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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta monografia temos como objetivo geral fazer um levantamento de concepções 

sobre o conceito de reações químicas e propor atividades experimentais para o ensino desse 

conceito, considerando a grande dificuldade dos alunos em compreender os fenômenos 

químicos. Essa categorização foi realizada em termos da noção do perfil conceitual 

(MORTIMER, 1995). O perfil conceitual foi escolhido para guiar nossa categorização devido 

à familiarização dessa teoria com nossos estudos, já usada em trabalhos anteriores. 

Nas aulas de química, observa-se a confusão que alguns alunos fazem, por exemplo, 

ao não saberem distinguir uma transformação química de uma física. Para este trabalho, 

consideramos que uma pesquisa feita no desenvolvimento histórico deste conceito e a análise 

dos vários significados atribuídos a ele em diversos contextos, pode contribuir para o seu 

ensino. Portanto, nas atividades experimentais propostas, uma discussão sobre esses vários 

significados é feita, com o objetivo de conscientizar os alunos de que existem diferentes 

formas de compreender as reações químicas, as quais podem ou não ser compatíveis com a 

visão científica, e que podem ser aplicados em outros contextos. Para estruturar essas idéias 

utilizamos o referencial teórico do perfil conceitual, buscando discutir e categorizar as várias 

concepções sobre as reações químicas em termos do perfil. Uma vez estruturadas as idéias, 

elas serviram como base para a proposição das atividades experimentais. Uma das finalidades 

dessa monografia é aprofundar alguns estudos já feitos em algumas universidades no Brasil e 

no mundo a cerca do processo de evolução conceitual a partir de perfis de concepções. Ela 

servirá como estudo preliminar para um projeto maior de pós-graduação. 

Diante do que foi dito acima, temos para esta monografia o seguinte problema de 

pesquisa: Como categorizar em termos do perfil conceitual as várias formas de 

compreensão do conceito de reações químicas e propor atividades experimentais para 

seu ensino? 

Na literatura em ensino de ciências, muitos trabalhos abordam a importância das 

concepções alternativas dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Desde a década de 

70, autores tentavam propor estratégias didáticas que incluíam essas concepções no processo 

de aprendizagem, num movimento que ficou conhecido como MCA (Movimento das 

Concepções Alternativas). Essas pesquisas trouxeram várias contribuições à área de ensino 

das ciências, principalmente na proposição de modelos de ensino. Buscaram propor 

estratégias de ensino nas quais, em seu processo, essas idéias informais eram consideradas. A 
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maioria das estratégias propostas contemplava o modelo de mudança conceitual, pelo qual o 

aluno abandona suas concepções prévias ao perceber que essas são incompatíveis com o 

conhecimento científico. Segundo esse modelo, as concepções dos alunos são substituídas 

pelo saber científico a partir do momento que eles encontram várias contradições e/ou 

problemas nessas idéias (POSNER et al 1982 apud CARVALHO et al, 2004). Para Mortimer 

(1996) o modelo de mudança conceitual foi proposto, inicialmente, para explicar ou descrever 

"as dimensões substantivas do processo pelo qual os conceitos centrais e organizadores das 

pessoas mudam de um conjunto de conceitos a outro, incompatível com o primeiro" (p. 21). 

'Mudança conceitual' se tornou sinônimo de 'aprender ciência' (NIEDDERER; GOLDBERG; 

DUIT, 1991 apud MORTIMER, 1996). 

Alguns trabalhos de pesquisa buscam identificar semelhanças de tais concepções com 

idéias surgidas no desenvolvimento histórico dos conceitos, outros identificam as origens de 

tais concepções na vivência cotidiana do aluno e em contextos variados. Autores, como 

Carvalho et al (2004), apontam para a importância dessas concepções na construção de uma 

aprendizagem mais significativa dos conceitos científicos e buscam propor abordagens ao 

ensino nas quais sejam consideradas idéias informais dos alunos, sem necessariamente gerar 

conflitos de idéias. É nesse sentido que na noção de perfil conceitual (MORTIMER, 1995), é 

proposto que idéias informais dos alunos podem coexistir com os conceitos científicos. 

Após a aplicação de estratégias didáticas que adotavam o modelo de mudança 

conceitual como foco principal, houve um desgaste natural desse modo de ensino pelo fato 

dos resultados de aprendizagem não responderem às expectativas das pesquisas. Críticas 

começaram a surgir, pois foi observado que as concepções alternativas dos alunos não 

mudavam. Constatou-se que elas dificilmente são abandonadas, pois são resistentes à 

mudanças (SILVA; AMARAL, 2006 apud MORTIMER, 1996). O fato de que concepções 

anteriores prevalecem sobre as científicas, ensinadas na sala de aula, é aceitável considerando 

que, na maioria das vezes, os alunos não percebem nenhuma aplicabilidade dos conceitos 

científicos em seu dia-a-dia. Alguns autores, como Bachelard (1978), consideram que tais 

concepções, resistentes a mudanças, são obstáculos à aprendizagem de uma visão racional do 

conceito científico. O autor denomina algumas dessas concepções de obstáculos 

epistemológicos.  

A noção de perfil conceitual vem contribuir com uma proposta de ensino na qual se 

considera que as concepções alternativas dos alunos, tidas como ‘obstáculos 

epistemológicos’, tenham um contexto para sua aplicação. Portanto, um dos objetivos do 

ensino é fazer com que o aluno tenha consciência dos vários significados que um determinado 
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conceito possa adquirir. Afinal, o mesmo conceito pode ter várias visões diferentes, porém 

uma não se torna mais importante que a outra, mas cada uma é aplicada em um contexto. Esse 

contexto é indicado a partir das zonas do perfil conceitual (MORTIMER, 1995).  

Alguns perfis conceituais já foram propostos na literatura. Idéias relativas a conceitos 

como entropia, calor e reações químicas foram estruturadas em termos do perfil. Diante disso, 

observa-se a importância da utilização do perfil conceitual como ferramenta no ensino de 

conceitos científicos. 

Ao estarmos tratando do conceito de reações químicas e do seu ensino, 

apresentaremos uma pequena discussão sobre algumas atividades experimentais que podem 

ser realizadas na sala de aula ou no laboratório de ensino. Nessa perspectiva, as atividades 

experimentais no ensino de química ganha outro significado em relação àquelas realizadas em 

laboratórios de pesquisa. Numa visão positivista do ensino de ciências, os experimentos 

servem para comprovar uma ciência pronta e acabada, de outra forma, atividades com 

experimentos podem ser realizadas visando uma discussão conceitual e a aquisição de 

habilidades próprias da pesquisa – observação, inferência, análise e síntese – ampliando as 

oportunidades de aprendizagem dos conceitos (GIORDAN, 1999). 

Portanto, diante da problemática apresentada, este projeto tem os seguintes objetivos. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Geral 

• Fazer um levantamento das várias formas de entendimento do conceito de reações 

químicas categorizando em termos de um perfil conceitual e propor atividades 

experimentais para o seu ensino, promovendo o debate e discussão em sala de aula. 

1.1.2 Específicos 

• Levantar vários tipos de concepções sobre o conceito de reações químicas, 

encontradas em vários contextos; 

• Categorizar as várias visões encontradas em termos de um perfil conceitual; 

• Propor experimentos e discussões conceituais a partir da categorização. 

 

Para alcançar estes objetivos, aplicamos uma metodologia que compreende seis etapas, 

nas quais levantamos vários tipos de significados atribuídos ao conceito de reações químicas 

em vários contextos, categorizamos as mesmas e propomos um experimento para cada 

categoria (zona) visando promover debates em sala de aula. 



 10

Após a descrição da metodologia, apresentamos os resultados dos levantamentos, 

dividindo as concepções encontradas por contexto: levantamento bibliográfico (literatura), 

sala de aula, história da química e livros didáticos. Essas concepções, depois de categorizadas, 

foram divididas em zonas de um perfil conceitual. A partir de um quadro, apresentamos, de 

forma resumida, os experimentos propostos para cada zona do perfil conceitual, associado a 

uma possível discussão à cerca da visão correspondente à zona. 

 Após a apresentação dos resultados, expomos nossas considerações finais, assinalando 

para as possíveis contribuições deste trabalho nos estudos sobre como utilizar as concepções 

prévias dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Diante dos objetivos apresentados, que visam o levantamento de concepções e 

categorização das mesmas em termos de um perfil conceitual, discutiremos um pouco sobre a 

noção do perfil, mostrando alguns perfis conceituais propostos na literatura, além da possível 

articulação com as atividades experimentais. 

Também apresentaremos uma pequena discussão teórica sobre o papel da 

experimentação na sala de aula, a fim de fundamentar nossas propostas de experimentos 

explicitados no objetivo geral. Falaremos um pouco da evolução, do seu papel no passado e 

das novas perspectivas que fundamentam o seu uso nas aulas de ciências.  

 

2.1 A noção de Perfil Conceitual 

Trabalhos na literatura apresentam levantamentos de concepções alternativas de 

conceitos científicos. Esses levantamentos têm a finalidade de categorizar e analisar tais 

concepções, para, assim, saber as origens, as causas e que influência essas idéias prévias dos 

alunos têm no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos científicos. Na tentativa de 

usar essas concepções de forma efetiva na sala de aula e de explicar a resistência dessas 

concepções à mudanças, Mortimer (1996) propõe o modelo do perfil conceitual. Para ele:  

 
Essa noção permite entender a evolução das idéias dos estudantes em sala de aula 
não como uma substituição de idéias alternativas por idéias científicas, mas como a 
evolução de um perfil de concepções, em que as novas idéias adquiridas no 
processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com as idéias anteriores, 
sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente 
(MORTIMER, 1996 p.24).  
 

Para o autor, nessa noção, várias formas de pensar são influenciadas pelo contexto 

nas quais os conceitos são aplicados incluindo aquele no qual circulam valores sociais e 

culturais do indivíduo. Portanto, considerando o processo de construção do conhecimento 

científico, a gênese dos conceitos é entendida como parte de uma construção humana que 

varia com os contextos históricos e sociais, como propõe a abordagem sóciohistórica de 

Vygotsky. 

A noção do perfil conceitual está inserida na perspectiva sóciohistórica (ou 

sóciocultura) de Vygotsky. Essa visão de ciência vem contribuindo para vários estudos sobre 

o processo de significação em salas de aulas. Nessa perspectiva, os significados são vistos 

como polissêmicos e polifônicos criados na interação social e depois são internalizados pelo 

indivíduo (MORTIMER; SCOTT, 2002). A partir dessa definição, observamos a importância 
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dada às interações sociais entre os indivíduos e à linguagem no processo de construção do 

conhecimento. É a partir das interações que atribuímos vários significados aos fenômenos. 

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem é visto como a incorporação de novos 

significados àqueles já existentes. Em um perfil conceitual, os vários significados atribuídos 

aos conceitos estão dispostos em zonas de um perfil conceitual. Portanto, segundo a noção do 

perfil, o processo de aprendizagem se dá na construção de novas zonas no perfil conceitual do 

aluno (MORTIMER. 1996). A percepção dos vários significados (formas de pensar) de um 

conceito na sala de aula pode ser útil para compreender a evolução das idéias dos alunos, uma 

vez que novas concepções adquiridas no processo de ensino-aprendizagem podem coexistir 

com idéias anteriores. 

Um perfil conceitual é construído a partir de uma pesquisa no desenvolvimento 

histórico do conceito, e do levantamento de concepções sobre o conceito em foco, nos mais 

diversos contextos, inclusive a sala de aula. As idéias encontradas representam várias formas 

de ver e pensar o conceito em questão. Como já foi dito antes, essas representações são 

dispostas em zonas. Cada zona do perfil conceitual contém vários tipos de visões do conceito, 

porém com as mesmas características epistemológicas. De acordo com essa noção, as zonas 

do perfil correspondem a formas de pensar e falar a realidade, que convivem com outras 

formas diferentes num mesmo indivíduo (AMARAL; MORTIMER, 2001). 

Neste trabalho optamos por discutir algumas correntes epistemológicas que poderão 

ser úteis para a estruturação das concepções sobre reações químicas em zonas do perfil. Esses 

compromissos epistemológicos serão apresentados a seguir. 

  

2.1.1 Compromissos epistemológicos para as zonas do perfil conceitual 

 A maioria das propostas de perfil conceitual encontradas na literatura tomam por base 

a discussão da epistemologia histórica proposta por Bachelard (1996). Em sua proposta do 

perfil epistemológico, Bachelard considerava que todo conhecimento científico estava 

disperso em diferentes tipos de pensamentos filosóficos. Esses tipos de pensamento 

constituíam vários níveis de entendimento. Para ele uma única escola filosófica não seria 

suficiente para descrever todas as diferentes formas de pensar, quando se tenta expor e 

explicar um simples conceito (JUNIOR; TENÓRIO; BASTOS, 2007). O progresso científico, 

em toda sua complexidade, não conseguia ser explicado por apenas uma escola filosófica. 

Portanto, para explicar esse progresso, Bachelard estruturou idéias relativas a diferentes 

escolas filosóficas numa ordem em que as concepções representadas em cada uma delas 

representassem formas de pensar das mais simples a mais complexas. As concepções 
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ingênuas, de escolas filosóficas menos complexas, Bachelard caracterizou como obstáculos à 

formação do espírito científico. De forma resumida, iremos apresentar um pouco dessa 

discussão tomando por base o trabalho de Amaral (2004) e outros, quando propõem zonas 

para diferentes perfis conceituais. 

