tendo dois compartimentos, 

num dos quais estão os reagentes e no outro estão os produtos. Quando na realidade o 

sistema está em equilíbrio dinâmico em um único compartimento. Portanto, o 

conhecimento prévio sobre representação química é o ponto de partida para que o aluno 

compreenda sobre o conceito de equilíbrio químico.  

As equações químicas representam uma reação na qual a(s) substância(s) do lado 

esquerdo da seta são reagentes e a(s) substância(s) do lado direito os produtos.  

Uma grande parte das reações químicas em solução aquosa ocorrem entre íons e 

a forma mais adequada para expressar essas reações é por meio de equações iônicas. A 

equação iônica deve representar apenas os reagentes e produtos que participam na 

transformação química. Assim, se misturarmos uma solução de um sal de bário solúvel 
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(por exemplo: BaCl2, Ba(NO3)2) com uma solução de  sulfato  solúvel (por exemplo: 

Na2SO4, K2SO4, H2SO4 ou (NH4)2SO4), há formação de um precipitado branco de BaSO4. 

Pode-se desta forma concluir que nesta reação estão envolvidos somente íons bário e íons 

sulfato e a equação pode ser expressa como: 

Ba2+
(aq)  +  SO4

2-
(aq)  →    BaSO4(s) 

Observe que os ânions dos sais de bário solúveis e os cátions dos sais de sulfato solúveis 

utilizados não participam do processo de precipitação, não sofrem transformação 

química.  

Outro processo de formação de precipitado é o cloreto de prata (AgCl). Nesta 

reação, quando se mistura cloreto de sódio e nitrato de prata e precipita cloreto de prata 

estão envolvidos somente os íons Ag+ e os íons Cl- e a equação pode ser expressa como: 

Ag+ 
(aq) + Cl- 

(aq)    →     AgCl(s) 

 

Quadro 5 – Regras práticas para escrever equações iônicas  

 

Uma grande parte das reações químicas em solução aquosa ocorrem entre íons e a forma 

mais adequada para expressar essas reações é por meio de equações iônicas. A equação iônica 

deve representar apenas os reagentes e produtos que participam na transformação química.  

I. São escritos como íons: 

▪ Todos os eletrólitos fortes, por exemplo:  

HCl:H+,Cl-  

HNO3: H+, NO3
-  

H2SO4: H+, SO4
2-   

II. São escritos como fórmulas dos compostos:  

▪ Todos os sólidos, por exemplo: BaSO4, AgCl. 

▪ Todos os gases, por exemplo: CO2, NO, H2S, HCl (quando puro é gás), NH3. 

▪ Todos os eletrólitos fracos solúveis, por exemplo: HNO2, HCN, CH3COOH, 

H2O, H2CO3. 

▪ Maioria dos compostos orgânicos solúveis; por exemplo: açúcar 

(C12H22O11), álcool etílico (C2H5OH), vinagre (CH3COOH) 

III. Considerar as regras de solubilidade (Quadro 7 e 8) é importante para representar corretamente 

os compostos como íons ou fórmula para expressar a reação.  

  Fonte: Modificado do material da disciplina elaborado por Iamamoto et al. (2015)1

 
1 IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, M.L.A.M. Material da disciplina de 

Química Analítica da USP, 2015. 
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Quadro 6 – Convenções adotadas para a escrita de reações químicas 

 
 

O equilíbrio químico, é um sistema dinâmico. A princípio, um sistema sempre estará 

em equilíbrio. Então, a convenção adotada para a flexa simples (→) será utilizada quando a 

formação dos produtos for favorecida, como por exemplo nas reações de ionização ou 

solubilização completa, neutralização, precipitação entre outras.  

Exemplos: 

Ionização/Solubilidade (ácido forte) em água:  HCl(g) + H2O(l)    →    H3O+ + Cl-
(aq) 

Neutralização:  CH3COOH(aq)  +  OH-
(aq)  →    CH3COO-

(aq) +  H2O(l) 

Precipitação:  Ba2+
(aq)  CO3

2-
(aq)   →     BaCO3(s) 

Solubilizações: CaCl2(s) + H2O(l)     →        Ca+
(aq) + 2 Cl-

(aq)      (CaCl2(s), sal solúvel) 

  CaCO3(s)  +   CH3COOH(aq)   →      Ca2+
(aq)  +  HCO3

-
(aq) + CH3COO-

(aq) 

   BaCO3(s)  +   H+
(aq)   →         Ba2+

(aq)  +  HCO3
-
(aq)  

                                     HCO3
-
(aq)   +   H+

(aq)   →         CO2(g)  + H2O(l) 

 

A convenção adotada para a flecha do tipo reversível ( ) será utilizada em 

reações de equilíbrio químico heterogêneo (envolvendo precipitados), ácido base, redox etc. 

