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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo compreender o desenvolvimento conceitual de licenciandos
em química por meio de uma abordagem contextual. Utilizou-se um referencial teórico de
base marxista para o ensino e para a aprendizagem: a pedagogia histórico-crítica associada à
psicologia histórico-cultural, incorporando-se a abordagem contextual e a formação de
professores. A abordagem metodológica foi qualitativa, utilizando-se a ação pesquisada num
componente curricular do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado da
Bahia. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários, de observações e de entrevistas.
Para a análise dos dados utilizou-se a análise textual discursiva. Os estudantes identificaram o
desenvolvimento de um conceito como uma produção humana, demonstraram precisão e
imprecisão nos seus usos. Concluiu-se que a abordagem didática possibilitou o
desenvolvimento conceitual de estudantes verificado pelo uso adequado de um conceito em
diferentes situações, embora estes expressarem inadequações conceituais e dificuldades em
utilizar a abordagem no seu exercício profissional por falta de referências e de tempo. Assim a
formação continuada e mais produções didáticas nesta área faz-se necessárias.
Palavras-chave: ensino e aprendizagem, formação do professor, abordagem contextual,
conceito.

ABSTRACT

This research aimed to understand the conceptual development of chemistry undergraduates
through a contextual approach. A theoretical framework of Marxist basis was employed for
teaching and learning: historical-critical pedagogy associated with historical-cultural
psychology, comprising contextual approach and teacher training. The methodological
approach was qualitative, using researched action in a curricular component of the Bachelor's
Degree in Chemistry from the State University of Bahia. Data were collected through
questionnaires, observations and interviews. Discursive textual analysis was used for data
analysis. Students identified the development of a concept as a human production,
demonstrated precision and imprecision in their use. It was concluded that didatic approach
made conceptual development of students possible, as checked for the proper use of a concept
in different situations, although they had expressed conceptual inadequacies and difficulty to
use the approach in their professional practice by the lack of references and time. Thus
continuing education and more didactic productions in this area it is necessary.
Keywords: teaching and learning, teacher training, contextual approach, concept
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1 INTRODUÇÃO

A presente investigação tem como objetivo geral compreender o desenvolvimento
conceitual de licenciandos em química por meio de uma abordagem contextual. Esta vinculase a uma preocupação, iniciada quando professor do ensino médio, sobre a formação do
licenciado, em particular o de química, uma vez que um ensino com pouco significado, que
era e, ainda, de um modo geral, é apresentado, tem uma corresponsabilidade do professor.
Atualmente, como professor universitário, interesso-me em entender o processo de
apropriação do conceito químico pelo estudante de licenciatura em química, que será o futuro
professor da educação básica.
Os conceitos científicos, dentre eles os químicos, são propostos para explicar algum
fenômeno. Por exemplo: as propriedades dos materiais são explicadas em termos da estrutura
da matéria, razão pela qual uma das áreas de conhecimento construídas pelo homem foi a
química e em seu interior ou dialogando com ciências afins, diversos conceitos foram ou são
criados. Conforme discussão mais à frente, esses conceitos são importantes não apenas para
os cientistas, mas também para a formação dos indivíduos, por isso, veiculados na escola,
necessitando, então, de professores para seu ensino.
A literatura de ensino e de aprendizagem de ciências, e de química, em particular mostra
que estudantes apresentam ideias distintas das científicas em relação a diversos conteúdos,
mesmo após o seu estudo na escola, tais como: átomo (MORTIMER, 1995), ligação química
(FERNANDEZ; MARCONDES, 2006) e solubilidade (GOUVEIA; OLIVEIRA; QUADROS,
2009).
Trabalhos desenvolvidos com estudantes de licenciatura em química em fim de curso,
com relação a conceitos de reação química e calor, demonstraram concepções muito parecidas
com as do ensino médio, mesmo já tendo cursado várias disciplinas que abordam esses
conteúdos (MORADILLO; PENHA; SILVA, 2002). Algo semelhante foi verificado por mim
numa investigação de mestrado em relação ao conceito de valência (PENHA, 2005).
Atuo como professor universitário no curso de Licenciatura em Química da UNEB e
observo nas diversas disciplinas, de um modo geral, uma abordagem fragmentada dos
conteúdos, embora ocorram trabalhos envolvendo mais de uma área de conhecimento,
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ocorrendo uma multidisciplinaridade, mas não se conseguindo avançar numa perspectiva de
totalidade. Aliado a isso há ausência de uma discussão mais aprofundada entre os professores
do curso em relação aos processos de ensino e de aprendizagem.
No entanto há iniciativas que contribuem nessa direção. Em 2009, fruto de discussões
das décadas de 1990 e parte de 2000, um coletivo de professores interessados com as questões
de ensino e aprendizagem, institucionalizou-se o Grupo de Pesquisa em Educação Química da
Universidade do Estado da Bahia (GPEDUQUI/UNEB), que envolve professores e estudantes
do curso, bem como professores de outras instituições de ensino em diferentes níveis.
Leciono componentes curriculares como Evolução das Ciências e Pressupostos
Filosóficos para o Ensino de Química, Conteúdos de Química para o Ensino Médio, Química
Geral I, Oficina de Produção para o Ensino de Química e Oficina de Leitura e busquei cursar
o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências
(PPEFHC), para aprofundar questões não respondidas no mestrado, apontando uma
possibilidade pedagógica de abordagem do conteúdo, de modo contextualizado.
Para isso busquei referências teóricas para o ensino e para a aprendizagem que tivessem
um fundamento filosófico afinado com a minha prática política como trabalhador, entendendo
que a educação pode contribuir neste sentido. Portanto, a base filosófica que fundamenta a
investigação é o materialismo histórico-dialético (MHD). A aproximação às relações do MHD
com a educação se deu por meio de parte dos membros do Núcleo de Pesquisa em Ensino de
Química (NUPEQUI) do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
grupo do qual participo.
O MHD tem como pressuposto uma realidade material, externa à mente, complexa e
histórica, onde os indivíduos atuam transformando-a e ao mesmo tempo se modificando. Com
isso emancipam-se como seres humanos e para tal faz-se necessário a superação da sociedade
capitalista (MARX; ENGELS, 2007). Assim entendo que o ensino de ciências, e o de
química, deve partir também de tais pressupostos e que as teorias científicas também são
complexas e históricas, pois as ideias para explicar a natureza constituem sistemas conceituais
que mudam à medida que a realidade se transforma e ele deve contribuir com tal
emancipação.
A investigação aqui corresponde ao estudo de um processo educativo fundamentado no
MHD. Concordando com Moradillo (2010), um bom caminho é a adoção do trabalho como
princípio educativo, desdobrando-o no debate epistemológico em relação à ciência química e

16

nos aspectos de caráter mais pedagógico como as concepções sobre o ensino e a
aprendizagem em química. Usei tal arcabouço para formular um problema de pesquisa
relacionado ao ensino e a aprendizagem de um conceito científico.
Com relação ao ensino utilizei a pedagogia histórico-crítica (PHC) que fundamenta-se
no MHD e propõe uma educação escolar que: identifique as formas mais desenvolvidas de
expressão do saber objetivo produzido historicamente, reconheça as condições de sua
produção e compreenda as suas principais manifestações e as tendências atuais de
transformação; converta tal saber em saber escolar para que seja assimilado pelos estudantes
no espaço e tempo escolares; promova os meios para que os estudantes assimilem este saber
não apenas como produto, mas também o processo de sua produção e as tendências de sua
transformação (SAVIANI, 2008).
Compatível com os aspectos relacionados ao processo de produção e tendências de
transformação do conhecimento científico, expostos na PHC, incorporei a história e a filosofia
da ciência, segundo a abordagem contextual (AC) que pode aproximar as ciências dos
interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da humanidade, tornando as aulas de ciências
mais desafiadoras e reflexivas, possibilitando, deste modo, o desenvolvimento do pensamento
crítico (MATTHEWS, 1994).
Seguindo essa perspectiva, apoiando-se nos resultados já amplamente discutidos por
diversos autores da área desde o final dos anos de 1970, Batista (2007) indica, além dos
apontados por Mattews, outros consensos sobre o uso da AC: explicita relações entre dogma,
sistema de crenças e racionalidade científica; auxilia a dar significado às fórmulas e às
equações; melhora a formação do professor; possibilita o conhecimento científico ser mais
interessante, acessível e compreensível; permite uma visão ampliada dos conceitos, dos
problemas e de suas resoluções, inclusive relacionando-os interdisciplinarmente; pode
conduzir a ideias inovadoras e a uma nova visão de mundo e da cultura científica, validando a
relação cultura-intelectualidade.
Para o aspecto da assimilição proposto pela PHC utilizei a psicologia histórico-cultural
(PsHC), que também fundamenta-se no MHD. Essa estabelece que o desenvolvimento
psicológico do homem compõe o desenvolvimento histórico da espécie humana e lhe é
análogo. A aprendizagem é necessária para que os indivíduos se desenvolvam e este processo
se dá de maneira mediada por uma pessoa mais experiente sendo a fase escolar a mais
adequada para o desenvolvimento conceitual (VIGOTSKI, 2007).
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Assim, procurei utilizar a AC articulada a concepções de ensino e de aprendizagem, no
caso um uso didático dela, pois encontra-se uma lacuna de trabalhos deste tipo na área de
ensino de química (OKI, 2006; TEIXEIRA; GRECA; FREIRE JR, 2009, 2012). Uma maneira
de contribuir por meio da pesquisa foi responder ao seguinte problema: qual o
desenvolvimento conceitual de licenciandos em química por meio de uma abordagem
contextual?
Entendo que essa investigação deve ocorrer na formação inicial do professor de
química, pois concordo que o ensino universitário tem, entre outras atribuições: assegurar o
domínio de conhecimentos, métodos e técnicas científicas que devem ser abordados de forma
crítica, relacionando com a produção social e histórica da sociedade; associar o processo de
ensinar/aprender com a pesquisa, criando e recriando situações de aprendizagem e partir do
universo cultural e de conhecimentos dos alunos para desenvolver processos de ensino e
aprendizagem interativos e participativos (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002).
Para responder ao problema de pesquisa a tese foi organizada em cinco (05) capítulos.
Na presente Introdução apresentei o objetivo, a problemática em que se insere a investigação,
o referencial adotado, a questão de pesquisa e a sua relevância.
Nos Referenciais Teórico-Metodológicos farei um detalhamento das escolhas teóricas
com reflexos metodológicos, trazendo considerações sobre o materialismo histórico-dialético,
a pedagogia histórico-crítica, a abordagem contextual no ensino de ciências, a formação de
professores, a psicologia histórico-cultural, particularmente, com as contribuições de
Vigotski, Leontiev, Elkonin e Galperin mostrando-se como se dá a articulação destes
referenciais.
Na Metodologia tratarei do percurso seguido para responder ao problema de pesquisa,
onde esclareço o tipo de abordagem, o contexto, o método da investigação, o modo como os
dados foram levantados e como foram analisados.
Na Análise dos Dados discutirei as informações coletadas à luz do referencial teórico. A
Conclusão, a partir dos dados analisados, permitiu que se compreendesse o desenvolvimento
conceitual dos futuros professores de química.
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2 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O problema a ser investigado — Qual o desenvolvimento conceitual de licenciandos em
química por meio de uma abordagem contextual? — traz imbricados os seguintes aspectos: o
desenvolvimento que relaciona-se a uma concepção de mundo, de ser humano e sociedade,
que chamo de base filosófica; a educação, no caso o ensino, que tem sua metodologia
fundamentada nesta filosofia, incorporando o conceito

a ser ensinado, produzido numa

instância social que é a ciência, por isso o contexto histórico e filosófico de sua formulação e
o licenciando em química, um ser humano, futuro professor, que está aprendendo conceitos e
se desenvolvendo, então uma psicologia baseada no mesmo referencial filosófico.

2.1 MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO

O objetivo deste item é expor alguns aspectos do materialismo histórico-dialético,
propostos por Marx e Engels necessários à pesquisa que se pretende realizar. Iniciarei com as
influências por eles recebidas e em seguida os aspectos essenciais do materialismo histórico e
do método dialético, finalizando com uma articulação com a investigação.
Marx cursou direito, filosofia e história na Universidade de Berlim a partir de 1835, se
integrou à vida intelectual e política, influenciado pelo pai, impregnado pelo iluminismo
francês e por tendências de oposição à monarquia absolutista da Prússia. Essas cresciam
dentro dos quadros da filosofia idealista clássica, em particular da escola de Hegel que tinha
estatuto de filosofia oficial. Esta satisfazia à monarquia, pois exaltava o estado como o reino
da razão, porém seduzia também a oposição, pois apontava para o ideal do constitucionalismo
(GORENDER, 2007).
Assumiu inicialmente a concepção idealista, na versão dos jovens hegelianos de
oposição, mas imprimindo características pessoais, como pode ser evidenciado neste trecho:
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Pela primeira vez na história da filosofia, precisamente na obra hegeliana, a
dialética adquiriu formulação consciente e sistemática. Marx se sentiu
atraído especialmente pela dialética, cuja marca percorre sua tese de
doutorado sobre a Diferença da Filosofia da Natureza em Demócrito e
Epicuro. Significativa a escolha da dissertação acerca de dois filósofos
materialistas, quando o mestre Hegel simplesmente afirmava a
impossibilidade lógica de uma filosofia materialista. Enquanto o mestre
havia sido fortemente depreciativo com relação a Epicuro, o candidato à
láurea acadêmica descobriu no materialista grego a idéia da dialética dos
átomos, o que discrepava da negação da dialética da natureza pelo autor da
Ciência da Lógica. Escrita em 1839, a tese conferiu ao seu autor, dois anos
depois, o título de doutorado pela Universidade de Iena. (GORENDER,
2007, p. IX, grifo do autor).

Marx seguiu a carreira jornalística na Alemanha a partir de 1841, defrontando-se com o
estado alemão no cotidiano da profissão e se pronunciando acerca das correntes socialistas,
que se difundiam pelo país, mesmo com o atraso industrial e um incipiente proletariado.
Declarava-se adversário delas, mas reconhecia sua ignorância a respeito das mesmas. Em
1843 aproximou-se delas e em Paris entrou em contato pessoal com Proudhon, incorporando
ao seu pensamento a ideia do proletariado enquanto classe mais explorada, e por
consequência, mais revolucionária, capaz de emancipar a sociedade da divisão em classes,
recuperando para a humanidade a verdadeira vida comunitária e a plenitude da realização
individual (GORENDER, 2007).
Engels, independentemente de Marx, chegou por caminho diferente à mesma conclusão
do caráter revolucionário do proletariado. O pai era um industrial têxtil e desejava que o filho
seguisse a carreira comercial. Por isso, Engles ficou impedido de cursar a universidade e se
limitou a assistir conferências como ouvinte. Posicionou-se como oposição à monarquia
absolutista e cumpriu o trajeto intelectual do hegeliano de oposição. Realizou viagens à
Inglaterra, a serviço, ocasiões que o colocaram em contato com o movimento operário e com
as ideias socialistas, antes de Marx. Teve relações pessoais com líderes do partido cartista
inglês1, colaborando nos seus jornais. Também antes de Marx, conheceu a economia política
inglesa, vendo a expressão dos interesses de classe da burguesia, recusando, a princípio, o seu
núcleo categorial. Desde o primeiro encontro dos dois, em 1844, em Paris, a afinidade de
pensamento os aproximou, estabelecendo uma colaboração que se prolongaria por quarenta
anos (GORENDER, 2007).
Marx e Engels impactaram-se por dois eventos intelectuais para a Alemanha: a
publicação de Feuerbach em 1841 e 1843, respectivamente, das obras A essência do

1

Foi o primeiro partido operário da época (ENGELS, s.d.).
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cristianismo e Fundamentos para filosofia do futuro. Na primeira seguiu uma linha criada por
Strauss de se opor ao regime político dominante de modo enviesado, atacando a religião cristã
oficial, criticando o idealismo, defendendo abertamente o ateísmo e adotando o materialismo,
além de colocar um significado invertido ao de Hegel para alienação, afirmando que a
objetivação alienada é empobrecimento e se faz necessário recuperar a essência humana
alienada, no caso a essência de Deus, restabelecendo a comunidade verdadeira do gênero
humano onde o homem é o Deus do homem. Na segunda, Feuerbach desenvolveu um
materialismo na forma de humanismo naturista, propondo uma religião da humanidade em
substituição a religião cristã, desprendendo assim o homem das alienações que o cindiam
consigo mesmo e o separavam dos indivíduos do seu gênero. (GORENDER, 2007).
Marx e Engels, ao longo de um tempo, acolheram parcialmente essas obras e
incorporaram aspectos históricos ao materialismo e aspectos materialistas à dialética,
amalgamando uma nova concepção, o materialismo histórico-dialético (GORENDER, 2007;
TONET, 2009a).
O materialismo histórico apareceu em A ideologia alemã (MARX; ENGELS, 2007).
Nesta obra, escrita nos anos de 1845/1846, mas publicada em 1932, Marx e Engels esboçaram
os fundamentos de uma concepção materialista de história, fazendo uma crítica ao modo
tradicional de pensar na época, marcado pelo idealismo, onde o intelecto cria a realidade
social e pelo empirismo, que descreve os fatos como são apresentados numa realidade externa
ao intelecto (TONET, 2009a).
Eles assim se expressaram:
As premissas de que partimos não são bases arbitrárias, dogmas; são
bases reais que só podemos abstrair na imaginação. São indivíduos reais, sua
ação e suas condições materiais de existência, tanto as que eles já
encontraram prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação. Essas
bases são pois verificáveis por via puramente empírica. (MARX; ENGELS,
2007, p. 10).

A matéria é o dado primário da realidade e dela tudo depende, incluindo a consciência e
o pensamento humano (MARTINS, 2008). Os homens ao desenvolverem sua produção
material, bem como suas relações materiais, transformam com a sua realidade, seu
pensamento e os produtos do seu pensamento. Assim, a consciência não determina a vida e
sim é determinada por esta (MARX; ENGELS, 2007).
As sensações, as ideias e os conceitos dentre outros não emergem da consciência e sim
da materialidade do real. A realidade não é estática e sim o resultado da matéria em
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movimento, de processos naturais e sociais que continuamente se transformam (MARTINS,
2008).
Assim o desenvolvimento conceitual dos indivíduos, parte do problema de pesquisa é
um processo que parte da realidade concreta. Esse se modifica à medida que a realidade muda
e para isso faz-se necessário a ação dos indivíduos.
Sobre a ação dos indivíduos:
A primeira condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência
de seres humanos vivos. (MARX; ENGELS, 2007, p.10) O primeiro ato
histórico desses indivíduos, por meio do qual eles se distinguem dos
animais, não é o fato de eles pensarem, mas o de começarem a produzir seus
meios de existência. (MARX; ENGELS, 2007, p. 108, grifo do autor) 2.

A produção dos seus meios de existência se dá pelo ato do trabalho, que:
é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem,
por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força
natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da
matéria natural numa forma para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse
movimento sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica ao
mesmo tempo sua própria natureza. (MARX, 1989, p. 149 apud MARTINS,
2008, p. 9-10).

O trabalho funda o ser social e se constitui numa síntese entre as categorias
subjetividade (consciência) e objetividade (realidade) e é realizada pela práxis, uma atividade
que articula as citadas categorias, demarcando a diferença entre os seres social e natural
(TONET, 2009b).
Esse é um sentido ontológico do trabalho, não significando emprego ou ocupação. Para
além da organização biológica, enquanto uma espécie é caracterizada pela atividade que
executa para garantia de sua vida e de seus descendentes, no caso do ser humano tal atividade
é o trabalho social (MARTINS, 2008).
O trabalho social é determinado pelo modo de produção que se caracteriza pela
reprodução da existência física, bem como de um modo específico da atividade dos
indivíduos, um determinado modo de vida. O comportamento dos indivíduos é um reflexo
deste, coincidindo com sua produção, no caso, o que produzem e como produzem (MARX;
ENGELS, 2007).
2

O trecho após o ponto de seguimento está numa nota de número 3 que segue o trecho anterior, na página 108 da
obra, constando que a frase foi cortada no manuscrito. Fiz a junção para dar coerência ao raciocínio por mim
desenvolvido.
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Com o aumento da população apareceu a produção influenciando o intercâmbio entre os
indivíduos numa mesma nação e em nações diferentes, ocasionando mudanças na divisão do
trabalho. Os vários estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho representam formas
diferentes da propriedade determinando diferenças nas relações dos indivíduos entre si quanto
à matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho (MARX; ENGELS, 2007).
Esses

aspectos

provocam

mudanças

nos

modos

de

produção

ocasionando

transformações na organização da sociedade, no caso, do sistema político e econômico que
lhe sustenta. Assim, o aspecto central para caracterizar uma sociedade não está nas ideias dos
homens sobre ela e sim no tipo de relação de produção praticado. Marx e Engels fazem uma
distinção entre as forças produtivas e a relação de produção: a primeira representa os
instrumentos utilizados pelos homens na produção dos bens materiais para as suas
necessidades e a última mostra a quem servem esses meios de produção (MARTINS, 2008).
O desenvolvimento das forças produtivas desde a antiguidade até o presente pode ser
representado sinteticamente do seguinte modo:
[...] transição dos utensílios de pedra aos de metal; passagem à agricultura;
aprimoramento dos utensílios de metal e aparecimento da olaria; surgimento
de ocupações artesanais e separação destas da agricultura; desenvolvimento
da manufatura; transição dos instrumentos de produção artesanal à maquina
e transformação da produção artesanal-manufaturada em indústria
mecanizada; complexificação do sistema de máquinas e expansão da
mecanização moderna seguida da automação do trabalho pelas sofisticadas
conquistas tecnológicas. (MARTINS, 2008, p. 13).

Na base destas mudanças desenvolveram-se também as relações de produção, ou seja,
as bases econômicas da sociedade. Marx (1986) analisando a história das relações de
produção indicou a existência de dois grandes estágios e a partir deles inferiu um
terceiro. O primeiro corresponde às sociedades pré-capitalistas (comunidades
primitivas, escravatura e feudalismo); o segundo, o capitalismo e o terceiro, postula a
superação da sociedade capitalista (MARTINS, 2008).
De acordo com Marx (1986, p. 447 apud MARTINS, 2008, p. 14) no capitalismo “a
produção aparece como objetivo do homem e a riqueza como objetivo da produção”,
conferindo primazia total à produção de mercadorias e a propriedade privada dos meios de
produção, instituída nos regimes escravocrata e feudal, mas sofisticando-se e consolidando-se
como base das relações de produção. Assim, na sociedade capitalista coexistem a classe
burguesa detentora da posse dos meios de produção e a classe proletária que deles são
desprovidos, restando-lhe apenas a venda da força de trabalho. Com isso se instituem a luta de
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classes e a alienação, geradoras de contradições insolúveis na ausência de transformações na
relação capital-trabalho (MARTINS, 2008).
Uma vez explicitada a categoria central, o trabalho, constatou-se que para sua
realização outras categorias estão vinculadas, tais como a sociabilidade, a linguagem, a
educação e o conhecimento. Outras surgiram a partir do incremento das forças produtivas,
pois a sociedade foi se tornando mais complexa e exigindo outras atividades que não as
voltadas à produção dos bens materiais. A natureza dessas atividades e sua função social
dependeram (ão) das demandas a serem satisfeitas (TONET, 2009b).
A categoria educação, onde o problema de pesquisa está imerso, vincula-se ao fato que
nós humanos não nascemos geneticamente determinados a realizar atividades para sobreviver.
Por isso a necessidade de aquisição de conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores,
entre outros, permitindo ao indivíduo participar conscientemente da vida social. Como a
consciência pode ser parcialmente determinada pela educação, a formação do professor, bem
como a definição dos conteúdos são aspectos extremamente importantes. O professor
precisará abordar o conteúdo levando em consideração a capacidade que o indivíduo tem para
aprendê-lo, bem como usar uma forma de ensino que favoreça o aprendizado.
Expostos os elementos essenciais de uma concepção materialista de história, da
categoria trabalho e da categoria vinculada, a educação, abordar-se-á o aspecto metodológico.
O termo dialética remonta os tempos de Platão e Aristóteles, compreendida como a arte
da discussão baseada em perguntas e respostas e como uma técnica que classificava os
conceitos e dividia os objetos em gêneros e espécies. Já na época de Heráclito começou-se a
defesa de outra ideia básica da dialética: a mudança do mundo e a transformação de toda
propriedade em seu contrário, enquanto Platão e Aristóteles ressaltavam o aspecto da
contradição do ser que, ao mesmo tempo se transforma em outro, é único e múltiplo, imutável
e passageiro. Mais tarde, no século XVIII, Kant, seguindo Descartes, destacou a força dos
aspectos contraditórios no processo de desenvolvimento. Porém, é com Hegel, também
idealista, que se concebeu os mundos da natureza, da história e do espírito em constante
movimento e desenvolvimento, pondo em relevo a conexão interna entre estes (TRIVIÑOS,
2012).
Marx e Engels se fundamentaram parcialmente, na filosofia de Hegel, porém rejeitaram
sua visão idealista, adotando uma concepção materialista de mundo, de história e de
pensamento e apoiaram-se nas conclusões da ciência para elaborarem o materialismo

24

dialético, que se constituiu em dimensões ontológica e gnosiológica, pois se encarregou de
estudar o conhecimento e a teoria do conhecimento como manifestações históricas
(TRIVIÑOS, 2012).
A seguir um trecho de um texto de Engels de 1859 que explicita o uso do método
dialético, ao mesmo tempo em que o diferencia de outras ideias:
Com este método, partimos da primeira e mais simples relação que
historicamente, faticamente, nos apresenta — neste caso, portanto, da
primeira relação econômica com que deparamos. Analisamos esta relação.
Pelo fato de que é uma relação, acontece já que tem dois lados que se
relacionam um com o outro. Cada um destes lados é considerado por si;
decorre daí o modo do seu relacionamento mútuo, a sua ação recíproca. Darse-ão contradições que reclamam uma solução. Como, porém, não
consideramos aqui um processo de pensamento abstrato, que se passa apenas
na nossa cabeça, mas um processo real, que se passou realmente ou ainda se
passa num tempo qualquer, estas contradições desenvolveram-se na prática e
verossimilmente encontraram [aí] a sua solução. Seguiremos o modo dessa
solução e verificaremos que foi causada pela produção de uma nova relação,
cujos dois lados contrapostos teremos doravante que desenvolver, etc.
(ENGELS, 1859, p. 8, grifo do autor, tradução nossa).