 

2.1.1.1 Zona realista 

 Bachelard (1996) divide esta zona em duas: realista e realista ingênua. Para o autor, a 

postura realista pode ser “buscada nas experiências mais íntimas do homem, sendo o seu 

princípio baseado nas preferências indestrutíveis formadas no inconsciente humano” 

(AMARAL, 2004 p.2). Em uma zona do perfil conceitual, isso poderia corresponder às 

concepções fundamentadas em observações e experiências vividas pelo indivíduo, sem o 

mínimo de questionamento ou reflexão. O fenômeno é aceito a partir de sua aparência 

fantástica, aparentemente sem explicação, causando sentimento de espanto a quem o vê. 

Observa-se esse espanto e falta de reflexão em citações contidas em obras de Geoffroy (1742, 

apud BACHELARD 1996, p.70): 

Outrora os gregos não conheciam o uso do ouro na medicina. Os árabes foram os 
primeiros que o recomendaram; misturavam-no em suas composições, depois de 
reduzi-lo em folhas. Achavam que o Ouro fortifica o coração, reanima as mentes e 
alegra a alma; por isso garantiam que é útil para a depressão, os tremores e as 
palpitações cardíacas. 

 
 Para Bachelard, concepções com características realistas são um forte obstáculo para a 

formação de um espírito científico crítico. Para ele, Geoffroy, na citação acima, “demonstrou 

uma hesitação própria do espírito que ainda não superou os obstáculos pré-científicos, o que 

resulta numa afirmação do seu respeito pela Escola Árabe” (AMARAL, 2004 p.3). É 

importante ressaltar que esse posicionamento de Bachelard resultou em críticas sobre a sua 

tendência em valorizar o conhecimento científico racional acima dos outros, o que foi 

defendido por outros estudiosos dos trabalhos do autor. 

 O realismo ingênuo é entendido como uma primeira experiência. Para Bachelard, a 

experiência primeira se apóia no sensualismo declarado ou não declarado (BACHELARD, 

1996). Para ele, a partir dessa experiência, colocada antes e acima da crítica, são constituídos 

conhecimentos frágeis e não formam uma base segura. Bachelard caracteriza a experiência 

primeira como o primeiro obstáculo epistemológico. São idéias intuitivas, que negam 

qualquer tipo de esforço da racionalidade, como mostra Bachelard (1996 p. 61) ao apresentar 

o significado do verbete ‘cinza’ na Encyclopédie de Becker: 

Queira Deus... que eu tenha amigos que me façam esse último favor; que um dia 
convertam meus ossos, secos e esgotados pelo longo esforço, em uma substância 
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diáfama, que permaneça inalterada pelos séculos afora e conserve sua cor genérica, 
não o verdor dos vegetais, mas sim a cor do ar do trêmulo narciso; o que pode ser 
obtido em poucas horas. 

 
 A linguagem intuitiva, mística, subjetiva e poética substitui a linguagem científica, 

clara e objetiva para a definição e compreensão do que sejam “cinzas”. 

Em seu perfil conceitual para o conceito de reações químicas, Machado Jr. et al 

(2006), propõem uma zona realista como as idéias do senso comum. Para ele, esta zona é 

relativa às “idéias do senso comum vinculada estreitamente às sensações sem que haja uma 

reflexão sobre a sua natureza”. 

 

2.1.1.2 Zona animista 

 O animismo é um tipo de visão da realidade, que pode também se enquadra em uma 

perspectiva realista. Para Bachelard (1996) a idéia animista é uma visão primitiva na qual a 

intuição da vida é usada no campo das ciências, o que se torna um obstáculo à objetividade. 

Nessa perspectiva, pode ser proposta uma zona para o perfil conceitual que apresenta 

compromissos ontológicos, a partir dos quais os estudantes, em seu discurso, dão vida a 

objetos inanimados, atribuindo-lhes capacidade de deslocamento, vulnerabilidade à doenças e 

vontade própria. Do ponto de vista histórico, concepções dessa natureza eram freqüentes 

principalmente no período da alquimia. 

 Para ilustrar este tipo de compromisso epistemológico, Bachelard (1996, p.187) 

apresenta citações como a de Berthelot (1902), em um trabalho de Lavoisier, num estudo 

sobre as matérias orgânicas: 

Por meio de que procedimentos a natureza opera essa maravilhosa circulação entre 
os reinos? Como consegue formar substâncias combustíveis fermentáveis e 
putrescíveis com matérias que não tinham nenhuma dessas propriedades? São 
mistérios até agora impenetráveis. Entrevê-se, porém, que a vegetação e a 
animalização sejam fenômenos inversos aos da combustão e da putrefação.  
 

 Na mesma obra, Bachelard apresenta citações de De Bruno, na qual ele atribui vida 

aos metais, considerando que a ferrugem seria uma doença à qual o ferro está sujeito: “A 

ferrugem é uma doença à qual o ferro está sujeito... O ímã perde sua virtude magnética 

quando é corroído pela ferrugem. Alguns recuperam parte de sua força quando lhe retiram a 

superfície atacada por essa doença” (BACHELARD, 1996 p.194). 

 Bachelard aponta para outros exemplos de concepções que transmitem idéias 

animistas. Por exemplo, ele cita que um indivíduo, escrevendo uma carta a Watson, para falar 

da eletricidade diz que ele “deve ser vista como o principio primordial da natureza. Talvez 

tivesse sido mais acertado chamá-la de vivacidade” (BACHELARD, 1996 p. 191). 
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 A capacidade de dar vida também é observada em concepções sobre o fogo. Bachelard 

mostra que algumas idéias apresentam o fogo com uma substância vivaz, que existe em maior 

quantidade em corpos jovens e pode ser transferido para corpos mais velhos: 

Vemos em geral que a juventude tem muito mais fogo e vivacidade que a velhice... 
Ora, se a vida animal deve ser atribuída à mesma causa que o fogo de eletricidade, 
não será difícil compreender o motivo do perigo que existe em velhos dormirem 
junto com crianças: pois, como um velho corpo contém muito menos desse fogo 
que um jovem, não é de estranhar que o velho retire esse fogo do mais jovem; este, 
então, perde sua força natural e cai num estado de torpor, como experiência há 
muito já o provou com crianças. 

 
   A capacidade de o fogo dar vivacidade aos corpos jovens é uma imagem animista, a 

qual Bachelard considera um obstáculo epistemológico. 

 

2.1.1.3 Zona substancialista 

 Para Bachelard (1996), a idéia substancialista é um dos maiores obstáculos ao 

progresso do pensamento científico. Para ele, este tipo de compromisso epistemológico é 

constituído por intuições muito dispersas que nascem em um espírito pré-científico e que 

atribui qualidades à substância (AMARAL, 2004). É um tipo de pensamento realista, o qual, 

também é caracterizado ao materializar entidades que não são corpos e nem matéria. Para o 

autor, existem três tipos de substancialismo: 

• Substancialismo do oculto: é caracterizado como uma explicação por meio das 

qualidades ocultas, na qual são usados artifícios que ameaçam a cultura. A aquisição 

do conhecimento é feita a partir de palavras eruditas, as quais deixam satisfeitas as 

mentes preguiçosas; 

• Substancialismo do íntimo: é o que o autor chama de ‘mito do interior’. Nesse caso, a 

idéia substancialista vem atrelada a idéia de continência. Ou seja, é necessário que 

algo contenha e que a qualidade profunda esteja contida. Isso eleva a importância e 

valorização do interior. Para Bachelard, essa idéia esteve presente na mentalidade 

alquímica e ilustra esse tipo de substancialismo a partir de experiências feitas por 

Poleman (BACHELARD,1996, p.124): “O duplo corrosivo conseguiu revirar o cobre 

e passou o seu interior para fora, tornou-se apto, não somente a liberar a sua alma, mas 

também, pela virtude desse corrosivo, a alma suave do cobre tornou-se luzidia, como 

em um meio ressucitativo” 

 
Observamos com a citação acima a importância que Poleman dava à substância ‘duplo 

corrosivo’ que vivia no interior do cobre, como se fosse a alma do metal. 
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• Substancialismo da qualidade evidente: para Bachelard, esse tipo de substancialismo 

refere-se à “substancialização de uma qualidade direta”. Ou seja, os fenômenos são 

tomados de forma imediata, apenas de forma descritiva sem criar relação com outros 

objetos a não ser a respectiva substância, e são explicados como sinal de uma 

propriedade substancial. O autor apresenta alguns exemplos a partir de experimentos 

de Priestley sobre a natureza elétrica e Boerhaave (1752 apud BACHELARD, 1996, 

p.137) sobre a qualidade da água: 

A teoria de Boyle sobre a atração elétrica era que o corpo elétrico lançava 
emanação viscosa que ia apanhando pequenos corpos pelo caminho e os trazia com 
ela, ao voltar ao corpo de onde tinha saído. A água é tão suave... que aplicada nas 
partes do corpo em que a sensação é mais delicada... não provoca nenhuma dor... a 
água também não produz nenhuma sensação desagradável, nem um novo odor na 
membrana do nariz, que é um tecido de nervos quase descobertos. Enfim, uma 
prova de sua grande suavidade é que todos os tipos de ácidos, diluídos numa boa 
quantidade de água, perdem a acidez natural que os torna tão nocivos ao corpo 
humano.  

 

2.1.1.4 Zona empirista 

Para Bachelard, um compromisso empírico está relacionado com idéias atribuídas às 

ciências experimentais que intentam provocar interesse, dentro de uma interpretação 

particular do mesmo, mas acabam por oferecer uma satisfação imediata à curiosidade, 

substituindo o conhecimento pela admiração (AMARAL, 2004). Para ele, isso se torna um 

obstáculo à cultura científica.  

Essa visão é caracterizada pela observação de experimentos ou fenômenos e, a 

formulação de hipóteses a cerca desses eventos sem uma adequada verificação. Isso pode 

provocar adesões a partir de uma imagem pitoresca ou por meio de imagens simplistas pode-

se se chegar a estranhas sínteses (AMARAL, 2004).  

Bachelard (1996, p.37) apresenta uma crítica às visões empiristas que, segundo ele, 

impede a racionalização da experiência para que se obtenha mais sistematicidade e 

organização do saber: 

É tão agradável para a preguiça intelectual limitar-se ao empirismo, chamar um fato 
de fato e proibir a busca de leis! Ainda hoje os maus alunos de física 
“compreendem” as fórmulas empíricas. Acham que todas as fórmulas, inclusive as 
que decorrem de uma teoria bem organizada, são empíricas. Pensam que a fórmula 
não passa de um conjunto de números disponíveis, que basta aplicar a cada caso 
particular. 

 
 Fica claro que Bachelard não critica as atividades experimentais em si, mas sim a 

incapacidade dos indivíduos de questionar os fenômenos observados, aceitando a experiência 

como um fato que não precisa ser entendido. A falta de discussão dos fenômenos impede a 

racionalização dos conteúdos envolvidos nesses fenômenos, o que se transforma, segundo o 
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autor, em um obstáculo epistemológico. No entanto, para fins de caracterização de zonas do 

perfil conceitual, alguns autores consideram que fazem parte de uma zona empírica, a 

compreensão que advém da experimentação científica ou de dados empíricos ainda que não 

haja a racionalização das idéias, ou seja, não seja compreendido o modelo teórico e 

explicativo para os fenômenos ou situações observadas (AMARAL, 2004). Dessa forma, a 

zona empírica do perfil, diferentemente da forma como foi colocada por Bachelard pode ser 

considerada como uma visão científica, ou seja, uma compreensão do conceito que ainda não 

atingiu o estágio racional para o mesmo. 

 

2.1.1.5 Zona racionalista 

 Ao analisar os fenômenos de forma crítica e fundamentada, em um processo de 

investigação científica, propondo leis e teorias, temos o que Bachelard chama de 

compromisso racionalista. Para ele, o racionalismo (como doutrina filosófica) foi fragmentado 

para melhor fundamentar a fenomenologia (AMARAL, 2004). Dessa forma, Bachelard 

assinala dois casos de racionalismo: a partir da definição do racionalismo a priori que deve 

valer para todas as experiências e do racionalismo integral ou integrante. 

 No racionalismo a priori, a forma racional do pensamento se apresenta como válido 

para toda experiência, inclusive passada e futura, arrogando-se ao direito de atingir uma 

experiência do universo (AMARAL, 2004). Nesse caso, são formuladas as condições de um 

consenso geral para todos os homens, lugares, tempo e qualquer fenômeno. 

 O racionalismo integrante é instituído após estudos organizados dos diversos 

racionalismos regionais. Para Bachelard, esse caso de racionalismo é dialético diante das 

estruturas apresentadas pelos racionalismos regionais no sentido em que se deve decidir sobre 

que estrutura melhor informa a experiência. 

 Para a formação de um espírito científico, racional, Bachelard (1996) ressalta a 

importância do erro, da argüição, das tentativas, discussão, reflexão, formulação de hipóteses, 

no esforço da mente para explicar um fenômeno dentro de um determinado problema. É nesse 

sentido que ele fala “erro, não és um mal” (BACHELARD, 1996, p.298) e usa as palavras de 

Enriques em seu livro Signification de l’histoire de la pensée scientifique (Significação da 

história do pensamento científico): “Reduzir ao erro uma distração da mente cansada significa 

considerar apenas o caso do contador que enfileira números. O campo a explorar é bem mais, 

quando se trata do verdadeiro trabalho intelectual” (BACHELARD, 1996, p.298). 

Portanto, o espírito científico é construído, em sua forma racional, num processo no 

qual encontramos, por exemplo, a investigação científica. É num processo de investigação que 
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encontramos questões problemáticas a serem resolvidas. É necessário existir um problema 

para haver a formação do conhecimento, afinal “é o sentido de problema que caracteriza o 

verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma 

pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada 

é gratuito. Tudo é construído”. (BACHELARD, 1996, p.18). 