Exemplos: 

Equilíbrio heterogêneo: BaCO3(s)    Ba2+
(aq)  +  CO3

2-
(aq) 

Equilíbrio ácido-base: CH3COOH(aq)  + H2O(l)    CH3COO-
(aq)   +  H3O+

(aq)   

Solubilidade de gás (ácido fraco) em água: CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq) 

  Fonte: Modificado do material da disciplina elaborado por Iamamoto et al. (2015) 

Avaliação: Processual, resolução dos exercícios e feedback. 

Bibliografia:  IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, 

M.L.A.M. Material da disciplina de Química Analítica da USP, 2015. 
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4.2 Ionização de ácidos e bases (SEMANA II) 

 

Público Alvo: Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio. 

 

Problematização: Aprendizagem do conteúdo equilíbrio químico no Ensino Médio. 

 

Objetivos: Conhecer a natureza dos ácidos e bases por meio dos valores das constantes 

de ionização e aprender o significado das equações de equilíbrio. 

 

Conteúdos: Reação de ionização de ácido forte; Reação de ionização de ácido fraco; 

Reação de ionização de ácido fraco com base forte; Reação de ionização do gás carbônico. 

 

Descrição do conteúdo e dinâmica: Os materiais que devem ser disponibilizados aos 

estudantes: Quadro 5 – Regras práticas para escrever equações iônicas; Quadro 6 – 

Convenções adotadas para a escrita de reações químicas; Quadro 7 – Constante de 

ionização de alguns ácidos; Quadro 8 – Ácidos e Bases de Bronsted Lowry, produto 

iônico da água (Kw); Quadro 9 – Constante de ionização de algumas bases. 

 

a) O conteúdo abaixo é apresentado na forma dialogada com exercícios sobre o mesmo 

que devem ser resolvidos durante o desenvolvimento da aula; 

 

b) Na resolução dos diferentes exercícios, por exemplo, para representar um ácido se forte 

ou fraco recorre-se ao Quadro 7 para consulta aos valores de constante de ionização, ao 

Quadro 5 para representar o processo de ionização e o Quadro 6 para verificar se o 

processo é reversível ou não. Dessa forma representar a transformação química por meio 

de equações iônicas.  O caso do gás carbônico merece atenção uma vez que a 

representação deve ser reversível num sistema fechado e irreversível num sistema aberto; 

 

c) Um conteúdo a ser destacado nessa aula é a reação de neutralização no qual se introduz 

a teoria ácido-base de Bronsted Lowry e a relação com a formação do produto iônico da 

água (Quadro 8).  
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Reação de ionização de ácido forte: Para introduzir reações químicas vamos 

propor inicialmente a escrita de algumas reações envolvendo equilíbrio ácido-base. 

Assim, será analisado um processo de solubilização do gás ácido clorídrico quando no 

estado puro borbulhando em água. O aluno terá que conhecer a natureza do ácido 

clorídrico, recorrendo à tabela de constante de ionização (Quadro 7). Verifica-se que o 

HCl é um ácido forte pelo valor da constante extremamente alta (Ka = 1X106). No entanto, 

como foi estudado em semestres anteriores, o HCl quando puro é gasoso e a ligação é 

covalente e altamente polar, que em água se dissolve prontamente porque tem forte 

atração por moléculas de água. Consultando as regras para escrever equações iônicas 

(Quadro 5), o gás é escrito como molécula e a água que é um eletrólito fraco e, portanto, 

escrito como molécula também . Além disso, a flecha é simples, porque o ácido clorídrico 

está totalmente ionizado (Quadro 6). Daí, pode-se também concluir que se trata de um 

eletrólito forte. O aluno dessa forma consegue descrever o processo de solubilização do 

ácido clorídrico por meio da equação iônica:  

 

HCl(g) + H2O(l)    →    H3O
+ + Cl-

(aq) 

 

Reação de ionização de um ácido fraco: Vimos o HCl como um ácido forte e a 

seguir daremos um exemplo de ácido fraco. Assim, será proposto que o aluno escreva a 

ionização do ácido acético em água. O aluno terá que conhecer a natureza do ácido 

acético, recorrendo à tabela de constante de ionização (Quadro 7). Verifica que o 

CH3COOH é um ácido fraco pelo valor da constante ser baixa (Ka = 1,8X10-5). Portanto, 

o ácido acético se ioniza parcialmente em água e os íons H+ e CH3COO- estão em 

equilíbrio com o CH3COOH, deve ser representado pela flecha reversível (Quadro 6) e 

expressa como a equação iônica de equilíbrio: 