Marx e Engels explicitaram uma sistemática para a compreensão de uma relação
econômica. No entanto generalizando para uma situação qualquer o método dialético pode ser
assim sintetizado: parte da realidade objetiva, que está sempre em movimento; analisa a
realidade para encontrar elementos contraditórios e retorna a ela através de sínteses
(LEFEBVRE, 2010).
No caso do problema de pesquisa investigado: qual o desenvolvimento conceitual de
licenciandos em química por meio de uma abordagem contextual? partir da realidade objetiva
é verificar o que o licenciando sabe a respeito do conceito a ser estudado, pois como está
saindo da adolescência para a fase adulta, pode ter havido alguma exposição a tal
conhecimento na escola anterior ou na própria universidade, bem como saber algo à respeito
deste

a partir da sua vivência extraescolar. O entendimento que apresenta num dado

momento, ainda que seja avançado, não encerra o processo de desenvolvimento em relação a
tal conceito e pode apresentar contradições, por exemplo, em relação ao que é aceito pela
ciência num dado momento, causada por um ensino muitas vezes

descontextualizados

historicamente. Esta situação coloca uma desconexão entre uma verdade científica, ainda que
temporária, e o que é aprendido pelo estudante, contribuindo com distorções conceituais após
o processo de ensino. Então, faz-se necessário colocar uma outra possibilidade de mediação
pedagógica, viabilizando um outro aprendizado, capaz de estabelecer a partir de sínteses
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novas relações com a realidade, onde aparecerão novas contradições e novas sínteses e assim
sucessivamente.
Dessa forma o MHD alicerça o problema a ser investigado, compreendendo que os
conceitos são formulados numa instância que é a ciência, que por sua vez relaciona-se
também com o sistema produtivo. Além disso, relaciona-se com uma atividade que é o ensino
e a aprendizagem, em particular o de ciências, que envolve o professor e o estudante, numa
instituição, neste caso a universidade. Por sua vez a abordagem contextual, uma contribuição
à melhoria do ensino e da aprendizagem em ciências, pode auxiliar no entendimento do
estudante de licenciatura em química, futuro professor, que poderá se apropriar do processo
de produção do conhecimento científico e na sua práxis pedagógica ensinar ciências dentro de
uma perspectiva histórica, com seu movimento, imersa em contradições e com as sínteses
provisórias formuladas pela sociedade. Por isso as próximas subseções tratarão de uma
concepção de ensino e de aprendizagem alicerçadas no materialismo histórico-dialético,
intercaladas por subseções incorporadas às duas perspectivas: abordagem contextual e
formação de professores.

2.2 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

A educação, abordada na subseção 2.1, é uma categoria, que se vincula à categoria
central, o trabalho, e um processo que faz a mediação entre os homens, possibilitando a
aquisição de conhecimentos, habilidades, entre outros. Como afirma Saviani (2008, p.7):
A natureza humana não é dada ao homem mas é por ele produzida
sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é
o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens.

Para dar conta desse trabalho educativo um saber tomado como referência é o científico,
produzido historicamente. Com essas premissas, num contexto de buscar alternativa às
pedagogias dominantes no final da década de 1970 no Brasil, no caso as pedagogias
tradicional, nova e tecnicista e fundamentando-se no materialismo histórico-dialético, o que
abrange compreender como são produzidas as relações sociais e suas condições de existência
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até a inserção da educação, tendo como horizonte a superação da sociedade de classes,
Saviani formulou a pedagogia histórico-crítica (PHC), em 1982, embora o nome tenha sido
adotado a partir de 1984 (SAVIANI, 2008).
A PHC se propõe em relação à educação escolar:
a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as
tendências atuais de transformação.
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares.
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo
de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. (SAVIANI,
2008, p. 9).

A PHC trata a prática pedagógica como uma dimensão da prática social. Há um vínculo
permanente entre educação e sociedade, com professor e estudantes considerados agentes
sociais, contrapondo-se às pedagogias tradicional e nova que se consideram autônomas em
relação à sociedade. Assim, Saviani (2009a), traduz numa proposta de método de ensino os
cinco passos a seguir:
(1) Partir da prática social, comum a professor e estudantes, que chamarei de prática social
inicial. Como agentes sociais diferentes ambos podem se posicionar de modo distinto e, em
termos pedagógicos, encontram-se em níveis diferentes de compreensão (conhecimento e
experiência) da prática social. O professor tem uma compreensão sintética precária e os
estudantes têm uma compreensão de caráter sincrético. A do professor é sintética, pois, ele
possui uma certa articulação dos conhecimentos e experiências em relação à prática social,
mas é precária pois apesar desse saber, necessário para a sua prática pedagógica que envolve
uma antecipação do que será possível abordar, ele não conhece os níveis de compreensão dos
estudantes neste momento, de modo aprofundado. A destes é sincrética, pois, ainda que
possuam conhecimentos e experiências, sua condição de estudantes implica numa
impossibilidade, no ponto de partida, de articular a experiência pedagógica, ainda não
vivenciada, com a prática social de que participam.
(2) Problematização, onde serão detectadas questões a serem solucionadas na prática social,
listando o conhecimento necessário a ser dominado. Neste momento o professor não apresenta
conhecimento novo como na pedagogia tradicional nem o problema na forma de um obstáculo
que interrompa a atividade dos estudantes como na pedagogia nova.
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(3) Instrumentalização, onde os estudantes se apropriarão dos instrumentos teóricos e práticos
buscando a resolução dos problemas levantados na prática social. Tais conhecimentos são
produzidos socialmente e preservados historicamente, sendo transmitidos pelo professor na
forma direta ou indireta. Neste último caso são indicados os meios pelos quais a transmissão
venha a se efetivar. Este passo difere da assimilação na pedagogia tradicional onde os
conteúdos são transmitidos pelo professor por comparação com conhecimentos anteriores,
como também da coleta de dados na pedagogia nova, ainda que haja transmissão e
assimilação de conhecimentos e eventualmente levantamento de dados. Difere também do
sentido tecnicista, uma vez que envolve a apropriação das ferramentas culturais necessárias à
luta social para que as camadas populares possam se libertar das condições de exploração em
que vivem.
(4) Catarse, na qual os estudantes tendo adquirido os conhecimentos básicos, ainda que
parcialmente, expressam a nova forma de compreensão da prática social.

Difere da

generalização, na pedagogia tradicional e da hipótese, na pedagogia nova. É a efetiva
incorporação dos instrumentos culturais que são transformados em elementos ativos de
transformação social.
(5) Retornar à prática social, que chamarei de prática social final, com os estudantes
ascendendo para o nível sintético, estágio em que o professor se encontrava na prática social
inicial e o professor ascendendo para uma síntese mais orgânica, reduzindo a precariedade da
sua síntese no ponto de partida. Difere da aplicação na pedagogia tradicional e da
experimentação na pedagogia nova. A elevação dos estudantes ao nível do professor é
essencial para a compreensão da especificidade da relação pedagógica, por isso a catarse pode
ser considerada o ponto culminante do processo educativo, já que se realiza pela mediação da
análise no processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese, com os estudantes
expressando uma compreensão da prática em termos tão elaborados quanto era possível ao
professor.
As práticas sociais inicial e final apresentam semelhanças e diferenças. As semelhanças:
constituem ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a
finalidade da prática pedagógica. As diferenças: o modo de professor e estudantes se situarem
em seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação pedagógica e sendo agentes
sociais ativos, reais, pode-se afirmar que a própria prática social se alterou qualitativamente.
A educação, portanto, transforma de modo indireto e mediato, isto é, agindo sobre os sujeitos
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da prática (SAVIANI, 2009a). Conforme Sánchez Vázquez (1968, p. 206-7 apud SAVIANI,
2009a, p. 66):
A teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar
tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais,
efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como
passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse
sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma
série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento
da realidade ou antecipação ideal de sua transformação.

Os passos acima descritos não correspondem a uma sequência cronológica, e sim a
momentos que se articulam num movimento, único e orgânico (SAVIANI, 2009a),
constituindo uma mediação didática, ação intencional do (a) professor (a) para que o
estudante adquira conhecimento. Isto é sintetizado na Figura 1.

Prática Social Inicial

Prática Social Final
Mediação Didática

Problematização

Instrumentalização

Catarse

Figura 1. Passos da PHC
Fontes: Adaptado de Anunciação (2012, p. 35) e Moradillo (2010, p. 227)

A importância e o tempo de cada passo irão variar conforme as situações específicas da
prática pedagógica. Por exemplo, ao iniciar a escolarização, a problematização é fortemente
influenciada pela instrumentalização, pois para problematizar faz-se necessário adquirir certos
instrumentos (SAVIANI, 2009a).
Essa proposição pedagógica exposta aponta em direção a uma sociedade que tenha
superado o problema da divisão do saber. Porém, ela foi pensada para ser posta em prática nas
condições da sociedade brasileira atual, na qual predomina a divisão do saber. Um maior
detalhamento dessa formulação implica em verificar a sua aplicação ou não às diferentes
modalidades de trabalho pedagógico em que se reparte o processo educativo (SAVIANI,
2009a). O atual a que se refere o proponente era início da década de 1980, no entanto continua
pertinente na contemporaneidade, ainda que de lá para cá tenha havido iniciativas multi e
interdisciplinares na produção de bens materiais e na educação, mas a fragmentação do
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conhecimento é muito presente, pois a lógica do sistema capitalista não é a de superação dessa
divisão, pois esta é uma das formas de alienação.
Um exemplo de aplicação apontada por Saviani (2009a, p. 72) ilustra uma atitude dos
professores de diferentes disciplinas ao trabalharem com essa proposta pedagógica:
um professor de história ou de matemática, de ciências ou estudos sociais, de
comunicação e expressão ou de literatura brasileira etc. têm cada um uma
contribuição especifica a dar, em vista da democratização da sociedade
brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares, da
transformação estrutural da sociedade. Tal contribuição consubstancia-se na
instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter histórico, matemático,
científico, literário etc., cuja apropriação o professor seja capaz de garantir
aos alunos. Ora, em meu modo de entender, tal contribuição será tanto mais
eficaz quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos da sua
prática com a prática social global. Assim, a instrumentalização desenvolverse-á como decorrência da problematização da prática social, atingindo o
momento catártico que concorrerá na especificidade da matemática, da
literatura etc., para alterar qualitativamente a prática de seus alunos como
agentes sociais. Insisto neste ponto porque, em geral, há a tendência a
desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina das finalidades
sociais mais amplas. Então, ou se pensa que os conteúdos valem por si
mesmos sem necessidade de referi-los à prática social em que se inserem, ou
se acredita que os conteúdos específicos não têm importância, colocando-se
todo o peso na luta política mais ampla. Com isso dissolve-se a
especificidade da contribuição pedagógica, anulando-se, em conseqüência, a
sua importância política.

Esse exemplo se articula ao problema de pesquisa, como abordado ao final da subseção
2.1, pois envolve a abordagem de um conceito científico, que tem uma origem no interior de
uma ciência, também uma dimensão da prática social. Esse conhecimento é sistematizado e
transmitido para as futuras gerações através da escola e ele foi produzido ao longo de um
processo e continua se transformando. A escola na investigação é a universidade e os
estudantes são futuros professores, logo estão assimilando conhecimentos através do ensino
veiculado pelo professor, para posteriormente ensiná-los a outros estudantes na educação
básica. Então as próximas subseções tratarão da AC, da formação de professores e da
psicologia histórico-cultural.
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2.3 ABORDAGEM CONTEXTUAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS

A relevância da AC do conhecimento científico no ensino de ciências é ressaltada por
vários

pesquisadores

(BARROS;

CARVALHO,

1998;

FREIRE

JUNIOR,

2002;

GAGLIARDI, 1988; MATTHEWS, 1994, 1998; OKI, 2006).
Algumas vantagens para esse uso são apontadas por Silva e outros (2010, p. 104-105)
baseando-se em diversos autores:
 aumento da motivação, trabalhando-se o conteúdo de modo mais criativo
e integrado;


humanização da concepção de ciência;

 percepção do caráter dinâmico do conhecimento científico: ciência
como processo e não como um produto;
 a articulação de eventos históricos e contextualização das descobertas
científicas;
 conhecimento de problemas internos à comunidade científica e a
valorização das polêmicas científicas que têm lugar entre seus membros;
 desenvolvimento de crítica às imagens de ciências e de natureza que
prevaleceram nos diferentes momentos históricos;
 situação da atividade científica na sociedade e o estabelecimento de
relações com outros elementos culturais;
 preparação dos indivíduos para a compreensão da gênese de conceitos e
teorias, bem como dos aspectos procedimentais e contextuais da ciência.

Esses aspectos podem contribuir para que o estudante compreenda quando, onde, como
e porque esse conhecimento foi produzido, percebendo a não neutralidade dessa produção,
além de desmistificar o papel do cientista.
No entanto, em trabalho de mestrado desenvolvido por mim, relacionado ao conceito de
valência, pôde-se concluir que ao final do curso de licenciatura o estudante tem uma ideia
desse conceito muito parecida com a do ensino médio e não conhece o contexto de sua
produção (PENHA, 2005).
De outro lado alguns autores levantam preocupações quanto a essa abordagem,
conforme Silva e outros (2010, p. 105):


confronto dos pontos de vista e interesses do cientista e do historiador;

 presença de preconceitos ou uma visão “presentista” para julgar fatos
históricos;
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interpretação problemática dos fatos na reconstrução histórica;

 decepção com alguns cientistas, quando se conhece mais amplamente
sua história;
 distorção da história das ciências e perda da qualidade do conteúdo pela
necessidade de simplificação do relato para fins didáticos;
 maior tempo requerido para uma abordagem que inclua o contexto
histórico.

Essas dificuldades podem ser superadas realizando investigações que articulem didática,
história e filosofia das ciências, procedendo o redimensionamento dos conteúdos incluídos de
modo acrítico nos currículos, bem como produzir materiais didáticos adequados (SILVA e
outros, 2010). Aliado a isso a AC pode possibilitar a identificação de conceitos estruturantes
que “permitiram e impulsionaram a transformação de uma ciência, a elaboração de novas
teorias, a utilização de novos métodos e novos instrumentos conceituais” (GAGLIARDI, 1988,
p. 291 apud SILVA e outros, 2010, p. 106).
A aproximação entre a AC e o ensino de ciência tem sido viabilizada através de ações
oficiais e não oficiais fomentadas em diferentes países, por exemplo: os relatórios do Projeto
2061 da American Association for the Advancement Science (AAAS/U.S.A.); The Liberal
Art of Science do British National Curriculum Council (BNCC/Inglaterra); Science Council of
Canada (SCC/Canadá); Danish Science and Technology Curriculum (Dinamarca); PLON
Curriculum Materials (Holanda); Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio/PCN e Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação (MEC/Brasil) (OKI,
2006).
As Diretrizes Curriculares para Cursos de Química, Bacharelado e Licenciatura Plena,
por exemplo, trazem com relação à compreensão desta ciência, objetivos para a formação
profissional que para serem alcançados necessitam a meu juízo de uma abordagem contextual,
tais como:
- Compreender os conceitos, leis e princípios da Química.
- Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e
educacionais.
- Reconhecer a Química como uma construção humana e compreendendo os
aspectos históricos de sua produção e suas relações com os contextos
culturais, socioeconômico e político. (BRASIL, 2001, p. 6).

Segundo Oki (2006) diversos trabalhos realizados para a inclusão da AC no ensino das
ciências são bastante teóricos, não apresentando dados referentes à aplicação prática, com isso
as dificuldades dos alunos com a abordagem não são detectadas. Além disso, há uma
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insuficiência de materiais didáticos com tal enfoque, que poderiam possibilitar a mediação
didática.
Essa situação mudou pouco em relação a um levantamento realizado por Teixeira,
Greca e Freire Jr (2009) nos principais periódicos internacionais da área de ensino de ciências
em língua inglesa, com poucas investigações relacionadas ao uso didático da AC, dentre elas
a maioria na área de ensino de física. Levantamento semelhante foi realizado pelos mesmos
autores (2012) em periódicos nacionais e um em língua espanhola, com resultados parecidos.
Sobre os materiais didáticos ocorre uma situação que é a qualidade das fontes. Segundo
Bastos (1998, p. 43 apud PORTO, 2010, p. 169) a História da Ciência3 veiculada nos três
níveis de ensino traz uma série de problemas:
- incorre em erros factuais grosseiros;
- ignora as relações entre o processo de produção de conhecimentos na
Ciência e o contexto social, político, econômico e cultural;
- dá a entender que os conhecimentos científicos progrediram única e
exclusivamente por meio de descobertas fabulosas realizadas por cientistas
geniais;
- glorifica o presente e seus paradigmas, menosprezando a importância das
correntes científicas divergentes das atuais, a riqueza dos debates ocorridos
no passado, as descontinuidades entre passado e presente, etc.
- estimula a idéia de que os conhecimentos científicos atuais são verdades
imutáveis.

Assim acaba-se não tendo referências didáticas adequadas à AC. Esse cenário coloca a
importância de mais pesquisas em sala de aula utilizando a abordagem contextual com os
cuidados aqui apontados, somando-se aos esforços de outros investigadores da área, como por
exemplo, os trabalhos realizados no estado da Bahia e que são sintetizados a seguir:
- Oki (2006) realizou uma intervenção como professora/investigadora na disciplina História
da Química, oferecida para os cursos de Química da UFBA, sendo obrigatória para a
Licenciatura em Química, abordando aspectos da natureza da ciência, contextualização
histórica dos conceitos de quantidade de matéria, de mol e do átomo de Dalton e a análise
deles presente nos livros didáticos de Química Geral, utilizando o referencial da
aprendizagem significativa, com os resultados demonstrando que a abordagem foi útil para os
alunos adquirirem concepções menos ingênuas e simplistas sobre a natureza da ciência e uma
maior compreensão de conceitos químicos;
3

Embora se refira a História da Ciência, nos problemas apontados aparecem também aspectos epistemológicos
relacionados ao conhecimento científico, por isso está dentro da abordagem contextual, pois envolve a história e
a filosofia da ciência.
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- Teixeira (2010) investigou na disciplina Física Básica I da Licenciatura Noturna em Física da
UFBA, a qualidade da argumentação produzida coletivamente, usando o modelo de Toulmin ao
abordar o assunto gravitação universal de Newton, obtendo dentre outros resultados, a influência
da contextualização histórica e filosófica na qualidade da argumentação sobre o tema;
- Messeder Neto (2012) pesquisou na disciplina Química no 2º ano do Ensino Médio, o
aprendizado, segundo o referencial da psicologia sociocultural4, do conteúdo equilíbrio químico,
veiculado através de uma abordagem contextual articulada à ludicidade, concluindo que ela
contribuiu para a mudança de concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência, bem
como para a aprendizagem do conceito químico.
Assim a AC deve ser incorporada à mediação didática proporcionada pela pedagogia
histórico-crítica, explicitada na subseção 2.2. Este processo pode contribuir com o entendimento
que um conhecimento é produzido num dado contexto e é modificado ao longo do processo
histórico e esses aspectos devem fazer parte do ensino e da aprendizagem dos indivíduos, no
caso, o licenciando que deve se apropriar desse saber para o seu desenvolvimento humano.

2.4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA E ABORDAGEM CONTEXTUAL

A formação de professores é colocada como necessidade por Comenius no século XVII,
porém institucionalmente, no século XIX, após a Revolução Francesa, quando se apresenta a
demanda da instrução popular. São criadas, então, as Escolas Normais para preparar
professores. Já se distinguiram aí a Escola Normal Superior para formar professor de nível
secundário e Escola Normal ou Escola Normal Primária para formar o de nível primário.
Além da França, isso ocorreu na Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. No Brasil esse
processo aparece de forma explícita após a independência quando se demanda a estruturação
da instrução popular, inicialmente com a formação para o nível primário e posteriormente
para o nível secundário (SAVIANI, 2009b).

4

Outra denominação para a psicologia histórico-cultural. A nota 6 esclarecerá sobre outros nomes para a
abordagem.
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Como o problema de pesquisa envolve o futuro professor do nível médio (antigo
secundário), o foco aqui será tal nível, cujos cursos são chamados de licenciaturas.
As licenciaturas foram criadas no país pelo Decreto-Lei n. 1190 de 04 de abril de 1939,
para formar os professores das várias disciplinas dos currículos das escolas secundárias, num
modelo conhecido como 3 + 1: três anos para o estudo das disciplinas específicas, e um ano
para a formação didática (SAVIANI, 2009b). O autor observa que: “o modelo de formação de
professores em nível superior perdeu sua referência de origem, cujo suporte eram as escolas
experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa que pretendia dar caráter
científico aos processos formativos.” (SAVIANI, 2009b, p.146).
Esse modelo levou a uma variedade de dicotomias e desarticulações: o divórcio entre
teoria e prática docente, a falta de articulação entre as disciplinas de conteúdo específico e as
disciplinas pedagógicas5, ensino desvinculado da pesquisa, enfim toda uma série de
impedimentos a uma ação integrada na formação de professores (MARQUES, 1992 apud
LUDKE, 1994).
Como aponta Schnetzler (2000), referindo-se a esse modelo para a formação dos
professores de química no Brasil: são três anos de disciplinas de conteúdos específicos, na
perspectiva de formar um bacharel, com mais um ano de disciplinas pedagógicas que seguem
dois caminhos paralelos e só se articulam em disciplinas como a Prática de Ensino, a Didática
Específica e/ou Instrumentação para o Ensino. As disciplinas específicas são desenvolvidas na
forma de exposição de conteúdos pelo professor nas aulas teóricas e ilustrações destes, bem
como o manuseio de equipamentos e vidrarias, nas aulas práticas. Normalmente aquelas são
constituídas de um programa imenso a ser cumprido, sem possibilidades de acréscimos ao que
em geral se encontra nos livros didáticos e tratando assim o conteúdo em si mesmo, perdendo
de vista que naquela sala tem futuros profissionais que lecionarão para o ensino médio,
abordando esses conteúdos nestes níveis de ensino e que precisam entender a natureza desse
conhecimento. As disciplinas pedagógicas são desenvolvidas através da exposição de
conteúdos relacionados aos processo de ensino e de aprendizagem, mas muitas vezes
desvinculadas dos conhecimentos químicos abordados nas disciplinas especificas,
contribuindo para que o futuro licenciado não perceba como tratar o conteúdo químico de
forma pedagógica no ensino médio e se torne um refém do livro didático.
5

Usei a denominação conforme a referência, entretanto considero ambos conjuntos de disciplinas como
específicas, pois são necessárias à formação do professor. Para esclarecer, as disciplinas de conteúdos
específicos são: química, física, história, geografia entre outras e as disciplinas de conteúdos pedagógicos são:
psicologia da educação, didática, metodologia de ensino entre outras.
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Esses caminhos que não se articulam levam a uma situação onde:
Os professores universitários, ligados aos departamentos e institutos das
chamadas ciências exatas, mantêm, de alguma forma, a atual convicção de
que basta uma boa formação científica básica para preparar bons professores
para o ensino médio e fundamental, enquanto os professores da formação
pedagógica percebem a falta de uma visão clara e mais consistente dos
conteúdos específicos, por parte dos licenciandos em fase final de sua
formação, impedindo a sua reelaboração pedagógica para torná-los
disponíveis e adequados à aprendizagem de jovens e adolescentes. Ou seja, o
ensino de disciplinas de psicologia, sociologia, metodologias, didática,
legislação e práticas pedagógicas, não se “encaixam” sobre aquela “base
científica” construída na outra instância acadêmica. É essa separação que
impede que se pense os cursos de formação de professores como um “todo”,
e tem levado à prática corrente de propor cursos especiais de ensino de
ciências para professores logo após estes terem concluído os seus cursos de
graduação. Ou, então, espera-se que a formação pedagógica dê conta dessa
formação prática do professor, como se fosse possível separar toda uma
carga de trabalho pedagógico, a que o estudante foi submetido em
disciplinas de formação geral e de conteúdo específico dentro dos cursos das
licenciaturas. (MALDANER; SCHNETZLER, 1998, p 199 e 200).

Esse modelo é questionado, de modo mais acentuado, a partir da década de 1980, pelos
educadores de diversas áreas, ao mesmo tempo que finda o regime militar no país, intensificase a mobilização social, em 1988 é promulgada a nova Constituição e em 1989, eleição de um
presidente representando um projeto neoliberal, alinhado à burguesia internacional. O
conjunto destes acontecimentos terão desdobramento na elaboração da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na década de
1990 e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para diversos cursos na década de 2000,
dentre estes o de Licenciatura em Química.
Sobre a formação do licenciado em química no Brasil os educadores químicos têm se
debruçado, originando trabalhos de pesquisa que tratam da formação inicial, bem como da
formação continuada dos professores desta área, a exemplo de Maldaner (2000), Rosa (2004)
e Lima (2005), entre outros, buscando alternativas ao modelo criticado. Essas investigações
têm contribuído com a discussão e elaboração de propostas curriculares (SILVA e outros,
2010).
Um conjunto delas foi apresentado no 4º Workshop da Divisão de Ensino da Sociedade
Brasileira de Química (ED-SBQ), ocorrido durante a 30a Reunião Anual da SBQ em 2007,
depois transformado em livro, publicado em 2010, cujo objetivo:
[...] foi proporcionar um espaço interativo de divulgação e discussão de
propostas alternativas de organização da formação nos cursos de graduação
em Química no país, com vistas a explicitar e fundamentar suas principais
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características de inovação, seus pressupostos teóricos e resultados
alcançados. (ECHEVERRIA; ZANON, 2010, p.17).

Uma das propostas curriculares traz a discussão da dimensão prática na formação do
licenciado, fruto de um trabalho do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Química (NUPEQUI)
do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (IQ-UFBA), do qual participo.
Nesta se coloca uma proposta, atualmente implantada, de quatro componentes curriculares,
dos quais História e Epistemologia no Ensino de Química têm uma relação direta com a
abordagem contextual e que contribuiu como inspiração para a investigação em tela.
O ponto de vista defendido é que a história e a filosofia ou epistemologia das ciências
no ensino de química devem:
[...] introduzir elementos relevantes para o debate em sala de aula,
estimulando a reflexão, o diálogo e uma visão crítica do conhecimento. A
opção didática pela história das ciências e pela epistemologia deve se dar de
modo articulado, tendo em vista a transposição didática dos conteúdos.
Entendemos que a reflexão sobre a ciência, seja ela histórica, filosófica ou
didática, pode contribuir para uma formação crítica e mais humanista dos
químicos, em especial dos licenciados. (SILVA e outros, 2010, p. 106).

Esse ponto de vista corrobora com um estudo promovido pela Organização dos Estados
Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura que elencou necessidades na formação
do professor de ciências da 5a a 8a do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: ruptura com
visões simplistas, conhecer a matéria a ser ensinada, questionamento das ideias docentes do
senso comum, aquisição de conhecimentos teóricos da aprendizagem em ciências, saber
analisar criticamente o ensino tradicional, preparar atividades capazes de gerar aprendizagem
efetiva, saber dirigir o trabalho de alunos, saber avaliar e adquirir formação necessária para
associar ensino e pesquisa didática (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1998).
Das necessidades apontadas no estudo, a abordagem contextual tem uma estreita relação
com o conhecer a matéria ser ensinada, pois esta envolve, dentre outros aspectos,
compreender os problemas que originaram a construção e o desenvolvimento dos
conhecimentos a serem ensinados, para que não apareçam como construções arbitrárias, bem
como contribuam na compreensão das dificuldades dos estudantes (CARVALHO; GILPÉREZ, 1998).
Com isso o futuro professor pode:
[...] apropriar-se do conhecimento que ultrapassa o senso comum, dos
conhecimentos produzidos e acumulados pelos homens, para que seja
possibilitado aos alunos não só terem acesso a ele como se situarem e se
compreenderem dentro do processo social contemporâneo. (FACCI, 2004a, p.
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69).

Assim, para a formação inicial de profissionais da Química, particularmente o professor,
concordo com Schnetzler (2002, p. 22) ao abordar sobre o seu currículo, que a “[...] questão
epistemológica, histórica, social e cultural da química tem que permear todas as disciplinas do
currículo de formação do químico”. O profissional é formado através do conjunto de
disciplinas e atividades que compõem um curso.