 

2.1.1.6 Perfil epistemológico de Bachelard 

Para a proposição do perfil epistemológico, Bachelard (1984) separava as zonas em 

barras verticais para caracterizar a visão epistemológica predominante em um indivíduo com 

relação a algum conceito qualquer. Por exemplo, ele representou seu perfil epistemológico do 

conceito de massa, como mostra a figura 1 abaixo: 

 
Figura1. Perfil Epistemológico de Bachelard para o conceito de massa (BACHELARD, 1984) 

 

 Em sua representação de perfil epistemológico para o conceito de massa, observamos 

que há a predominância de concepções com características epistemológicas racionalistas, 

devido à sua formação de físico. A primeira coluna à esquerda representa sua visão ingênua 

do conceito de massa. Verificamos claramente que sua concepção ingênua do conceito de 

massa não pode ser caracterizada como obstáculo epistemológico, pois é baixa, com relação à 

sua visão racionalista. Ele usa essa concepção, mas em outros contextos. 

Alguns trabalhos na literatura propõem perfis conceituais para alguns conceitos 

científicos, usando as zonas epistemológicas de Bachelard. Elas não são indispensáveis na 

proposição de um perfil. Apresentaremos, também, alguns trabalhos que não usaram as zonas 

bachelardianas, mas, categorizaram concepções em termos de um perfil conceitual 

agrupando-as segundo outras características epistemológicas. Entre esses trabalhos, 

revisaremos os perfis propostos por Mortimer (1995), Amaral e Mortimer (2001), Solsona et 

al (2003), Amaral e Mortimer (2004) e Machado Jr. et al (2005) e Silva e Amaral (2006). 
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2.1.2 Um perfil conceitual para o calor 

Amaral e Mortimer (2001) propuseram um perfil conceitual para o conceito de calor. 

Nesse perfil foram propostas as zonas epistemológicas: realista, empírica, substancialista, 

animista e racionalista para o conceito. Na zona chamada realista, os autores abordaram as 

idéias de calor a partir de sensações. Segundo os autores, as primeiras noções de calor estão 

vinculadas à sensação térmica de quente e essa forma de compreensão ainda pode ser 

facilmente encontrada em situações do cotidiano. Na zona animista, como o nome sugere, o 

calor é apresentado como uma substância viva e que dá vida. Na história da química, essa 

zona está respaldada na idéia de que o calor teria o poder de dar vida a objetos, apresentada 

por Bachelard (1996). Amaral e Mortimer justificaram a proposição de uma zona 

substancialista do calor, na qual ele é tratado com uma substância inerte, a partir de 

concepções filosóficas, desde aquelas vindas de Aristóteles e Platão até autores que davam ao 

fogo o estatuto de substância. Além disso, apresentaram resultados de pesquisas sobre 

concepções de alunos, realizadas por Erickson (1985) e Silva (1995), mostrando que alguns 

alunos consideram o calor como algum tipo de fluido. Para os autores, a idéia substancialista 

do calor ainda sobrevive na linguagem e práticas da química e da tecnologia (AMARAL; 

MORTIMER, 2001). Para a proposição da zona empírica, os autores consideraram a 

concepção de calor relacionada com as medidas de temperatura. Do ponto de vista histórico, 

isso se origina nos períodos em que ocorreu o desenvolvimento do termômetro, e o seu uso 

hoje resulta em concepções de alunos, nas quais, a temperatura é vista como a medida de 

calor de um corpo e o calor associado às altas temperaturas (SILVA, 1995). E, finalmente, 

quando é apresentada a concepção do calor como proporcional à diferença de temperatura, a 

partir de uma relação matemática, é definida a zona racionalista. Para os autores, nessa zona 

“o calor poderá ser visto como uma forma de energia que se manifesta a partir do contato 

entre dois corpos a temperaturas diferentes” (AMARAL; MORTIMER, 2001, p.15), e ela 

representaria uma compreensão mais próxima daquela atribuída ao conceito científico 

ensinado no ensino médio. 

 

2.1.3 Um perfil conceitual para Entropia 

Algumas outras proposições de perfis conceituais buscam um rompimento gradativo 

com as categorias unicamente epistemológicas para as zonas e incluem novas discussões na 

categorização de diferentes formas de pensar os conceitos. Nesse sentido, podemos citar o 

trabalho de Amaral e Mortimer (2004) na proposição de um perfil conceitual para entropia e 
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espontaneidade dos processos químicos e físicos. Para construção das zonas do perfil 

conceitual, foram considerados diversos contextos como a história da ciência, investigação 

educativa em ciência e dados de sala de aula. Três níveis de compreensão foram propostos 

para a formação das zonas: nível perceptivo/intuitivo (zona perceptiva/intuitiva), nível 

empírico (zona empírica) e nível teórico (zona formalista e zona racionalista). Na primeira 

zona apresentada pelos autores (perceptiva/intuitiva), as idéias estão relacionadas com as 

impressões e sensações imediatas do indivíduo diante dos fenômenos, que favorecem 

manifestações inconscientes e subjetivas (BACHELARD, 1978). Na história da ciência, os 

autores encontraram esse tipo de concepção nas idéias de Aristóteles sobre o motor primordial 

e na literatura em educação, algumas concepções encontradas por Anderson (1986) e Rosa e 

Schnetzler, (1998), mostram explicações sobre transformações químicas como uma 

propriedade intrínseca do material. A zona empírica considera idéias que surgem a partir da 

discussão de experimentos ou fenômenos nos quais resultam em condições para que o 

processo ocorra naturalmente. Estas condições seriam físicas (temperatura, pressão, etc) e 

aquelas estabelecidas pela expressão de variação de entropia do universo. Na zona 

racionalista, é considerado um nível teórico de compreensão para a espontaneidade. Esta zona 

compreende idéias que implicam na distribuição de energia a nível atômico-molecular. Neste 

caso, a idéia refere-se a uma direção preferencial para a ocorrência de um processo, 

dependendo de um conjunto de condições estabelecidas. Na zona formalista, é considerada 

uma série de expressões e convenções matemáticas. Para saber se o processo é espontâneo ou 

não, são usadas equações matemáticas que nos indicam o valor da  ∆S ou ∆G (∆G= ∆H + 

T∆S). 

 

2.1.4 As transformações químicas e o perfil conceitual 

Solsona et. al (2003), ao investigar as idéias de estudantes do ensino secundário de 

Barcelona, identificaram diferentes zonas e perfis conceituais para o conceito de reações 

químicas. Os alunos foram acompanhados durante um ano (antes, durante e depois de verem a 

unidade referente ao conceito). Depois de aplicado um questionário, os autores dividiram as 

respostas em categorias e subcategorias. A partir da combinação das mesmas, foram propostas 

quatro zonas (profiles): interactive, meccano, kitchen e incoherent. Na primeira zona 

(interactive), os alunos apresentam um bom entendimento do conceito, no qual são 

considerados aspectos macroscópicos e microscópicos na explanação do conceito. As zonas 

meccano e kitchen representam visões no nível microscópico (ligações, átomos, interações) e 

macroscópico (comportamento das substâncias, fenômenos químicos) respectivamente. Na 
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zona incoherent os alunos apresentam um desconhecimento do assunto, não sabendo explicar 

o que era solicitado no questionário. Depois da unidade de reações químicas, foi aplicado 

mais um questionário para observar a evolução do perfil dos alunos. 

Machado Jr. et al. (2006) propuseram um perfil conceitual para o conceito de reações 

químicas a partir da investigação feita na sala de aula, em uma turma de 1º ano do ensino 

médio de um colégio público da cidade de Viçosa (MG). As várias formas de compreensão 

foram dispostas nas seguintes zonas: realista, substancialista e animista. Na zona realista, 

foram consideradas idéias mais ingênuas que se referem à identificação da ocorrência das 

reações químicas por evidências, tais como, pela mudança visual dos sistemas, mistura de 

substâncias, ou destruição da matéria. Na substancialista, os alunos dão estatuto de substância 

a propriedades organolépticas das mesmas, como cor e cheiro. Na zona animista, os alunos 

atribuem às reações químicas alguma capacidade (propriedade antropomórfica) das 

substâncias de se transformar. Os autores ainda apresentam um nível de explicação 

racionalista, na qual é considerado o pensamento científico na compreensão do conceito. 

Como foi visto acima, perfis conceituais estão estruturados em zonas que possuem 

uma diversidade de concepções, buscadas desde a história da química até as concepções dos 

alunos nos dias atuais. As zonas podem ser categorizadas por compromissos epistemológicos 

ou outras categorias que identificam a natureza e o significado das idéias associadas aos 

conceitos, uma vez que alguns dos perfis apresentados utilizam categorias não 

epistemológicas para a constituição das zonas. Com relação ao conceito de reações químicas, 

consideramos que outras zonas podem ser propostas no sentido de ampliar o perfil conceitual 

para este conceito. Contudo os trabalhos mostrados acima foram importantes para orientar o 

levantamento e identificação de algumas concepções. 

Nesta monografia, propomos zonas de um possível perfil conceitual para o conceito de 

reações químicas. Os resultados não foram apresentados como uma proposta de perfil 

conceitual por considerarmos a necessidade de um estudo mais aprofundado para a 

caracterização epistemológica, ontológica ou sociocultural das idéias levantadas sobre o 

conceito. Apesar de não propormos um perfil conceitual, consideramos que a nossa 

categorização poderá contribuir posteriormente fazermos uma proposição do mesmo. 

Algumas concepções identificadas - como idéias nas quais mudanças de estados físicos são 

identificadas como transformações químicas – podem ser encontradas em vários contextos, 

inclusive na história da química e não foram citadas nos trabalhos anteriores. Diante disso, 

buscamos constituir para este trabalho um objetivo ampliado de propor para as zonas de um 

perfil conceitual, atividades que promovam a discussão de possíveis obstáculos que podem 
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emergir na sala de aula. Dessa forma, pensamos estar contribuindo para que o aluno tenha 

consciência dos vários significados que o conceito de reações químicas pode adquirir em 

diversos contextos. 

Na literatura em educação em ciências, muitos são os trabalhos que fizeram 

levantamento de concepções de alunos sobre reações químicas, por ser este um conceito 

central na química. Dentre eles, o trabalho de maior destaque foi o de Anderson (1986), que 

investigou concepções em alunos da 7a série ao 1o ano de uma escola na Suécia. O autor 

propôs um conjunto de categorias para o conceito de reações químicas a partir de 

questionamentos feitos aos alunos. Uma das perguntas se referia ao aparecimento de manchas 

escuras em canos de cobre. As respostas de cerca de 10% dos alunos, revelavam uma 

conotação de ocorrência natural, de que a reação ocorria porque tinha que ocorrer. A esse tipo 

de concepção, Anderson enquadrou numa categoria chamada “isso é como tem que ser” ou 

“apenas ocorre” (it just is like that ). Outra categoria, chamada deslocamento (displacement), 

foi proposta para caracterizar concepções que indicavam que nas transformações as 

substâncias se deslocavam de um lugar a outro. Outra categoria foi chamada modificação 

(modification). Nela, os alunos utilizam a idéia de mudança física para explicar as reações 

químicas. No seu trabalho, Anderson identificou um tipo de concepção que categorizou como 

transmutação (transmutation). Para explicar o que acontecia durante uma combustão, um 

número considerável de alunos demonstrou ter uma concepção de transmutação. Nessa 

categoria, os alunos têm a concepção de que os elementos constituintes dos materiais se 

transformam em outros elementos, semelhante à concepção que os alquimistas tinham na 

Idade Média. Uma última categoria foi proposta por Anderson chamada interação química 

(chemical interaction). Nela os alunos apresentam um entendimento sobre interações 

químicas. No exemplo das manchas escuras em canos de cobre alguns alunos falavam da 

reação do cobre com o oxigênio do ar. 

Rosa e Schnetzler (1998), em um trabalho de revisão de literatura, relataram os 

resultados obtidos por vários autores ao investigar concepções de alunos referentes às 

transformações químicas. Para elas, as concepções encontradas em alunos sobre as reações 

químicas, muitas vezes estão distantes do conhecimento científico. Um dos trabalhos 

apresentados pelas autoras foi o de Anderson (1990) que é semelhante ao de 1986 (também 

revisado no artigo), já citado neste capítulo. Ao citar esses dois trabalhos, Rosa e Schnetzler 

falam que os alunos muitas vezes fazem extrapolações de evidências ocorridas no nível 

macroscópico para o nível microscópico. Isso, segundo elas, foi constatado por De Vos e 

Verdnok (1985). Esses autores, investigando alunos holandeses, identificaram noções que 
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levam ao mundo microscópico características que encontramos no mundo macro, como por 

exemplo, a idéia que existem moléculas quentes e frias, que átomos conduzem luz e calor, 

líquidos têm moléculas pequenas e etc. Ben-Zvi et al. (1987) e Cachapuz (1988) também 

constataram a grande dificuldade que estudantes têm em mudar seu raciocínio do campo 

fenomenológico para o nível atômico molecular pois atribuíam propriedades como cor e fase 

à átomos e moléculas individuais. Outro tipo de concepção encontrada nos trabalhos revisados 

pelas autoras foi o de associar uma reação química a uma mistura (ARAGÃO, 1991). 

Segundo as autoras, esses resultados foram atribuídos à ausência de discriminação entre 

transformação química e mistura no processo de ensino-aprendizagem. Driver (1989) fala que 

é possível que estudantes assimilem bem conceitos como átomos e moléculas e suas 

representações. Porém, quando estão diante de um problema que tenham que resolver, não 

levam em consideração os conceitos aprendidos e deixam fluir suas idéias intuitivas próprias, 

das experiências de cada um. 

 

2.2 Atividades experimentais no ensino de química  

Tendo em vista que a química é uma ciência experimental, e que o assunto de reações 

químicas é considerado empírico (não do ponto de vista conceitual, mas prático), 

consideramos a importância de se discutir o papel que os experimentos têm na sala de aula. 