 

CH3COOH(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) 
 + CH3COO-

(aq) 

Ka = [H3O
+] [CH3COO-] = 1,8 x 10-5 

[CH3COOH] 

 

Portanto, o baixo valor de Ka indica ionização muito pequena, e expressa a relação das 

quantidades de H3O
 + e CH3COO- muito menores (numerador) que a quantidade de 

CH3COOH muito maior (denominador). Neste caso, o processo é reversível e representa 
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um ácido fraco, eletrólito fraco. A água não é representada na equação de equilíbrio por 

estar em quantidade muito grande (considerada atividade = 1) e se mantém praticamente 

constante em relação as outras espécies químicas presentes.  

 

Reação de neutralização de ácido fraco com base forte: O que aconteceria caso 

fosse adicionado à solução de ácido acético uma base como hidróxido de sódio? Nesse 

caso, o ácido acético reagirá com a base forte. Consultando as regras para escrever 

equações iônicas (Quadro 5) escrever como molécula o ácido fraco, neste caso o 

CH3COOH e como íon o eletrólito forte, Na+ e OH-. No entanto, na equação iônica 

representamos apenas as espécies que sofrem transformação química. Dessa forma, os 

íons Na+ não sofrem transformação química, portanto podem ser cancelados.  

 

CH3COOH(aq)  + Na+ 
(aq)  

 + OH- 
(aq)   →    CH3COO-

(aq)  
  +    Na+

(aq)  
  + H2O(l) 

CH3COOH(aq)  + OH- 
(aq)   →    CH3COO-

(aq)  
  +    H2O(l) 

 

Neste caso, se observa que o CH3COOH atua como ácido de Bronsted e Lowry porque 

doa prótons. E OH- atua como uma base recebendo prótons (Quadro 8).  

 

CH3COOH(aq)        +         OH-
(aq)         →       CH3COO- 

(aq)  
           +         H2O(l)  

     Ácido                          base                        íon acetato                        água  

                                                           (base conjugada)     (ácido conjugado) 

   

Por que a flecha não é reversível nesse caso? OH- é uma base que tem grande afinidade 

por H+, uma vez que a água é eletrólito muito fraco (Kw = 1x10-14) (Quadro 7). Explicar 

nesta etapa como a reação de autoionização da água e a dedução do produto iônico da 

água (Kw). (Quadro 8).  

 

Assim, OH- reage instantaneamente com todo ácido acético e forma CH3COO-
 e H2O 

como produto, portanto a reação é representada pela flecha simples (Quadro 6).  

 

Reação de ionização do gás carbônico: Outro exemplo, é o que acontece com o 

refrigerante quando o estudante consegue observar na prática que contém gases 

dissolvidos. A substância dissolvida é o gás carbônico, de natureza ácida. A sua 

propriedade também pode ser relacionada com a observação de quando o refrigerante é 

aberto a pressão diminui e o gás escapa. Se esse gás escapa significa que ele é pouco 
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solúvel. Para representar a reação, consultando as regras práticas para escrever equações 

iônicas (Quadro 5): o gás carbônico deve ser representado como molécula. O ácido 

carbônico, que é um ácido fraco, e de acordo com a convenção adotada (Quadro 6) a 

flecha é reversível, quando num sistema fechado. Essa solubilidade pode ser representada 

pelo equilíbrio abaixo: 

 

CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq) 

Prosseguindo a análise, com a consulta à tabela da constante de ionização (Quadro 7), o 

ácido carbônico é um ácido fraco e em água a ionização do primeiro hidrogênio é 

representado como:  

H2CO3(aq) + H2O(l).  HCO3
-
(aq) + H3O

+
(aq). 

Ka1 = [H3O
+] [HCO3

-] = 4,2 x 10-7 

[H2CO3] 

 

O valor de Ka1=4,2 x 10-7 é muito baixo o que significa uma ionização muito pequena, 

portanto um ácido fraco, eletrólito fraco.  

 

Dessa forma o estudante poderá interpretar adequadamente o que ele observa de 

acordo com os conceitos aprendidos sobre as propriedades do gás carbônico. Como 

colocado abaixo: 

Primeira situação com refrigerante: quando está em repouso e em temperatura 

ambiente: 

Inicialmente: H2CO3(aq) + H2O(l)  HCO3
-
(aq) + H3O

+
(aq). 

Com o tempo, devido à baixa solubilidade do gás carbônico, num sistema aberto e à 

temperatura ambiente, o CO2 tende a “escapar” da solução, 

H2CO3(aq)  CO2(g) + H2O(l).  