2.5 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Conforme explicitado no início da seção o problema de pesquisa — Qual o
desenvolvimento conceitual de licenciandos em química por meio de uma abordagem
contextual? — traz a necessidade de um referencial para a aprendizagem, no caso usarei a
psicologia histórico-cultural6. Esta corrente iniciada por Vigotski7, reuniu inicialmente Luria e
Leontiev, configurando a troika (trio em russo) (MARTINS, 2008) e posteriormente Elkonin,
Galperin,

Davydov,

Zinchenko,

Zaporozhets

e

outros

psicólogos

(DAVYDOV;

ZINCHENKO, 1994). A subseção está dividida em quatro partes, onde será contextualizada a
teoria, em seguida, as contribuições que se vinculam ao trabalho, propostas por Vigotski,
Leontiev e Elkonin e Galperin.

6

Conforme nota de Scalcon (2002, p. 50): Várias são as denominações utilizadas em referencia à psicologia
soviética: alguns utilizam psicologia socioistórica, outros psicologia histórico-cultural e outros, ainda, corrente
socioistórica da psicologia. Entretanto, cabe salientar que histórico-cultural é a teoria em sua totalidade, na qual
estão incluídas a psicologia, a literatura, a psicolingüística e as artes, e o socioistórico é o processo de análise
pelo qual a teoria passa no decorrer de seu desenvolvimento.
7

Conforme nota de Duarte (2007, p. 75) que seguirei neste trabalho: O nome Vigotski é encontrado na
bibliografia existente, grafado de várias formas: Vigotski, Vygotsky, Vigotskii, Vygotskji, Vygotski, Vigotsky.
Optamos por empregar a grafia VIGOTSKI, mas preservamos, nas indicações bibliográficas, a grafia adotada em
cada uma delas.
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2.5.1 Contexto

Até a segunda metade do século XIX, cabia à filosofia o estudo da natureza humana. Os
seguidores de Locke, na Inglaterra, desenvolveram uma concepção empirista da mente,
enfatizando a origem das ideias fruto de sensações produzidas por estímulo do ambiente. A
dificuldade da análise psicológica para eles era descrever generalizações em que sensações
simples são combinadas na produção de ideias complexas. Na Europa, os seguidores de Kant
afirmavam que ideias de espaço e tempo e conceitos de quantidade, qualidade e relação
tinham origem na mente, mas não poderiam ser decompostas. Ambas as correntes tinham
como pressuposto, originado dos trabalhos de Descartes, que o estudo científico do homem
restringe-se ao seu corpo físico enquanto o estudo da alma deve caber à filosofia (COLE;
SCRIBNER, 2007).
Por volta de 1860, os termos da discussão, foram modificados pela publicação de três
livros. O primeiro, A origem das espécies, de Darwin, defendendo a continuidade essencial
entre o homem e demais animais. O segundo, Die psychophysik, de Fechner, descrevendo de
modo detalhado e matematicamente elaborado a relação entre as variações de eventos físicos
determináveis e as respostas psíquicas verbais. O terceiro, Reflexos do cérebro, de Sechenov,
médico de Moscou, propunha que os processos observados em tecidos isolados de rã eram,
em princípio, idênticos aos que ocorrem no sistema nervoso central dos organismos intactos,
incluindo os seres humanos. Esses livros, de autores que não se consideravam e nem eram
considerados psicólogos, constituem a essência do pensamento psicológico do final do século
XIX (COLE; SCRIBNER, 2007).
Assim, no início do século XX a psicologia, estava dividida, em: (a) naturalista, que
enfatizava o estudo dos mecanismos elementares dos aspectos físicos e psíquicos, utilizando
uma metodologia experimental de caráter explicativo e (b) mentalista, que enfatizava o estudo
dos processos superiores, consciência e pensamento, por exemplo, fundamentadas numa
metodologia fenomenológica descritiva. Essa divisão levou a uma crise profunda na
psicologia, tendo como conseqüência a aceitação de que não se podia estudar cientificamente
as funções psicológicas complexas (ISAIA, 1991 apud SCALCON, 2002).
Esse quadro também acontecia na Rússia, que em 1917 vivia um processo
revolucionário e a conjuntura pós-revolução foi marcada por uma necessidade de (re)construir
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toda uma sociedade, instituindo-se um grande movimento de transformações atingindo a
ciência de um modo geral, mas particularmente as ciências humanas (MARTINS, 2008).
A situação da psicologia podia ser assim configurada:
A necessidade de resolver tarefas práticas na dimensão de toda uma sociedade retira
a psicologia dos marcos acadêmicos tradicionais e esta deixa de ser uma ciência
mais ou menos “neutra” no sentido de suas investigações de laboratório e deve não
só verificar seus esquemas explicativos em situações reais, como deve dar respostas
a problemas de significação vital para toda a sociedade. (SHUARE, 1990, p. 25
apud MARTINS, 2008, p. 6).

Esse cenário contribuiu para os estudos sobre a atividade psicológica humana,
particularmente os trabalhos de Vigotski e seus colaboradores, Luria e Leontiev que
encabeçaram a elaboração de uma psicologia científica, que se torna conhecida como a
psicologia histórico-cultural (MARTINS, 2008; REGO, 1995; SCALCON, 2002).

2.5.2 Contribuições de Vigotski

Inicialmente mostrarei o aspecto metodológico do trabalho de Vigotski e em seguida
alguns conceitos por ele formulados e que se vinculam a esse trabalho.
Para Vigotski (2007) a estrutura estímulo-resposta é inadequada para o estudo das
funções psicológicas superiores (FPS)8, servindo na melhor das hipóteses para auxiliar no
registro da existência de formas elementares. Então:
Baseado na abordagem materialista dialética da análise da história humana,
acredito que o comportamento humano difere qualitativamente do
comportamento animal, na mesma extensão em que diferem a adaptabilidade
e desenvolvimento dos animais. O desenvolvimento psicológico dos homens
é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser
entendido. A aceitação dessa proposição significa termos de encontrar uma
nova metodologia para a experimentação psicológica. (VIGOTSKI, 2007, p.
62).

8

Funções psicológicas superiores, também chamadas de funções psicofísicas, integram consciência, percepção,
linguagem, memória, atenção, vontade, sentimento, valores e atitudes como formas complexas de representação
da realidade. Elas distinguem-se das chamadas atividades elementares, que englobam reações automatizadas e
ações reflexas, como por exemplo, a sucção da criança pequena. (SCALCON, 2002, p. 50).
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O elemento-chave do método decorre do seguinte contraste feito por Engels das
abordagens naturalística e dialética para compreender a história humana (VIGOTSKI, 2007):
[...] o naturalismo na análise histórica manifesta-se pela suposição de que
somente a natureza afeta os seres humanos e de que somente as condições
naturais são os determinantes do desenvolvimento histórico. A abordagem
dialética, admitindo a influencia da natureza sobre o homem, afirma que o
homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das mudanças nela
provocadas, novas condições naturais para a sua existência. (ENGELS, s.d.,
p.172 apud VIGOTSKI, 2007, p. 62).

Vigotski (2007) também afirmava que ele e seus colaboradores acreditam que o
comportamento humano tem uma reação transformadora sobre a natureza atribuída aos
instrumentos, do mesmo modo que Engels. Enfatizava que o objetivo básico da pesquisa do
grupo foi analisar as formas superiores do comportamento, no entanto a situação da psicologia
em sua época exigia uma discussão sobre o problema da análise, para que se pudesse
generalizar a abordagem.
Nesse sentido apontou três princípios básicos para a análise das FPS:
(1) uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; (2) uma

análise que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposição à
enumeração das características externas de um processo, isto é, uma análise
explicativa, e não descritiva; e (3) uma análise do desenvolvimento que
reconstrói todos os pontos e faz retornar à origem o desenvolvimento de
uma determinada estrutura. (VIGOTSKI, 2007, p. 69).

Com isso o resultado do desenvolvimento proporciona uma estrutura qualitativamente
nova que surge no processo de desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007). Seguindo tais princípios
propôs para o estudo das FPS o método funcional da estimulação dupla, no qual:
A tarefa com a qual a criança se defronta no contexto experimental está, em
geral, além de sua capacidade do momento, e não pode ser resolvida com as
habilidades que ela possui. Nesses casos, um objeto neutro é colocado
próximo da criança, e freqüentemente podemos observar como o estímulo
neutro é incluído na situação e adquire a função de um signo. Assim, a
criança incorpora ativamente esses objetos neutros na tarefa de solucionar o
problema. Poderíamos dizer que, quando surgem dificuldades, os estímulos
neutros adquirem a função de um signo e a partir desse ponto a estrutura da
operação assume um caráter diferente em essência. (VIGOTSKI, 2007, p.
82).

Nessa abordagem se oferece ao sujeito além de estímulos simples, que proporcionam
uma resposta direta, uma segunda série de estímulos que possui uma função especial,
possibilitando o estudo do processo de realização da tarefa com a ajuda de meios auxiliares
específicos, para então conhecer a estrutura interna e o desenvolvimento das FPS
(VIGOTSKI, 2007).
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O signo, citado no método, pode ser a linguagem oral, a escrita, sistema de números,
conceitos entre outros e é posto no interior de uma operação, preenchendo uma função
especial que é criar uma nova relação entre o estímulo (S) e a resposta (R), agindo sobre o
indivíduo e vice-versa. Com isso uma forma elementar de comportamento que pressupõe uma
reação direta do organismo, representada pela fórmula simples (S → R) é substituída por um
ato complexo, mediado, representado conforme a Figura 2 (VIGOTSKI, 2007).

S- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R

X
Figura 2. Representação da relação mediada entre o estímulo e a resposta
Fonte: Vigotski (2007, p. 33)

Esse é um esquema básico de como se organizam todos os processos psicológicos
superiores. O signo X se constitui num elo intermediário, estímulo auxiliar (de segunda
ordem), que confere à operação psicológica formas qualitativamente novas e superiores,
possibilitando aos seres humanos controlar seu próprio comportamento, criando uma estrutura
específica que se destaca do desenvolvimento biológico, formando novos processos
psicológicos enraizados na cultura (VIGOTSKI, 2007).
Os experimentos conduzidos por Leontiev com trinta indivíduos de idades variando
entre cinco e vinte e sete anos explicitam o papel dos signos na atenção voluntária e na
memória. No primeiro estágio (pré-escolar, cinco a seis anos), a criança não consegue utilizar
os estímulos para modificar seu comportamento, ou seja, eles não funcionam como um
instrumento psicológico. No segundo estágio (escolar, oito a treze anos) os estímulos externos
aumentam consideravelmente o desempenho nas atividades, funcionando assim como um
instrumento psicológico. No terceiro estágio (adulto, vinte e dois a vinte e sete anos) os signos
externos do período escolar tornam-se internos, produzidos pela pessoa como um meio de
realizar a atividade (VIGOTSKI, 2007).
Os estágios acima sintetizados mostram em linhas gerais o desenvolvimento das formas
externas de comportamento mediado. No entanto a potencialidade para operações complexas
com signos já existe nos estágios mais precoces do desenvolvimento individual. As
observações mostram que entre o nível inicial (comportamento elementar) e os níveis
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superiores (formas mediadas de comportamento) existem muitos sistemas psicológicos de
transição. Na história do comportamento, esses sistemas de transição estão entre o
biologicamente dado e o culturalmente adquirido (VIGOTSKI, 2007).
A atividade mediada teve um amplo significado geral proposto por Hegel que a viu
como um aspecto característico da razão humana:
A razão é tão engenhosa quanto poderosa. A sua engenhosidade consiste
principalmente em sua atividade mediadora, a qual, fazendo com que os
objetos ajam e reajam uns sobre os outros, respeitando sua própria natureza
e, assim, sem qualquer interferência direta no processo, realiza as intenções
da razão. (HEGEL, 1840, p. 382 apud VIGOTSKI, 2007, p. 54).

Essa citação é feita por Marx na obra O capital quando aborda sobre os instrumentos de
trabalho, mostrando que os homens “usam as propriedades mecânicas, físicas e químicas dos
objetos, fazendo-os atingir como forças que afetam outros objetos no sentido de atingir seus
objetivos pessoais” (MARX, s.d. apud VIGOTSKI, 2007, p. 54).
As FPS passam por um processo de internalização e este é a reconstrução interna de
uma operação externa, ocorrendo através das seguintes transformações: uma operação
representando uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente; um
processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal com as funções no
desenvolvimento das pessoas aparecendo duas vezes: primeiro, no nível social
(interpsicológico), e, depois, no nível individual (intrapsicológico); a transformação desse
processo é resultado de uma longa série de eventos que ocorrem ao longo do desenvolvimento
e uma vez transformado, continua a existir e a mudar como uma forma externa de atividade
por um longo período de tempo, antes de internalizar-se definitivamente (VIGOTSKI, 2007).
Interessa-me para o problema de pesquisa, um processo de internalização, a formação
de conceitos. Para Vigotski (2000) a questão central deste é o problema do meio pelo qual se
realiza uma operação psicológica. Como uma atividade mediada utilizará um signo, no caso a
palavra, que no inicio tem a função de meio na formação do conceito e posteriormente, tornase símbolo dele. Cabe então explicitar como se dá o desenvolvimento do pensamento
conceitual e para tanto serão apresentados conclusões das investigações realizadas com mais
de trezentas pessoas: crianças, adolescentes e adultos, inclusive alguns com distúrbios
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patológicos das atividades intelectuais e lingüísticas utilizando o método funcional de dupla
estimulação, desenvolvido por L. S. Sakharov9.
Uma lei geral é estabelecida a partir dos resultados afirmando que:
o desenvolvimento dos processos que finalmente culminam na formação de
conceitos começa na fase mais precoce da infância, mas as funções
intelectuais que, numa combinação específica, constituem a base psicológica
do processo de formação de conceitos amadurecem , configuram-se e se
desenvolvem somente na puberdade. Antes dessa idade, encontramos
formações intelectuais originais que, aparentemente, são semelhantes ao
verdadeiro conceito e, em decorrência dessa aparência externa, no estudo
superficial podem ser tomadas como sintomas indicadores da existência de
conceitos autênticos já em tenra idade. Em termos funcionais, essas
formações intelectuais são de fato equivalentes aos conceitos autênticos que
só amadurecem bem mais tarde. (VIGOTSKI, 2000, p. 167).

O processo de formação de conceitos passa por três estágios e cada um se subdivide em
várias fases.
A primeira fase é a sincrética que se caracteriza por uma agregação desordenada dos
objetos que nas representações da criança estão mais ou menos encadeados numa imagem que
é instável. Para ela a palavra representa uma extensão difusa e não direcionada e
aparentemente pode lembrar o mesmo significado dado pelo adulto, pois este se cruza com o
da criança no mesmo objeto concreto, porém passam por operações psicológicas distintas.
Essa fase se subdivide em três estágios: (1) tentativa e erro: um grupo é criado e cada
objeto colocado é uma suposição. Ao se provar que a tentativa está errada, pelo adulto, por
exemplo, a criança substitui por outro elemento; (2) organização do campo visual: a
constituição do grupo pela criança é determinada pela posição espacial dos objetos resultado
da contigüidade no tempo ou no espaço dos elementos isolados ou por serem inseridos em
alguma relação mais complexa pela percepção da criança; (3) elementos tirados de grupos
formados pela criança: constituem um novo conjunto construído por ela, porém eles não
apresentam elos intrínsecos entre si e a novidade é que a operação se dá em duas etapas
(VIGOTSKI, 2005).

9

O material utilizado nos testes de formação de conceitos consiste de 22 blocos de madeira, de cores, formas,
alturas e larguras diferentes. Existem cinco cores diferentes, seis formas diferentes, duas alturas (os blocos altos
e os baixos) e duas larguras da superfície horizontal (larga e estreita). Na face inferior de cada bloco, que não é
vista pelo sujeito observado, está escrita uma das quatro palavras sem sentido: lag, bik, mur, cev. Sem considerar
a cor ou a forma, lag está escrita em todos os blocos altos e largos, bik em todos os blocos baixos e largos, mur
nos blocos altos e estreitos, e cev nos blocos baixos e estreitos. (VIGOTSKI, 2005, p. 70-71, grifo do autor).
Uma descrição mais completa do teste encontra-se na obra de Vigotski, Pensamento e linguagem (2005, p. 7071) e uma mais resumida na obra A construção do pensamento e da linguagem (2000, p. 165-166).
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A segunda fase é o pensamento por complexo que se caracteriza pelo fato da criança
associar na mente objetos isolados devido a impressões subjetivas e também por terem
relações entre si, o que não ocorria anteriormente. Neste nível ela já superou parcialmente o
egocentrismo, bem como não confunde as relações entre as suas impressões com as relações
entre as coisas, afastando-se do sincretismo e caminhando para um pensamento objetivo. As
ligações entre os componentes num complexo são concretas e factuais, e não abstratas e
lógicas.
A fase está subdividida em cinco estágios: (1) associação: a criança a partir de um
objeto, considerado nuclear, pode acrescentar outros objetos que possuam a mesma cor ou a
mesma forma ou o mesmo tamanho ou qualquer outro atributo que ela faça ligação, podendo
também ser um contraste ou a proximidade no espaço, com a palavra passando a corresponder
ao nome da família de um grupo de objetos relacionados entre si de variadas formas, ao invés
de um objeto isolado, como as relações em famílias humanas; (2) coleções: os objetos são
agrupados por alguma característica que os diferencia, mas que se complementam entre si,
tendo suas raízes na experiência empírica da criança, por exemplo: xícara, pires e colher; (3)
cadeia: caracteriza-se por uma relação entre objetos isolados, por exemplo: se a criança tiver
um triângulo amarelo, ela pode selecionar alguns blocos triangulares, porém em dado
momento sua atenção pode ser atraída pela cor azul de um bloco que tenha acabado de ser
acrescentado ao grupo, então ela passa a escolher blocos azuis sem atentar para a forma, em
seguida esquecida a cor inicia a escolha de blocos redondos ou seja os atributos vão variando
ao longo do processo; (4) difuso: o atributo que une os objetos é fluido, por exemplo: na
combinação com um triângulo amarelo, uma criança pode escolher trapezóides e triângulos
devido aos seus vértices cortados, porém os trapezóides podem levar a quadrados, estes a
hexágonos, que levam a semicírculos e a círculos. Assim a seleção pela cor é flutuante e
variável com os objetos amarelos podendo ser seguidos por elementos verdes que podem
modificar para o azul e depois para o negro, tornando-se indefinido, porém a construção se
baseia em conexões concretas entre os elementos, mas com atributos vagos, irreais e instáveis;
(5) pseudoconceito: corresponde a uma generalização na mente da criança, de fenótipo
semelhante ao conceito no adulto, porém psicologicamente muito diferente. Numa situação
experimental, a criança diante de uma amostra correspondente a um triângulo amarelo pode
pegar outros triângulos do material experimental se orientando pelo conceito de triangulo,
porém a análise mostra que ela se orienta pela semelhança concreta visível, produzindo um
complexo associativo. Tal estágio desempenha na vida da criança um elo de transição entre a
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fase do pensamento por complexos e fase do pensamento abstrato. Ocorre que essa transição
não é percebida por ela devido aos seus pseudoconceitos coincidirem em conteúdo com os
conceitos do adulto, a fazendo operar conceitualmente antes de ter consciência da natureza
dessas operações (VIGOTSKI, 2005).
A terceira fase é o pensamento abstrato, que de forma rudimentar pode ser observado
muito antes da criança pensar por pseudoconceito. Enquanto no pensamento por complexo
inicia-se a unificação das impressões desordenadas, nesta nova fase faz-se necessário abstrair,
isolando elementos e examinando os objetos separadamente da experiência concreta que
fazem parte. Ela se subdivide em três estágios:
1- agrupamento com grau máximo de semelhança: a criança agrupa objetos redondos e
pequenos ou vermelho e achatado, por exemplo. Como o material usado nos testes não
contém objetos idênticos, então a criança deve atentar-se para algumas características
de um objeto do que para outras. Os atributos somados fazem um objeto o mais
semelhante possível à amostra. Nesta primeira tentativa de abstração a criança a faz
com todo um conjunto de características sem distinguí-las claramente entre si. Alguns
objetos tem sua admissão recusada, pois nem todos os seus atributos são levados em
consideração;
2- conceito potencial: o agrupamento de objetos é feito com base em um único atributo,
por exemplo, somente objetos redondos ou achatados. Essa formação, chamada de
conceito potencial, a exemplo do pseudoconceito, é um precursor do verdadeiro
conceito, resultado de uma abstração isolante de natureza primitiva, que está presente,
em certo grau, não apenas nas crianças muito novas, como também nos animais. As
galinhas, por exemplo, podem ser treinadas para dar respostas a um atributo diferente
em distintos objetos, tais como cor ou forma, caso o atributo aponte alimento
acessível. Os conceitos potenciais desempenham um papel no pensamento por
complexo, pois lá também ocorre abstração, como nos complexos associativos, porém
o traço abstraído é instável, cedendo seu domínio temporário para outros traços. Agora
a totalidade concreta dos traços é destruída, possibilitando a unificação destes em uma
base diferente, permitindo o progresso da criança à formação dos conceitos
propriamente ditos;
3- conceito: começa a formar-se na adolescência com as formas sincréticas e por
complexo gradualmente desaparecendo e os conceitos potenciais cada vez menos
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sendo utilizados. De início, de modo esporádico e depois com mais freqüência. No
entanto o adolescente não abandona as formas mais elementares que operam por muito
tempo, constituindo um período de crise e transição. Uma vez aprendendo a produzir
conceitos, o adolescente o aplicará com propriedade numa situação concreta, mas tem
dificuldade em expressar esse conceito em palavras, com a definição verbal sendo
mais limitada. Esta discrepância também ocorre no pensamento do adulto, mesmo em
níveis avançados. Isso conduz à conclusão de que a análise da realidade usando
conceitos antecede a análise dos próprios conceitos. Há uma grande dificuldade em
definir um conceito quando este não se encontra mais vinculado à situação original,
sendo formulado num plano puramente abstrato. Nos experimentos, a criança ou o
adolescente que resolvia corretamente o problema da formação de conceitos
freqüentemente se dirigia a um nível mais primitivo de pensamento ao dar uma
definição verbal do conceito e começava a enumerar os diferentes objetos aos quais o
conceito se aplicava em um determinado contexto. Assim, operava com o nome como
se fosse um conceito, mas definia-o de um modo que oscila entre o conceito e o
complexo, típica dessa idade de transição (VIGOTSKI, 2005).
Segundo Vigotski (2005), a investigação mostrou que um conceito se forma por uma
operação intelectual em que todas as funções mentais superiores participam de uma
combinação especifica, dirigida pelo uso de palavras para centrar de forma ativa a atenção,
abstraindo determinados traços, sintetizando-os e simbolizando-os através de um signo. Este
expressa uma generalização abstrata. Essa formação evolui ao longo de duas linhas principais:
a formação dos complexos e a formação dos conceitos potenciais. Nos dois casos o uso da
palavra integra o processo de desenvolvimento e a palavra mantém sua função diretiva na
formação dos conceitos.
Do mesmo modo que na experimentação, onde foram usadas palavras sem sentido, os
conceitos científicos, por exemplo, os químicos, é representado por uma palavra que em
muitos casos não tem significado algum para o indivíduo no seu cotidiano, por exemplo
átomo, já outros, como ligação química, pode apresentar algum significado, pois inclui a
palavra ligação que tem algum vínculo com o cotidiano, já que pode ser usada numa situação,
como fazer a ligação da água ou com variação em situações do tipo: ligar um aparelho. Isso
posto, faz-se necessário uma abordagem sobre os conceitos espontâneos e científicos.
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Os dois processos, a formação de conceitos espontâneos (oriundos da experiência préescolar) e dos conceitos científicos (oriundos da escola), relacionam-se e influenciam-se
constantemente.

Fazem parte de um único processo: o desenvolvimento da gênese do

conceito, afetado por condições externas e internas variáveis, não se constituindo em um
conflito de formas antagônicas e mutuamente exclusivas. A transmissão à criança de um
conhecimento sistemático (científico), ensina muitas coisas que ela não pode ver ou vivenciar
diretamente, por isso o seu desenvolvimento deve seguir um caminho diferente do
espontâneo, desde o seu inicio até a sua forma final (VIGOTSKI, 2005).
Os conceitos científicos apresentam um sistema hierárquico de inter-relações, que
desenvolvem a consciência e o domínio do objeto, transmitindo-se posteriormente para outros
conceitos e outras áreas do pensamento. A consciência implica uma generalização, formando
um conceito de grau superior que inclui um conceito dado como seu caso particular. Um
exemplo a seguir ilustra a situação: uma criança aprende a palavra flor e depois a palavra
rosa; durante um longo período de tempo o conceito flor, de aplicação mais ampla do que
rosa, não o é para a criança com ela não incluindo nem subordinando a palavra rosa, sendo
ambos os conceitos inter-permutáveis e justapostos. Quando há uma generalização, a relação
entre flor e rosa, bem como entre flor e outros conceitos subordinados, também se
transformam no cérebro da criança e um sistema vai se formando. Os rudimentos da
sistematização começam a fazer parte do pensamento da criança quando do contato com os
conceitos científicos, sendo depois transferidos para os conceitos cotidianos. A força dos
primeiros se manifesta no campo da tomada de consciência e da arbitrariedade, fazendo um
movimento de cima para baixo, enquanto a força dos segundos é no campo da aplicação
espontânea, circunstancialmente consciente e concreta, fazendo um movimento de baixo para
cima, que abre caminho para que o conceito científico continue a crescer de cima para baixo
(VIGOTSKI, 2005).
A denominação de conceito científico para Vigotski não leva em consideração o
processo de construção no contexto da ciência e sim ao contexto da escola (NÚÑEZ, 2009).
Porém as características dos conceitos científicos escolares se aplicam igualmente aos
conceitos empregados pelos cientistas, podendo ocorrer no ensino diferenças ou semelhanças,
a depender da mediação realizada pelo professor (SILVA, .
Para Vigotski (2000), a relação entre os conceitos espontâneos e científicos se insere
num estudo mais geral da relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Partindo da tese
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que os processos de aprendizagem e desenvolvimento não são dois processos independentes
ou o mesmo processo, e existem entre eles relações complexas, estudou uma situação até
então não analisada pela psicologia moderna que é o psicólogo não avaliar apenas o nível de
desenvolvimento atual, mas também a zona de desenvolvimento próximo10.
Vigotski (2000) afirma que, na investigação psicológica, para se definir o nível de
desenvolvimento atual aplicam-se testes cuja exigência é a solução autônoma, sendo eles
exemplares para as funções já constituídas e maduras. Ele aplicou um novo procedimento
metodológico. Partiu de uma situação com duas crianças de oito anos de idade. Procurou
esclarecer como essas resolviam tarefas destinadas a crianças das idades posteriores, que elas
não conseguiam resolver sozinhas, as ajudou com demonstrações, perguntas sugestivas, início
de solução, etc., com uma conseguindo resolver problemas para uma pessoa de doze anos,
enquanto a outra só conseguiu solucionar problemas para uma pessoa de nove anos. Com isso
conclui que a zona de desenvolvimento próximo corresponde a uma:
[...] discrepância entre a idade mental real ou nível de desenvolvimento
atual, que é definida com o auxilio dos problemas resolvidos com
autonomia, e o nível que ela atinge ao resolver problemas sem autonomia,
em colaboração com outra pessoa [...].(VIGOTSKI, 2000, p. 327).