Dessa forma, iremos constituir um suporte teórico para a proposição de atividades 

experimentais, prevista nos objetivos deste trabalho. 

Segundo Giordan (1999), na visão positivista do processo de ensino-aprendizagem, as 

atividades experimentais teriam o papel de reforçar uma teoria ou comprovar a mesma. Nessa 

visão de ensino, as experiências de laboratório ficam longe da realidade do aluno, o qual tem 

um papel de expectador durante a execução da atividade pelo professor. As idéias positivistas 

influenciaram e ainda influenciam práticas pedagógicas na área de ensino de ciências, 

sustentadas pela aplicação do método científico. Saber selecionar e hierarquizar variáveis 

segundo critérios de pertinência para a compreensão dos fenômenos, controlar e prever seus 

efeitos sobre os eventos experimentais, encadear logicamente seqüências de dados extraídos 

de experimentos são consideradas, na visão positivista, competências indispensáveis para a 

educação científica do aluno. A experimentação exerce a função não só de instrumento para o 

desenvolvimento dessas competências, mas também de veículo legitimador do conhecimento 

científico, na medida em que os dados extraídos dos experimentos constituíam a palavra final 

sobre o entendimento do fenômeno em causa (GIORDAN, 1999). Para Silva e Zanon (2000), 

essa visão empiro-indutivista está permeada em certas concepções dos professores sobre a 
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atividade científica. Para elas, frases como “vejam com seus próprios olhos” e “descobrindo a 

teoria na prática”, contrapõem-se à visão essencial do papel do professor: de mediador do 

conhecimento. Silva e Zanon (2000) discutem a importância da experimentação no ensino de 

ciências contestando, primeiramente, a devida capacitação que os professores deveriam ter 

para executar essas atividades. Para as autoras, a principal problemática está na formação 

docente: “a falta de clareza sobre o papel da experimentação na aprendizagem dos alunos” 

(p.120). A partir de uma capacitação continuada, os professores podem ter acesso às visões 

progressistas da educação, aplicando, assim, de forma adequada as atividades experimentais 

na sala de aula. 

A partir de uma revisão no trabalho de Silva e Zanon (2000), apresentaremos, a seguir, 

um breve histórico das atividades experimentais na sala de aula de ciências. Como este tipo de 

atividade foi gradualmente deslocada de um lócus privilegiado e único - os laboratórios 

científicos – e tornou-se passível de serem realizadas nas escolas. 

 

2.2.1 Origens da experimentação no ensino 

 Segundo Silva e Zanon (2000), a concepção positivista de ciência é derivada da 

concepção de método científico formulada por Bacon, no início do século XVII, segundo a 

qual “a meta da ciência é o melhoramento da vida do homem na terra. Para ele essa meta seria 

alcançada através da coleta de fatos com observação organizada e derivando teorias a partir 

daí” (SILVA; ZANON, 2000, p.125). Essa concepção epistemológica, formulada por Francis 

Bacon e outros cientistas empíricos ingleses, predominou durante todo o século XX. 

Essencialmente centrada no modelo da racionalidade técnica, segundo essa visão, para se 

resolver qualquer tipo de problema, basta dominar e aplicar as teorias científicas. Segundo 

Carr e Kemmis (1988 apud SILVA; ZANON, 2000, p.77) foi o francês Auguste Comte quem 

introduziu o termo “filosofia positivista”, cuja 

Própria obra exemplifica com claridade a atitude positivista. Ao eleger a palavra 
“positivo” Comte tentava sublinhar sua oposição a qualquer pretensão metafísica 
ou teológica. Nenhum tipo de experiência apreendida por via não sensorial poderia 
servir de base a um conhecimento válido. Foi este desejo de liberar o pensamento 
das certezas dogmáticas, associado a uma fé otimista no poder do conhecimento 
“positivo” para resolver os grandes problemas práticos, que conferiu ao positivismo 
seu atrativo inicial (SILVA; ZANON, 2000, p. 126). 

 
 De acordo com esta perspectiva, o único conhecimento válido, inquestionável e 

verdadeiro é aquele advindo de observações empíricas de fenômenos. 

 Para as autoras, tal concepção tem sido mantida de maneira reiterada entre professores 

da área de ciências. Mesmo com críticas na literatura, entre muitos professore ainda prevalece 
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essa visão simplista de que a as atividades experimentais guiadas segundo o modelo 

positivista “contribui automaticamente para a melhora das aulas de ciências e para a aquisição 

do conhecimento científico por parte dos alunos” (SILVA; ZANON, 2000, p.126).  

 Esta crença é uma herança de longa data, segundo as autoras. Segundo Barberá (1996, 

apud SILVA; ZANON, 2000, p.127) 

sem dúvida, o trabalho prático e, em particular, a atividade de laboratório constitui 
um fato diferencial próprio no ensino de ciências. Não obstante, esta crença na 
utilidade também tem tido suas críticas desde antigamente. Nos anos sessenta, 
projetos nos Estados Unidos como Biological Sciences Currculum Study (BSCS), 
Chemical Education  Material Study (CHEM Study) ou Physical Science Study 

Committee (PSSC), assim como os cursos Nuffield de biologia, física e química na 
Inglaterra, realizaram uma forte promoção de um estilo de ensino que supunha que 
o trabalho prático realizado por alunos os conduziria aos fundamentos conceituais, 
ocupando o professor um papel de apoio e guia para que os alunos descobrissem 
novos conceitos, desde então, os professores têm considerado o trabalho prático 
como uma estratégia educativa útil para conseguir quase qualquer objetivo 
educativo planejado. 

 
 Segundo as autoras, essa concepção positivista e simplista de ciência, tem influenciado 

fortemente o ensino na área científica. Por isso, em diversos países, reformas curriculares têm 

sido disseminadas desde a década de oitenta. 

 

2.2.2 Conseqüências no ensino 

 Atividades experimentais que seguem a visão positivista contribuem para 

disseminação de uma visão deforma da ciência entre os alunos. Visão essa que mostra o 

conhecimento científico como algo taxativo, inquestionável e exato, a ser transmitido de 

forma acumulativa e pronta (SILVA; ZANON, 2000). A ciência é tida como parte de uma 

observação empírica e objetivamente construída, sem a necessidade de questionamentos ou 

formulação de hipóteses a serem testadas. Outra imagem distorcida da ciência que é vinculada 

à visão positivista das atividades experimentais é a imagem do cientista como  

um homem maduro e imparcial, disposto sempre a acatar as idéias dos demais e a 
divulgar as próprias idéias. Não emite juízos apressados, sendo que sua 
objetividade está isenta de incertezas, pré-concepções e intencionalidades 
subjetivas (...) ser um cientista é algo inatingível para a maioria das pessoas(...) 
(SILVA; ZANON, 2000, p.129). 
 

 Essas visões deformadas da ciência não admitem que a construção do conhecimento 

científico se alimenta de dúvidas e da indagações. Que a ciência é uma atividade humana, 

portanto, falível e passível de mudança. Uma pesquisa na história da ciência demonstra os 

processos de rupturas e revoluções científicas, as quais um modelo, teoria ou paradigma foi 

substituído por outros a partir de questionamentos, mostrando o caráter humano da 

investigação cientifica. Essas visões simplistas de ciência excluem e importância das 
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discussões entre os indivíduos para se chegar a um consenso. Não admite que a ciência seja 

uma atividade coletiva e não individual. 

 

2.2.3 Articulação teoria – prática  

 Segundo o pensamento de vários autores, as atividades experimentais podem ter um 

papel mais significativo no processo de ensino-aprendizagem. Para Silva e Zanon (2000,  

p.134), as atividades práticas devem demonstrar a sua verdadeira potencialidade: “a de ajudar 

os alunos a aprender através do estabelecimento de inter-relações entre os saberes teóricos 

inerentes aos processos do conhecimento escolar em ciências”. 

 Silva e Zanon (2000) justificam a falta do uso correto das atividades experimentais à 

ampla carência de embasamento teórico por parte dos professores, aliada à desatenção ao 

papel específico a experimentação nos processos da aprendizagem. Para as autoras, a função 

do ensino experimental – e a do professor nesse ensino – relaciona-se com a adoção de uma 

postura diferente sobre como conceber, ensinar e aprender ciências, postura baseada no 

propósito de ajudar os alunos a explorar, desenvolver e modificar suas idéias, ao invés de 

desprezá-las. Essa concepção é compartilhada por vários autores, como Carvalho et al (2004) 

que diz que a atividade experimental deve assemelhar-se à uma investigação científica, na 

qual o aluno deve formular hipóteses e prová-las, ressaltando a dimensão pedagógica de tais 

habilidades mais do que a sua dimensão técnica. 

 Ainda segundo Silva e Zanon, as atividades práticas devem propiciar o momento de 

discussão teórico-prática que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e os 

saberes cotidianos dos alunos. Nesse sentido, Mortimer et al (2000) apud Silva e Zanon 

(2000) chama a atenção para as inter-relações na aula de ciências. Segundo ele, pode-se 

representar as relações entre três aspectos importantes a serem levados em consideração na 

sala de aula: 

(...) propomos que cada aula de ciências abranja articulações dinâmicas, 
permanentes e inclusivas entre três dimensões ou níveis do conhecimento nunca 
dissociados entre si: (i) o fenomenológico ou empírico, (ii) o teórico ou ‘de 
modelos’ e (iii) o representacional ou da linguagem. (SILVA; ZANON, 2000, 
p.136). 

 
Essa articulação a qual as autoras falam está representada na figura 2 a seguir. Nela, 

notamos as ligações existentes entre os diferentes níveis de representação e explicação dos 

fenômenos. 
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Figura2. Inter-relações. Mortimer et al (2000) apud Silva e Zanon (2000) 

É necessário que esses três componentes compareçam igualmente nas interações de 

sala de aula, uma vez que a produção de conhecimento em Ciências resulta sempre de uma 

relação dinâmica/dialética entre experimento e teoria, entre pensamento e realidade (SILVA; 

ZANON, 2000). 

 

2.2.4 Perspectiva do papel da experimentação na sala de aula usada neste trabalho 

Dentro dessa nova realidade do ensino de ciências, as atividades experimentais hoje, 

têm um sentido mais amplo: são inseridas discussões sobre os processos, e relações com o 

dia-a-dia do aluno são feitas. Busca-se um diálogo entre o fenômeno e o conhecimento prévio 

do aluno. Para Giordan (1999), o que se busca com o ‘experimento exigente’, e aqui o 

professor ocupa lugar estratégico, é um acordo na direção do que é cientificamente aceito e, 

portanto dialogável com a comunidade científica.  

As atividades experimentais podem vir acompanhadas por problemas, sendo, assim, 

caracterizada como uma atividade de investigação científica. Esse tipo de experimento, 

Carvalho et al (2004) chama de demonstração investigativa. Um experimento é executado 

pelo professor, enquanto os alunos anotam os fenômenos que ocorrem na atividade. Ao final 

da experimentação, uma série de questões sobre o experimento é colocada aos alunos (o que 

ocorreu?, como ocorreu?, por que aconteceu?). Os questionamentos guiam uma atividade de 

investigação, na qual os conteúdos específicos serão suporte para o entendimento do que está 

ocorrendo. A construção do conhecimento se dá de forma interativa, com debates em grupos, 

e a construção de significados é feita coletivamente, como propõe a perspectiva sóciohistórica 

de Vygotsky. 

Diante do que foi dito, as atividades experimentais propostas aqui seguem essa visão 

dialogada e investigadora das atividades experimentais. 
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2.3 Perfil conceitual X Experimentação 

Os trabalhos sobre perfil conceitual que foram citados anteriormente demonstram a 

diversidade de concepções que pode ser encontrada na compreensão de um único conceito. 

De uma forma geral, essa diversidade não está refletida nas metodologias de ensino de vários 

docentes e nem em livros didáticos (SILVA; AMARAL, 2006). Os textos didáticos, 

geralmente, só apresentam uma única forma ou definição estática e acabada para os conceitos, 

omitindo aspectos do desenvolvimento histórico da ciência e negligenciando diferentes 

formas de pensar sobre os mesmos. Isso dá ao conceito, incluindo o de reações químicas, uma 

visão falsa do conhecimento científico, como algo estático e acumulativo, o qual não passa 

por um processo de construção (CACHAPUZ et al, 2005). A falta da discussão entre essas 

diversas formas de visão do conceito pode causar uma tendência dos alunos de adotar uma 

única forma de vê-lo, que não condiz com a visão científica, como comprovado na literatura. 

Na perspectiva de contribuir para amenizar essas possibilidades, propomos o debate em sala 

de aula das várias visões sobre o conceito de reações químicas, a partir dos experimentos 

elaborados. Esses experimentos seguem a visão popperiana/positivista (CACHAPUZ et al, 

2005), a qual as atividades experimentais não têm o objetivo de confirmar uma hipótese ou 

uma teoria, como já foi discutido neste trabalho. Nesse caso, as atividades experimentais 

teriam o sentido de investigação, a fim de responder alguma situação problemática. A partir 

dos experimentos é que se criam hipóteses e essas são testadas a partir de um constante 

diálogo entre a teoria e observação (CACHAPUZ et al, 2005).  

Diante do exposto acima, procuramos desenvolver nesta monografia uma metodologia 

para estruturação de concepções e proposição de atividades experimentais, que será 

apresentada a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de nossa pesquisa foi dividida em seis etapas, as quais serão detalhadas 

a seguir. Três delas tiveram como objetivo o levantamento de vários tipos de concepções 

sobre as reações químicas que surgem em diversos contextos. Nas três etapas posteriores, 

tivemos como objetivos a estruturação dos dados coletados no levantamento e a proposição de 

atividades experimentais, associando as mesmas a algumas dificuldades que podem ser 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem, buscando incentivar o debate em sala de 

aula. 