Dessa forma o sabor fica menos ácido, uma vez que a solução terá uma menor 

concentração de ácido carbônico.  

Segunda situação com refrigerante: quando está fechado e gelado: 

O gás carbônico, num sistema fechado é mantido em equilíbrio  

CO2(g) + H2O(l).  H2CO3(aq). 

 E mantém as suas propriedades ácidas:  
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H2CO3(aq) + H2O(l)  HCO3
-
(aq) + H3O

+
(aq). 

 

Quadro 7 – Constante de ionização de alguns ácidos 

 

 

ÁCIDO 

 

EQUAÇÃO QUÍMICA 

 

CONSTANTE DE 

IONIZAÇÃO 

(Ka), (Kh) 

Água H2O + H2O  H3O+ +OH- 1,00x10-14 (Kw*)                                     

Ácido Acético CH3COOH + H2O  H3O+ + CH3COO- 1,8X10-5 (Ka) 

Ácido Benzóico C6H5COOH + H2O  H3O + C6H5COO- 6,6X10-5 (Ka) 

Ácido Carbônico H2CO3 + H2O  H3O
+ + HCO3-

  

HCO3
- + H2O  H3O

+ + CO3
2- 

4,2X10-7 (Ka1) 

4,8X10-11 (Ka2) 

Ácido Clorídrico  HCL + H2O →  H3O
+ + Cl- 1X106 (Ka) 

Ácido Fórmico HCOOH + H2O  H3O
+ + HCOO-

  2,1X10-4 (Ka) 

Ácido Fosfórico H3PO4 + H2O  H3O
+ + H2PO4

- 

H2PO4 
- + H2O  H3O

+ + HPO4
-2 

HPO4
-2 + H2O  H3O

+ + PO4
-3 

7,5X10-3 (Ka1) 

6,2X10-8 (Ka2) 

2,0X10-13 (Ka3) 

Ácido Nítrico HNO3 + H2O →  H3O
+ + NO3

- 2,3X10 (Ka) 

Ácido Nitroso HNO2 + H2O  H3O
+ + NO2

- 4,5X10-4 (Ka) 

Ácido Oxálico H2C2O4 + H2O  H3O
+ + HC2O4

- 

HC2O4
-+ H2O  H3O

+ + C2O4
2- 

6,3X10-2 (Ka1) 

6,3X10-5 (Ka2) 

Ácido Sulfúrico H2SO4 + H2O →  H3O
+ + HSO4

- 

HSO4
-
 + H2O  H3O

+ + SO4
-2 

Muito alta (Ka1)  

1,26X10-2 (Ka2) 

Ácido Sulfuroso H2SO3 + H2O  H3O
+ + HSO3

- 

HSO3
-
 + H2O  H3O

+ + SO3
-2 

1,6X10-2 (Ka1) 

1,3X10-7 (Ka2) 

Ácido Sulfídrico H2S + H2O  H3O
+ + HS- 

HS- + H2O  H3O
+ + S2- 

1,0X10-7 (Ka1) 

1,3X10-13 (Ka2) 

*Veja a explicação  no Quadro 8 – Ionização da água e Kw. 

Fonte adaptado de MOELLER; O’CONNOR, 1972; RUSSEL, 1981; ATKINS; JONES, 2000 
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Quadro 8 – Ácidos e Bases de Bronsted e Lowry, produto iônico da água (Kw) 

 
Dentre as diversas teorias sobre os aspectos químicos de ácidos e bases, a que é mais adequada e 

permite tratamento matemático mais fácil é a teoria de Brønsted e Lowry. Esta teoria estabelece que um 

ácido é um doador de próton, e uma base é um receptor de próton.  

Exemplos: 

O ácido acético pode doar prótons à água e a outros compostos,  

portanto é um ácido. Na seguinte reação a água atua como base: 

 

CH3COOH          +          H2O            CH3COO-          +          H3O+                Ácido                          

base                   íon acetato               íon hidrônio   

                                                    (base conjugada)     (ácido conjugado) 

 

A amônia pode aceitar prótons da água ou de outros compostos, portanto é uma base.                                                      

A água atua como ácido na seguinte reação: 

NH3          +           H2O             NH4
+           +           OH- 

base                        ácido                  íon amônio              íon hidroxila 

                                                     (ácido conjugado)     (base conjugada) 

 

A água pode se ionizar de acordo com a reação, autoionização da água: 

 

H2O           +           H2O             H3O+         +           OH- 

             base                         ácido         íon hidrônio           íon hidroxila 

                                               (ácido conjugado)   (base conjugada) 

Ou na forma abreviada: 

               H2O            H+ + OH-             

A constante de equilíbrio para esta expressão, a 25o C é dada por: 

Keq =      
][

]O][[

2OH

HH −+

= 1,8 x 10-16 

Keq x [H2O] = Kw 

Em solução diluída, [H2O] = 55,5 mol L-1 e a concentração da água praticamente não varia nestas 

circunstâncias,  

                                                                 Kw = 1,8 x 10-16 x 55,5 

Kw = [ H3O+] [OH-] = 1,00 x 10-14 

De fato, sempre que ocorre um processo de equilíbrio químico em solução diluída, com água 

participando da reação, o termo [H2O] é omitido, e usa-se o termo Kw, produto iônico da água. 