No exemplo dado, a zona é de quatro anos para a primeira criança e de um para a
segunda. Segundo a investigação mostrou, na escola, as crianças apresentarão mais
diferenças, condicionadas pelas distintas zonas de desenvolvimento próximo do que
semelhança por estarem no mesmo nível de desenvolvimento atual. Esta manifestação ocorre
na dinâmica do seu desenvolvimento mental no processo de aprendizagem e no seu
rendimento relativo (VIGOTSKI, 2000).
Para explicar tal fato ele cita uma posição amplamente conhecida que uma criança
auxiliada sempre pode fazer mais e resolver tarefas mais difíceis do que sozinha. Há uma
opinião consolidada na velha psicologia e no senso comum que coloca a imitação como uma
atividade puramente mecânica, não ilustrando o desenvolvimento intelectual da criança.
Porém considera estabelecido na moderna psicologia que a criança só imita o que se encontra
na zona de suas potencialidades intelectuais (VIGOTSKI, 2000). Para exemplificar a situação:
Assim, se eu não sei jogar xadrez, isto é, se até mesmo o melhor enxadrista
me mostrar como ganhar uma partida, eu não vou conseguir fazê-lo. Se eu
sei aritmética mas tenho dificuldade de resolver algum problema complexo,
a mostra da solução pode me levar imediatamente à minha própria solução,
10

Outros nomes são usados: zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento imediato.
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mas se eu não sei matemática superior a mostra da solução de uma equação
diferencial não fará meu próprio pensamento dar um passo nesta direção.
Para imitar, é preciso ter alguma possibilidade de passar do que eu sei para o
que não sei. (VIGOTSKI, 2000, p. 328).

A partir do conjunto das principais investigações algumas conclusões de Vigotski
(2000) quanto à relação entre aprendizagem e desenvolvimento foram:
1 - Aprendizagem e desenvolvimento não coincidem, mas estão em complexas inter-relações,
com a primeira motivando e desencadeando para a vida uma serie de funções que se
encontram em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento próximo;
2 - A influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento se dá em cada disciplina escolar,
daí a importância do ensino levar em consideração a zona de desenvolvimento próximo para
que ocorra a transmissão de um conhecimento que o estudante seja capaz de aprender, porém
que ele ainda não saiba;
3 – A aprendizagem acontece em todas as fases do desenvolvimento da criança, incluindo a
fase escolar, porém esta última é o período adequado para o desenvolvimento das funções
psíquicas superiores, pois estas ainda não se encontram maduras no início dessa fase.
O conjunto das contribuições aqui expostas são referências de análise para a
aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes adultos, no caso, futuros professores de
química. A universidade, instituição formadora deste profissional é uma escola que veicula
conhecimento e os que vão lá buscam aprender para se desenvolver em áreas que não estão
totalmente amadurecidas as funções psíquicas superiores, embora mais do que na
adolescência, quando conclui a educação básica.

2.5.3 Contribuições de Leontiev e Elkonin

As contribuições de Vigotski abordadas na seção anterior são importantes para a
investigação, no entanto outros membros filiados à psicologia histórico-cultural, um que
trabalhou junto com ele, Leontiev, e outro posterior a ele, Elkonin, também trazem
contribuições para a compreensão do processo de desenvolvimento do ser humano.
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Leontiev e Elkonin afirmam que os estágios de desenvolvimento da criança são
caracterizados por atividades principais. Esses englobam o desenvolvimento do pensamento
conceitual, tratados na subseção anterior. Tais atividades desempenham o papel de principal
modo de relacionamento da criança com a realidade. Para eles, o homem, através do
desenvolvimento das suas atividades, da maneira como elas se estruturam nas condições
concretas de sua vida, modifica-se e transforma a natureza, criando objetos e meios de
produção destes objetos, suprindo as suas necessidades. Assim, na criança, ao relacionar-se
com o mundo, forma necessidades específicas em termos psíquicos (FACCI, 2004a).
A atividade coincide sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executá-la, ou seja,
o motivo. Explicando com um exemplo: para se preparar para um exame, um estudante
necessita ler um livro de história. Será este um processo que pode ser chamado de atividade?
Não se pode dizer imediatamente, pois é necessário saber o que isso representa para o sujeito.
Se um colega do estudante diz a ele que o livro que lê não é absolutamente importante para o
exame, pode ocorrer que o estudante coloque o livro de lado, continue a leitura ou desista dela
com pesar. Nas duas ultimas situações o que dirigiu a leitura foi o conteúdo do livro,
constituindo-se em seu motivo. Já na primeira situação é diferente, quando sabe que o
conteúdo da obra não consta do roteiro do teste, abandona a sua leitura, explicitando que a
atividade era a preparação do exame, ou seja, o motivo que o levava a ler o livro
(LEONTIEV, 2010).
A atividade principal é aquela cujo desenvolvimento orienta as mudanças fundamentais
nas FPS e nos aspectos psicológicos da personalidade do indivíduo, em cada estágio do seu
desenvolvimento. Ela é caracterizada por três atributos: dar origem a outras atividades, que
vão se diferenciando; a partir delas as FPS se formam ou se reorganizam e dela dependem as
principais

mudanças

psicológicas

da

personalidade

em

determinado

período

de

desenvolvimento (LEONTIEV, 2010).
Conforme Facci (2004a), baseando-se em Elkonin (1987), o ser humano passa pelos
seguintes estágios de desenvolvimento com as respectivas atividades principais:
a) até o primeiro ano de vida: comunicação emocional do bebê (choro, sorriso entre
outros) com os adultos;
b) segundo momento na primeira infância: atividade objetal manipulatória;
c) período pré-escolar: jogo de papéis;
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d) período escolar: estudo;
e) adolescência: comunicação íntima pessoal;
f) adulto: profissional / estudo.
Abordaremos os dois últimos por envolver mais diretamente o grupo envolvido na
investigação. Na comunicação íntima pessoal, atividade principal que ocorre com a chegada
da adolescência, há uma mudança de posição do jovem em relação ao adulto, com suas forças
físicas, conhecimento e capacidade colocando-se, algumas vezes, em pé de igualdade diante
dos adultos. Os adolescentes estabelecem relações pessoais íntimas como forma de reproduzir
com seus pares as relações existentes entre os adultos. Essas são mediadas por normas morais
e éticas do grupo. A atividade de estudo que era a principal no estágio anterior, continua
sendo necessária, mas agora, por parte deles ocorre um domínio da estrutura geral desta
atividade, a formação do caráter voluntário dela, a conscientização das especificidades
individuais de trabalho e a utilização dela como meio de organização das interações sociais
(ELKONIN, 1987 apud FACCI, 2004a).
Esse comportamento é possibilitado, pois como foi abordado na subseção anterior, na
adolescência se formam os verdadeiros conceitos, necessários para abstração e orientação das
atitudes expostas. Para a aprendizagem e o desenvolvimento conceitual a escola cumpre um
papel fundamental.
O comportamento em grupo adquirido anteriormente origina novas tarefas e motivos de
atividades orientadas para o futuro, constituindo-se um novo estágio, o adulto, com a
atividade principal passando a ser profissional/ de estudo. Agora, o estudo é utilizado para
orientar e preparar o profissional, viabilizando a apropriação dos meios de estudos
autônomos, com uma atividade cognitiva e investigativa criadora. Com isso o indivíduo tornase um trabalhador, ocupando uma nova posição na sociedade (DAVIDOV; MÁRKOVA,
1987 apud FACCI, 2004a).
As atividades que dominam em determinado período não desaparecem no período
seguinte, mas perdem sua força. Ao período que tem lugar o desenvolvimento na esfera
motivacional e de necessidades seguem períodos em que predominam a formação de
oportunidades operacionais técnicas (FACCI, 2004a).
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Assim Elkonin (1987 apud FACCI, 2004a) formula uma hipótese da periodicidade dos
processos psíquicos, distribuindo os tipos de atividades em grupos conforme a seqüência de
atividade principal, construindo a série:
a) primeira infância: 1º grupo (comunicação emocional direta) e 2º grupo (atividade
objetal manipulatória);
b) segunda infância: 1º grupo (jogo) e 2º grupo (atividade de estudo);
c) adolescência: 1º grupo (comunicação íntima pessoal) e 2º grupo (atividade
profissional / de estudo).
A passagem de uma etapa para outra, de um modo geral, ocorre quando a criança se dá
conta, no decorrer do seu desenvolvimento, que o lugar ocupado no mundo das relações
humanas que a circunda não corresponde ao seu potencial, esforçando-se, então, para
modificá-lo. Há uma contradição entre o seu modo de vida e suas potencialidades, sua
atividade se reorganiza e ela passa a um novo estágio no desenvolvimento psíquico. Nesta
mudança ocorrem crises: dos três anos, dos sete anos, da adolescência e da juventude. No
entanto elas não são inevitáveis e sim o momento crítico, a ruptura e as mudanças qualitativas
no desenvolvimento. Quando ocorre uma crise é sinal que o inevitável não se deu em tempo
adequado. Em situações comuns as mudanças estão conectadas ao fato do individuo vivenciar
um processo educativo, com a inserção de novas tarefas correspondentes à suas
potencialidades em transformação (LEONTIEV, 2010).
Os estágios do desenvolvimento e o seu conteúdo não são imutáveis. Cada nova geração
e cada indivíduo pertencente a ela possuem algumas condições já dadas de vida, produzindo
assim o conteúdo dos estágios, porém não são independentes das condições

históricas

concretas do desenvolvimento. Elas influenciam tanto sobre o conteúdo de um estágio de
desenvolvimento, bem como sobre o curso total do processo de desenvolvimento psíquico.
Por exemplo: a duração e o conteúdo do período que constituem a preparação de uma pessoa
variam conforme a época, alongando-se conforme as exigências sociais façam este período
crescer (LEONTIEV, 2010).
A passagem por todas essas fases não é obrigatória (ELKONIN, 2009 apud
MESSEDER NETO, 2012). Uma vez que a aprendizagem e o desenvolvimento das FPS
possuem origens sociais, então o caminho a ser percorrido por eles não é único, com algo que
não se desenvolveu podendo ser recuperado em outro momento. Com condições sociais
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igualitárias tal recuperação será desnecessária, pois todos poderão dispor de idênticas
condições objetivas para o desenvolvimento do seu psiquismo (MESSEDER NETO, 2012).
Conforme Facci (2004a) os autores russos Vigotski, Leontiev e Elkonin propuseram
uma periodização do desenvolvimento referindo-se a uma sociedade socialista. No Brasil, por
exemplo, onde já se constatou um alto índice de trabalho infantil, não se pode dizer que a
atividade jogo seja a principal no período pré-escolar, uma vez que os limites de idade de cada
estágio dependem das condições histórico-sociais nas quais estão ocorrendo o
desenvolvimento da criança e se alteram com a mudança delas.
Quando mudam os estágios há modificações nas atividades, bem como nos motivos,
abordados anteriormente. Junto com eles também se transformam as ações e operações. Sobre
elas esclarecemos a seguir.
Retornando a atividade de preparação para o exame, onde a leitura do livro é feita pelo
estudante devido à realização da avaliação. Neste caso a leitura se constitui em uma ação, pois
é um processo onde o motivo, necessidade de passar no exame, não coincide com o objetivo,
compreender o conteúdo do livro. O objetivo de uma ação não estimula o ato em si, faz-se
necessário que ele apareça para o sujeito relacionado com o motivo da atividade em que
participa. Esta relação é refletida pelo sujeito de modo bastante preciso, ou seja, na forma de
reconhecimento do objeto da ação como um alvo. No exemplo, o domínio do conteúdo do
livro tem uma relação com o motivo da atividade, no caso, passar no exame (LEONTIEV,
2010).
Há uma relação específica entre atividade e ação apontada por Leontiev (2010, p. 69):
O motivo da atividade, sendo substituída, pode passar para o objeto (o alvo)
da ação, com o resultado de que a ação é transformada em uma atividade.
Este é um ponto excepcionalmente importante. Esta é a maneira pela qual
surgem todas as atividades e novas relações com a realidade. Esse processo
é precisamente a base psicológica concreta sobre a qual ocorrem mudanças
na atividade principal e, conseqüentemente, as transições de um estágio do
desenvolvimento para o outro.

A atividade humana para existir necessita de ações ou grupo de ações, por exemplo, a
atividade de aprendizagem se manifesta em várias ações de aprender (LEONTIEV, 1989 apud
NÚÑEZ, 2009).
Para uma ação acontecer faz-se necessário a realização de operações. Estas
correspondem a um modo de execução de uma ação. Esta pode ser conduzida através de
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diferentes operações e, inversamente, uma mesma operação pode realizar distintas ações.
Tome-se o seguinte exemplo:
admitamos que eu tenha concebido o objetivo de decorar versos. Minha ação
consistirá, então, em uma ativa memorização deles. Todavia, como farei
isso? Em um caso, por exemplo, se no momento eu estiver sentado em casa,
eu talvez prefira escrevê-los; em outras condições eu recorrerei à repetição
dos versos para mim mesmo. Nos dois casos, a ação será a memorização,
mas os meios de executá-la, isto é, as operações de memorização serão
diferentes. (LEONTIEV, 2010, p. 74).

As operações são determinadas pelo alvo. Naquelas conscientes o desenvolvimento
ocorre primeiro como ações dirigidas para o alvo e só mais tarde adquire a forma de habito
automático. Para a conversão de uma ação em operação, faz-se necessário apresentar ao
indivíduo um novo propósito para o qual a ação dada torna-se um meio de realização de outra
ação. Um exemplo pode ser dado para as operações mentais, como a soma, que pode ser uma
ação, bem como uma operação. A criança inicia a ação contando de um em um. Com o passar
do tempo vão sendo dados problemas que exigem o acréscimo de números. A ação mental
torna-se a solução de um problema e não a soma simples. Esta se converte numa operação,
que adquire a forma de habilidade automática desenvolvida (LEONTIEV, 2010).
A seguir um esquema na Figura 3, tentando sintetizar uma relação de hierarquia entre
atividade, ação e operação.
Atividade

Operação 1

Ação 1

Ação 2

Objetivo 1

Objetivo 2
Operação 2

Motivo

Ação 3

Objetivo 3
Operação 3

Operação 4

Figura 3. Relação entre as categorias Atividade, Ação e Operação
Fonte: Messeder Neto (2012, p. 41)

Sobre essa relação Potrony (1989 apud NÚÑEZ, 2009) afirma que o homem rege sua
atividade por um sistema de motivos. A atividade, a ação e a operação não se relacionam de
maneira biunívoca. A atividade é um conjunto de ações, com cada uma por sua vez
apresentando varias operações determinadas pelas condições de serem realizadas. Para ele, na
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atividade, existe um motivo principal a que se subordinam os objetivos das ações. Na
atividade de aprendizagem, por exemplo, os estudantes podem ter vários motivos para
aprender, porém um deles pode ter uma força maior do que outros.
Dando continuidade às contribuições da psicologia histórico-cultural na próxima
subseção abordar-se-ão algumas ideias de Galperin.

2.5.4 Contribuições de Galperin

O psicólogo Galperin, colaborador de Vygotsky e Leontiev, descreveu, como produto
de suas pesquisas, o mecanismo de interiorização das ações externas em representações
internas. A aprendizagem de novos conceitos, novas generalizações, novos conhecimentos e
novas habilidades por parte do estudante implica em que este deve assimilar ações mentais
adequadas e estas se organizam ativamente. Inicialmente, assumindo a forma de ações
externas, formando-se em colaboração e, só depois, transformando-se em ações mentais
internas, processo conhecido como internalização (NÚÑEZ, 2009).
A aprendizagem, para Galperin (2001c, p. 85 apud NÚÑEZ, 2009, p. 93 ):
é toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos,
habilidades, hábitos naquele que a executa, ou a aquisição de novas
qualidades nos conhecimentos, habilidades que já possuam. O vínculo
interno que existe entre a atividade e os novos conhecimentos e habilidades
residem no fato de que, durante o processo da atividade, as ações com os
objetos e fenômenos formam as representações e conceitos desses objetos e
fenômenos.

Para que esse processo ocorra propõe em essência três etapas para a assimilação de um
conceito: ação materializada; ação na linguagem externa e ação mental. Nem toda ação deve
passar por essas etapas e sim a sua parte nova. Aquelas que foram assimiladas em uma
experiência anterior podem ser executadas no nível das habilidades já adquiridas
(GALPERIN, 2001).
Conforme Núñez (2009), Galperin propõe, de um modo mais detalhado, as seguintes
etapas: motivacional; estabelecimento da base orientadora da ação (BOA); formação da ação
no plano material ou materialização; formação da ação na linguagem externa e ação no plano
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mental. As etapas se relacionam com os momentos funcionais da ação: orientação, execução e
controle. A relação entre elas está esquematizada na Figura 4.
MOTIVAÇÃO
ETAPA
BOA

ORIENTAÇÃO

ETAPA MATERIAL OU
MATERIALIZADA

ETAPA DA
LINGUAGEM
EXTERNA

ETAPA
MENTAL

EXECUÇÃO
CONTROLE
DO
PROCESSO

Figura 4. Representação das etapas de assimilação de uma habilidade segundo Galperin
Fonte: Núñez (2009, p. 98)

A etapa motivacional é considerada por Talízina (1987 apud NÚÑEZ, 2009) a
zeroésima etapa, em que não são introduzidos conhecimentos. A tarefa principal é preparar os
alunos para assimilarem os novos conhecimentos.
Atualmente, há praticamente uma unanimidade entre os professores de que se não
houver a motivação para o estudo, os estudantes não aceitarão a atividade proposta ou a
realizarão de modo meramente formal. Com relação à atividade de estudo, os motivos podem
ser externos e internos. Os externos são aqueles que não estão vinculados aos conhecimentos
e tampouco à atividade de estudo. Os internos são de interesse cognitivo, de busca de
conhecimento. Um dos meios que estimula a motivação interna é a aprendizagem por
problemas ou por situações problemas. Nelas a formação de conceitos se relaciona
diretamente à sua experiência, a contextos de criação científica, tecnológica e social. Com
isso os estudantes podem ficar mais motivados ao verificarem utilidade de seus novos
conhecimentos na atividade produtiva ou criativa (NÚÑEZ, 2009).
Na etapa de estabelecimento da base orientadora da ação (BOA), busca-se orientar o
aprendiz na interpretação da situação-problema, tornando-o capaz de encontrar, na prática, a
solução que mais se adeque ao problema (REZENDE; VALDES, 2006).
Conforme Galperin afirma:
A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no fundamental,
depende dela a qualidade da execução. Se elaboramos um conjunto de
situações em que se deva aplicar essa ação conforme o plano de ensino,
essas situações ditarão um conjunto de exigências para a ação que se forma
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e, juntamente com elas, um grupo de propriedades que respondem a essas
exigências e estão sujeitas à formação. (GALPERIN, 1986a, p. 116 apud
NÚÑEZ, 2009, p. 100).

A BOA constitui-se em um modelo da atividade, um projeto de ação, devendo então,
refletir todas as partes estruturais e funcionais da atividade (orientação, execução e controle)
(NÚÑEZ, 2009). Ela situa-se entre o sujeito e o objeto da ação, possuindo como principal
finalidade mediar a ação e a solução da situação-problema, dando-lhe uma orientação dos
meios necessários para a obtenção de êxito com a ação (GAPERIN, 1989 c apud REZENDE;
VALDES, 2006).
Nesse sentido a BOA deve ser praticada, pois como adverte Talízina (1988, p. 135 apud
REZENDE; VALDES, 2006, p. 1221): “é inútil esperar que se forme o pensamento
matemático para começar a ensinar matemática, pois só o ensino de matemática conduz ao
desenvolvimento do pensamento matemático.” Entretanto, os conceitos operacionais
presentes nessa, não determinam todas as ações do sujeito de modo rígido e mecânico. O
aprendizado é o resultado da ação empregada com apoio do esquema conceitual da orientação
e não da assimilação do conceito mental num plano cognitivo e teórico (REZENDE;
VALDES, 2006).
A etapa da formação da ação no plano material ou materialização utiliza o próprio
objeto de estudo, a forma material, ou uma representação do objeto, a forma materializada.
Nesta última, os elementos essenciais devem ser fixados para não distrair a atenção do
estudante em aspectos não essenciais, ou seja, a forma gráfica, ilustrativa, deve representar
somente o que reflete a essência do conteúdo e da atividade ou da ação que se deve realizar,
levando em consideração a sua idade e sua experiência com o conteúdo. Na execução da
atividade o apoio é estabelecido no esquema da BOA (chamados de mapas da atividade), em
que se registram os conhecimentos, o procedimento ou composição operacional da ação, os
meios de controle entre outros. (NÚÑEZ, 2009).
Os mapas de atividade são agrupados por Medina (2000 apud NÚÑEZ, 2009) segundo:
a) o conteúdo: refletem os traços ou relações essenciais do objeto de estudo; apresentam
a ordem das operações; contém os traços ou relações essenciais do objeto e a estrutura
operacional;
b) a forma: de uma, duas ou três sessões; de texto escrito, desenho, esquemas, diagramas,
símbolo etc.;
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c) a complexidade: detalhadas e reduzidas; preparada pelo professor; criada pelo
estudante em colaboração com o professor.
Na etapa da formação da ação na linguagem externa os elementos são representados na
forma verbal (oral ou escrita). O estudante não recorre ao objeto real nem a sua representação,
e sim ao sistema simbólico que o representa. O apoio externo, materializado para a realização
da atividade, não é mais necessário. Ele deve resolver a tarefa oralmente ou utilizando a
linguagem escrita, com a ação se convertendo em um ato teórico, baseado em palavras e
conceitos verbais e pode redefinir a sua compreensão dos conceitos e procedimentos em
diferentes domínios, articulando seu pensamento enquanto resolve um problema ou
assumindo o papel de crítico ou de monitor na atividade em grupo (NÚÑEZ, 2009).
Nessa etapa são produzidas três mudanças essenciais:
a) a ação verbal se estrutura não só como um reflexo real da ação realizada com o
objeto, mas também como uma comunicação da mesma subordinada às exigências
da compreensão e do sentido específico que deve ter para as outras pessoas, ao ser
um fenômeno da consciência social;
b) o conceito se constitui na base da ação, e isso elimina a limitação principal da
ação com as coisas. A ação que se reflete na linguagem adquire uma nova natureza
e, em virtude disso, novas possibilidades;
c) quando a ação é bem assimilada, passa por uma redução consecutiva e se
transforma em uma “ação por fórmula”. Se a ação é assimilada corretamente, o
conteúdo da ação com o objeto é feito conscientemente, mas não é executado
externamente. (GALPERIN 2001b apud NÚÑEZ, 2009, 112-113).

Galperin considera a palavra um instrumento fundamental da interiorização, permitindo
separar da ação a imagem e a operação, trocando-as pelos movimentos linguísticos do
estudante. A linguagem é o principal sistema de signos que funciona mediando a atividade
psíquica do homem, inicialmente é utilizada na comunicação com as pessoas
(interpsicológico) e posteriormente, no plano interior, pelo indivíduo (intrapsicológico)
(NÚÑEZ, 2009).
A etapa da ação no plano mental tem uma base de articulação que se expressa em
forma de linguagem externa para si. É uma ação interna, dirigida ao exterior (para si mesmo
ou para outra pessoa) que, rapidamente, se transforma em uma ação mental, numa forma de
linguagem interna (imagens, representações mentais entre outras). A ação começa a reduzir-se
e a automatizar-se, convertendo-se em uma ação por fórmulas, passando a constituir um fato
do pensamento, com o processo de realização sendo inacessível à auto-observação. O
estudante resolve a atividade de forma independente e o produto final ou o resultado da
atividade, é revelado à percepção (NÚÑEZ, 2009).
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Assim, conforme Galperin (2001b, p. 51 apud NÚÑEZ, 2009, p. 116):
O caminho consciente percorrido por uma mesma ação abre a possibilidade
de movimentar-se no sentido inverso, ou seja, de um plano abstrato e interno
a uma ação externa e material. E esse movimento que se realiza por uma
série de elementos intermediários da ação assimilada integra o verdadeiro
conteúdo e o aspecto objetivo de seu caráter consciente.

Nem toda ação deve passar por essas etapas, só sua parte nova. A parte que foi
assimilada em uma experiência anterior pode ser conduzida no nível da habilidade já
assimilada (GALPERIN, 2001a apud NÚÑEZ, 2009).
A proposição de Galperin se apresenta como uma opção fundamentada em princípios
que atribui à escola o papel de elaboração de métodos que priorizam o desenvolvimento das
capacidades intelectuais do estudante, que é um ser de atividade, com condições de
desenvolver-se cognitivamente e capaz de solucionar diferentes tipos de situações-problema.
Isso coloca a necessidade para o professor de focar, quando da organização da atividade de
ensino e de aprendizagem, nas ideias, princípios e significações historicamente produzidas de
um determinado conceito a ser ensinado / aprendido (PERES; NÜRNBERG; DAMAZIO,
2009).