Esta metodologia está dividida nas seguintes etapas: 

• Levantamento bibliográfico e análise das concepções encontradas 

• Levantamento e análise em livros didáticos 

• Pesquisa na história da química 

• Questionário com alunos 

• Proposição de experimentos 

• Proposição de debates para cada experimento 

 

3.1 Levantamento bibliográfico 

Para o levantamento de concepções encontradas na literatura, foi feita uma 

catalogação das várias formas de compreensão das reações química encontradas por diversos 

autores. Consideramos as concepções encontradas em alunos nos trabalhos de Anderson 

(1986), o trabalho de revisão de Rosa e Schnetzler (1998), Solsona et al (2003), Machado Jr. 

et al (2005). As idéias relativas ao conceito de reações químicas encontradas nesses trabalhos 

já foram expostas nesta monografia, no item 1.2 (fundamentação teórica). Nessa etapa, foram 

propostas as categorias que guiaram o restante do levantamento. Numa outra etapa, a 

categorização foi feita em termos de um perfil conceitual, localizando as concepções 

analisadas em possíveis zonas de um perfil. Para tanto, utilizamos as zonas epistemológicas, 

propostas por Bachelard (1978): realista, animista, empirista e racionalista.  

 

3.1.1 Análise das concepções 

Em todas as etapas de levantamentos, foi detectada uma enorme variedade de 

concepções sobre as reações químicas, mostrando a grande variedade de visões dadas a esse 

conceito em diversos contextos. Delimitamos o nosso objeto de pesquisa e consideramos 
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somente aquelas categorias que apareciam com maior freqüência (cinco categorias, divididas 

em quatro zonas) nas fontes de pesquisa e, assim, propomos os experimentos. 

 

3.2 Análise em livros didáticos 

Foi feita uma análise em livros didáticos de química, com a intenção de identificar 

concepções sobre as reações químicas, visto que alguns apresentam vários significados sem a 

devida discussão sobre os seus usos, podendo criar possíveis obstáculos à aprendizagem. Para 

selecionar os livros didáticos, tentamos mesclar livros com posturas tradicionais com outros 

‘inovadores’ ou ‘alternativos’, os quais apresentam modos diferentes de abordagem dos 

conceitos. Os livros analisados foram: 

• Química – Realidade e Contexto. Antonio Lembo. Editora Ática, 1999; 

• Química para o ensino médio. Eduardo Fleury Mortimer e Andrea Horta Machado. 

Editora Scipione, 2002; 

• Química & Sociedade. Grupo PeQuis – UnB. Editora Nova Geração, 2005;  

• Química Fundamental. Teruko Y. Utimura e Maria Linguanoto, FTD Editora, 1998; 

• Química Geral. Vol. “1” 5a edição. João Usberco e Edgard Salvador. Editora Saraiva, 

1997.  

 

3.3 Pesquisa na história da química 

Na proposição de um perfil conceitual, uma das etapas essenciais é uma pesquisa na 

epistemologia histórica do conceito. Para o levantamento de concepções na história da 

química, analisamos o livro “Da Alquimia à Química” da escritora Ana Maria Alfonso-

Goldfarb. Nesta etapa, consideramos, principalmente, àquelas concepções que permeavam a 

mentalidade alquimista com relação às transformações da matéria. 

 

3.4 Aplicação de questionários 

Um questionário foi elaborado para aplicação a alunos do ensino médio. As perguntas 

foram feitas tendo como base as concepções encontradas no levantamento bibliográfico. 

Algumas questões usadas por autores foram usadas. Escolhemos um colégio da rede particular 

de ensino do Recife, no bairro do Derby e aplicamos a 29 alunos do 1o ano ensino médio. As 

respostas foram categorizadas segundo as categorias propostas na primeira etapa. O 

questionário encontra-se no apêndice “A” desta monografia. 
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3.5 Proposição de experimentos 

 Para cada categoria constituída no levantamento das concepções sobre reações 

químicas, foi proposta uma atividade experimental com o intuito de criar condições de 

discussão e contribuir para a construção de explicações sobre o fenômeno observado. Vale 

lembrar que, nesse caso, o experimento não será realizado com a intenção de confirmar o que 

a ciência diz (GIORDAN, 1999), mas sim como instrumento gerador de discussão sobre as 

implicações conceituais associadas ao fenômeno observado, que busca mobilizar determinada 

concepção. As atividades propostas não têm como objetivo criar algum conflito de idéias nos 

alunos, mas provocar uma tomada de consciência dos mesmos acerca de suas concepções, 

associando-as a algum determinado contexto, se houver. Tais concepções não 

necessariamente irão desaparecer durante a tomada de consciência, quando o aluno deverá 

perceber as relações que as mesmas podem possuir com o contexto da química, buscando 

identificar os seus significados relacionados a outros contextos. Eventualmente, algumas 

concepções poderão não estar associadas a qualquer contexto e poderão ser modificadas ou 

reformuladas, no entanto, não consideraremos essa possibilidade no âmbito do modelo de 

ensino por mudança conceitual, mas uma evolução nos conceitos dos alunos (MORTIMER, 

1996). 

 Os experimentos foram propostos e testados no laboratório Ambiente Químico, 

situado no Departamento de Química da UFRPE, Recife – PE. São experimentos simples, os 

quais podem ser realizados na sala de aula, sem a necessidade de que haja um laboratório na 

escola. 

 

3.6 Proposição de debates para cada experimento 

Como foi citado anteriormente, identificamos para as concepções levantadas algumas 

implicações para a aprendizagem do conceito de reações químicas. Essas implicações têm a 

função de gerar os debates em sala de aula. Elas são baseadas nas possíveis conseqüências 

que as concepções podiam causar no processo de ensino. Propomos que essas implicações 

sirvam como guias para o professor na hora de gerar os debates. 

 As etapas descritas acima foram realizadas durante o período de um ano, que 

correspondeu aos trabalhos realizados nas atividades de Iniciação Científica, nos anos de 2005 

e 2006, sob a orientação da professora Edenia Maria Ribeiro do Amaral, também orientadora 

desta monografia. 
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Os resultados obtidos depois de realizadas todas as etapas descritas serão apresentados 

a seguir, evidenciando-se as propostas das atividades. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados coletados em todo o levantamento bibliográfico foram analisados e 

categorias foram propostas, contribuindo para agrupar concepções levantadas em diferentes 

contextos. Após a análise, consideramos cinco categorias contendo concepções que apareciam 

com maior freqüência nas fontes investigadas. Essas categorias foram localizadas em 

possíveis zonas de um perfil conceitual (zonas epistemológicas), e implicações ao processo de 

ensino-aprendizagem foram propostas. Tomando por base essa análise e a estruturação dos 

dados, as atividades experimentais foram elaboradas, junto com a proposta de discussão.  

 O levantamento bibliográfico serviu como referência para a análise das concepções 

encontradas em outras fontes de dados, tais como, questionários em sala de aula, livro 

didático e textos de história da química. Não foram consideradas todas as concepções 

encontradas, mas, somente aquelas que apareciam com maior freqüência nas fontes de 

pesquisa. As categorias propostas durante o levantamento e que guiaram as outras etapas 

foram: 

• Categoria 1: Reação X Mudança de estado físico ou forma 

• Categoria 2: Reação química = mistura de substâncias 

• Categoria 3: Reação = Destruição da matéria 

• Categoria 4: Transmutação – animismo 

• Categoria 5: Concepção a nível microscópico 

 

 Cada uma dessas categorias será caracterizada e ilustrada posteriormente, neste 

trabalho. Nos livros didáticos foram encontrados vários trechos (esquemas e frases) que 

transmitem formas de pensar as reações químicas diferentes daquela aceita cientificamente, 

inclusive visões ingênuas foram identificadas. Alguns dos livros apresentam a visão científica, 

mas sem apresentar nenhuma discussão sobre os vários significados que esse conceito pode 

ter. A ausência de uma discussão, sobre os vários significados atribuídos ao conceito de 

reações químicas faz com que concepções inseridas em determinadas categorias passam se 

tornar obstáculos à aprendizagem, visto que não se faz a relação entre significado e contexto. 

Na história da química foram levantadas, principalmente, concepções da época da 

alquimia, as quais possuem principalmente características epistemológicas de cunho animista 

(BACHELARD, 1996). Algumas das concepções encontradas encontram similaridades com 

idéias prévias dos alunos, identificadas na sala de aula e no levantamento bibliográfico. 
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Na sala de aula, com a análise do questionário, constatamos a heterogeneidade do 

pensamento, com a constatação de concepções que se enquadram em todas as categorias que 

indicam idéias mais ingênuas sobre as reações químicas. Essa análise não foi feita sob o ponto 

de vista de ver se o aluno tem ou não uma idéia formal do que seja uma transformação 

química, mas de levantar as concepções prévias, tendo em vista as possíveis zonas do perfil 

conceitual e discuti-las com as atividades propostas. A freqüência das categorias encontradas 

na sala de aula segue a seguir: 

• Categoria 1: 31,2% 

• Categoria 2: 20,7% 

• Categoria 3: 69% 

• Categoria 4: 34,5% 

• Categoria 5: 0% 

 

A seguir, apresentaremos as categorias propostas com os resultados obtidos nos 

levantamentos feitos na literatura, livros didáticos, história da química e na sala de aula. 

 

4.1 Categorização das concepções levantadas 

As fontes de pesquisa nos trouxeram uma grande diversidade de concepções, 

encontradas em diversos contextos e épocas. Essas idéias demonstram a variedade de formas 

de pensar as reações químicas. Mesmo que a maioria delas não esteja de acordo com a visão 

científica, elas estão presentes no dia-a-dia dos alunos, uma vez que eles atribuem sentido a 

elas em algum contexto.  

Abaixo, apresentamos as categorias identificadas em cada fonte de pesquisa, com 

alguns exemplos ilustrativos. 

 

4.1.1 Categoria 1: Reação química X mudança de estado físico ou forma 

 Nesta categoria, os alunos acreditam que qualquer mudança física no sistema 

(liberação de gás, mudança de cor, liberação de energia, mudança de estado físico, mudança 

de forma, etc) caracterizam uma transformação química. Essas mudanças físicas são 

consideradas evidências de ocorrência de uma reação, mas com isso não podemos afirmar 

com certeza que houve uma transformação química. Este tipo de concepção foi encontrado 

em todos os levantamentos. 
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• Levantamento bibliográfico: 

Anderson (1986), em seu levantamento de concepções, ele enquadrou um grupo de 

idéias numa categoria chamada modification (modificação). Segundo o autor, são concepções 

nas quais os alunos fazem confusão entre mudanças físicas e químicas. Ele dividiu as 

concepções com exemplo no mundo macroscópico e microscópico. A seguir apresentamos 

algumas concepções identificadas pelo autor no trabalho de Meheut et al (1983) em 

questionário com alunos: 

Quando você queima o álcool queima, existe vapor de álcool; isso é o que se 
espera, é o normal.... é como um ferro. Você o coloca na água e você consegue o 
vapor; Quando você esquenta água, existe vapor de água.... é como a queima do 
álcool, o álcool se torna em vapor; você vê, nós fizemos o experimento onde você 
colocou o gelo em cima... (ANDERSON, 1986 p. 554, Tradução nossa). 

 
 No mesmo trabalho, agora investigando a oxidação em tubos de cobre, o autor ainda 

identifica esse tipo de concepção: “O tubo de cobre fica com coloração escura por causa do 

calor. A água quente perde calor até parar de fluir pelo cobre. Alguns fios de cobre ficam 

moles durante o aquecimento e depois voltam a ficar sólidos” (ANDERSON, 1986, p.554). 

Machado Jr. et al (2006), agruparam esse tipo de concepção numa zona de perfil 

conceitual que ele chamou de realista (BACHELARD, 1984). Nesta zona, os alunos associam 

qualquer mudança física no sistema (mudança de coloração, de forma, estado, etc.) com uma 

reação química. Em um exemplo, os autores mostram uma fala de aluno ao tentar explicar a 

dissolução do sulfato de cobre em água: “Teve reação química, pois o sabor da água muda 

quando colocamos sal nela (...)” (MACHADO et al, 2006). 

 No trabalho de Solsona et al (2003), ela não apresenta exemplos, mas identifica, em 

seu levantamento com alunos de Barcelona, as zonas meccano e kitchen. Nessas zonas, os 

alunos usavam fatores macroscópicos para a explicação dos fenômenos. Esses fatores eram 

expressos por mudanças físicas no sistema ou de propriedades. 

 No trabalho de revisão de Rosa e Schnetzler (1998, p.33), elas identificam as 

concepções encontradas por Shollum (1982). As autoras não apresentam exemplo, mas falam 

que: 

 As influências que as mudanças visuais exercem na construção de idéias dos(as) 
alunos(as), e que se manifestam de forma extensiva no nível microscópico, já 
haviam sido também notados por Shollum (1982) ao investigar 35 estudantes na 
Nova Zelândia, sobre cinco eventos do cotidiano envolvendo transformações 

químicas. As considerações feitas por esses(as) alunos(as) mostraram que qualquer 
mudança (forma, cor ou estado) é considerada transformação química, implicando 
uma confusão muito grande entre transformação química e mudanças de estado.  

 
 Nesse mesmo trabalho, as autoras citam Stravidou e Solomonidou (1989) que também 

constataram “estudantes gregos se expressam sobre transformações químicas num nível de 
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‘concretude’ restrito a manifestações externas visuais de mudanças da matéria” (ROSA; 

SCHNETZLER, 1998, p. 33). 

 Rosa (1996), investigando idéias prévias de alunos do ensino médio brasileiro 

constatou que 65% dos alunos “ao se manifestarem a respeito de transformações químicas, 

apontavam processos onde ocorrem mudanças de estado físico ou de cor” (ROSA; 

SCHNETZLER, 1998, p. 33). 