Em água pura temos: [H+] = [OH-] = wK = 10-7
                

Fonte: Modificado do material da disciplina elaborado por Iamamoto et al. (2015)1

 
1 IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, M.L.A.M. Material da disciplina de 

Química Analítica da USP, 2015. 
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Quadro 9 – Constante de ionização de algumas bases 

 

 

BASE 
EQUAÇÃO QUÍMICA CONSTANTE 

Acetato CH3COO- + H2O  CH3COOH + OH- 5,6X10-10 (Kb) 

Amônia NH3  + H2O  NH4
+ + OH- 1,8X10-5 (Kb) 

Anilina C6H5NH2 + H2O  C6H5NH3 + OH- 3,8X10-10 (Kb) 

Carbonato CO3
-2  + H2O  HCO3

-  + OH- 

HCO3
- + H2O  H2CO3  + OH- 

2,1X10-4 (Kh1) 

2,4X10-8 (Kh2) 

Cianeto CN-  + H2O  HCN  + OH- 2,1X10-5 (Kh) 

Fosfato PO4
3- + H2O HPO4

2- + OH- 

HPO4
2- + H2O H2PO4

- + OH- 

H2PO4
-
 
 + H2O H3PO4 

 + OH- 

5,0X10-2 (Kh1) 

1,6X10-7 (Kh2) 

1,3X10-12 (Kh3) 

Fluoreto F-  + H2O  HF  + OH- 1,5X10-11 (Kh) 

Metilamina (CH3)2NH + H2O (CH3)2NH2
+ + OH- 5,1X10-4 (Kh) 

Nitrito NO2
- + H2O HNO2+ OH- 2,2X10-11 (Kh) 

Oxalato C2O4
-2 + H2O HC2O4

-+ OH- 1,6X10-10 (Kh) 

Silicato SiO3
2- + H2O  HSiO3

- + OH- 

HSiO3
- + H2O  H2SiO3 

 + OH- 

1,6X10-3 (Kh1) 

3,1X10-5 (Kh2) 

Sulfato SO4
2- + H2O  HSO4

- + OH- 8,8x10-13 (Kh1) 

Sulfeto S2- + H2O  HS- + OH- 

HS- + H2O  H2S  + OH- 

7,7X10-2(Kh1) 

1,0X10-7 (Kh2) 

Sulfito SO3
2- + H2O  HSO3

- + OH- 

HSO3
- + H2O  H2SO3 

 + OH- 

1,3X10-8 (Kh1) 

6,3X10-13 (Kh2) 

Fonte adaptado de MOELLER; O’CONNOR, 1972; RUSSEL, 1981; ATKINS; JONES, 2000 

 

Avaliação: Processual, resolução dos exercícios e feedback 

 

Bibliografia:  IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, 

M.L.A.M. Material da disciplina de Química Analítica da USP, 2015. 
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4.3 Solubilidade (SEMANA III) 

 

Público Alvo: Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio 

 

Problematização:  Aprendizagem do conteúdo equilíbrio químico no Ensino Médio 

 

Objetivos: Estabelecer por meio da equação iônica e consulta à tabela, que o aluno 

consiga saber quais compostos são solúveis e quais compostos precipitam. 

 

Conteúdos: Misturas que não formam precipitados; Misturas que formam precipitados. 

 

Descrição do conteúdo e dinâmica: Os materiais que devem ser disponibilizados aos 

estudantes: Quadro 6 – Convenções adotadas para a escrita de reações químicas; Quadro 

10 – Regras de Solubilidade de alguns compostos solúveis; Quadro 11 – Regras de 

Solubilidade de alguns compostos pouco solúveis. 

 

a) O conteúdo abaixo é apresentado na forma dialogada com exercícios sobre o mesmo 

que devem ser resolvidos durante o desenvolvimento da aula;  

 

b) Na resolução dos diferentes exercícios, por exemplo, será proposto que o aluno escreva 

uma equação iônica para a reação entre soluções aquosas de BaCl2 e Na2SO4 para formar 

BaSO4 e NaCl. Os produtos precipitam? Para responder o estudante tem que recorrer às 

regras de solubilidade (Quadro 10). A formação de precipitados é adotada como flecha 

simples (Quadro 6). Assim, o aluno dessa forma consegue descrever o processo por meio 

da equação iônica. 