2.6 ARTICULAÇÃO DO REFERENCIAL

O desenvolvimento conceitual do estudante por meio da escola ocorre com uma
intencionalidade do professor, onde conhecimentos científicos são veiculados na sua ação
didática. Considerando os aspectos da PHC, da PsHC e da AC, farei uma articulação destes
referenciais, adotando a seqüência dos cinco passos citados anteriormente.
Uma prática social inicial a ser trabalhada na formação de professores deve relacionarse com situações que possam demandar conhecimentos científicos para o seu entendimento,
que por sua vez é proposto e se desenvolve num dado contexto, daí a contribuição da AC.
Um exemplo de prática de social que pode ser discutida na formação de professores em
química é o ensino e a aprendizagem de conceitos nesta área e a AC pode contribuir na
veiculação do conteúdo químico, pois a ciência química é criada e se desenvolve ao longo do
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processo histórico, sendo que o advento do capitalismo estabelece demandas da produção de
bens materiais, levando a uma necessidade cada vez maior de se compreender as propriedades
da matéria. Nesse processo uma série de conceitos é formulada, em seu interior ou dialogando
com ciências afins. Esses são importantes não apenas para os capitalistas e os cientistas que os
formulam, mas também para a formação dos indivíduos, por isso veiculados na escola,
necessitando então, de professores para seu ensino.
Assim os conceitos científicos serão veiculados dentre outras finalidades para serem
assimilados e posteriormente ensinados. Muitas vezes diversos conceitos que são abordados
na universidade já foram tratados no ensino básico num nível menos aprofundado. Neste caso,
ocorrerá uma atualização conceitual, muitas vezes possibilitando superar distorções
conceituais trazidas, como também intensificar o desenvolvimento conceitual.
Para isso, faz-se necessário conhecer o nível de desenvolvimento psicopedagógico dos
estudantes, prévio ao ensino, ou seja: o conhecimento da prática social e o nível de
desenvolvimento psicológico no estado tomado como inicial da formação do professor.
Ocorre de tais conhecimentos, muitas vezes, embora nem sempre, se assemelharem a
conhecimentos científicos historicamente superados. Os dados obtidos podem informar acerca
do estágio de consciência, de sistematização dos conhecimentos, bem como de quão
voluntário é seu emprego, informações necessárias para delimitar inferiormente a zona de
desenvolvimento próximo.
A AC pode enriquecer a problematização da prática social, esclarecendo os estágios dos
conhecimentos científicos nos diversos momentos em que afloraram os problemas da prática
social escolhida, ao longo do seu desenvolvimento. Também poderá contribuir para esclarecer
como as soluções dos problemas levantados influenciaram no desenvolvimento científico e
vice-versa. A identificação de questões a serem resolvidas, suas raízes históricas, os conceitos
científicos necessários para a sua compreensão, que também foram produzidos
historicamente, são frutos dessa articulação. Assim os estudantes vão iniciando a
contextualização do conhecimento.
Ao mesmo tempo o conhecimento científico está ligado a outras práticas sociais onde
ele é usado para compreendê-la e ele é produzido no interior da ciência, uma dimensão da
prática social global.
Assim estrutura-se uma atividade de aprendizagem, cuja atividade principal é a de
estudo / profissional, que pode ser, por exemplo, uma atualização de conceito científico, onde
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parte-se do nível de desenvolvimento atual, organiza-se uma ação pedagógica para veicular os
conhecimentos necessários, trabalhando na zona de desenvolvimento próximo, verificando
através de situações-problemas se esse conteúdo vai se tornando consciente nos estudantes.
Passa-se à instrumentalização, onde o professor formador transmitirá os conhecimentos
científicos necessários para a compreensão dos problemas identificados na prática social.
Neste momento a AC poderá contribuir para que os estudantes compreendam o
desenvolvimento dos conceitos ao longo do tempo, relacionando ao contexto de sua produção.
Nesse processo procura-se situar os estudantes sobre a ciência e como ela se
desenvolve, chegando ao conhecimento científico em discussão. Os estudantes devem
expressar as suas reflexões sobre este conhecimento, incluindo as implicações para o ensino
de química. A sua verbalização é uma ação importante para a atividade de aprender o
conteúdo que está sendo abordado. Para tanto a mediação feita pelo professor será
fundamental neste processo. A fala dos estudantes em sala durante a exposição do professor
inicia a catarse.
A AC poderá influenciar na catarse contribuindo para a percepção da dinâmica dos
conhecimentos científicos, com suas controvérsias e eventuais soluções ou permanências. A
AC também contribui para a síntese esperada na catarse à medida que explicita os
compromissos sociais tanto na produção, quanto no emprego das ciências. Desse modo, os
estudantes poderão elaborar uma compreensão mais rica e complexa da realidade, através da
prática social sob estudo.
Para essa elaboração algumas ações serão necessárias, tais como: leitura de textos,
respostas a questões escritas e orais após a instrumentalização em sala de aula utilizando
textos, correspondendo à etapa materializada; respostas a questões escritas e orais após a
instrumentalização em sala de aula, sem uso de textos, correspondendo à etapa da linguagem
externa. Essas ações também demandarão operações por parte dos estudantes. Assim as ações
e operações vão sendo conscientizadas, passando a uma etapa mental, onde elas ocorrem
internamente.
Então, os estudantes poderão desenvolver ações de modo mais crítico e, possivelmente,
mais efetivas, na prática social final onde busca-se verificar a utilização do aprendizado em
outras situações.
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3 METODOLOGIA

A resposta ao problema de pesquisa foi elaborada através de uma investigação empírica,
de natureza qualitativa. Nas próximas subseções e no próximo capítulo detalho a investigação.

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA

O ambiente investigado é um componente curricular no curso de Licenciatura em
Química, no Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus I, na UNEB em Salvador.
Essa graduação tem por finalidade formar professores
[...] com conhecimentos técnico-científicos, na sua área de atuação, aliado a
uma ampla formação pedagógico-cultural, que lhe permite visão crítica do
desenvolvimento científico e da aplicação desse conhecimento, bem como a
compreensão dos aspectos sociais envolvidos com a realidade educacional,
possibilitando que crie, planeje, realize, gerencie e avalie situações didáticopedagógicas, de forma eficiente. (UNEB, 2008, p. 224).

O curso foi criado em 1998 e teve seu currículo reformulado em 2004 (ANEXO A),
fruto das mudanças na legislação, abordadas no item 2.4, sendo organizado em quatro
dimensões: a Formação de Natureza Científico-Cultural (NCC), a Prática como Componente
Curricular (PCC), o Estágio Supervisionado (ES) e a Atividade de Natureza AcadêmicoCientífico-Cultural (ACC).

Os componentes curriculares que compõem a PCC são:

Panoramas da Ciência, Tópicos Especiais em Psicologia, Oficina de Leitura, Laboratório de
Comunicação e Interação Pedagógica, Instrumentalização para o Ensino de Química,
Conteúdos de Química para o Ensino Médio e Oficina de Produção para Ensino de Química
(UNEB, 2008).
Dentre os componentes curriculares do PCC, a investigação desenvolveu-se com
estudantes do componente curricular Conteúdos de Química para o Ensino Médio, que
chamarei de Conteúdos, como é conhecida pelos professores e estudantes do curso. O motivo
para sua escolha como ambiente desta pesquisa é que nele se faz uma discussão sobre os
conteúdos a serem ensinados no Ensino Médio, e que portanto devem ser aprendidos na
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universidade de modo crítico, para que os indivíduos se desenvolvam através da apropriação
dos conhecimentos científicos socialmente produzidos e possam na Educação Básica
contribuir com o aprendizado e o desenvolvimento de outros estudantes numa perspectiva
crítica.
Duas pesquisas, a nível de pós-graduação, foram realizadas acerca desse curso e, dentre
as várias sugestões apontadas, trago algumas que se relacionam com a presente investigação.
Varjão (2008, p. 106), aponta que é importante o aprofundamento de reflexões
epistemológicas entre docentes e discentes, a fim de contribuir numa “visão de ciência, de
conhecimento e de processos de ensino e aprendizagem mais consistentes com os debates
atuais no campo da filosofia da ciência e da educação científica.”
Sá (2012, p. 261), indica que para a promoção de um ensino do conhecimento químico
das diversas subáreas (Inorgânica, Orgânica, Físico-Química e Analítica)

sob uma

perspectiva pedagógica, “os formadores deveriam buscar mediar a significação dos conceitos
científicos para que a aprendizagem dos licenciandos seja adequada à sua futura função de
professor da Educação Básica.”
A pesquisa aqui vai numa outra perspectiva, que se soma a estas: uma ação junto a
estudantes da disciplina Conteúdos, veiculando um conceito científico usando uma
abordagem contextual.

3.2 MÉTODO DA PESQUISA

Consoante com o fundamento filosófico adotado e a pesquisa qualitativa optei por um
método pertinente à investigação, que constituiu-se numa prática pedagógica, uma dimensão
da prática social (SAVIANI, 2009a), envolvendo um professor de uma universidade, que
também é o pesquisador e estudantes da mesma instituição, futuros professores da educação
básica.
Assim, vinculei tal cenário a uma investigação-ação que conforme Tripp (2005, p. 445446):

64

é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se
aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática
e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa- se, descreve-se e avaliase uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr
do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação.

O ciclo referido está representado na Figura 5.

Figura 5. Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação
Fonte: Tripp (2005, p. 446)

Uma modalidade de investigação-ação que utilizei foi a ação pesquisada, que conforme
Tripp (2005) prioriza o conhecimento obtido em lugar do aprimoramento da prática, esta
típica de uma outra modalidade, bastante conhecida nas ciências humanas, a pesquisa-ação.
Para o autor na ação pesquisada o ciclo representado na Figura 5 é vivenciado uma vez.
A partir do problema de pesquisa, planejou-se uma ação pedagógica para desenvolver
um conceito científico usando a abordagem contextual articulada a pedagogia histórico-crítica
e a psicologia histórico-cultural, implementou-se, descreveu-se e avaliou-se, procurando
compreender a visão dos estudantes sobre tal conceito ao longo desse processo.
O conceito a ser trabalhado partiu da leitura de um artigo, intitulado Concepções dos
estudantes sobre ligação química (FERNANDEZ; MARCONDES, 2006), no qual as autoras
apresentam uma revisão de literatura com várias concepções dos estudantes, após conclusão
do nível básico, que demonstram ideias diferentes em relação ao conceito científico, mesmo
tendo passado por uma educação formal. Dentre estas: confusão entre a ligação covalente e
iônica; a formação da ligação requer energia e sua quebra libera energia; as ligações seriam
formadas apenas para satisfazer a regra do octeto; elétrons de uma ligação pi se movimentam
realizando uma figura de um oito ao redor do núcleo; a matéria é contínua e propriedades
macroscópicas atribuídas ao mundo submicroscópico.

65

Além disso, o conceito de ligação química é estruturante na Química, pois através dela é
possível dois ou mais átomos se combinarem para formar os constituintes ou espécies
químicas, que por sua vez se relacionam a outros conceitos, formando uma rede conceitual
(ANEXO B).
A escolha pela abordagem contextual foi pela defesa apontada na literatura pertinente,
conforme discussão feita na subseção 2.3. Quanto à abordagem contextual sobre a ligação
química, encontrei referências abordando o tema, porém sem uma proposta didática (NIAZ,
2001; DUARTE e outros, 2008).
Selecionei duas concepções que se relacionam, encontram análises em outros autores,
porém sem uma investigação com futuros professores. São elas: 1- a formação da ligação
absorve energia e sua quebra libera energia e 2- as ligações seriam formadas apenas para
satisfazer a regra do octeto (MORTIMER; MOL; DUARTE, 1994; MELO, 2002; JÚNIOR;
AZEVEDO; SOARES, 2010).
Retornando ao componente Conteúdos, este apresenta como ementa:
Estrutura e apresentação de conteúdos teóricos e práticos da Química ministrados no
ensino médio; Adaptação de material de baixo custo no processo de ensinoaprendizagem; Análise crítica de conteúdos teóricos e práticos de Química para o
ensino médio. (UNEB, 2008, p. 284).

O tópico relacionado à análise crítica de conteúdos teóricos e práticos contempla um
espaço para se discutir sobre essas concepções, pois eles serão futuros professores e poderão,
inclusive, apresentar alguma(s) das concepções diferentes das científicas. Essa reflexão pode
levantar alternativas de ensino que levem em consideração tal situação.

3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS

Uma vez estabelecido o projeto de pesquisa, para fins de doutoramento e que envolvia
diretamente estudantes de um componente curricular e indiretamente os professores, solicitei
um espaço na reunião do Colegiado do Curso para apresentá-lo (APÊNDICE A), em março de
2010, ouvindo sugestões. Na ocasião foi sugerido a inclusão do nome da instituição no título
do trabalho e posteriormente uma professora, presente no momento da explanação,
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recomendou, através do correio eletrônico, que a investigação fosse submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da UNEB em função de envolver seres humanos. Isso reforçou o
que já tinha sido veiculado pelo meu orientador. O encaminhamento foi feito ainda no mesmo
mês de março, obtendo a autorização para a execução em maio do mesmo ano (ANEXO C).
O próximo passo foi dialogar de modo formal com o professor do componente
Conteúdos. Houve uma reafirmação na disponibilidade de cooperação com a pesquisa, ao
tempo que ele também entendia que a abordagem contextual a ser veiculada representava uma
alternativa ao ensino de conceitos químicos, veiculados na Educação Básica, precisando ser
vivenciada pelos estudantes da licenciatura. Assim combinamos a minha participação no 2º
semestre letivo de 2010 (2010.2).
Tive um contato inicial com a turma informando sobre o trabalho e entregando o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) em duas vias,
inclusive ao professor (APÊNDICE C). Neste momento explicitou-se o significado de
abordagem contextual.
No levantamento de dados usei como técnicas: a entrevista, o questionário e a
observação participante. Nesta última, utilizando gravações de vídeo e áudio.
As etapas envolvendo essas técnicas ocorreram do seguinte modo:
1 – Realização de entrevista semiestruturada (APÊNDICE D) com os oito (8) estudantes da
turma de 2010.2 para levantamento das concepções prévias. Quando ocorreu, buscava coletar
informações sobre a visão dos estudantes antes da execução de uma atividade em sala de aula
e também para atuar nas suas zonas de desenvolvimento próximo. Posteriormente com a
incorpação da PHC e de membros da escola de Vigotski, como Leontiev, Elkonin e Galperin
ao referencial teórico da investigação, tais dados também se mostraram úteis.
2 – Aplicação de questionário (APÊNDICE E) sobre concepções prévias, em sala de aula,
antes da execução da sequência didática, com cinco (5) estudantes que estavam na sala de
aula no momento da aplicação, onde coloquei questões diferentes da entrevista, porém sobre o
mesmo conceito, para checar a compreensão deles através da escrita.
3 – Gravações de vídeo e áudio da sequência didática no semestre 2010.2, em que expus uma
apresentação usando o projetor multimídia (APÊNDICE F). Em aulas anteriores à abordagem
contextual foram feitas gravações para que os estudantes se acostumassem com o processo da
filmagem. Na exposição havia cinco (5) estudantes, os mesmos que responderam ao
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questionário citado no item anterior. Tal ação se deu durante o tempo de três (03) aulas de
cinquenta (50) minutos. Posteriormente foi disponibilizado um texto, por mim elaborado
(APÊNDICE G) com o objetivo de subsidiar a instrumentalização, uma vez que não encontrei
um material que suprisse tal finalidade. Para a sua construção utilizei fontes primárias e
secundárias pertinentes ao conceito em estudo, bem como relacionadas ao seu ensino e a
abordagem contextual. A organização do texto seguiu a mesma seqüência da apresentação em
sala de aula citada no item anterior.
4 – Gravações de vídeo e áudio da discussão sobre o texto elaborado (APÊNDICE H), na
turma do componente curricular Estágio Supervisionado IV, em julho de 2011. Nesta, havia
três (3) estudantes que vivenciaram a abordagem na turma de Contéudos em 2010.2.
5 – Aplicação do 1º questionário, após a sequência didática, onde aparecem questões
semelhantes a entrevista de concepções prévias (ver item 1 acima), bem como questões sobre
um plano de aula com e sem a abordagem contextual, enviado por correio eletrônico em
fevereiro de 2012 (APÊNDICE I). Este levantou informações que compõem a catarse e a
prática social final, bem como o desenvolvimento conceitual sobre a ligação química. A
questão do plano de aula usando a abordagem contextual foi solicitada no semestre 2010.2
com outro formato, mas não foi entregue, porém três (3) estudantes se comprometeram a
entregar e não o fizeram. São os mesmos que estavam na discussão sobre o texto (ver item 4
acima). Com este novo instrumento dois (2) deles responderam.. A partir desse momento,
como o problema de pesquisa envolve o desenvolvimento conceitual, então passei a trabalhar
com aqueles que tinham participado de todas as etapas, no caso dois (2) estudantes. Uma
informação adicional é que eles se graduaram no 2º semestre de 2011. As próximas formas de
avaliação complementam dados para subsidiar a análise do problema de pesquisa.
6 – Aplicação do 2º questionário após a sequência didática, em que constam questões
relacionando a abordagem contextual e os livros didáticos, um do Programa Nacional do
Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM) e um de Química Geral do ensino superior
(APÊNDICE J), enviado por correio eletrônico em abril de 2012, com a finalidade de captar
informações sobre o desenvolvimento conceitual dos estudantes ao analisarem livros que
veiculam o conceito de ligação química.
7 – Aplicação do 3º questionário após a sequência didática (APÊNDICE K), enviado por
correio eletrônico. O objetivo foi levantar informações a respeito de uma possível utilização
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do texto disponibizado (APÊNDICE G)

no ensino de química, uma vez que já são

profissionais.
8 – Entrevista semiestruturada com alguns professores da área de química do curso para obter
informações a respeito do ensino do conceito de ligação química. Foram selecionados aqueles
dos seguintes componentes curriculares e motivos, respectivamente: Química Geral I, pois
nele é veiculado pela primeira vez no curso o conceito de ligação química (APÊNDICE L);
Química Orgânica I, pois é um pré-requisito para Conteúdos e Química Inorgânica I e
Química Analítica I, pois envolve outras subáreas da química (APÊNDICE M). Esse conjunto
de componentes possibilita informações sobre o ensino, o uso e possíveis dificuldades dos
estudantes com o assunto ligação química. Outro aspecto é que todas antecedem ao
componente Conteúdos (ANEXO A).
9 – Realização de entrevista semiestruturada (APÊNDICE N) com estudantes avaliando o
processo.
Esse conjunto de informações será tratado conforme a descrição do próximo item.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

A pesquisa qualitativa vem se utilizando de modo acentuado de análise textual. Partindo
de textos existentes ou produzindo o material para análise, a partir de entrevistas, observações
e questionários, na presente investigação, por exemplo. Assim aprofundarei a compreensão do
fenômeno, utilizando os dados empíricos levantados,

procedendo uma análise dessas

informações.
Utilizarei a análise textual discursiva, que “corresponde a uma metodologia de análise
de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas
compreensões sobre os fenômenos e discursos.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 7).
Moraes e Galiazzi (2011) apontam um ciclo com três focos que constituem os
elementos principais da análise:
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1 – Desmontagem dos textos: chamado de processo de unitarização, corresponde ao exame
dos textos em seus detalhes, desmontando-os para alcançar unidades constituintes, obtendo
enunciados referentes aos fenômenos investigados.
2 – Estabelecimento de relações: processo chamado de categorização, envolve a construção
de relações entre as unidades constituintes, através de combinações e de classificações,
reunindo os elementos unitários para formar conjuntos que aglutinam elementos próximos,
ocasionando sistemas de categorias.
3 – Captando o novo emergente: uma vez intensamente impregnado nos materiais de análise
desencadeado nos dois focos anteriores abre-se a possibilidade da emergência de uma
compreensão renovada do todo. O metatexto produzido nesse processo se constitui num
esforço de expressar uma compreensão, apresentando-se como produto de uma nova
combinação dos elementos que se construíram ao longo das etapas anteriores.
Assim, no próximo item segue a organização da análise de dados, baseando-se nos
focos anteriores.

3.5 ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram organizados a partir do objetivo geral: compreender o desenvolvimento
conceitual de licenciandos em química por meio de uma abordagem contextual, sendo
formulados os seguintes objetivos específicos: (1) identificar o desenvolvimento do conceito
como uma produção humana; (2) verificar a contribuição da AC para o desenvolvimento do
conceito e (3) verificar o uso do conceito pelo licenciando no ensino.
A organização da análise para os objetivos específicos (1), (2) e (3) foram articulados
aos passos da PHC, à PsHC, à AC e ao conceito científico, bem como às questões dos
instrumentos de pesquisa. As informações constam nas Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.
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TABELA 1 – Organização da análise de dados para o objetivo específico: identificar o
desenvolvimento do conceito como uma produção humana
Organização da Análise
de Dados
Prática Social Inicial

Fonte de Dados

Entrevista inicial
- Um artigo de 2006 da Química Nova na
1.1. Aspectos seleciona-dos Escola, Concepções dos estudantes sobre
do conceito de ligação ligação química, traz algumas idéias de
química:
estudantes que diferem das aceitas pela
comunidade científica. Como você interpreta as
seguintes idéias dos estudantes trazidas pelo
artigo?
•

Ligações químicas e
a regra do octeto
Energia envolvida na
formação da ligação
química

Categorias de Análise
Consciência inicial sobre o
conceito:
sistematização,
generalização e arbitrariedade.
Estas
categorias
constituirão as sínteses após
a instrumentalização.

* As ligações seriam formadas apenas para
satisfazer a regra do octeto. Explique.
* A formação da ligação absorve energia e sua
quebra libera energia. Explique.
Questionário
- Relacione formação da ligação química,
energia e estabilidade.

Entrevista inicial
1.2 Uso do conceito - Como você usa o conceito de ligação química
durante o curso ou para ao longo do seu curso Licenciatura em Química?
explicar uma situação
Explique.

- Como você explicaria, usando o conceito de
ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm:
a)NaCl(s)
b)HCl(g)
c)Na(s)
Questionário
- Represente microscopicamente, através de
desenhos, os seguintes sistemas:
a) NaCl (s)
b) HCl (g)
c) Na(s)
•

1.3 Importância do - Você acha importante o ensino do conceito de
ensino
de
ligação ligação química? Justifique.
química
Problematização
Dados da literatura e da Prática Social Inicial
Instrumentalização
Conteúdo abordado pelo professor investigador, Atividade de
falas de estudantes e do professor de Conteúdos ensino / aprendizagem de
uma atualização conceitual;
atividade principal: profissional/ de estudo.
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Organização da Análise
de Dados
Catarse

Fonte de Dados

Categorias de análise

Questionário
Ação materializada (síntese
- Comente sobre a atividade realizada em sala de materializada)
aula abordando o conceito de ligação química
numa abordagem contextual.
- Um artigo de 2006 da Química Nova na
Escola, Concepções dos estudantes sobre
ligação química, traz algumas ideias de
estudantes. Como você interpreta as seguintes
ideias dos estudantes trazidas pelo artigo,
utilizando a atividade realizada em sala e o texto
didático disponibilizado?
* A formação da ligação absorve energia e sua
quebra libera energia. Explique.
* As ligações seriam formadas apenas para
satisfazer a regra do octeto. Explique.
-Como você explicaria, usando o conceito de
ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm:
a)NaCl(s)
b)HCl(g)
c)Na(s)
Questionário
- A(s) informação(ões) no texto contribuiram
com a ampliação do seu conhecimento sobre
ligação química? Justifique.
Entrevista final
- Na abordagem feita em sala e no texto Ação na linguagem externa
disponibilizado foram tratados de modelos (síntese linguagem externa).
explicativos da ligação química. Comente sobre
eles.
- Como os modelos explicativos da ligação
química, estudados na atividade, abordam a
relação entre os elétrons e as ligações químicas?
- Quais as divergências entre Lewis e Langmuir
a respeito da regra do octeto? Como eles
consideram a natureza das ligações iônica e
covalente?
- Comente sobre a seguinte sentença:
“O que estabiliza o cloreto de sódio é a
formação de octetos de electrons de valência nos
íons cloreto e sódio.”

Ação
mental
mental)

(síntese
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TABELA 2 – Organização da análise de dados para o objetivo específico: verificar a
contribuição da AC para o desenvolvimento do conceito
Organização da Análise
Fonte de Dados
Categoria de Análise
de Dados
Catarse
Falas de estudantes em atividade desenvolvida Síntese materializada
2.1 Análise do texto ES IV por meio de questões
disponibilizado
- Tem alguma informação no texto que foi nova
para você? qual (ais)? você pode indicar no texto
a situação.
- O que achou do texto quanto a: discussão do
conteúdo?
Questionário
- O texto didático contribuiu numa maior
compreensão do conceito de ligação química?
Explique.
2.2
Acréscimo
experiência vivenciada

2.3 Análise
didáticos

de

à - O que gostaria de acrescentar sobre essa
experiência vivenciada no curso?

Questionário
livros - Analise a abordagem de ligação química num
livro didático de
ensino médio do PNLEM e num livro de química
geral usado por você
quando do seu curso de licenciatura em química
quanto ao seguintes aspecto:
* presença dos modelos de ligação expostos no
texto didático disponibilizado
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TABELA 3 – Organização da análise de dados para o objetivo específico: verificar o uso
do conceito pelo licenciando no ensino
Organização da
Análise de Dados
Prática social final

Fonte de Dados

Categorias de Análise

Questionário
-Como você estruturaria um plano de aula para a 1ª série Síntese materializada
do Ensino Médio a fim de ensinar o conceito de ligação
química, utilizando a abordagem feita em sala e o texto
disponibilizado? Justifique cada passo.
Entrevista final
-Você chegou a usar algum conteúdo da abordagem da Síntese linguagem externa
ligação química, feita em sala ou presente no texto, no
componente Estágio Supervisionado IV quando da
regência de classe? Como?
-Como você articulou / articula / articularia os modelos Síntese mental
da ligação química abordados no ensino de ligações
químicas no nível médio.
-Quais dificuldades você encontrou / encontra / poderá
encontrar ao trabalhar com esta abordagem? Como
enfrentou / enfrenta / ou enfrentaria tais situações?
-Após as informações veiculadas como ensinaria a regra Síntese mental
do octeto no nivel médio?

Entrevista final
-Você ensinou algum outro conteúdo químico usando a
abordagem histórico-filosófica da ciência? Qual?
Como?
-Você acha possível trabalhar esta abordagem com
outras disciplinas do ensino médio? Quais? Como?
-Algo mais sobre a atividade que gostaria de falar?

Os sujeitos participantes da pesquisa foram assim identificados:
(1) Estudantes: Ana e Ari (nomes fictícios); (2) Professores: PI – Professor Investigador; PQG
– Professor de Química Geral I; PQI – Professor de Química Inorgânica I e PC – Professor de
Conteúdos de Química para o Ensino Médio.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise foi organizada conforme os objetivos específicos e geral apontados na
metodologia. No desenvolvimento das seções segui os passos da PHC, com a AC e a PsHC
aparecendo no seu interior, conforme a Articulação do Referencial e a Metodologia. As
seções de 4.1 a 4.3 correspondem à análise de cada um dos objetivos específicos,
respectivamente: identificar a generalização conceitual como uma produção humana; verificar
a contribuição da AC para o desenvolvimento do conceito e verificar o uso do conceito no
ensino.