 As concepções desta categoria são as que apresentam maior dificuldade aos alunos, 

pois um dos maiores obstáculos na aprendizagem do conceito de reação química é, 

justamente, diferenciá-lo de uma transformação física ou evidenciá-la a partir de mudanças 

físicas no sistema. Porém, nesta monografia, observamos um outro tipo de concepção mais 

freqüente na sala de aula (ver categoria 3), devido à formulação do questionário que já previa 

o aparecimento de algumas concepções, devido ao levantamento já feito na literatura. 

 

• Livros didáticos 

No livro de Usberco e Salvador (1997, p.66.), encontramos a seguinte passagem: 

“Uma maneira bem simples (grifo nosso) de reconhecermos a ocorrência de um fenômeno 

químico é a observação visual (grifo nosso) de alterações que ocorrem no sistema”. 

Observamos que os autores apontam a observação visual como uma maneira simples de 

identificar uma reação química. Essa visão se enquadra na categoria 1 proposta no item 

anterior. É passada para o aluno uma visão simplista sobre o reconhecimento de uma reação 

química e, pela falta de discussão, o aluno não associa que em alguns contextos, a observação 

visual não é suficiente para identificar uma reação. Isso pode resultar ou reforçar o tipo de 

concepção apontado nesta categoria que poderá se tornar um obstáculo à aprendizagem, visto 

que o aluno aplica tal visão em situações não apropriadas. 

 

• Sala de aula 

Na sala de aula, esse é um tipo de concepção muito comum entre os alunos. Foi a 

terceira mais freqüente, com 31,2% das respostas. Por ser uma categoria que representa 

concepções intuitivas – empiristas, com uma relação muito estreita com a experiência de cada 

um, muitos alunos respondem se fundamentando no seu dia-a-dia, no que ele vê ou ouve. 

Um aluno, por exemplo, quando perguntado sobre o que ocorre com um pedaço de 

palha de aço, após a sua queima, respondeu que a massa “diminui, porque perde seu formato e 

se desmancha”. Esse aluno identifica a reação química pela mudança de formato na palha de 

aço. Outro aluno, em relação à mesma questão, respondeu que “ela sofre deformação”. 
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Em outra questão, quando perguntado o que você entende por reações químicas, um 

aluno respondeu: “é todo aquele material que sofre uma deformação”. Esse tipo de concepção 

ficou clara, também, quando em uma das questões se pedia para diferenciar uma 

transformação química de uma transformação física, e alguns alunos ficaram confusos: “a 

transformação química é a que ocorre quando há queima ou modificação da forma”. 

 

• História da Química 

De acordo com Goldfarb (2001), na alquimia, as primeiras idéias sobre a possibilidade 

de transformar a matéria parecem estar ligadas aos primórdios da prática metalúrgica, 

despertadas pela mudança de cor e forma que se obtinha com minerais. Portanto, percebemos 

a idéia de que uma mudança de cor e/ou forma, já caracterizava uma transformação na 

matéria: “As primeiras idéias sobre a possibilidade de transformar a matéria parecem estar 

ligadas aos primórdios da prática metalúrgica, despertadas pela mudança de cor e forma que 

se obtinha com os minerais.” (GOLDFARB, 2003, p. 42). Essa mentalidade permeou a 

mentalidade alquímica no Egito e Mesopotâmia, por volta de 4200 anos a.C. 

 

4.1.2 Categoria 2: Reação química = mistura de substâncias 

 Nesta categoria, as reações químicas são consideradas como uma mistura de 

substâncias, ou ainda, os alunos consideram que quando dois materiais se misturam, 

impreterivelmente, ocorre uma transformação química. Encontramos esse tipo de concepção 

em quase todas as fontes de dados, como apresentaremos a seguir. 

 

• Levantamento bibliográfico 

 Esta categoria apresenta concepções, nas quais os alunos imaginam que uma reação 

química é, na verdade, uma mistura de substâncias. Uma visão simplista e ingênua, que, 

portanto, Machado Jr. (2006) agrupou na zona realista em seu perfil conceitual. Em suas 

transcrições, o autor não apresenta exemplos dessas concepções. 

 Concepções dessa categoria também foram apontadas por Rosa e Schnetzler (1998), 

em trabalhos de Aragão (1991) e Rosa (1996).  Nesses artigos, os autores identificaram que 

cerca de 20% dos alunos concebem uma reação química como uma simples mistura: 

(...) somente 19% dos(as) alunos(as) passaram a conceber transformação química 
como uma transformação química onde há formação de novo(s) material(is), 
enquanto 20% continuaram presos(as) à concepção de simples mistura (...) Rosa 
(1996), ao investigar as idéias prévias de alunos(as) da primeira série do ensino 
médio brasileiro, pôde constatar que 20% deles(as) concebiam transformação 
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química como uma simples mistura de materiais. (ROSA; SCHNETZLER 
1998, p.33) 
 
 

• Livros didáticos 

Este tipo de concepção não foi encontrado nos livros didáticos analisados. Porém, é 

importante assinalar algumas representações que acabam reforçando esse tipo de idéia para os 

alunos. Essas representações, às vezes, são fornecidas pelo próprio professor, sendo também 

comum nos livros didáticos. Como exemplo, apresentaremos a equação química abaixo: 

A + B → AB 

Muitos professores utilizam a representação acima para caracterizar uma reação de 

síntese ou adição, na qual duas ou mais substâncias reagem, favorecendo um rearranjo de seus 

átomos para formação de uma única substância. Porém, da forma como a equação é 

apresentada, a idéia de que as duas substâncias A e B apenas se misturam (se adicionam) para 

formação de um único composto parece ser favorecida pela justaposição das letras. Esse tipo 

de compreensão pode ser evitada com uma discussão em sala de aula. 

 

• Sala de aula 

Nas respostas obtidas com o questionário, 20,7% dos alunos imaginam as reações 

químicas como uma simples mistura de sustâncias. Talvez por alguns professores reforçarem 

(talvez, de forma inconsciente) esse tipo de concepção, ao apresentar, por exemplo, a 

representação exemplificada acima, sem a discussão do que ocorre entre os reagentes A e B, 

os alunos aplicam essa idéia ao contexto científico.  

Um aluno, quando perguntado sobre o motivo das reações químicas que ocorrem na 

natureza, respondeu que elas acontecem “para que os elementos possam se juntar e haver 

novas descobertas” (grifo nosso). Este tipo de concepção também foi colocado quando se 

perguntava o que era uma reação química, como mostra algumas respostas abaixo: 

“São reações que cada elemento químico faz, podendo variar se estiver combinado 

com outro elemento” (grifo nosso). 

“É o resultado da mistura de dois elementos químicos”. 

“São resultados obtidos com a mistura de substâncias químicas” 

“Quando dois produtos se misturam e reagem formando outra substância ou não” 

Nessas respostas, consideramos que termos como “combinado” ou “se juntar” 

reforçam a idéia de mistura entre substâncias. 
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Uma reação química, do ponto de vista macroscópico, geralmente, ocorre a partir de 

uma mistura de substâncias, porém, essa visão desconsidera, por exemplo, reações de 

decomposição, na qual isso não ocorre. Além disso, é necessário estar atento para não levar o 

aluno a inferir que qualquer mistura é acompanhada por uma reação química. 

 

 

 

• História da Química 

Na história da química encontramos vários exemplos desse tipo de concepção. 

Goldfarb (2001, p. 55) nos mostra esse tipo de concepção ao introduzir a explicação das 

combinações entre os quatro elementos aristotélicos (água, ar, terra e fogo): 

Para aqueles que, como os alquimistas, quiseram aprofundar-se nos mistérios da 
matéria, existiam teorias sofisticadíssimas no corpus aristotélico. Por exemplo, na 
análise de misturas, sempre houvera o problema da permanência ou não das 
partículas dos corpos iniciais no composto. No caso das novas partículas serem de 
diferente conformação, perguntava-se para onde teriam ido as partículas das 
substâncias originais da mistura? 

 

 Os alquimistas que estudavam a matéria acreditavam que uma mistura entre 

substâncias poderia resultar na formação de outras, portanto, eles buscavam identificar a 

natureza das substâncias após a mistura para verificar possíveis alterações. 

 A concepção de mistura estava presente também na ‘combinação’ desses quatro 

elementos para formar outras substâncias. Verificamos concepções animistas nesse caso, 

quando se fala das transformações de qualidade das misturas (combinações entre os 

elementos) para formar o produto final: 

Mas existe, além disso, um estado intermediário entre o ‘ser’ e o ‘vir a ser’ 
(existência e potência), que deverá dar conta, por exemplo, dos casos de mudança 
de ‘qualidade’ na mistura resultante (na física aristotélica não existe mudança de 
estado mas sim mudança de qualidade). Tomando as quatro qualidades, Aristóteles 
divide-as em ativas (quente/frio) e passivas (seco/úmido) e discute, dentro desse 
contexto, o processo de “agente” e “paciente” (GOLDFARB, 2003, p.55). 

 
 Conforme o texto, Aristóteles atribuía qualidades as misturas, dando características 

aos produtos finais, de existência, potência e etc. Esses produtos teriam a capacidade de ser 

agentes ou pacientes. 

 

4.1.3 Categoria 3: idéia de destruição da matéria associada a uma reação química 

 Essa categoria corresponde a uma visão realista/empirista do conceito de 

transformação química. Baseados em evidências experimentais e visíveis, os alunos 
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concebem o conceito de transformação química como a destruição da matéria, para a 

formação de outras substâncias, sem levar em conta a idéia de rearranjo atômico. Veremos 

como esse tipo de concepção aparece nas fontes de pesquisa. 

 

• Levantamento bibliográfico 

 Por ser uma concepção ingênua, baseada em experiências primeiras e observações, 

mais uma vez, Machado Jr. (2006) apresenta esse tipo de concepção na zona realista de seu 

perfil conceitual. 

 Anderson (1986) categoriza esse tipo de concepção como uma idéia de 

desaparecimento. Em seu trabalho com Renstrom (ANDERSON, 1986), formulou a seguinte 

questão a 2800 alunos de 12 a 15 anos: “Um carro pesa 1000 Kg. Ele é abastecido com 50 Kg 

de combustível. O carro é dirigido até que o tanque de combustível fique vazio. O carro volta 

a pesar 1000 Kg. Aproximadamente, qual é a massa dos gases de escape expelidos durante a 

perda de peso do carro?” (ROSA; SCHNETZLER, 1998 p.32). Segundo os autores, 15% dos 

alunos responderam que o combustível desapareceu do tanque, sem fazer qualquer suposição 

sobre a massa perdida ou sobre alguma transformação química. 

 

• Livros didáticos 

Nos livros didáticos, encontramos em Lembo (1999), um pequeno esquema o qual no 

qual ele representa uma reação química, como vemos abaixo: 

 

 
Figura 3. Representação de uma reação química (LEMBO, 1999) 

 

No texto, o autor deixa claro que os átomos não se destroem. Porém, pelo diagrama 

acima extraído do livro, entende-se que as substâncias iniciais (reagentes) se destroem, e, por 

meio de uma reação química, surgem novas substâncias. Não fica clara a idéia de rearranjo e 

de transformação.  

Considerando somente as observações visíveis, após uma transformação química, as 

substâncias iniciais não permanecem da forma como iniciaram o processo. Porém, deveria ser 

discutido em sala de aula, que no contexto científico o que seria interpretado como 

‘destruição’ representa uma transformação, um rearranjo de átomos. Esse tipo de concepção 
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se torna um obstáculo à aprendizagem do conceito, uma vez que a idéia de destruição pode 

levar à compreensão de que as substâncias simplesmente foram extintas. 

 

• Sala de aula  

Na sala de aula, esse tipo de concepção aparece quando, em algum fenômeno ou 

problema, o aluno considera que as substâncias iniciais desaparecem (são destruídas) para a 

formação das novas substâncias (sem considerar a idéia de rearranjo), sem especificar como 

surgiriam essas últimas. Normalmente, em algum fenômeno de queima, o aluno considera que 

parte da matéria é destruída (perdida) durante a combustão. 

No questionário aplicado, foi a resposta que teve maior freqüência (69%), 

principalmente na pergunta na qual se pedia para explicar o que acontece com a massa de uma 

palha de aço após uma queima. Desconsiderando o número de alunos que não responderam, 

cerca de 90% deles afirmaram que a massa da palha de aço diminuía, devido à destruição da 

matéria pelo fogo, por que se deslocava para o ar ou que simplesmente desaparecia. 

Observamos isso nos exemplos abaixo: 

“Diminui, porque com a combustão perde-se muito no meio ambiente”. 

“a parte queimada vai para o ar, mas a massa da palha de aço diminui, a do ar 

aumenta”. 

“Diminui, porque a palha de aço se queima e fica menor”. 

“Diminui, pois derrete e o volume diminui” 

“Diminui, porque com a queima ela vai virando pó”. 

“Diminui, pois está se queimando substâncias e vai perder sua massa” 

“Acho que diminui, pois com a queima do Bom-Bril uma parte dele se acaba 

(dissolve). 

Em outra questão, na qual se perguntava o que ocorre com a gasolina em um carro em 

movimento, e o porquê do carro parar quando ela acaba alguns alunos demonstraram essa 

visão de destruição para explicar esses fenômenos:  

“Combustão (queima). Porque deixa de existir queima da gasolina com a água”. 

“Porque a substância necessária para que o carro andasse acabou. Fica em contato 

coma água”. 

“Ocorre combustão. O carro pára porque não há mais combustão”. 

A idéia de que a gasolina desaparece durante a combustão (o que faz o carro parar) 

transmite uma visão de destruição da mesma durante a queima.  
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• História da química 

Na análise feita na história da química não foram encontradas nenhuma concepção que 

passava a idéia de destruição da matéria nas transformações químicas. 