 

As regras de solubilidade para compostos iônicos em solução aquosa são 

importantes, pois ajudam a prever se a reação química envolve ou não a formação de 

precipitado. Este conteúdo é importante para estabelecer estratégias para que o aluno 

consiga saber os compostos que são solúveis e quais compostos precipitam. A seguir 

abordaremos alguns sistemas envolvendo a formação ou não de precipitados.  
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Misturas que não formam precipitados: Neste caso será proposto que o aluno 

avalie o que ocorre quando se mistura uma solução de cloreto de sódio (NaCl) com 

solução de nitrato de cálcio (Ca(NO3)2). O aluno terá que utilizar as regras de solubilidade 

(Quadro 10). - Todos os cloretos são solúveis em água, exceto Hg2
2+, Ag+ e Pb2+

. - Todos 

os nitratos são solúveis em água. Conclui-se que todos os compostos envolvidos são 

solúveis em água, portanto considerados eletrólitos fortes uma vez que se dissociam 

totalmente em solução aquosa. O aluno dessa forma consegue concluir que não ocorre 

transformação química e o processo não é representado por equação iônica, uma vez que 

todas as espécies estão sob a forma de íons. 

 

Misturas que formam precipitados: O problema a seguir é saber o que acontece 

quando se mistura uma solução de cloreto de sódio e de nitrato de prata. Ambas solúveis 

em água antes da mistura, na solução de cloreto de sódio, existem íons de Na+ e Cl- e na 

solução aquosa de nitrato de prata, existem íons de NO3
- e Ag+. Ocorre precipitação 

quando mistura essas soluções? Nitrato de sódio é solúvel em água? Cloreto de prata é 

solúvel em água? Então, o aluno terá que utilizar o quadro de regras de solubilidade 

(Quadro10). - Todos os cloretos são solúveis em água, exceto Hg2
2+, Ag+ e Pb2+

.  - Todos 

os nitratos são solúveis em água. Conclui-se que, ao misturarmos as soluções acima, o 

nitrato de sódio não forma precipitado e que o cloreto de prata precipita e deve ser 

representada na forma molecular. A convenção adotada para a escrita de equações iônicas 

no caso da formação de precipitado será representada como flecha simples (Quadro 6). 

Os íons que não participam do processo de transformação química são cancelados. O 

aluno dessa forma consegue descrever o processo por meio da equação iônica: 

 

Na+
(aq.) + Cl-

(aq.) + Ag+
(aq.) + NO3

-
(aq.)  → AgCl(s)  + Na+

(aq.) + NO3
-
(aq.) 

Ag+
(aq.)  + Cl-

(aq.) → AgCl(s)  (reação de precipitação) 

Continuando a análise do quadro das regras de solubilidade. O que aconteceria se 

misturarmos solução de nitrato de bário e carbonato de sódio? Verificando no Quadro 11 

- Todos os carbonatos são pouco solúveis, exceto os carbonatos de metais alcalinos e 

amônio. Conclui-se que carbonato de bário precipita (Quadro 11) e nitrato de sódio é 

solúvel (Quadro 10). Neste caso na formação do precipitado será representada como 

flecha simples (Quadro 6).  Portanto, de acordo com as regras de escrita de equações 
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iônicas os íons que não sofrem transformação química são cancelados de acordo com a 

equação abaixo: 

 

Ba2+
(aq.) + 2 NO3

-
(aq.) + 2 Na+

(aq.)  + CO3
2-

(aq.)   → BaCO3(s) + 2 Na+
(aq.) + 2 NO3

-
(aq 

Ba2+
(aq.) + CO3

2-
(aq.)   → BaCO3(s) 

 

Nesse caso será proposto que o aluno escreva uma equação iônica para a reação entre 

soluções aquosas de BaCl2 e Na2SO4 para formar BaSO4 e NaCl. Os produtos precipitam? 