4.1 IDENTIFICANDO O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO COMO UMA
PRODUÇÃO HUMANA

4.1.1 Prática social inicial

Inicialmente verifiquei o nível de conhecimento real dos estudantes sobre o conteúdo,
compondo a prática social inicial. Como esta se relaciona ao ensino e aprendizagem em
química, particularmente a abordagem de conceitos, então procurei conhecer a realidade dos
estudantes em relação ao conteúdo ligação química, nos seguintes aspectos: a) a compreensão
sobre um assunto relacionado ao conceito; b) material didático utilizado para estudar o
conceito; c) o uso do conceito durante o curso universitário e d) importância do ensino do
conceito.
Em relação ao item (a) à compreensão sobre um assunto relacionado ao conceito de
ligação química, considerei, inicialmente, as respostas à seguinte questão (APÊNDICE D):
Como você interpreta as seguintes idéias dos estudantes trazidas pelo artigo? A formação da
ligação absorve energia e sua quebra libera energia. Explique.
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Ana responde à questão no Quadro 1.
Você pode formar a ligação química sem a necessidade de absorção de energia. (…)
Assim, por exemplo as interações entre moléculas podem ser também.
Quadro 1. Resposta de Ana sobre energia e formação da ligação química.
Ana apresenta um entendimento do aspecto conceitual da energia e ligação química com
uma contradição em relação ao considerado correto pela comunidade científica, pois afirma
que essa pode ser formada sem absorção de energia, então talvez seja possível com absorção
de energia. Exemplifica uma situação que é a interação entre moléculas, como uma
possibilidade, embora neste caso não se nomeie como ligação química e sim força
intermolecular, no entanto do ponto de vista energético haja também diminuição. Então não
há uma conceituação que a ligação química, seja entre átomos ou ions, leva a uma diminuição
de energia do sistema.
Quanto a possibilidade de absorver energia na formação da ligação química seria uma
noção espontânea em que o ato de ligar absorveria energia, o que Fernandes e Marcondes
(2006) colocam como se o aluno visualizasse tal

ligação como uma entidade física,

parecendo estar ligada à noção cotidiana de que para construir uma estrutura é necessária
energia e para destruir libera energia.
Ari responde à questão conforme o Quadro 2.
É o balanço energético na formação de uma ligação química ou um processo de
formação de um composto, de uma ligação e da sua quebra. (…) É a variação da
entalpia que ele se refere na formação, na quebra da ligação da ligação química. (…)
Quadro 2. Resposta de Ari sobre energia e formação da ligação química.
Ari refere-se ao balanço energético, mas não aponta a sua consequência, se libera ou
absorve energia na formação da ligação química. Ele generaliza de modo incompleto a
relação entre formação da ligação química e energia envolvida.
No entanto em outra situação cerca de um mês depois num quesito em um questionário
(APÊNDICE E) solicita-se que:
- Relacione formação da ligação química, energia e estabilidade.
A seguir o Quadro 3 com a resposta de Ana à questão.
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A ligação química é a união de átomos ou ions. Estas espécies se unem buscando uma
maior estabilidade. Para a formação de uma ligação química é preciso que os átomos
envolvidos sofram uma mudança em sua estrutura eletrônica promovendo assim
variações de energias. A energia potencial após a ligação química é menor do que
antes da ligação química, assim as espécies envolvidas ligadas possuem menos
energia e são mais estáveis.
Quadro 3. Resposta de Ana à relação formação da ligação química, energia e estabilidade.
Verifica-se que nesta resposta ela demonstra uma generalização adequada para a relação
entre ligação química e energia, algo não demonstrado na entrevista, talvez por ser uma
resposta oral e ter ficado surpresa com a questão ou com dúvida na interpretação da pergunta
feita pelo investigador, ainda que este repetisse, então há uma generalização adequada da
relação formação da ligação e energia, pois deixa isso explícito na resposta ao questionário.
O que noto é uma imprecisão, demonstrada na entrevista, que talvez não devesse
ocorrer no final de curso, mas que faz parte do seu desenvolvimento conceitual, e conforme
Vigotski (2005) sinaliza, mesmo os adultos em níveis avançados tem dificuldades em
expressar um conceito em palavras, sendo aplicado com propriedade na situação concreta de
responder ao quesito do questionário em relação à questão da entrevista. Neste caso Ana é
adulta, pois à época possuia 21 anos, podendo não ter domínio totalmente consciente do
conceito de ligação química, de modo que, sabe usá-lo em algumas situações, mas não, em
outras. Outra possível interpretação é que Ana pode ter consultado alguma referência ou ter
participado de alguma discussão no curso após a entrevista e antes do questionário, dirimindo
alguma dúvida que possa ter detectado e resolveu buscar a resposta, algo normal por estar
numa fase em que a atividade principal é profissional / de estudo, havendo uma maior
autonomia para esta busca.
A diferença na formulação das questões também deve ser considerada: no primeiro
momento foi pedido que se explicasse se “a formação da ligação absorve energia e sua quebra
libera energia”; e, no segundo, foi pedido que se relacionasse “formação da ligação química,
energia e estabilidade”. As respostas menos adequadas à primeira formulação podem ter
origem na dificuldade dos estudantes relacionarem a variação de energia durante a formação
da ligação com a liberação ou absorção de energia.
Algo semelhante ocorre com a resposta de Ari conforme segue no Quadro 4.
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A formação da ligação química envolve uma série de etapas que possuem energias
associadas. A descrição do balanço energético de cada etapa até a formação do composto
é chamado Diagrama de Born-Haber. Dentre as etapas do processo, que é dinâmico e
simultâneo, algumas envolvem a absorção ou perda de energia na forma de calor. Caso a
energia final da espécie formada for menor que a energia inicial, a espécie adquiriu
maior estabilidade (a energia independe do caminho, pois é função de estado).
Quadro 4. Resposta de Ari à relação formação da ligação química, energia e estabilidade.
Ari à época possuia 24 anos e ele conseguiu explicar que na formação da ligação
química, se houver uma diminuição de energia, a espécie formada adquire maior estabilidade.
Há um aspecto que é contraditório, se houver aumento da energia também ocorre a formação
da ligação química, só que a espécie formada seria menos estável, é o que se pode concluir na
parte final da resposta. Outro aspecto é que faz referência ao Diagrama de Born-Haber,
constituído de etapas, descrevendo um balanço energético. Ocorre que tal ciclo é utilizado
para a formação de compostos com ligação iônica, um tipo de ligação química e na formação
na licenciatura é comum abordar a questão energética para tal tipode interação. Ele ampliou
para qualquer tipo de ligação química.
Ambos estudantes generalizam um aspecto do conceito de ligação química que
relaciona-se com a energia. Ana aponta que ao formar a ligação química há um decréscimo
energético, com imprecisão devido à sua resposta da entrevista que coloca este aspecto como
possibilidade. Já Ari sinaliza de modo similar, mas tal situação é uma possibilidade de formar
uma espécie mais estável, então poderia ocorrer também a formação de uma ligação química
com energia maior, sendo menos estável, também com uma imprecisão no questionário,
acrescido da não precisão colocada na entrevista. Assim, pode-se afirmar que há uma
generalização parcialmente adequada cientificamente.
Para a segunda questão — As ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra
do octeto. Explique. — as informações obtidas encontram-se na Tabela 4.
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TABELA 4 – Respostas dos estudantes relacionado formação da ligação química e a
regra do octeto
Estudantes
Ana

Ari

Respostas
A regra do octeto não abrange todos os compostos que existem.
Elementos da família 3A faz três ligações e quem vai explicar éa
teoria da ligação de valência. Então nem sempre vai poder ser só a
regra do octeto.
A regra do octeto se aplica para um certo número de compostos. A
palavra regra não é adequada, porque o número de exceções é
extenso. O maior erro aí, apesar da regra do octeto, eu acho que é a
palavra apenas, porque ele absorve o conceito de ligação química
baseando-se talvez num esquema didático. A regra do octeto, na
minha opinião, é para facilitar o ensino, somente. Porque ligação
química, na verdade, precisa ser interpretada a partir do balanço
energético, talvez com o direcionamento que fez a primeira frase.
(Refere-se a questão da entrevista que relaciona formação de
ligação com energia).

Os estudantes mostraram entendimento de que as ligações não se formam apenas para
satisfazer a regra do octeto. Ana faz alusão à teoria da ligação de valência que explicaria, por
exemplo, compostos da família 3A da Tabela Periódica. Então a regra do octeto explicaria
uma parte dos compostos e neste caso ela concordaria parcialmente com a afirmação da
questão, que se constituiria na sua generalização. Na explicação não aparece a situação
energética apontada nos Quadros 1 e 3.
Ari indica que a regra do octeto só explica certos compostos e há muitas exceções,
sendo para ele um esquema didático e que a formação da ligação química deve ser
interpretada a partir do balanço energético, apontado por ele nos Quadros 2 e 4. Assim, ele
concordaria também parcialmente com a afirmação, mas na sua generalização entra um
componente energético. A regra “é para facilitar o ensino, somente”, o que estabelece
distância do estatuto científico químico.
Para estudantes como Ana, a regra do octeto aparece ainda com alguma força, como se
fosse um dogma (MORTIMER, 1994) do qual não consegue se libertar, ainda que empregue
também os aspectos energéticos citados anteriormente. Parece que há dois motivos de ocorrer
uma ligação química, ainda que não tenham sido relacionados: a formação da ligação química
se dá com uma diminuição de energia, estabilizando o novo sistema, com as nuances
apontadas por eles, como também, com a formação do octeto, em alguns compostos.
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Ocorre que esses critérios do conceito científico não são tratados pelos estudantes numa
relação, compondo um sistema, ou seja, toda ligação química para ser formada necessita de
uma diminuição de energia e de uma mudança na eletrosfera dos átomos envolvidos. Há uma
relação, pois ao diminuir a energia ocasiona mudança na eletrosfera e vice-versa, sendo que
não é uma composição específica da eletrosfera, por exemplo: possuir oito elétrons na última
camada de um átomo (regra do octeto), o que determina o abaixamento energético ou
ocasiona a ligação.
Neste estágio do curso persiste, ainda que parcialmente a força da regra do octeto, algo
que PQG (APÊNDICE L) evidencia nos estudantes em início da graduação:
Eu acho que os estudantes têm essa questão ainda do octeto muito forte. É
algo que parece que realmente eles veem. Se há algo que eles veem no
ensino médio é a regra do octeto. Aí fazem uso muito grande dessa
estabilidade vinculada à regra do octeto. Então, pra eles a estabilidade está
relacionada com isso. Essa ideia de que eles se ligam para,
preponderantemente, só pra isso...
(…)
após a análise da questão da distribuição eletrônica, do
compartilhamento de elétrons, aquela condição de orbitais serem
preenchidos, parcialmente preenchidos, mesmo com toda essa discussão, é
muito forte na cabeça do estudante a questão da regra do octeto. Ele
identificou que essa é uma condição de estabilidade. Mas existem várias e
várias situações, mesmo a gente mostrando vários exemplos de substâncias
compostas por átomos, que não estão seguindo essa regra, ainda é muito
forte. E como é que isso aparece? Na escrita das provas. Porque é o mais
fácil pra eles, então eles vão por aí. (PQG, 2010)

O componente curricular ministrado por PQG ocorre no 1º semestre do curso. Em outro
componente, Química Inorgânica I, que ocorre no 3º semestre, PQI (APÊNDICE M) também
aponta que há um uso inadequado do octeto quando afirma:
Deixe eu tentar lembrar... Eu não me lembro, mas isso era bem claro, eu
voltava, fazia a questão no quadro, falava da energia de estabilização, que
diminuía a energia... Depois eu via que tinha ainda essa dificuldade. Só que
eu não me lembro o que eles traziam...
E cravei até essa questão em prova, de Inorgânica I. Eu trouxe isso. (...). Eles
não lembram que têm que analisar o ciclo termodinâmico. Eles focam na
energia de ionização, na afinidade eletrônica e basta, atingiu o octeto e
acabou. (PQI, 2010)

Foram citadas falas de professores sobre a manutenção da ideia da estabilidade
associada ao octeto, mesmo tendo sido trabalhado o conteúdo numa perspectiva de uma outra
compreensão nas disciplinas lecionadas. Cabe assinalar que é uma situação em parte
diferente, pois alguns aspectos explicativos, do ponto de vista da ciência química,
considerados corretos, foram apontados pelos estudantes. Então, houve uma continuação do
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desenvolvimento conceitual, em função do ensino das disciplinas universitárias,
oportunizando ver, rever e ou aprofundar o conteúdo ligação química. No entanto ele não
acabou e as inconsistências verificadas devem ser trabalhadas com alguma estratégia para que
haja um avanço conceitual e a tentativa de não reprodução de visões equivocadas no ensino
médio.
Para o aspecto b, material didático utilizado para estudar o conceito, foi perguntado:
- Qual (ais) livro(s) didático(s) você consulta (ou) para estudar o conteúdo ligação química?
Explique a escolha.
Os livros citados foram de Química Geral, utilizados no Componente Curricular
Química Geral I quando do ensino de ligação química e foram identificados pelo nome do
autor. Como desdobramento da pergunta acima foi questionado o motivo da escolha. As
informações estão colocadas na Tabela 5.
TABELA 5 – Livros didáticos de Química Geral utilizados para o estudo
Estudantes
Livros
Ana
Chang (1)
Russel (2)
Atkins (3)
Ari
Chang (1) - mais
Atkins (2) - muito pouco

Motivo
Melhor
“(...), porque tem a linguagem mais Chang
próxima, consistente.”
“Me facilitou porque eu adquiri o Chang
Chang logo que eu entrei no curso, e
aí o acesso era mais fácil. Dependia
da biblioteca e tal. E, assim, na
minha opinião é a melhor referência
bibliográfica para Química Geral I,
que foi quando a gente trabalhou
ligação química. Foi o que eu em
identifiquei mais.”

(1) CHANG. Química Geral.
(2) RUSSEL. Química Geral.
(3) ATKINS. Química Geral.
Os livros didáticos citados, com os respectivos motivos de escolha, contribuiram no
processo de desenvolvimento conceitual dos estudantes, pois eles os consultaram quando do
estudo do conteúdo ou ainda podem consultar. Então, também influenciaram para o estágio de
compreensão do conceito em que se encontram. Ana e Ari não consultaram outros materias
não didáticos para o estudo de ligação química: artigos, revistas etc. Os aspectos energéticos e
da regra do octeto de livros didáticos serão analisados na subseção 4.2, que terá uma situaçãoproblema envolvendo tais materiais.
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O aspecto c, o uso do conceito durante o curso universitário, foi levantado a partir de
algumas questões em entrevista (APÊNDICE D). A primeira: Como você usa o conceito de
ligação química ao longo do seu curso de Licenciatura em Química? Explique. As respostas
encontram-se na Tabela.
TABELA 6 – Uso do conceito durante o curso
Estudantes
Ana

Ari

Respostas
Em físico-química, na parte de termodinâmica; explicar estados
físicos de substâncias; explicar a interação de átomos; representar os
átomos numa espécie química.
Justificar balanços energéticos em termodinâmica de ligações;
explicar estados físicos de substâncias; explicar a interação de
átomos; em química inorgânica; estudo dos tipos de ligação; quando
faz as sobreposições de orbitais; na geometria das moléculas;
representar os átomos numa espécie química.

Ambos colocaram em que assuntos e para que usam, ainda que as explicações tenham
ficado genéricas, mas verifica-se na utilização há uma articulação de um conceito científico,
ligação química, com outros conceitos científicos, alguns por eles citados: termodinâmica,
átomo e estado físico. Há uma sistematização, ou seja, a subordinação de um conceito a outro,
ainda que não consciente, por exemplo, Ana e Ari citam que para explicar o estado físico de
uma substância é necessária a utilização da ligação química.
Para detalhar como se dá o uso é que foi feita uma segunda questão:
Como você explicaria, usando o conceito de ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm: (a) NaCl(s); (b) HCl(g); (c) Na(s)
Assim Ana respondeu, conforme consta no Quadro 5.
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No caso do NaCl (s) ocorre uma ligação iônica, em que há transferência de 1 e- do
átomo de sódio para o átomo de cloro. Logo teremos íons Na+ e íons Cl- que por
interação eletrostática se ligam formando o cloreto de sódio. A formação de um
composto iônico implica algumas etapas que no conjunto é chamado de ciclo de BornHaber, em que as espécies atômicas Na e Cl sofrem variações de energia até se obter a
formação do NaCl(s) com menor potencial de energia.
No caso do HCl (g) ocorre ligação covalente entre átomos de hidrogênio e cloro, ou
seja, estes átomos compartilham 2 e-. Como o cloro é mais eletronegativo ele atrai
mais a nuvem eletrônica para si, formando uma carga parcial negativa, e o hidrogênio
por ficar menos tempo com estes elétrons produz uma carga parcial positiva. A
ligação covalente proporciona a formação da ligação HCl, mas a formação do HCl
(gasoso) ocorre através de interações físicas entre as moléculas de HCl tipo dipolo
permanente – dipolo permanente.
Na (s), ocorre uma ligação metálica em que os metais por possuírem a tendência de
perder elétrons, no caso do átomo de sódio perde 1 e- transformando-se em íon sódio
Na+ que em contato com outros íons metálicos Na+ se ligam devido a influência dos
elétrons que circundam estes íons, formando assim o sódio metálico.
Quadro 5. Resposta de Ana à explicação sobre a formação dos compostos a 25ºC e 1atm
utilizando o conceito de ligação química.
Para o NaCl (s) Ana cita: transferência de elétron do átomo de Na para o átomo de Cl,
originando íons Na+ e Cl- que se atraem formando a ligação iônica e o composto. Isso ocorre
em etapas, seguindo o ciclo de Born-Haber e ao final um abaixamento energético. Com o HCl
(g) e Na (s) cita: ligação covalente formando a molécula do HCl e interações físicas entre as
moléculas para formar o gás, ligação metálica envolvendo íons Na+ e elétrons ao redor para
formar o sólido.
Observa-se que o aspecto energético não aparece nas situações envolvendo HCl (g) e
Na (s), explicitados no Quadro 3 bem como não aparece a regra do octeto ou teoria da ligação
de valência citadas na Tabela 4. Assim verifica-se que não há uma generalização quanto a
diminuição de energia na formação dos compostos solicitados, demonstrando uma não
consciência quanto os critérios necessários para a ocorrência da ligação química que
influencia na constituição dos estados físicos.
Também foi solicitada a representação pictórica das substâncias discutidas acima
(APÊNDICE E), por meio da questão: Represente microscopicamente, através de desenhos,
os seguintes sistemas: a) NaCl (s); b) HCl (g); c) Na (s).
Ana representa conforme aparece no Quadro 6.
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Quadro 6. Resposta de Ana à representação microscópica dos sistemas por meio de
desenhos: a) NaCl (s) b) HCl (g) c) Na (s).
Ana representa uma unidade do NaCl (s) como uma célula unitária, com esferas
apresentando cargas positivas e cargas negativas ligadas entre si (coerente com a noção de
ligação iônica expressa no Quadro 5), num formato cúbico. Para o HCl (g) representa um
círculo com uma intersecção, como um halteres. Esta representação está coerente com a a
ideia expressa por ela na Tabela 4, de que ligações químicas podem ser explicadas pela teoria
da ligação de valência, embora o caso não seja da família 3A. Não houve a indicação da
interação física citada no Quadro 5. Já no Na (s) aparecem círculos com sinal negativo,
círculos vazios e sinal positivo ao redor dos círculos. Há uma incoerência com a colocação
feita por Ana no Quadro 5 quando indica que ions Na+ (cargas positivas) estão cincundados
por elétrons (cargas negativas) e aqui está o contrário. Ana também não representou o Na(s)
como um cristal.
Assim, Ana explicita o critério energético parcialmente e os tipos de ligações químicas
(iônica, covalente e metálica) e com os desenhos as representa, também parcialmente,
inclusive exemplificando, ainda que implicitamente uma teoria de ligação. Pode-se concluir
que há alguma consciência sobre o conceito em função do uso de modo adequado, porém
parcial, pois ocorreram inadequações.
Ari responde à situação, conforme os Quadros 7, 8 e 9.
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Primeiro partindo da formação do NaCl sólido. Eu acho que eu prefiro justificar a
formação do composto a partir das propriedades termodinâmicas das reações.
Partindo da substância em seu estado fundamental, você tem um átomo de sódio e
um átomo de cloro. O estado fundamental é o estado gasoso. Primeiro existe a
energia de ionização do sólido para perder esse elétron. Aí ele parte do Na0 para o
Na+. Ele absorve energia. A energia de ionização (…). A energia de afinidade
eletrônica do cloro para tornar-se um cloreto. (…). Eu não me recordo. O sódio
passa... É isso mesmo, ele passa para fase gasosa, perde o elétron. O cloro, na fase
gasosa, ganha o elétron. E a energia reticular, que balanceia todo o processo, que no
final ela reduz a energia potencial para todo o processo, ela diminui a energia
potencial e forma a ligação química. Nesse processo de balanceamento energético,
tem uma série de etapas de transformação que eu não me recordo, teria que estudar
mesmo. Mas eu justificaria a partir desse balanço energético conforme as mudanças
de estado do átomo cloro no seu estado fundamental... Dos átomos de sódio e de
cloro nos seus estados fundamentais. Partindo dos seus estados íon sódio, íon
cloreto, e o balanço energético aí. Mas aí claro que todo esse processo energético é
fundamentado em teorias... principalmente, por exemplo, na formação da... O
balanço energético na prorrogação da energia reticular não teria energia por conta da
diminuição de... A diminuição da energia potencial, devido à grande liberação de
energia reticular, da energia de ligação, na formação do sólido, do sólido NaCl, do
sólido cloreto de sódio. E aí essa ligação, íon sódio e íon cloreto, uma ligação
eletrostática forte, que é caracterizada por ligação iônica devido à intensidade da
sua... da força eletrostática entre os dois átomos. O átomo de sódio... Os dois íons, o
íon sódio e o íon cloreto. Aí caracteriza uma ligação iônica, a grande diferença de
eletronegatividade, que é um parâmetro de comparação numa ligação química.
Quadro 7. Resposta de Ari à explicação sobre a formação do composto NaCl (s) a 25ºC e
1atm utilizando o conceito de ligação química.
Para o NaCl (s) Ari, mesmo afirmando que não se recordava e teria que estudar,
especifica as etapas da situação explicada: parte das substâncias no estado fundamental, no
caso, gasoso; transformação de Na para Na+, absorvendo energia, chamada de energia de
ionização; transformação de cloro em cloreto, envolvendo também energia, chamada de
afinidade eletrônica; atração eletrostática forte entre os íons Na+ e Cl-, que libera grande
quantidade de energia, nomeada energia reticular, responsável no balanço final pela
diminuição da energia potencial para originar o sólido. Além do detalhamento das etapas,
nomeia a ligação de iônica e que a grande diferença de eletronegatividade a caracteriza e é um
parâmetro de comparação das ligações químicas.
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Assim, as diferenças entre o caráter da ligação do NaCl e do HCl podem ser
justificadas a partir das diferenças de eletronegatividade entre as espécies, que é o
parâmetro de comparação entre esses elementos químicos. Assim, a tendência é que os
átomos individuais da ligação química têm de atrair os elétrons pra ser uma ligação
química. Eu acho que a ligação entre o H e o Cl nessa molécula tem um caráter
molecular mais covalente do que iônico. Nem toda ligação iônica é 100% iônica, nem
toda covalente é 100% covalente. O caráter iônico e o caráter covalente. A partir dessa
relação, a força de ligação entre o átomo de hidrogênio e o de cloro, ela é
característica de uma ligação que possui mais propriedades moleculares do que
propriedades iônicas. Diferente do NaCl, que a força da interação eletrostática ali é
tamanha que é característica de ligação iônica, que é de maior intensidade do que no
HCl.
Quadro 8. Resposta de Ari à explicação sobre a formação do composto HCl (g) a 25ºC e
1atm utilizando o conceito de ligação química.
Para o HCl (g) ele cita aspectos da ligação química que caracteriza o composto, tais
como: caráter molecular mais covalente do que iônico, devido a diferença de
eletronegatividade em relação ao NaCl, implicando numa força de intensidade menor
comparada com a interação eletrostática daquele. Ele usa a diferença de eletronegatividade
para tratar do caráter iônico e covalente da ligação química, e a partir disso compara os
compostos NaCl (s) e HCl (g). Ocorre que não deixa explícito o motivo do composto ser
gasoso, pois a intensidade da força de ligação sendo menor do que no NaCl poderia implicar
no estado ser líquido, além disso não aponta para a interação de moléculas do HCl. Não
discutiremos aqui as limitações de usar a eletronegatividade como parâmetro de comparação
das ligaçoes químicas, devido ao escopo conceitual da investigação.
A substância Na, o Na sólido, que é o sódio metálico, é característica da ligação
metálica. Na ligação metálica você tem os átomos do metal fortemente ligados,
formando uma espécie de mar de elétrons que circunda a espécie, que dá a ligação
metálica. Essa nuvem de elétrons, como é chamada, ele dá as características
principais da ligação metálica. Que pode ser evidenciado na maioria dos compostos.
Dependendo do metal, você tem uma maior evidência de algumas propriedades,
dependendo da quantidade de elétrons que cada átomo contribui para a formação da
ligação, pra formar essa nuvem de elétrons. A densidade da nuvem de elétrons na
circunvizinhança da espécie é que evidencia as propriedades da ligação metálica, de
um composto pra outro, de um composto metálico pra outro. É a diferença da
ligação iônica e metálica.
Quadro 9. Resposta de Ari à explicação sobre a formação do composto Na (g) a 25ºC e 1atm
utilizando o conceito de ligação química.
Para o Na (s) são informadas características da ligação química para o composto:
átomos do metal fortemente ligados que formam um mar de elétrons que cincunda a espécie,
originando a ligação metálica; a densidade da nuvem eletrônica, que depende da quantidade
de elétrons na circunvizinhança da espécie evidenciam as propriedades da ligação metálica; os
aspectos colocados diferenciam a ligação iônica da ligação metálica.
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Observa-se que o aspecto energético também não aparece nas situações envolvendo HCl
(g) e Na (s), bem como a regra do octeto ou outra explicação para a arrumação dos elétrons,
pois como Ari informou na Tabela 4, tal regra aplica-se a certos compostos, logo deve haver
outra maneira de explicar. Assim verifica-se que também não há uma generalização quanto à
diminuição de energia e explicação na disposição dos elétrons para a formação dos compostos
solicitados, demonstrando uma não consciência quanto aos critérios necessários para a
ocorrência da ligação química que influenciam na constituição dos estados físicos.
Complementando o uso do conceito segue a representação feita por Ari para os sistemas
(APÊNDICE E), citados anteriormente, no Quadro 10.

Quadro 10. Resposta de Ari à representação microscópica dos sistemas por meio de
desenhos: a) NaCl (s) b) HCl (g) c) Na(s).
Observa-se que ele representa uma parte do retículo do NaCl (s), com esfera
representando Na+ e círculo representando Cl-, ambos ligados (coerente com a noção de
ligação iônica expressa no Quadro 7), num formato cúbico. Para o HCl (g) representa um
círculo com uma intersecção com um halteres, significando a nuvem eletrônica 1s para o H,
sobrepondo a nuvem eletrônica 2px para o Cl. Esta representação está coerente com a teoria da
ligação de valência, que não foi citada por ele. Não houve a indicação da interação das
moléculas. Já no Na (s) aparecem círculos com sinal positivo se tocando, onde cada é um Na+
e ao ao redor elétrons, representados cada um por e-. Há uma especificação quanto à espécie
citada no Quadro 7, no caso o Na+, entretanto os electrons estão cincundando as cargas
positivas somente na parte externa, ficando incompatível com o modelo de atração e repulsão
das cargas positivas e negativas.
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Na representação não consta explicitamente a regra do octeto, mas o desenho
simbolizando a nuvem eletrônica no HCl, pode indicar o uso da teoria da ligação de valência,
ainda que não citada antes nem aqui, demonstrando uma certa generalização deste modelo
para a ligação covalente, caso onde se poderia usar também a regra do octeto.
Assim, no uso para explicar os estados físicos Ari tem uma visão semelhante a Ana:
explicita o critério energético parcialmente e os tipos de ligações químicas (iônica, covalente
e metálica) e com os desenhos as representa, também parcialmente, inclusive exemplificando,
ainda que implicitamente uma teoria de ligação. Pode-se concluir que há alguma consciência
sobre o conceito em função do uso de modo adequado, porém parcial, pois ocorreram
inadequações.
O aspecto d, a importância do ensino do conceito, foi solicitado por meio da questão:
Você acha importante o ensino do conceito de ligação química? Justifique. As respostas
constando na Tabela 7.
TABELA 7 – Importância do ensino de ligação química
Respostas
Estudantes
Ana
Compreender outros assuntos, como termodinâmica e orgânica e como
ocorre o processo da ligação nas substâncias.
Ari

Entender a estabilidade termodinâmica e as propriedades das
substâncias e compreender os modelos propostos para as ligações
químicas.

A importância apontada pelos estudantes associa-se ao aprendizado do conceito em si: o
processo da ligação nas substâncias (Ana) e os modelos propostos para a ligação (Ari) e à
aprendizagem de outros conceitos: termodinâmica (Ana e Ari), orgânica (Ana) e propriedades
das substâncias (Ari). Tal necessidade também influencia na conscientização de um conceito,
pois este sendo requesito para entender o outro faz com que precise com alguma
periodicidade retomá-lo.
A importância apontada pelos estudantes se assemelha em algumas situações com o uso
durante o curso universitário, por exemplo: Ana e Ari citam o uso no estudo da
termodinâmica. O uso na realidade da graduação deles influencia na importância que eles dão
ao ensino do conceito.
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Com os quatro aspectos analisados procurou-se verificar o nível de desenvolvimento
atual dos estudantes em relação ao conceito. Isso foi importante para que o PI pudesse atuar
na zona de desenvolvimento próximo.
Ana e Ari demonstraram uma consciência parcial sobre o conceito de ligação química.
Então, a partir destes dados faz-se necessário problematizar com os estudantes, executando
uma atividade de aprendizagem que possibilite um avanço no desenvolvimento conceitual
deles, pois este não para na fase adulta e como serão professores, mais importante se torna.
Além disso, a aprendizagem de um conceito científico numa área do conhecimento
influencia no aprendizado de outros conceitos naquela área, bem como em outras, propiciando
o desenvolvimento do ser humano e vice-versa.
Cumpre esclarecer que os estudantes estão quase no fim do curso, ou seja, eles já têm
uma síntese parcial sobre o tema. Porém, consideramos este estado como síncrese, conforme a
PHC, pois antecede a problematização e a instrumentalização que foram feitas em sala de
aula, sendo elaboradas novas sínteses.