 

4.1.4 Categoria 4: transmutação – animismo 

 No levantamento, observou-se que algumas concepções encontradas por 

pesquisadores, encontram similaridades com outras que predominavam na mentalidade 

científica de uma determinada época da história da ciência. Nessa categoria, agrupamos 

concepções levantadas por autores, na sala de aula e que também se encontram na época 

alquímica. 

 

• Levantamento bibliográfico 

 Anderson (1986), em seu trabalho, propõe a categoria ‘transmutação’. Nela, encontra-

se uma série de transformações ‘proibidas’ na química, como por exemplo, energia se 

transformando em matéria. Ele cita o exemplo, já apresentado nesta monografia, da questão 

do combustível. Alguns alunos responderam: “...parte do petróleo se transformou em calor e 

energia cinética” (ROSA; SCHNETZLER, 1998 p.32). Em outro exemplo, os alunos definem 

uma reação química pela transmutação de um átomo em outro completamente novo 

(investigação sobre a queima da esponja de aço): 

É alguma coisa para fazer elétrons, ou prótons... nêutrons. Ele mesmo se transforma 
em uma nova substância que tem mais prótons dentro da molécula. Sim! Eu acho 
que um átomo velho de aço se transforma em um novo... uma nova molécula de 
carbono. Todas essas moléculas têm peso. Elas ganham peso no fim. Eu acho que é 
assim. (ANDERSON, 1986, p.556). 
 

 Na citação acima, podemos observar uma confusão do aluno em conceitos básicos da 

química (massa, matéria, átomo, molécula, substância química). Não está nos nossos 

objetivos aprofundar as razões para tal deficiência na compreensão do conceito. O ponto 

central desse depoimento é a concepção de transmutação quando ele diz que um átomo se 

transforma em outro átomo (ou molécula nova). Ainda na investigação, respostas como essa 

foram encontradas: “o aço queima e se transforma em carbono. O carbono pesa mais.” 

(ANDERSON, 1986, p.55). 

Ainda no trabalho de levantamento de Anderson, encontramos concepções 

encontradas por Shollum (1982), entrevistando alunos com idade entre 11 – 17 anos na Nova 

Zelândia.  Para explicar o aparecimento da ferrugem, alguns alunos disseram: “A ferrugem é 

um tipo de química. Ela aparece na umidade. Ela está no ar o tempo todo, e quando algum 
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metal é umedecido ele se propaga pelo metal. É como se fosse um fungo.” (ANDERSON, 

1986, p.553). 

Ben-Zvi et al (1987), investigando 337 alunos israelenses, com idade entre 13 e 15 

anos, constatou que os alunos tinham dificuldade em mudar o raciocínio do campo 

fenomenológico para o nível atômico. Os alunos atribuíam propriedades de cor e mudança de 

fase aos átomos e moléculas individuais. Manifestações do tipo foram encontradas: “o ouro é 

dourado porque possui átomos de cor dourada e a água é líquida porque é composta de 

moléculas líquidas” (ROSA; SCHNETZLER, 1998 p.32). Cachapuz (1988) também identifica 

essa tendência. Investigando alunos portugueses sobre o que ocorre durante a cocção do ovo, 

foram encontradas respostas do tipo: “...quando aquecemos um ovo ele se torna maior (...) o 

tamanho das partículas aumenta e elas se tornam mais compactas”. (ROSA; SCHNETZLER, 

1998 p.32). 

 

• Livros didáticos 

Nos livros didáticos analisados não foram encontradas concepções que se enquadram 

nessa categoria. Alguns professores podem reforçar esse tipo de concepção nos alunos, caso 

ele não tenha em mente a clara diferenciação entre elemento e substância química. Quando, 

na sala de aula, ele coloca que um elemento se transforma em outro (na verdade, querendo 

dizer substância), pode passar a idéia de transmutação para os alunos. 

Esse tipo de visão encontra um contexto adequado para sua aplicação na química. 

Quando falamos de radioatividade, estamos tratando de reações de transmutação, nas quais 

elementos se transformam em outros a partir de transformações que ocorrem a nível nuclear 

(e não na eletrosfera, como as reações químicas convencionais). 

 

• Sala de aula 

Na sala de aula, cerca de 35% dos alunos transmitiram esse tipo de visão nas respostas 

dadas ao questionário. Devido ao grande problema em distinguir uma substância de um 

elemento químico, o aluno acaba chamando a ferrugem de elemento e que numa 

transformação química um elemento forma outro. 

 Na questão na qual se pedia para definir o que seria uma reação química, alguns 

alunos responderam: 

 “São decorridas por elementos químicos” 

 “É a partir de uma experiência química, quando obtemos o resultado observamos a 

reação. Quando um elemento se transforma em outro, ou seja, tendo modificações”. 
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 Algumas respostas relativas à outras questões (como o motivo das reações químicas 

ocorrerem na natureza e como explicar quimicamente a ferrugem) também passavam essa 

idéia: 

 “Porque existem elementos químicos que são encontrados na natureza, ocasionando 

reações”. 

 “Sim. Quando algum elemento como o ferro entra em contato com a água”. 

 

• História da química 

Na história da química, principalmente nos tempos da alquimia, o número de 

concepções animistas é muito grande. Idéias de que os elementos, metais, substâncias e 

compostos possuíam vida e que o processo alquímico levava o alquimista à uma pureza 

espiritual permeavam a mentalidade da época.  

Goldfarb (2003) aponta para a visão que as primeiras civilizações tinham a respeito 

dos metais, os quais eram usados na arte metalúrgica. Para os agricultores e metalúrgicos os 

metais eram embriões que brotavam da mãe terra (observamos a idéia de Gaia, na qual o 

planeta Terra é considerado um ser vivo). Constamos, na citação abaixo esse tipo de visão: 

Para o homem da época metalúrgica, também a “mãe terra” guarda em seu ventre 
os embriões metálicos que, como “semente”, vão se desenvolver e se transformar. 
Eis a base da suposição de que um metal pode vir a se transformar em outro, 
seguindo diversos graus de maturação que vão desde o cobre ao ouro, produto final 
desta elaboração. (...) Aos mineiros caberá a difícil missão de conseguir permissão, 
junto aos guardiões da divindade terrena, para poder nela penetrar e arranca-lhes os 
minerais. Estes minerais, como seres vivos que são, comportam-se muitas vezes 
como pequenos animais, pois, segundo a mitologia mineira, escondem-se ou se 
deixam apanhar conforme o grau de simpatia ou antipatia que sentem (...) 
(GOLDFARB, 2003, p. 43) 

 

 No trecho acima, vemos a idéia de que um metal se transformará em outro a partir de 

sua maturação natural, pois são embriões. E o mineiro só consegue ‘capturar’ esses metais se 

eles, “seres vivos que são”, sentirem simpatia ou antipatia pelo indivíduo que os procuram. Na 

citação também percebemos outro tipo de concepção predominante na mentalidade alquímica: 

a idéia de transmutação. 

 Segundo a idéia da transmutação, é possível transformar um elemento em outro. Essa 

visão foi defendida por muitos alquimistas e alimentaram o desejo deles em encontrar a pedra 

filosofal, com a qual seria possível transformar todos os metais em ouro. É um tipo de 

concepção comum encontrado nesse contexto histórico. 
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4.1.5 Categoria 5: compreensão a nível microscópico  

 Esse tipo de concepção corresponde à visão científica sobre o conceito de reações 

químicas. Poucos alunos apresentam esse tipo de concepção em suas idéias prévias, mesmo 

depois de terem visto o conteúdo na sala de aula. No levantamento com o questionário, apenas 

um aluno apresentou idéias próximas à visão científica em todas as respostas. Na literatura, 

essa concepção aparece em alunos no levantamento de Anderson (1986), Solsona et al (2003) 

e Machado Jr. et al (2006). Nos livros didáticos, essa visão aparece muito forte, mas sem a 

devida discussão sobre os vários significados que o conceito de reações químicas pode 

adquirir. Às vezes, esse tipo de visão vem junto com outras (as quais já foram categorizadas 

nessa monografia). Na história da química, um tipo de visão microscópica (ou idealista) é 

encontrado quando Platão define a formação de novas substâncias a partir da recombinação 

dos tetraedros básicos que formam toda a matéria (GOLDFARB, 2003). 

 Para ilustrar essa categoria, apresentamos alguns exemplos da literatura, levantados 

pelos autores já citados acima. 

 Anderson (1986) caracteriza esse tipo de concepção como chemical interaction 

(interação química). Os alunos apresentam concepções e explicações para as reações químicas 

considerando o nível microscópico da matéria. Em uma investigação feita com alunos suecos 

(ANDERSON, 1986, p.557), sobre a oxidação em tubos de cobre, os autores identificaram 

esse tipo de concepção em cerca de 20% dos alunos. As seguintes respostas foram 

encontradas: 

Cobre e oxigênio são reativos. É oxidação. Ar = oxigênio reage com cobre, óxido 
de cobre é formado, e aquela coloração é formada. O oxigênio reage com o cobre e 
forma óxido de cobre: Cu + O2 = CuO. (p. 556) O ferro é combinado com o 
oxigênio no ar. A molécula de oxigênio é combinada com o ferro. 

 
 Solsona et al (2003) caracteriza esse tipo de concepção numa zona do perfil conceitual 

que ela chamou de interactive (interatividade). Semelhante ao trabalho de Anderson, ela 

agrupa concepções nas quais os alunos apresentam uma explicação a nível microscópico para 

explicar os fenômenos químicos. Para ela, os alunos que apresentaram esse tipo de concepção 

demonstraram idéias de mudança de substâncias em outras, deram exemplos teóricos e os 

textos elaborados tinham uma boa coerência. 

 No perfil conceitual proposto por Machado Jr. et al (2005) essa categoria aparece na 

zona racionalista. Nela, os alunos apresentam os mesmos tipos de concepções daquelas 

encontradas nos trabalhos anteriores. 
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4.2 Algumas considerações a cerca da análise dos livros didáticos, concepções 

encontradas na sala de aula e história da química  

Apresentamos agora algumas considerações extras que achamos importantes relativas 

aos levantamentos feitos nos livros didáticos, na sala de aula e na história da química, e que 

não foram contempladas na discussão acima. 

 

4.2.1 Livros didáticos 

No livro “Química para o ensino médio” de Eduardo Mortimer e Andrea Machado, da 

editora Scipione, abordaram vários aspectos relativos às transformações químicas. Numa 

proposta próxima à nossa nessa monografia, os autores apresentam uma discussão detalhada, 

guiada por experimentos, para se debater os fatores que indicam a ocorrência de uma reação 

química. Os autores mostram que nem sempre devemos associar a idéia de liberação de gás 

com uma reação química (pois nem todos os contextos permitem isso): 

Ao adicionarmos açúcar ao refrigerante, observa-se um grande desprendimento de 
gás. Esse gás, no entanto, já estava presente no sistema inicial, dissolvido no 
líquido do refrigerante. Você já deve ter observado bolhas de gás que se 
desprendem quando transferimos o refrigerante de uma garrafa para um copo, ou 
quando abrimos um refrigerante quente. A adição do açúcar apenas acelera a 
liberação do gás. (MORTIMER; MACHADO, 2002 p. 138) 

 
 Na citação acima, observamos a preocupação dos autores em explicitar aos alunos que 

a liberação de gás não é uma evidência que se pode aplicar em todos os contextos para se 

identificar uma reação química. Por apresentar diversas visões sobre as reações químicas, 

encontramos concepções de todas as categorias no texto do livro. Porém, sempre 

acompanhadas de discussões e debates.  

  Ao todo são onze experimentos, os quais guiam a discussão durante as aulas. O trecho 

abaixo ilustra a preocupação dos autores em associar as evidências que comprovam a 

ocorrência de uma reação química com o contexto: 

Esses tipos de evidência são formas simples e diretas de reconhecimento de reações 
químicas e podem envolver um ou mais dos seguintes fenômenos: a formação de 
gases, a mudança de cor, a formação de sólidos, a liberação ou absorção de 
energia na forma de calor, a liberação de eletricidade ou luz, etc. Não podemos 
ter certeza, no entanto, de que ocorreu uma reação química baseado apenas nessas 
evidências. Uma forma mais segura de obter informações sobre a natureza de uma 
transformação é o isolamento dos materiais obtidos, seguido da determinação de 
algumas de suas propriedades, como temperaturas de fusão e de ebulição, a 
densidade, etc. (MORTIMER; MACHADO, 2002 p.139) 

 
 Na citação, os atores apontam para importância em se analisar a natureza dos produtos 

da transformação para se ter certeza que houve formação de novas substâncias. 
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4.2.2 Sala de aula 

 Observamos, na sala de aula, a grande dificuldade dos alunos em diferencia uma 

transformação química de uma física. Muitos alunos não conseguem perceber essa diferença 

devido ao pequeno grau de abstração que ela exige. Observar os fenômenos do ponto de vista 

microscópico ainda é uma dificuldade (tanto no lado do ensino como no da aprendizagem). O 

uso de modelos e analogias sempre é necessário na hora de explicar alguns fenômenos na sala 

de aula. 

 Outro ponto importante é a grande confusão feita na hora de definir uma substância e 

um elemento químico. A aprendizagem não eficiente desses conceitos nas séries iniciais da 

química dificulta não só a aprendizagem do conceito de reações químicas como outros 

conceitos importantes da química. 

 Também observamos na sala de aula que a categoria mais freqüente foi a de associar 

uma transformação química com a destruição de matéria. Esse tipo de concepção foi 

encontrado sempre na questão na qual era perguntado sobre a massa da queima da palha de 

aço. Foi um tipo de pergunta a qual já se esperava esse tipo de resposta. 