Para responder o estudante tem que recorrer as regras de solubilidade (Quadro 10). -Todos 

os sulfatos são solúveis em água, exceto Ba2+, Sr2+, Hg2+, Pb2+ e moderadamente solúvel: 

Ag+ e Ca2+. Conclui-se que o sulfato de bário é pouco solúvel em água. E o NaCl é solúvel 

em água (Quadro 10). Como vimos anteriormente para a formação de precipitados será 

adotada como flecha simples (Quadro 6). O aluno dessa forma consegue descrever o 

processo por meio da equação iônica: 

 

Ba2+
(aq) +  2 Cl-

(aq) +  2 Na2+
(aq) +  SO4

2-
(aq) → BaSO4(s) +  2 Na2+

(aq) + 2 Cl-
(aq) 

Ba2+
(aq.) +   SO4

2-
(aq.)   →  BaSO4(s)   (reação de precipitação) 

Para essa mesma regra, o estudante consegue descrever o processo da reação entre 

Pb(NO3)2  e  Na2SO4 produzindo o PbSO4 insolúvel e o NaNO3 solúvel por meio da 

equação iônica: 

 

Pb2+
(aq.) + 2NO3

-
(aq.)   + 2Na+

(aq.) + SO4
2-

(aq.)  →  PbSO4(s) + 2Na+ + 2NO3
-
(aq.) 

Pb2+
(aq.) + SO4

2-
(aq.)   →   PbSO4(s)  (reação de precipitação) 

 

Quadro 10 – Regras de Solubilidade de alguns compostos solúveis 

 

COMPOSTOS SOLÚVEIS 
EXCEÇÕES 

Metais alcalinos e íon amônio - NH4
+ 

 

Alguns compostos de Li+, KClO4 e NH4ClO4 

Cloretos (Cl-), Brometos (Br-) e Iodetos (I-) Hg2
2+, Ag+ e Pb2+* 

Nitratos (NO3
-) _______ 

Sulfatos (SO4
2-) Ca2+*, Ba2+, Sr2+, Hg2+, Ag+* e Pb2+ 

Acetatos (CH3CO2
-) Hg2

2+ e Ag+ 

*Moderadamente Solúvel  

Fonte adaptado de MOELLER; O’CONNOR, 1972; RUSSEL, 1981; ATKINS; JONES, 2000 
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Quadro 11 – Regras de Solubilidade de alguns compostos pouco solúveis 

 

COMPOSTOS POUCO SOLÚVEIS 
EXCEÇÕES 

Sulfetos (S2-) e Selenetos (Se2-) 
Metais Alcalinos, NH4

+ 

Óxidos (O2-) e Hidróxidos (OH-) Metais Alcalinos, Ba2+*, Sr2+* e Ca2+* 

Carbonatos (CO3
2-), Oxalatos (C2O4

2-) e Fosfatos 

(PO4
3-) 

Metais Alcalinos e NH4
+ 

Fluoretos (F-) Metais Alcalinos, Ag+, NH4
+ e Li+* 

*Moderadamente Solúvel  

Fonte adaptado de MOELLER; O’CONNOR, 1972; RUSSEL, 1981; ATKINS; JONES, 2000. 

 

Avaliação: Processual, resolução dos exercícios e feedback. 

 

Bibliografia:  IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, 

M.L.A.M. Material da disciplina de Química Analítica da USP, 2015. 

 

4.4 Celobar®: utilizando os conceitos de equilibrio químico – Sala de Aula Invertida 

(SEMANA IV) 

 

Público Alvo: Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio 

 

Problematização: Aprendizagem do conteúdo equilíbrio químico no Ensino Médio 

 

Objetivos: Aplicar os conceitos de equilíbrio químico através da metodologia ativa sala 

de aula invertida. 

 

Conteúdos: Constante de ionização de algumas bases; Regras de Solubilidade de alguns 

compostos solúveis; Regras de Solubilidade de alguns compostos pouco solúveis 

 

Dinâmica e descrição do conteúdo: Os materiais que devem ser disponibilizados aos 

estudantes: Quadro 9 – Constante de ionização de algumas bases; Quadro 10 – Regras de 

Solubilidade de alguns compostos solúveis; Quadro 11 – Regras de Solubilidade de 

alguns compostos pouco solúveis. 
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Antes da aula: Uma semana antes da aula o professor disponibilizará um artigo sobre 

Relato do caso Celobar®: TUBINO, M.; SIMONI, J. A. Refletindo sobre o caso 

Celobar®. Quimica Nova.v. 30(2), 2007. Após a leitura do artigo, o aluno deverá anotar 

as dúvidas e entendimentos sobre o tema relacionado com as aulas das semanas I, II e III.  

 

Durante a aula: Socialização dos alunos sobre a leitura e o professor como mediador: 

 

Relato do caso Celobar® (TUBINO; SIMONI, 2007): Em 2003 foi noticiada no 

Brasil a morte de vinte pessoas após terem ingerido o produto Celobar®, medicamento 

que consiste em uma suspensão de sulfato de bário em água usado para fins de contraste 

radiológico para o estômago. O laboratório farmacêutico obteve o sulfato de bário a partir 

de carbonato de bário. O produto final continha contaminação de carbonato de bário. 