4.1.2 Problematização

Após o levantamento, procedeu-se a execução de uma sequência didática, abordando a
gênese do conceito de ligação química. Essa seqüência procurou atuar na zona de
desenvolvimento próximo, pois se partiu do nível de desenvolvimento atual, abordando um
assunto ainda não conhecido do grupo.
A sequência iniciou esclarecendo o significado da abordagem contextual e a
importância para o ensino de ciências, particularmente o de química (APÊNDICE F, slide 3).
Em seguida partiu-se para a problematização em que foram expostas informações da
literatura sobre algumas ideias de estudantes que, após a educação formal, diferem do que é
aceito pela comunidade científica, dentre elas, a formação da ligação absorve energia e a
quebra libera energia e as ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra do octeto
(FERNANDEZ; MARCONDES, 2006).
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Além disso justifiquei a necessidade de reflexão sobre esta situação na formação inicial
do professor, pois o futuro professor poderá se deparar com situações como essas, ou ele
mesmo ser o estudante com tais compreensões, já que a literatura aborda concepções de
estudantes do nível básico e superior de química (APÊNDICE F, slide 3). Por isso foi
realizada a entrevista e a aplicação do questionário com estudantes do componente
Conteúdos. Então, deve ser veiculada a tentativa pedagógica de abordagem desse problema,
propondo-se então uma alternativa de ensino na universidade, com reflexos para o ensino
médio, no caso, a utilização da história e filosofia da ciência, explicitada no próximo passo da
PHC.

4.1.3 Instrumentalização

Assim partiu-se para a instrumentalização abordando a questão energética relacionada à
formação da ligação (APÊNDICE F, slides 4, 9, 10, 12, 15 e 16) e a gênese da noção de
ligação química num dado período estabelecido pela pesquisa (APÊNDICE F, slides 6 a 8 e
17 a 25), para que o estudante, futuro professor iniciasse a aprendizagem sobre o assunto.
Na parte energética representou-se situações explicitando que a formação da ligação
química, independente do tipo, libera energia, originando uma espécie química constituinte de
uma substância num dado estado físico.
Para os modelos explicativos da ligação química após a proposição do elétron, expôs-se
sobre a regra dos oito proposta por Abegg e foram abordados outros modelos para a ligação,
separando aqueles que representam a transferência de elétrons dos que representam o
compartilhamento de elétrons, sendo formulado neste processo a regra do octeto. Essa
separação foi feita por questões didáticas, mas também por questões contextuais, já que eram
dois programas de pesquisa que ocorriam simultaneamente (LAKATOS, 1993; NIAZ, 2001).
A exposição foi feita de maneira dialogada e a seguir serão analisadas falas relevantes.
Ao discutir o modelo de transferência de elétrons proposto por Thomson, PC fez uma
intervenção colocando que o modelo de Thomson visto, inclusive no ensino superior, com os
elétrons parados está errado. Ana, neste momento, chamou o modelo “pudim de passas” de
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modelo “alvo” associando com o formato da placa usada para jogo de dardo (APÊNDICE F,
slide 18). O depoimento feito por PC possibilitou a reflexão sobre tal informação não
aparecer nos ensinos médio e superior.
Ana também faz uma outra analogia, quando da exposição do modelo de
compartilhamento de elétrons proposto por Thomson (APÊNDICE F, slide 19) representado
na Figura, no caso com intersecção de conjuntos, estudado em matemática.
Após a exposição do PI, PC fez a seguinte questão:
Eu tenho uma pergunta para vocês de Conteúdos. Tem um detalhe na
apresentação, que não é um detalhe, não sei se conseguiram perceber. Tem
uma importância para um conteúdo, ligação química. O que conseguem
perceber para além do conteúdo? O que conseguem ver de importante para o
ensino de química?

Ana responde: “Que o aluno tenha uma visão da ciência”.
Ari também faz um comentário, conforme o Quadro 11.

Como a ciência é construída, toda a dialética da história, sabe? Como as coisas
aconteceram paralelamente. (...). A gente não tem essa noção de como as coisas
caminharam em paralelo, inclusive em ligação química, eu não sabia. (...). Como a teoria
ácido-base de Lewis seria o reflexo disso, (...) do par eletrônico. Facilita muito quando a
gente for falar da proposta de Lewis para a ligação com compartilhamento de elétrons.
Quadro 11. Resposta de Ari ao questionamento de PC sobre a importância da abordagem
para o ensino de química.
Essas falas exemplificam uma das vantagens do uso da abordagem contextual apontadas
na seção 2.3, que é a preparação das pessoas para compreenderem a gênese de conceitos e
teorias (SILVA e outros, 2010). Ao mesmo tempo demonstrou para os estudantes como a
ciência química se desenvolve, particularmente um conceito, o de ligação química.
PC retorna a questão para além do conceito de ligação química, pois os estudantes ao
responderem anteriormente não abordaram um aspecto por ele considerado importante:
Em termos gerais para outros conteúdos? A abordagem, não o conteúdo da
abordagem.

Estudantes ficam pensando, mas não respondem ao encontro do questionamento de PC,
que continua:
Como aprenderam ligação química? Com a abordagem eletrônica ou
energética?
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Todos informaram que aprenderam com a abordagem eletrônica, referindo-se ao ensino
médio, sendo que Ari colocou também que se esforçou para aprender a energética, no caso no
ensino superior.
E PC complementa:
Essa abordagem é um exemplo de que a maneira como se aborda um
conteúdo não é a única. É muito bom para a gente que discute o conteúdo.
Precisa ter o domínio do conteúdo para que se tenha autonomia e faça um
ensino mais significativo.

A intervenção de PC foi muito importante, pois propiciou aos estudantes pensarem
sobre a forma de abordar um conteúdo, algo importante para o PI, sendo que ligação química
foi um destes conceitos, conforme exposto na Metodologia, como poderia ser qualquer outro,
pois todo conhecimento tem uma gênese e o científico é um deles.
Com a sequência didática buscou-se trabalhar com uma das conclusões de Vigotski
(2000), que aponta a aprendizagem influenciando o desenvolvimento, em cada disciplina
escolar, aqui um componente curricular num curso de formação de professores, e para tal
procurei atuar na zona de desenvolvimento próximo, transmitindo um conhecimento capaz de
ser aprendido e que o estudante ainda não soubesse.
Ao mesmo tempo, a instrumentalização subsidiou uma atividade professional / de
estudo, pois se inseriu em uma preparação profissional, viabilizada pela veiculação de uma
abordagem contextual do conteúdo.
O processo de instrumentalização ocorreu de uma forma direta com a sequência didática
e também indireta ao ser disponibilizado um texto organizado numa ordem semelhante a
apresentação feita em sala, para que se constituísse em um material de estudo. A seguir e nas
duas próximas subseções serão analisados dados referentes à ações realizadas pelos estudantes
após a instrumentalização.
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4.1.4 Catarse

Após a instrumentalização seguiu-se a etapa da catarse em que foram realizadas tarefas,
buscando captar as sínteses dos estudantes relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento
conceitual dos estudantes, compondo as etapas das ações materializada, linguagem externa e
mental. Conforme a subseção 3.6, criei as categorias: síntese materialiaza, síntese linguagem
externa e síntese mental.
Uma ação foi responder a um questionário (APÊNDICE I) cujas questões remetem ao
uso da apresentação feita em sala (APÊNDICE F) e do texto didático (APÊNDICE G). Estes
materiais continham os fundamentos teóricos para subsidiar os estudantes nas respostas,
compondo a etapa da ação materializada.
Uma ação foi: Comente sobre a atividade realizada em sala de aula abordando o
conceito de ligação química numa abordagem contextual.
Ana responde no Quadro 12.
O componente curricular Conteúdos de Química para o Ensino Médio leva o estudante a
refletir sobre a organização e a forma que os conteúdos químicos são trabalhados em sala
de aula. (…) Foi possível perceber através da atividade realizada a importância do
conhecimento do contexto histórico e as implicações filosóficas que perpassaram a
construção do conceito de ligação química para um melhor entendimento do próprio
conceito científico. Este tipo de abordagem também auxilia na compreensão da Ciência
como construção humana, acompanhada de erros e acertos. Através da abordagem
histórica e filosófica o estudante desconstrói a ideia dos conceitos científicos como
verdades absolutas, onde pensam que os conceitos científicos não passam por mudanças
durante a história ou que nada interfere durante o processo de construção, ou seja,
conceitos prontos e acabados.
Quadro 12. Comentário de Ana sobre a atividade realizada em sala de aula abordando o
conceito de ligação química numa abordagem contextual.
Ana ampliou uma visão colocada no momento da instrumentalização (ver item 4.1.3),
associou a ciência a uma construção humana, auxiliando num melhor entendimento do
conceito em estudo, desconstruindo a ideia de verdades absolutas, daí a importância da
abordagem histórica e filosófica e a importância da discussão num componente curricular que
procura refletir sobre a forma dos conteúdos serem trabalhados em sala de aula no ensino
médio.
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Sobre o mesmo aspecto, Ari também comenta no Quadro 13.
A atividade apresenta uma proposta para a abordagem de um conteúdo que,
segundo a literatura, os estudantes frequentemente apresentam inadequações
nas concepções se comparadas aos modelos cientificamente aceitos. O
contexto histórico-filosófico pode também contribuir para que os estudantes
entendam a epistemologia da ciência de um modo geral, apontando o modo
como o conhecimento científico é produzido bem como seu aspecto mutável e
como o contexto sócio econômico influencia na não neutralidade da ciência.
Quadro 13. Comentário de Ari sobre a atividade realizada em sala de aula abordando o
conceito de ligação química numa abordagem contextual.
Há um posicionamento que amplia o que foi dito quando ocorreu a sequência didática
(ver item 4.1.3), apontando a importância da AC subsidiando o entendimento da ciência e os
conceitos a ela vinculados como uma produção humana. Ele sinaliza um aspecto abordado na
problematização (item 4.1.2) quando traz que a proposta de abordagem do conteúdo
relaciona-se a dados da literatura relacionados a inadequações conceituais.
Em outras ações buscou-se checar aspectos relacionados ao conceito de ligação
química: energia, regra do octeto e uso para explicar uma situação com questões parecidas ou
iguais para checar em que medida houve aprendizagem com reflexos no desenvolvimento.
Para a questão energética a ação solicitada foi:
Um artigo de 2006 da Química Nova na Escola, Concepções dos estudantes sobre ligação
química, traz algumas ideias de estudantes. Como você interpreta as seguintes ideias dos
estudantes trazidas pelo artigo, utilizando a atividade realizada em sala e o texto didático
disponibilizado?
- A formação da ligação absorve energia e sua quebra libera energia. Explique.
Ana responde, conforme o Quadro 14.
É uma ideia equivocada, pois toda quebra de ligação química requer energia e toda
formação de ligação química é sempre acompanhada de liberação de energia. A
estabilidade do composto formado é um indicativo do decréscimo de energia e da
arrumação dos elétrons envolvidos na ligação.
Quadro 14. Resposta de Ana sobre a relação entre ligação química e energia.
Comparando-se com as suas respostas sinalizadas nos Quadros 1 e 3, agora ela afirma
que há um equívoco na ideia do estudante e de modo correto com o aceito pela comunidade
científica estabelece a relação entre ligação química e energia. Há uma generalização
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adequada da relação acima citada, onde as questões levantadas antes da instrumentalização, a
abordagem feita e os materiais disponibilizados contribuiram para tal discurso.
Ari afirma no Quadro 15.
Existe um equívoco no que diz respeito à estabilidade energética das espécies. Nesse
caso o estudante não associa o decréscimo de energia do sistema à estabilidade segundo
o terceiro princípio da termodinâmica.
Quadro 15. Resposta de Ari sobre a relação entre ligação química e energia.
Comparando com as respostas apontadas nos quadros 2 e 4 verifica-se que há como
novidade a afirmação da existência de um equívoco do estudante e se refere ao 3o princípio
da termodinâmica associando-o a estabilidade como solução para tal equívoco.

Então

implicitamente indica que a relação entre a ligação química e a energia é o oposto do que está
escrito na sentença da questão, chegando a uma generalização adequada, do mesmo modo que
Ana. Há um problema na articulação feita com o 3o princípio da termodinâmica, pois este
trata do limite do valor da entropia de um sistema quando a temperatura tende a zero.
Assim há uma síntese materializada adequada por parte deles sobre a relação energia e
ligação quimica, demonstrando o uso de informações veiculadas na abordagem, bem como
nos materiais disponibilizados.
Para a regra do octeto o enunciado foi o mesmo da sentença anterior, mudando a ideia a
ser interpretada:
- As ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra do octeto. Explique.
Ana afirma no Quadro 16.
As ligações químicas não são formadas para satisfazer a regra do octeto, pois a regra
do octeto foi um modelo criado para explicar a formação das ligações químicas. A
formação da ligação química é decorrente da estabilidade do composto formado
devido à liberação de energia pelo sistema.
Quadro 16. Resposta de Ana sobre a relação entre ligação química e regra do octeto.
Em relação ao momento anterior à instrumentalização há algo novo, pois não aparece
na Tabela 4, a explicitação que a regra do octeto é um modelo para a ligação química e repete
a noção colocada nos Quadros 3 e 12 que a formação da ligação é decorrência da liberação de
energia.
Ari afirma no Quadro 17.
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Nesse caso, o estudante associa estabilidade eletrônica com estabilidade energética.
Atingir configuração eletrônica de gás nobre necessariamente não indica a obtenção
de uma estabilidade energética maior (estado de menor energia).
Quadro 17. Resposta de Ari sobre a relação entre ligação química e regra do octeto.
Há também uma modificação em relação à ideia anterior onde enfatizava apenas a
questão energética de acordo com a Tabela 4 e agora incorpora que ao atingir o octeto
(configuração eletrônica de gás nobre) não implica em ter uma menor energia, o que
explicaria a ligação.
Em ambos os casos Ana e Ari fazem uma síntese materializada adequada,
demonstrando a incorporação de informações veiculadas nos materiais disponibilizados, no
caso que a regra do octeto é um modelo, presente no discurso de Ana e que a configuração
eletrônica do gás nobre, outro modo de se referir a regra do octeto, estaria associado à
estabilidade eletrônica, terminologia utilizada pelo PI quando da execução da sequência
didática, presente no discurso de Ari.
Para o uso do conceito a ação foi questionar de modo idêntico à entrevista inicial:
– Como você explicaria, usando o conceito de ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm:
a) NaCl(s)

b) HCl(g)

c) Na(s)

Ana responde para o NaCl(s) no Quadro 18.
A formação do composto cloreto de sódio sólido é explicada pelo ciclo de Born
Haber, que envolve diversas etapas. Partindo do sódio sólido e o gás cloro, os mais
estáveis na natureza, o sódio sólido passaria por uma transformação física do estado
físico sólido para o estado físico gasoso, enquanto que as moléculas de cloro seriam
dissociadas. Ambas as etapas requerem absorção de energia, pois na primeira ocorre
a diminuição das interações interpartículas, e na segunda quebra das ligações
covalentes. O sódio possui o valor da primeira energia de ionização muito menor
que a primeira energia de ionização do cloro, isto leva 1 mol de átomos de sódio
perder 1 mol de elétrons formando cátions Na+, etapa que também requer energia,
pois a energia de ionização é energia necessária para remover um elétron de um
átomo gasoso. Comparando os valores de afinidade eletrônicas entre ambos, a
liberação de energia na adição de 1 mol de elétrons em um mol de átomos é muito
maior por conta disto esta etapa acontece. E a etapa em que há formação do sólido
cloreto de sódio a partir dos íons gasosos (Na+ e Cl-) é a que envolve maior
liberação de energia sendo a grande responsável pela formação do composto.
Quadro 18. Resposta de Ana sobre a formação do NaCl (s).
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Em relação à resposta anterior, Quadro 5, há um detalhamento das etapas de formação
do composto, seguindo o texto disponibilizado (APÊNDICE G), mantendo uma ideia correta
quanto à diminuição de energia na formação da ligação iônica, um tipo de ligação química.
São feitas colocações do tipo “sódio sólido e o gás cloro, os mais estáveis na natureza” e
“átomo gasoso” que caberia uma discussão, mas não é objeto da investigação.
Já Ari responde no Quadro 19.
A energia liberada na formação da ligação NaCl pode ser estimada a partir do Ciclo de
Born-Harber que deriva da Lei de Hess e do primeiro princípio da termodinâmica: se a
entalpia é função de estado, a variação dessa grandeza depende apenas dos estados final e
inicial do sistema. Desse modo, é possível somar as entalpias dos processos
intermediários à formação da ligação Na – Cl a fim de estimar a ordem de grandeza da
energia envolvida nessa ligação. Assim, é possível propor uma sequência de reações
químicas partindo do sódio metálico e do cloro gasoso - Cl2(g) – para obter o retículo
NaCl. Essa proposta, que envolve a formação do cátion Na+ e do ânion Cl-, justifica
energeticamente as propriedades da substância como o alto ponto de fusão por exemplo.
Aqui, as espécies eletricamente carregadas exercem forças de atração em todas as
direções sobre as de carga oposta. Desse modo, cada cátion tem em suas circunvizinhaças
6 ânions cloreto, que por sua vez, estão cercadas por 6 cátions sódio. Como a proporção é
de 1:1, é correto expressar simbolicamente a espécie por NaCl. Entretanto a quantidade
total de cátions e ânions é limitada apenas pelo volume do retículo. A ligação no NaCl é
caracterizada como iônica, devido à transferência dos elétrons (formação de cátions e
ânions). Vale ressaltar que o modelo pressupõe uma transferência completa de elétrons
para facilitar na interpretação das propriedades da substância, porém, toda ligação possui
um caráter iônico, que quanto maior, mais se aproximará de uma transferência total de
elétrons (ligação 100 % iônica, ideal).
Quadro 19. Resposta de Ari sobre a formação do NaCl (s).
Em relação à resposta anterior, Quadro 7, Ari menciona as etapas de formação do
composto, sem colocar o passo a passo, mas sintetizando energeticamente o que acontece, o
ciclo de Born-Haber derivando da lei de Hess, a formação dos íons Na+ e Cl- justificando as
propriedades das substâncias, exemplificando com o alto ponto de fusão, a proporção entre
cátion e ânion no retículo cristalino,