 

4.2.3 História da química 

 Outros tipos de concepções com relação ao conceito de reações químicas são 

encontrados num a análise na história da química. Algumas delas não entram na nossa 

categorização, porém são importantes no desenvolvimento histórico do conceito. 

 Muitas concepções encontradas em determinados contextos históricos emergem na 

sala de aula, na discussão com os alunos. Portanto, uma das importâncias em se trabalhar 

conteúdos da história da química na sala de aula é os alunos perceberem que suas concepções 

já tiveram respaldo científico em alguma época. Isso ajuda em eles superarem alguns 

obstáculos que essas concepções podem se tornar no processo de aprendizagem. 

 

4.3 Categorização em zonas de um perfil conceitual 

A maioria das categorias propostas encontra respaldo na idéia de que os estudantes, 

normalmente, expressam suas concepções pautadas em aspectos observáveis, como diz Rosa e 

Schnetzler (1998). Os alunos revelam um fraco entendimento do modelo corpuscular da 

matéria. 

A falta de discussão entre os alunos a cerca de suas concepções prévias, fazem com 

que essas idéias apresentadas nas categorias se tornem verdadeiros obstáculos à visão 

científica de reações químicas, considerando o rearranjo dos atômicos (visão microscópica da 
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matéria). Aliás, a grande confusão na química reside no fato de os estudantes terem que 

articular dois mundos diferentes: o macroscópico e o microscópico (ROSA; SCHNETZLER, 

1998).  

Tomando por base o perfil conceitual, separamos as concepções em prováveis zonas 

de um perfil, caracterizando-as em termo de compromissos filosóficos e ontológicos 

existentes entre elas. As zonas propostas para as categorias foram: realista, animista, empirista 

e racionalista, como mostra o quadro 1 abaixo: 

 

     Quadro 1. Distribuição das categorias em possíveis zonas de um perfil conceitual 

Realista Animista Empirista Racionalista 
Categoria 1 Categoria 4 Categoria 2 Categoria 5 
Categoria 3    

      

 

 As categorias 1 e 3 possuem concepções ingênuas, por muitas vezes fundamentadas 

em idéias intuitivas ou, no que Bachelard fala da “primeira experiência” (BACHELARD, 

1996). Essas características epistemológicas inserem essas categorias na zona realista. 

 Na categoria 4 encontram-se concepções que se caracterizam como animistas, o que as 

insere na categoria bachelardiana “realista animista”. 

 A categoria 2 apresenta concepções que são baseadas na experiência de cada um. Nela, 

as concepções estão fundamentadas naquilo que o indivíduo vê em seu dia-a-dia. Como 

Bachelard (1996) afirma a mente preguiçosa e despreocupa não tenta entender os fenômenos 

observados, mas apenas os aceitam da maneira como são vistos. 

 

4.4 Proposição dos experimentos e implicações no processo de ensino-aprendizagem 

 Para cada zona do perfil conceitual, foi proposto um experimento de forma a discutir 

determinadas concepções inseridas na zona. As discussões em cada atividade experimental 

são guiadas pelas implicações que as concepções contidas em cada zona podem causar no 

processo de aprendizagem.  

 

4.4.1 Experimentos para zona realista 

Para a zona realista, propomos dois experimentos. Um deles tem o objetivo de fazer o 

aluno perceber que a idéia de destruição da matéria não é adequada ao contexto cientifico, 

quando tratamos de reações químicas. Na queima de um álcool, por exemplo, podemos fazer a 

identificação do CO2 na queima a partir do recolhimento do mesmo e adicionando água, para 
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formação do ácido carbônico (H2CO3). Com o auxílio de uma equação química, mostramos a 

formação do CO2 a partir da reação do álcool com o oxigênio, fazendo com que o aluno 

perceba que o gás carbônico se formou depois de um rearranjo dos átomos do álcool com o 

oxigênio: 

                                                                                  ∆ 
C2H6O(aq) + 7/2º2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) 

Reação de combustão do etanol 

 

Com a adição de água em um recipiente com o gás recolhido, mostramos a presença 

do gás carbônico após a queima (adicionando um indicador para provar a formação do ácido): 

 

CO2(g)
  + H2O(l) → H2CO3(aq) 

Formação do ácido carbônico 

 

 Neste experimento, desconsideramos a formação do monóxido de carbono (CO), mas 

sem descartar uma possível discussão sobre a isso, a qual pode surgir no debate com os 

alunos. 

 No segundo experimento para a zona realista, propomos uma discussão sobre a 

diferença de uma transformação física de uma química (visto que muitos alunos ficam presos 

a evidências visuais, portanto acabam confundindo a diferença entre esses tipos de 

transformações). Consideramos que uma discussão a cerca da evaporação do álcool (mudança 

de estado físico) e da queima do álcool (reação de combustão) pode contribuir para amenizar 

esse obstáculo à aprendizagem. Outros exemplos podem auxiliar nessa discussão. 

 

4.4.2 Experimento para zona empirista 

 Para a zona empirista, propomos o confronto de dois experimentos para discutir a 

questão de misturas e reações químicas. Este tipo de significado é comumente atribuído aos 

fenômenos pelos alunos, visto que, algumas misturas no dia-a-dia apresentam evidências de 

ocorrência de uma reação química. Nesta atividade temos o objetivo de mostrar ao aluno que 

esse tipo de significado não pode ser aplicado em todos os contextos (sistemas). Queremos 

provocar nos alunos uma reflexão a cerca disso mostrando uma mistura que ocasiona uma 

reação química (reação de neutralização), mas sem evidências visuais (a não ser com a 

presença de um indicador) e uma mistura homogênea (água + álcool) a qual apresenta indícios 

de uma reação química (liberação de energia na forma de calor). 
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4.4.3 Experimentos para zona animista 

 Na zona animista focamos experimentos para discutir a formação e composição 

química da ferrugem, visto a dificuldade dos alunos em compreendê-la como uma reação de 

oxidação do ferro com o oxigênio do ar. Como alguns alunos imaginam a ferrugem como uma 

doença ou que ela é um elemento químico que se formou a partir do ferro (com o auxílio da 

água), consideramos que a percepção da formação dos íons Fe2+ e Fe3+ pode contribuir para a 

compreensão que eles participam de um rearranjo com os átomos do oxigênio do ar para 

formação da ferrugem (Fe2O3). No ensino médio, essa identificação é feita a partir de 

atividades de modelagem. Propomos o uso de um modelo molecular para a representação do 

rearranjo dos átomos do oxigênio do ar com ferro durante a reação, segundo a equação: 

Fe(s) + O2(g) → Fe2O3(s) 

Formação da ferrugem 

 Muitas vezes, no ensino superior, encontramos essas concepções prévias, as quais 

perduram na mente dos alunos durante todo o ensino médio e, por falta de discussão a cerca 

delas, não são abandonadas pelos alunos e se tornam obstáculos à aprendizagem. Portanto, 

para uma turma de nível superior, um experimento pode ser feito a fim de identificar esses 

íons na ferrugem. Após raspar a ferrugem em pó para um Becker, adicionamos ácido 

clorídrico para dissolver toda a ferrugem. Os íons Fe2+ e Fe3+ podem ser precipitados na 

forma de hidróxidos com a adição de alguma base. 

 

4.4.4 Experimentos para zona racionalista e discussão final 

 Para a zona racionalista, propomos uma pequena retomada em todos os experimentos 

anteriores para uma discussão a nível microscópico, mostrando o tipo de concepção que é 

aceitável no contexto da química. Para enriquecer o debate, propomos o confronto de dois 

experimentos, os quais retomam as discussões anteriores: a dissolução de açúcar em 

refrigerante e a adição de comprimido efervescente em água. Esses dois experimentos 

provocam liberação de gás, portanto, à primeira vista, podíamos classificá-los como reações 

químicas. Porém, uma análise mais detalhada mostra que a dissolução de açúcar em 

refrigerante apenas libera o gás carbônico já existente, pois o açúcar diminui a pressão de 

vapor, o que causa a liberação. Já no comprimido efervescente ocorre uma reação do do 

bicarbonato de sódio com íons H+, formando o CO2:  

 

NaHCO3 (s)  +  H+ aq  →  CO2(g)  +  H2O(l)  +  Na+ aq 

Liberação de CO2 adicionando comprimido efervescente em água 
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 A efervescência é causa pela presença do bicarbonato de sódio o qual reage com os 

íons H+ do ácido cítrico também presente na composição1 do comprimido. Isso é o que 

acontece com a maioria dos comprimidos efervescentes. 

 Ao final de todos os experimentos, as discussões se focam determinação de ocorrência 

de uma reação química, visto que as evidências visuais não são suficientes para se comprovar 

se houve ou não esse tipo de transformação. Com esses experimentos, propomos uma maior 

discussão sobre os vários significados atribuídos ao conceito de reações químicas, além de 

localizar esses significados em seus respectivos contextos, visto que nem sempre eles são 

aceitos no contexto da química. No quadro 2, abaixo, apresentamos, de forma resumida, os 

experimentos associados a cada zona e a proposta de discussão: 

                                                
1 AAS, Carbonato de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Ácido Cítrico Excipiente - SONRISAL 
 

ZONAS IMPLICAÇÕES EXPERIMENTO 

 
 
 
 

Realista 

 
O aluno não consegue diferenciar 

transformação química de qualquer 
outra mudança física ocorrida no 

sistema, pois está preso às 
evidências visuais (que nem sempre 

são confiáveis). A idéia de 
destruição da matéria é baseada em 
idéias intuitivas, vindas a partir da 
visualização sem reflexão a cerca 

do fenômeno.  

 
Evaporação do álcool 

X 
Queima do álcool 

 
 

Queima de um álcool e 
identificação do CO2 na 

queima 

 
 

Empirista 

 
Baseados em suas experiências 
individuais, os alunos imaginam 

que qualquer mistura resulta numa 
reação química. 

 
Água + álcool 

X 
Ácido clorídrico + hidróxido 

de sódio (soluções) 

 
 
 
 

Animista  

 
 

Os alunos imaginam que a 
ferrugem é um tipo de fungo (ou 
doença) que ataca o metal. Ou, o 
elemento ferro se transmutou em 

outro elemento – ferrugem. 

 
 
 

Atividade com modelo 
molecular -  

Identificação do íon Fe2+/Fe3+  
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Quadro 2. Experimentos associados à zonas do perfil conceitual 
 
 
 
 
 
 
5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Considerando a nossa visão de ciência sob a óptica da teoria sócio-histórico de 

Vygotsky, não devemos mais ver o processo de aprendizagem como uma substituição de 

concepções alternativas pela visão científica, visto que essas idéias prévias dos alunos são 

extremamente resistentes a mudanças. Portanto, a aprendizagem surge como um processo de 

significação, no qual novos significados vão sendo adicionados a outros já existentes. Os 

significados que os alunos têm a cerca de um conceito que não são tem sentido em nenhum 

contexto vão ser naturalmente abandonados sem que haja a necessidade de provocar uma 

mudança conceitual no aluno. Tendo em vista que a noção de perfil conceitual está inserido 

nessa visai sócio-histórica de ciência, esses significados estão inseridos em zonas, as quais 

estão associadas a determinados contextos. O processo de aprendizagem é tido como a 

construção de novas zonas no perfil de concepções dos alunos. 

Consideramos que para uma melhor compreensão do conceito de reações químicas e 

dos conceitos científicos no geral, é necessário que se leve em conta as concepções prévias 

dos alunos. Quando essas concepções são trabalhadas, tornando a sala de aula um ambiente de 

discussão e debate, a aprendizagem se torna mais significativa. As atividades experimentais 

têm um importante papel nesse ambiente de discussão. Como foi mostrado nessa monografia, 

os experimentos podem ser um bom instrumento motivador e gerador de discussões a cerca 

 
 
 
 
 
 

Racionalista. 

 
 
 

Fazer os alunos perceberem que 
uma reação química é caracterizada 
pela formação de novas substâncias 

e que nem sempre as evidências 
visuais nos dão certeza da 

ocorrência delas 

 
Dissolução de açúcar em 

refrigerante 
X 

Dissolução de comprimido 
efervescente em água  

 
 

Explicação desses dois 
fenômenos à nível 

microscópico com o auxílio 
de equações de reações 

químicas (não só desse último 
experimento, mas dos outros 

também). 
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dos vários significados atribuídos ao conceito de reações químicas. Então, damos a 

importância de estruturar as concepções dos alunos em zonas de um perfil conceitual e dar 

ênfase a elas nas atividades experimentais. 

 Atualmente, se faz necessário uma ampla discussão sobre como trabalhar as 

concepções prévias dos alunos, visto que já é consenso na literatura a existência. Um grande 

número de trabalhos de levantamentos existe, nos quais é possível levantar várias concepções 

a cerca de diversos conceitos. Portanto, um bom levantamento aliado à uma ferramenta de 

ensino pode contribuir para que na sala de aula essas idéias prévias dos alunos sejam bem 

trabalhadas.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

 

1º) O que você entende por reações químicas? 

 

2º) Por que as reações químicas ocorrem na natureza? 

 

3º) A ferrugem é uma reação química? Como você explica o seu aparecimento? 

 

4º) Cite algumas reações químicas que ocorrem em seu cotidiano e justifique por que são 

consideradas reações químicas. 

 

5º) Queima-se 20g de palha de aço (Bom-Bril). No final da queima, a massa aumenta ou 

diminui? Justifique. 
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6º) O que ocorre com a gasolina quando o carro está em movimento? Por que o carro pára 

quando a gasolina acaba? 

 

7º) O que leva você a dizer que em um sistema (fenômeno) ocorreu uma reação química? 

Existem evidências? Essas evidências sempre são confiáveis para identificar uma reação 

química? 

 

 

8º) Explique, em poucas palavras, a diferença entre uma transformação química e física. 

 
 
 