Sabe-se que o íon bário é muito tóxico.  

 

Tematizando:  

Aplicando os conceitos científicos aprendidos  para explicar a causa dos efeitos 

deletérios do medicamento contaminado.  

- Qual é a espécie responsável pela toxicidade? Pela descrição deve ser o íon bário.  

Sabe-se que o sulfato de bário é pouco solúvel em água (Quadro 10).  

- Por que o sulfato de bário quando puro não é tóxico? Porque não libera bário na 

acidez do estômago. O sulfato bário é um composto pouco solúvel em água 

(Quadro 10) e não dissolve em ácido e pode ser explicado em parte pelo fato do 

ânion sulfato ter muito pouca afinidade por H+ (Quadro 9) de acordo com a 

constante de hidrólise na equação abaixo: 

 

SO4
2- + H2O  HSO4

- + OH- 

Kh = [HSO4
-] [OH-] = 8,8 x 10-13 

[SO4
2-]  

 

- O que a contaminação do carbonato de bário tem a ver com o efeito tóxico do 

medicamento? O carbonato de bário também é um composto pouco solúvel em 

água (Quadro 11). Como o íon bário é liberado no organismo? Sabe-se que o suco 
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gástrico é ácido. O que acontece nesse meio com o carbonato de bário? O que 

acontece com o íon carbonato na presença de íons hidrogênio?  

 

H2CO3 + H2O  H3O
+ + HCO3- 

Ka1 = [H3O
-] [HCO-3] = 4,2 x 10-7 

[H2CO3]  

 

HCO3
- + H2O  H3O

+ + CO3
2- 

Ka2 = [H3O
+] [CO3

2-] = 4,8 x 10-11 

[HCO3
-]  

 

O ânion carbonato tem grande afinidade por H+, porque tanto o ácido carbônico 

como o íon bicarbonato atuam como ácido fraco. Então, carbonato de bário em 

ácido forma ácido carbônico liberando íons bário, ocorrendo a dissolução de 

carbonato de bário liberando íons bário causando o envenenamento.  

 

BaCO3 (s) + H+
(aq)   HCO3

-
(aq) + Ba2+

(aq) 

HCO3
-
(aq) + H+

(aq)    H2CO3(aq) 

H2CO3(aq)  CO2(g) + H2O(l) 

 

Depois da aula: Os alunos deverão fazer 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, refletindo sobre as 

seguintes perguntas: 

⮚ O que é Celobar®?  

⮚ Qual a sua composição?  

⮚ Qual a sua finalidade como medicamento?  

⮚ 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).  

⮚ Do ponto de vista do processo de produção quais as causas do problema 

relacionado ao Celobar®, expressando as reações químicas envolvidas. 
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Avaliação: Processual, avaliação e feedback da síntese elaborada pelo estudante. 

 

Bibliografia:  IAMAMOTO, Y; ASSIS, M. D; ABREU, D.G; COSTA, C.R; CAMPOS, 

M.L.A.M. Material da disciplina de Química Analítica da USP, 2015. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação pretende subsidiar a ação docente no ensino-aprendizagem de 

equilíbrio químico com uma orientação pedagógica por meio de propostas de sequências 

didáticas para o processo de ensino-aprendizagem de conceitos fundamentais de 

equilíbrio químico. Dessa forma, a proposta de sequência didática tem como ponto de 

partida a representação de reações químicas como equações iônicas em solução aquosa. 

Por meio destes conteúdos e articulando-os com o conjunto de dados da área de química 

(Quadros), consegue-se desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de conceitos 

científicos de: constantes de equilíbrio, de ionização, produto iônico da água, 

solubilização de compostos, eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, formação de 

precipitados, teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. A sequência didática é concluída 

com a aplicação dos conceitos de equilíbrio químico por meio da estratégia de sala de 

aula invertida para explicar a causa do acidente Celobar® (medicamento usado para 

contraste radiológico de estômago). Este trabalho tem a finalidade de apontar caminhos 

para os professores na superação das dificuldades recorrentes no ensino-aprendizagem 

desse tema, em particular quando se considera a nova estrutura do Ensino Médio.  

Esse trabalho é decorrente das inquietações que surgiram com a mudança da 

estrutura do Ensino Médio considerando a formação em serviço do professor.  O ato de 

ensinar mudou completamente nesses últimos anos e o sistema educacional brasileiro 

necessita ouvir e refletir juntamente com os professores, dando subsídios para que o 

docente prepare as futuras gerações e construa um futuro melhor. 
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