o caráter iônico da ligação, não colocando a

eletronegatividade como um parâmetro para a formação da ligação.
Considero que a síntese materializada está adequada em relação ao aspecto energético
do conceito, mas não quanto ao modelo de ligação química, provavelmente o modo como foi
discutido na sala de aula, onde as partes energéticas e dos modelos de ligação química foram
abordados separadamente, ainda que na sala e no texto, quando da discussão da formação do
NaCl(s) fez-se a menção que o Na ao perder elétron, forma o octeto na última camada, mas
fica mais energético no processo, logo menos estável.
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Para o HCl (g) Ana responde no Quadro 20.
Comparando os valores da primeira energia de ionização do hidrogênio e do cloro
observamos que a do hidrogênio é maior que a do cloro, porém a energia liberada na
adição de 1 mol de elétrons em um mol de átomos de cloro é muito maior comparado
ao hidrogênio. Desta forma, não há transferência de elétrons mas um
compartilhamento de elétrons em que o par de elétrons tendem a estarem mais
localizados próximo do átomo de cloro na ligação química por conta da sua
eletronegatividade. Na arrumação dos elétrons há um decréscimo na energia do
sistema, através da liberação de energia consequentemente a estabilização e formação
do composto.
Quadro 20. Resposta de Ana sobre a formação do HCl (g).
Em relação à resposta anterior, Quadro 5, sinaliza a questão energética, e não sinaliza a
interação entre as moléculas.
Já Ari responde no Quadro 21.
O sistema no qual um átomo de hidrogênio a se aproximar de um átomo de cloro é
caracterizado por uma diminuição da energia potencial. As espécies se aproximam até
um valor de energia mínimo, no qual atingem a estabilidade energética. Caso se
aproximem mais, as forças de repulsão entre os núcleos começam a preponderar
aumentando a energia do sistema. Nesse modelo de ligação, chamada covalente, os
átomos compartilham seus elétrons mais energéticos (mais externos) numa região entre
os núcleos (teorias que são fundamentadas pela mecânica quântica demonstram
matematicamente que o compartilhamento pode se dar acima e abaixo do eixo
internuclear, ou numa região de desestabilização da molécula – numa nuvem associada
a um orbital antiligante). O núcleo de um átomo atrai os pares de elétrons
compartilhados que também são atraídos pelo núcleo de outro átomo.
A relação carga nuclear/raio ajuda a entender o quão próximo de um átomo está o par
compartilhado, resultando no conceito de eletronegatividade. No caso do HCl, o cloro,
por ser mais eletronegativo atrai o par compartilhado mais para si na ligação. Nesse
caso, um átomo de hidrogênio atrai um átomo de cloro com energia associada
característica da ligação covalente H—Cl (o H atrai outro átomo de cloro mas com
menos energia envolvida, característica da interação dipolo permanente – dipolo
permanente justificando as propriedades físicas). Assim forma-se uma estrutura
discreta, uma molécula. Como eles compartilham somente um par de elétrons, ambos
passam a possuir configuração eletrônica de gás nobre, atingindo a estabilidade
eletrônica.
Quadro 21. Resposta de Ari sobre a formação do HCl (g).
Em relação à resposta anterior, Quadro 8, ele aborda a questão energetica, bem como a
questão eletrônica, mencionando que a ocorrência da ligação covalente implica numa
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diminuiçãeo de energia, levando o sistema a uma estabilidade energética, bem como a uma
estabilidade eletrônica de gás nobre. Ele usa duas terminologias para estabilidade,
provavelmente por influência da abordagem, pois utlizei essa nomenclatura em sala, bem
como nos materiais disponibilizados. Na explicação ele usa também aspectos de uma
abordagem quântica para a ligação química, no caso a teoria do orbital molecular quando se
reporta a orbital antiligante.
Para o Na(s) Ana responde no Quadro 22.
A formação do Na(s) ocorre através da transformação física do sódio gasoso para o sódio
sólido. As partículas no estado físico sólido se encontram organizadas e muito mais
próximas que no estado físico gasoso. Por conta disto, neste processo há diminuição da
energia do sistema, logo há liberação de energia e a estabilização do composto. A
formação do sódio metálico pode ser explicada por um modelo em que os elétrons da
última camada saem dos átomos de sódio, e com o afastamento desses elétrons há
formação de cátions Na+. Então ocorre uma atração eletrostática entre os elétrons e os
cátions, esta interação é acompanhada da liberação de energia compensando a energia
absorvida na formação dos cátions.
Quadro 22. Resposta de Ana sobre a formação do Na (s).
Em relação à resposta anterior, Quadro 5, ela utiliza a diminuição de energia quando da
formação da ligação.
Já Ari responde no Quadro 23.
A ligação química no sódio metálico é caracterizada pelo compartilhamento mútuo dos
elétrons mais energéticos pelos átomos de sódio de toda a extensão do material. Os
elétrons absorvem energia e saltam para serem atraídos por outros átomos de sódio
simultaneamente, ficando deslocalizados na estrutura do metal. Essa deslocalização
proporciona atração entre as espécies caracteríscas da ligação química, nesse caso
metálica, acompanhada da liberação de energia que estabiliza a espécie. Nesse caso, a
quantidade de átomos no metal limitada pela massa presente sendo coerente expressar
simbolicamente a espécie metálica por Na(s), sabendo que não se trata de um átomo
interagindo (leia-se: interação átomo – átomo de energia de ordem de grandeza inferior à
característica da ligação metálica) com outro, e sim átomos ligados (energia de ordem de
ligação metálica) a outros.
Quadro 23. Resposta de Ari sobre a formação do Na (s).
Em relação à resposta anterior, Quadro 9, Ari coloca o aspecto energético, mas não
aparece a ideia do octeto. Não aborda o cátion formado, como apontou na representação com
desenhos (ver Quadro 8).
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Ambos incorporam a questão energetica para a formação dos compostos HCl (g) e Na
(s), o que não ocorreu antes. A abordagem em sala juntamente com os materiais
disponibilizados contribuíram de certo modo com as respostas.
Em outra ação, foram questionados (APÊNDICE N) aspectos relacionados a assuntos
abordados na sequência didática e no texto, neste caso não usaram o material da aula nem o
texto para responder às questões.
Uma questão foi: Na abordagem feita em sala e no texto disponibilizado foram tratados
de modelos explicativos da ligação química. Comente sobre eles.
Ana assim responde no Quadro 24.
Do texto, o que mais ficou marcante para mim foi aquela desmistificação da regra do
octeto. Toda a abordagem do porquê da regra do octeto (...). Se entender como é que se
formavam as ligações, porque formavam as ligações. Aí você desmistificou essa parte,
mas, assim, o modelo eu não lembro não.
(...)
Ele propõe pra tentar explicar a formação da ligação. Só que depois a gente vai
observando, no decorrer do discurso que a formação da ligação depende da energia.
Toda formação de ligação envolve a liberação de energia, e não que se tenha que ter oito
elétrons. E aí a regra do octeto surge para tentar explicar a formação, mas não que a
formação da ligação química seja por causa de se ter oito elétrons em cada átomo
envolvido na ligação. Eu lembro bastante disso, porque ele explica bem essa parte.
Quadro 24. Comentário de Ana sobre os modelos explicativos da ligação química.
Ana indica que foi marcante a desmistificação da regra do octeto como a causa da
formação da ligação química, sendo a ocorrência desta ocasionada por uma liberação de
energia. Ela coloca de modo semelhante no Quadro 16, demonstrando alguma internalização
deste conhecimento, representando um desenvolvimento deste aspecto conceitual abordado,
que não para durante a fase adulta. Não apareceram no discurso alguns modelos abordados,
mostrando que estes de algum modo não foram internalizados, tanto que ela não lembrou e
isto pode ter sido ocasionado pela não colocação de situações-problemas pelo PI sobre tais
modelos, bem como o não uso por ela para alguma necessidade que não exigiram uma
atividade profissional / de estudo.
O licenciado Ari responde no Quadro 25.
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(...). Não sei se você se lembra, lá, meu comentário de Conteúdos ? (...). Desde o modelo
de Thomson – tem lá nos livros didáticos – que o elétron está incrustado, e aquela ideia,
aquela representação que os elétrons têm um movimento dentro da estrutura. Até a
própria estrutura de Lewis, que não dá subsídio para o entendimento da estrutura das
substâncias, mas a própria ideia do emparelhamento em torno do átomo, uma ideia
tridimensional, que também não aparece nos livros didáticos. (...). Eu sempre chamo
atenção que aquilo ali é uma tentativa. Então, toda essa visão, assim, essa ruptura dessas
representações são muito comuns nos livros didáticos. Na verdade, só o que aparece de
fato nos livros didáticos. Eu estou sempre chamando atenção que aquilo ali também é
apresentado de uma forma que é uma transposição, que aparece lá pelo autor do livro
didático. Mas será que o próprio pesquisador que gerou esse conhecimento, o cientista
que gerou lá, será que pensou dessa mesma forma? (...). Eu sinto a necessidade de usar o
seu material e não posso dispor disso. Eu recorto uma figura e coloco num slide, faço
uma representação. (...).
(...). Nesse sentido eu sempre tento mostrar que as representações são traduções de uma
coisa, na tentativa de se aproximar daquilo que foi proposto. Principalmente, que eu me
recordo agora, do modelo atômico do Thomson, e o emparelhamento de elétrons e tal.
Lembro que o modelo de Bohr traz também umas coisas de sobreposição, (…). Na
verdade o emparelhamento aparece complementar com o compartilhamento. O
compartilhamento tem aquelas representações que são um pouco diferentes. Eu nunca
tinha visto aquilo, mas está no livro dele, por que não fazer esse paralelo, essa
comparação na literatura? Então isso também é importante nesse sentido, de comparar
essa transformação, essa transposição. (...). Ele é a maior referência, ele é uma referência
importante, mas ele também tem que ser observado com criticidade.
Quadro 25. Comentário de Ari sobre os modelos explicativos da ligação química.
Ari aponta alguns modelos de átomos e de ligações citados no texto didático
disponibilizado (APÊNDICE G): Thomson, Lewis e Bohr. No caso de Bohr, há uma
imprecisão, pois a sobreposição que é mostrada é de um modelo de Thomson para o
emparelhamento. Há uma precisão na maioria das colocações feitas sobre o conteúdo
científico, mostrando alguma internalização deste conhecimento. Os aspectos que ele coloca
relacionados aos livros didáticos e ao ensino serão analisados nas subseções 4.2 e 4.3,
respectivamente. Entretanto cabe colocar que o fato de está usando o material no ensino levao a ler periodicamente e isto auxilia no processo de internalização do conteúdo.
Em outro quesito: Como os modelos abordam a relação entre os elétrons e as ligações
químicas?.
Ana responde no Quadro 26.
(...). Para o composto se formar é preciso liberar energia, (...). A gente vê mais em físicoquímica. Eu não me lembro mais da parte de potencial químico (...).
Quadro 26. Resposta de Ana sobre como os modelos abordam a relação entre os elétrons e as
ligações químicas.
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Ana relaciona energia com a formação do composto, com a físico-química, mas a
relação dos modelos com os elétrons não aparecem na resposta. Mas ela foi citando temas
correlatos, inclusive aspectos não abordados, tentando lembrar, avalio que o pouco uso do
texto no seu cotidiano, por motivos que serão explicitados por ela na subseção 4.3
contribuiram para isso. Avalio que deveria aparecer algo sobre ligação iônica, covalente ou
metálica, como apontou no Quadro 5, porém isso não ocorreu, talvez uma compreensão
inadequada da questão. Uma mediação direta do PI no momento com alguma situaçãoproblema antes ou no momento da entrevista ou uma indireta, releitura do texto, para alguma
atividade profissional de estudo poderia auxiliar.
Ari assim afirma no Quadro 27.
Eu acho que dentro das teorias a relação entre elétron e a ligação química acaba variando
com o modelo de ligação. Assim, falar de ligação iônica, do modelo de ligação que é
100% iônica faz relação (...). É a transferência completa de elétrons. Formação de uma
espécie com excesso de carga positiva, formação de uma espécie com carga negativa.
(...). E aí, mudando o modelo de ligação os elétrons... também justificando aí as
propriedades das substâncias num modelo de ligação covalente, baseado no
compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento, segundo a teoria de Lewis,
seria emparelhamento dos átomos que têm os elétrons desemparelhados, se aproximam e
emparelham esses elétrons, ocorrendo a liberação de energia e a formação da ligação
química. (...).
Tem aquela representação das linhas de atração, (…). Mas também baseado no
compartilhamento de elétrons. Átomos que têm elétrons desemparelhados, se
emparelham e essa estabilidade é baseada no emparelhamento de elétrons. Obtém o
emparelhamento, obtém a estabilidade eletrônica, e relaciona com a estabilidade
energética. Como são duas partículas que possuem carga positiva e carga negativa,
existe um balanço de força de atração e repulsão, as cargas positivas e negativas de uma
e as cargas negativas e positivas de outra, até que esse equilíbrio seja atingido, (...). Eu
acho que a relação do elétron com a ligação química depende do modelo. Para esses dois
modelos de ligação, que são a ligação iônica e a ligação covalente, claro, relacionando
com cada um dos modelos teóricos propostos. Além do emparelhamento, essa ideia de
repulsão e atração entre as cargas, dentro das espécies, acaba justificando a maneira
como esses átomos ficam presos entre si.
Quadro 27. Resposta de Ari sobre como os modelos abordam a relação entre os elétrons e as
ligações químicas.
Ari faz uma relação onde aparecem o elétron e alguns modelos de ligação química
tratados, iônica e covalente, sendo que nesta última, o modelo de Lewis e o das linhas de
atração. Aparecem características relatadas nos Quadros 7, 8, 19 e 21. Sendo que aspectos
novos após a AC foram a reafirmação da questão energética relacionada a formação da
ligação covalente citada no Quadro 21, bem como aspectos dos modelos de Lewis sobre o
emparelhamento de elétrons, bem como o de Stark (nome não citado nesta resposta) sobre
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compartilhamento por meio de linhas de atração. O uso de informações do texto no seu
exercício profissional influenciou em seu pensamento, demonstrado em seu discurso com
mais detalhes.
Um outro quesito: Quais as divergências entre Lewis e Langmuir a respeito da regra
do octeto? Como eles consideram a natureza das ligações iônica e covalente?.
Ambos não lembraram, mesmo com a minha mediação de retorno à aula e ao texto. Ana
respondendo a uma ação em momento anterior a este (ver Quadro 34) apontou uma
divergência entre ambos, quando teve a possibilidade de usar o texto (síntese materializada).
Neste momento da síntese linguagem externa isso não ocorreu, significando uma não
internalização deste aspecto, que com o uso do texto no seu cotidiano profissional pode vir a
acontecer. Ari também não lembra, sendo que ele em momento anterior não chegou a citá-lo,
logo foi algo que não chamou atenção e também não utiliza. Não se tornou algo consciente.
Avalio também que na abordagem não foi dada uma ênfase grande a tal aspecto, bem como
no texto, então isso já aponta para um aprofundamento de tal situação numa outra formação.
Em outra questão: Comente sobre a seguinte sentença:“O que estabiliza o cloreto de
sódio é a formação de octetos de elétrons de valência nos íons cloreto e sódio.”.
Ana afirma, conforme o Quadro 28.
O que estabiliza o cloreto de sódio é a formação dos octetos de elétrons de valência
nos íons cloreto e sódio. Bom, aqui você pode desmistificar pelo ciclo de BornHaber. Quando você tem energia de ionização, quando ele se transforma de sódio
para o cátion monovalente. E para ele poder se transformar precisa absorver energia,
então ele vai ficar mais instável. Para poder ele ter os oito elétrons ele precisa ficar
mais instável. Ele não se desestabiliza, mas isso por causa da ligação, da pressão
eletrostática entre os íons de sódio e de cloro. (…). É acompanhado por aquela
liberação do valor mais alto e aí... eu desmistificaria já assim.
Quadro 28. Comentário de Ana sobre a sentença:“O que estabiliza o cloreto de sódio é a
formação de octetos de elétrons de valência nos íons cloreto e sódio.”.
Ana comenta sobre como se dá a diminuição de energia. Tal decréscimo energético
apareceu nos Quadros 3 e 5 e foi se ampliando e consolidando nos Quadros 14, 16, 18, 20 e
22. Ela demonstrou uma consciência sobre este aspecto conceitual, ou seja, a estabilização
não se dá devido à formação dos octetos e sim pela liberação de energia de valor mais alto, a
energia reticular que faz referência, embora não cite o nome.
Já Ari responde, no Quadro 29.
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(…). Na minha concepção a estabilidade está relacionada com a energia. Então, o que
estabiliza seriam as doações energéticas, o estado inicial e o estado final. Se antes do
processo as espécies as quais estão envolvidas ali têm uma energia que é maior, que são
menos estáveis, é menos estável que a final, então esse processo tende a acontecer.
Então, essa estabilidade do cloreto de sódio está relacionada lá com as energias de
interação entre o cátion e ânion que estão interagindo ali, o cloreto e o sódio estão
interagindo, e não simplesmente pela formação do octeto. (...). Porque não é qualquer
ânion de cloro e qualquer cátion de sódio que vai promover essa estabilidade. Depende,
é claro, das energia dos estados, do estado inicial e do estado final. (...). Mas depende
disso, e não da formação de oito elétrons. Claro que a formação de oito elétrons é uma
contribuição. Talvez a busca pela estabilidade eletrônica seja uma contribuição de uma
maior estabilização do sistema. Existem outras energias envolvidas nesse processo que
não são necessariamente da formação do octeto. Então, assim, o octeto é um processo. É
um modelo explicativo da formação de um processo, que vai acabar justificando por que
o estado final vai ser menos energético que o estado inicial. A estabilidade está
relacionada com isso, e não necessariamente com a formação do octeto.
Quadro 29. Comentário de Ari sobre a sentença:“O que estabiliza o cloreto de sódio é a
formação de octetos de elétrons de valência nos íons cloreto e sódio.”.
Ari amplia ao seu discurso anterior a formação do octeto, um modelo explicativo, como
um aspecto que contribui para a estabilidade do sistema, mas não a sua causa. Utiliza também
os termos estabilidade eletrônica, discutido na apresentação em sala e no texto como parte do
processo de estabilização do sistema. Indica que a estabilidade relaciona-se com o decréscimo
energético e não com a formação do octeto. Tais aspectos apareceram na Tabela 1 e nos
Quadros 4 e 7 e foi se ampliando e consolidando nos Quadros 15, 17, 19, 21 e 23.
Considero que ambos atingiram adequadamente a uma síntese mental, pois não
recorreram mais aos materiais disponibilizados e sim ao pensamento, buscando os recursos
teóricos aprendidos, com as ações ocorrendo de modo automático, pois se repetiram em
diversas situações.
Tanto Ana como Ari apontam que atingir o octeto não garante a estabilidade e sim a
questão energética, algo já dito na prática social inicial e também num momento posterior, na
catarse, na síntese materializada em que houve a possibilidade de uso do texto. Ocorre que
neste momento eles reforçam aspectos anteriormente colocados e agregam elementos novos.
Isso ocorrendo numa síntese linguagem externa, onde não tem à disposição nenhum material,
necessitando recorrer ao seu pensamento, demonstrando uma apropriação desse assunto, ou
seja, um aprofundamento na consciência sobre ele, constituindo uma internalização,
configurando-se uma passagem para uma síntese mental, onde a ação passa a automatizar-se,
no caso as respostas se repetindo em diferentes momentos.
Ao finalizar esta seção os investigados identificam o desenvolvimento do conceito
como uma produção humana, tendo como exemplo os aspectos abordados para a ligação
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química. Isso foi manifestado e extrapolado para a possibilidade de ocorrência com outros
conceitos. É possível dizer que houve uma internalização, à medida que verbalizaram de
modo adequado recorrendo ao pensamento. Ao mesmo tempo tiveram aspectos que foram
verificados no momento da síntese linguagem externa, onde houve imprecisões, no entanto
este momento faz parte do processo de conscientização, necessitando outras atividades, à
medida que o aprendizado e o desenvolvimento não param. Como são profissionais, estas
podem ser a necessidade de trabalhar o assunto ou alguma atividade de formação continuada.

4.2 VERIFICANDO A CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM CONTEXTUAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO

Esta

seção

corresponde

à

catarse,

conforme

a

PHC,

ocorrendo

após

a

instrumentalização.
Houve uma tarefa realizada com os estudantes do componente curricular Estágio
Supervisionado IV (APÊNDICE H) em que Ana e Ari também cursavam. As ações versavam
sobre o texto disponibilizado e nem sempre ambos respondiam às perguntas, pois eles
estavam num grupo, por isso a seguir haverá questões com a resposta de um dos investigados.
Uma questão foi: Tem alguma informação no texto que foi nova para você? qual (ais)?
você pode indicar no texto a situação?
Ari responde no Quadro 30.
Algo que mudou completamente a minha visão sobre ligação química (...). Quando a
gente fala das estruturas de Lewis, o que eu tinha na cabeça é que com o estudo de
ligação química proposto por Lewis, (...), ele não justificava a geometria de uma
molécula, ele não idealizava que as partículas estavam expostas numa forma geométrica
com o compartilhamento dos pares de elétrons. (...) essa figura aqui ó eu lembro da
apresentação do senhor, (...), aqui na p. 14, os elétrons estão orientados para os vértices
de um cubo. Quando ocorre a interação ele já propõe uma geometria espacial.
Quadro 30. Resposta de Ari quanto à informação nova no texto, indicando a localização.
A AC ajudou na mudança de uma ideia que ele tinha sobre Lewis, bem como uma outra
visão sobre compartilhamento que não aparece no livro didático do ensino médio e superior
que ele estudou, bem como no ensino até aquele momento.
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Em outro momento PI pergunta: O que achou do texto quanto a: discussão do
conteúdo?
Ana responde no Quadro 31.
Explica um conceito e depois outra pessoa vem. Tem várias pessoas tentando explicar,
pode não acertar, mas tentou.
Quadro 31. Resposta de Ana quanto à discussão do conteúdo no texto.
Na fala de Ana aparece a ideia de que várias pessoas estão envolvidas na explicação de
um conceito, desfazendo a concepção de uma só pessoa pesquisando sobre o assunto.
Em outra ação, foram respondidas questões (APÊNDICE I), cujos enunciados aparecem
a seguir com os posicionamentos dos estudantes.
Para a questão: O texto didático contribuiu numa maior compreensão do conceito de
ligação química? Explique.
Ana responde no Quadro 32.
Sim. Antes da aplicação da atividade realizada e a leitura do texto didático, a formação da
ligação química associada à estabilidade energética e eletrônica ficava mais evidente para
os compostos de ligação iônica (por causa do estudo do ciclo de Born Haber no nível
superior), enquanto que a formação de compostos com ligação covalente ou ligação
metálica o fator eletrônico. Mas com a leitura do texto didático o qual aborda o contexto
histórico, foi possível perceber que as explicações da formação da ligação química
baseavam-se no modelo atômico proposto na época. Assim, com o conhecimento do
contexto histórico pude perceber o porquê o fator da estabilidade eletrônica é tão
enfatizado e o mais trabalhado até hoje no ensino deste conteúdo. Desta forma, o texto
didático contribuiu de forma muito significativa para mim em relação à formação da
ligação associada à estabilidade energética de compostos constituídos de ligações
covalentes ou metálicas, e não somente a estabilidade eletrônica.
Quadro 32. Resposta de Ana quanto à contribuição do texto para a compreensão da ligação
química.
Ari responde no Quadro 33.
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Sim. Além do contexto apresentado, ele esclarece pontos simplificados nos livros
didáticos inclusive do Ensino Superior como, por exemplo, a teoria de Lewis, suas
relações com a regra do octeto e com a distribuição espacial dos elétrons em torno do
átomo. A sequência cronológica dos conhecimentos apresentados ilustra a influência das
idéias de um cientista sobre outro, e como o conhecimento que hoje compreendemos
como complementares são construídos simultaneamente contribuindo filosófica e
epistemologicamente a compreensão do conteúdo.
Quadro 33. Resposta de Ari quanto à contribuição do texto para a compreensão da ligação
química.
No discurso deles aparecem aspectos relacionando a AC e o conteúdo científico,
sinalizando que estes auxiliaram na compreensão do conceito de ligação química. Ana
referindo-se a estabilidade energética e eletrônica na formação da ligação e Ari à teoria de
Lewis relacionando-se com a regra do octeto, dois assuntos focados pelo PI na pesquisa.
Numa outra situação perguntei: O que gostaria de acrescentar sobre essa experiência
vivenciada no curso?
Ana responde no Quadro 34.
Considero a vivência desta experiência muito contributiva na minha formação, pois
aprendi muito, principalmente com a abordagem histórica e filosófica do conceito de
ligação química, conhecimentos que até então não haviam sido adquiridos. Dentre estes,
destaco o entusiasmo de Irving Langmuir na divulgação das ideias de Lewis
principalmente a ideia da regra de octeto conforme a sua intenção e não transparecendo o
real objetivo de Lewis que era compreender de que modo se dava a ligação química.
Considero uma informação essencial para estudo do conceito de ligação química que
tantas vezes resume-se na regra do octeto. Infelizmente, no ensino superior muitos
conteúdos químicos ainda são ensinados sem abordagem histórica e filosófica
prejudicando na formação dos licenciandos e consequentemente no ensino de Química,
assim espero ter inúmeras outras experiências como esta vivenciada.
Quadro 34. Resposta de Ana quanto ao que gostaria de acrescentar à experiência vivenciada.
Ana coloca um aspecto diferente do Quadro 32 que até então não sabia. Refere-se à
regra do octeto com as posições distintas de Langmuir e Lewis, considerando tal informação
importante para o estudo do conceito de ligação química. Gostaria de ter outras experiências,
criticando que no ensino superior muitos conteúdos são abordados sem a AC.
Ari sugere no Quadro 35.
Mais contextualizações, de quaisquer que sejam as naturezas. O uso da experimentação
sob olhar mais investigativo e problematizador.
Quadro 35. Resposta de Ari quanto ao que gostaria de acrescentar à experiência vivenciada.

107

Ari não indica algo específico sobre o conceito de ligação química, mas aponta que
deve haver mais contextualizações, independente de ser AC, bem como a experimentação.
Esses trechos explicitados nos Quadros 30 a 35 reforçam um ponto de vista tratado na
seção 2.4, Formação de Professores de Química e Abordagem Contextual, que a introdução
da AC em sala de aula, na formação do professor, estimula uma reflexão, um diálogo e uma
visão crítica do conhecimento, possibilitando a preparação do indivíduo para compreender a
gênese dos conceitos e teorias, como discutido na seção 2.3, Abordagem Contextual no
Ensino de Ciências.
Nesta etapa (catarse) há uma síntese materializada, pois a partir dos materiais
disponibilizados (texto e apresentação do PI) eles poderam refletir sobre aspectos novos do
conceito, oportunizando uma ampliação na sua consciência, já que possuíam uma consciência
parcial como discutido na subseção da 4.1.1, Prática social inicial.
Num outro momento a ação solicitada foi que analisassem livros didáticos, conforme a
questão (APÊNDICE J): Analise a abordagem de ligação química num livro didático de
ensino médio do PNLEM e num livro de química geral usado por você quando do seu curso
de licenciatura em química quanto aos seguintes aspectos:
- presença dos modelos de ligação expostos no texto didático disponibilizado.
A análise do livro do nível médio feita por Ana encontra-se no Quadro 36.
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Livro de ensino médio do PNLEM
Química e sociedade: volume único, ensino médio / Wildson Luiz Pereira dos Santos,
Gerson de Souza Mól, (coord) – São Paulo: Nova Geração,2005.
Foi analisado na Unidade 3, capítulos 8 e 9. Pág 190-244
A figura 2, a representação do retículo cristalino no texto disponibilizado aparece no livro
Química e Sociedade. Antes da apresentação do modelo o autor traz assim:
“Observe o modelo apresentado na figura abaixo”
Pode-se destacar a atenção do autor em utilizar a palavra modelo, mostrando que é uma
representação do retículo cristalino. Porém, o modelo poderia ser mais explorado, ou seja,
poderia ser associado à explicação do alto ponto de fusão por causa da necessidade de uma
maior energia no rompimento do retículo devido à atração muito forte entre os íons, e
poderia também ser associado à explicação de uma maior densidade. Na página posterior
ao modelo aborda a mobilidade dos íons nos estados físicos (sólido, líquido e gasoso), mas
em nenhum momento retoma a figura do modelo do retículo cristalino (nem uma
sinalização). Deste modo percebo que o modelo do retículo é apresentado, mas muito
pouco explorado perdendo a oportunidade de discutir as propriedades dos sólidos iônicos a
partir de suas ligações químicas.
A figura 11, a formação do cloreto de sódio a partir de seus átomos no texto disponibilizado
é retratada no livro dividida em duas figuras. Primeiro a representação dos átomos neutros e
após a representação dos íons. A partir da comparação dos modelos foi discutida a
formação da ligação química, evidenciando a atração eletrostática entre íons. Observo que
tanto o modelo do retículo cristalino quanto este são inseridos no texto sem situá-los
historicamente, sem a presença até de rodapé (algo comum em outros livros do ensino
médio). Considero importante abordar os nomes e o contexto histórico-filosófico que os
modelos foram construídos, pois a forma que os modelos são apresentados dá a entender
que surgiram “ do além”, prejudicando a compreensão do estudante da própria Ciência
Química como construção humana. Mas na próxima página falam um pouco sobre Lewis e
sobre a regra do octeto, e o autor traz da seguinte forma:
“Essa regra não explicou o motivo da estabilidade dos átomos, mas identificou uma
regularidade, observada na época em suas cofigurações eletrônicas quando fazem ligações
químicas.”
Ele evidencia que os modelos possuem limitações e traz o exemplo da síntese de gases
nobres realizada em 1932 pelo Neil Barlett. Achei interessante a forma que foi abordada,
antes da explicação da própria regra, pois desfaz a ideia de que a ligação ocorre para
satisfazer ao octeto.
O modelo da ligação covalente do livro é baseado na figura 7, Modelo de Thomson com a
sobreposição das esferas evidenciando o compartilhamento de elétrons. O autor traz como
legenda dos modelos “estrutura de Lewis” sendo que a presença das esferas não faz parte da
representação de Lewis, mas de Thomson.
Quadro 36. Análise do livro do ensino médio feita por Ana quanto à presença dos modelos de
ligação expostos no texto didático disponibilizado.
Ana identifica a presença dos modelos: do retículo cristalino, da formação do cloreto de
sódio, da regra do octeto e o de Thomson, sendo que este último foi atribuído pelos autores a
Lewis. Os dois primeiros modelos não são contextualizados, parecendo que surgiram “do
além”, dificultando a compreensão do estudante da ciência como construção humana. Afirma
que os autores apontam os limites da regra do octeto, inclusive exemplifica a síntese de gases
nobres, em 1932. Na verdade é 1962, 1932 é o ano do nascimento de Neil Barlett. Quanto à
Lewis cita que eles falam um pouco, porém atribuem o nome estrutura de Lewis de modo

109

inadequado. Tal fato se deve a uma representação que utiliza as circunferências que lembram
ao modelo de Thomson para a ligação covalente (ver Figura 7, APÊNDICE G). Ocorre que
neste não há representação dos elétrons, como o livro didático traz. Quanto à estes fazem
parte da estrutura de Lewis, mas sem a cincunferência. Assim foi feita uma estrutura de Lewis
que rigorosamente não o é. Ana captou isto na análise, ainda que parcialmente.
Ari responde no Quadro 37.
No livro didático do ensino médio (PERUZZO & CANTO, 2006, p. 143-4, 146) atribui-se
a Lewis a chamada “regra do octeto”. Vimos que segundo o texto didático disponibilizado,
a teoria de Lewis para a formação da ligação química era baseada no emparelhamento de
elétrons, sendo que a “regra” supracitada não era fundamental. No livro, como o foco é a
obtenção do octeto – ou dueto – discute-se apenas a estabilidade eletrônica, sem dar
relevância à estabilidade energética. O próprio modelo de representação para ligação
iônica, o retículo cristalino, aparece numa imagem discreta no canto superior direito da
página.
PERUZZO, F.M, CANTO, E. L. do. Química na Abordagem do Cotidiano. 4 Ed. São
Paulo – Moderna: 2006, p 140-162.
Quadro 37. Análise do livro do ensino médio feita por Ari quanto à presença dos modelos de
ligação expostos no texto didático disponibilizado.
Ari identifica que o autor do livro atribui a Lewis a regra do octeto e aborda o octeto
sem tratar do aspecto energético e coloca uma imagem discreta do retículo cristalino, aspectos
diferentes do texto disponibilizado.
Assim a AC veiculada possibilitou Ana e Ari utilizar dados do texto didático
disponibilizado para analisar os respectivos livros didaticos de ensino médio em que
confrontam as informações trazidas nestes com as do material disponibilizado pelo PI,
possibilitando um outro olhar sobre o livro do ensino médio, tendo como referência
conhecimentos oriundos da mediação do professor.
Há uma síntese materializada feita por ambos, pois recorrem ao texto para confrontar
informações e tomar uma posição quanto à ação solicitada. Neste processo, vão se
apropriando da atualização conceitual.
Para o livro de química geral a resposta de Ana está no Quadro 38.
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Química Geral- Conceitos Essenciais/ Raymond Chang, 4ed- São Paulo: McGraw – Hill,
2006.
No capítulo 09 do livro de Chang encontramos o modelo de Lewis sendo bastante
explorado na explicação da ligação química. Existe um tópico dentro do livro que faz
referência a regra do octeto, porém assim como o livro anterior não são abordados os
nomes e o contexto histórico-filosófico que os modelos foram construídos, além de omitir
os anteriores ao de Lewis que no meu ponto de vista dificulta a desconstrução da ideia que
a ligação ocorre para satisfazer ao octeto. Quanto à ligação iônica utiliza o modelo do
retículo cristalino discutindo as propriedades dos sólidos iônicos e o ciclo de Born-Haber
para discutir a estabilidade da ligação química.
Quadro 38. Análise do livro de química geral feita por Ana quanto à presença dos modelos
de ligação expostos no texto didático disponibilizado.
Ana escolhe um dos livros de Química Geral que estudou durante o curso, conforme a
Tabela 5. Neste identifica uma ênfase no modelo de Lewis, um tópico sobre regra do octeto e
a não abordagem de outros modelos. Para ela isso dificulta a desconstrução de que a ligação
ocorre para satisfazer o octeto. Quanto à estabilidade da ligação química é utilizado o ciclo de
Born-Haber e o modelo do retículo cristalino para discutir a ligação iônica e as propriedades
dos compostos iônicos. Neste caso há uma referência à energia envolvida na formação da
ligação química, algo que não apareceu no livro do ensino médio que ela analisou.
Ari responde no Quadro 39.
O livro de ensino superior que foi a minha principal referência (CHANG, p. 274, 313)
associa a formação da ligação química tanto com a estabilidade eletrônica como a
energética, entretanto não apresenta os diversos modelos de representação teórica que
contribuíram para a as novas teorias de ligação. Um exemplo é, ainda para a teoria de
Lewis, apresentar sua estrutura de forma planar, sem fazer nenhuma referência ao modelo
de átomo cúbico, em que o núcleo ocupava seu centro e as valências estavam distribuídas
nos vértices do cubo.
CHANG, R. Química: conceitos essenciais. Trad. REBELO,M.J.P. et al; 4 ed. McGrawQuadro
39.Paulo,
Análise
do livro
de química geral feita por Ari quanto à presença dos modelos de
Hill. São
2006.
p. 272-335.
ligação expostos no texto didático disponibilizado.
Ari também escolhe um dos livros de Química Geral que estudou durante o curso,
conforme a Tabela 5, o mesmo autor optado por Ana. Informa que foi a principal referência
para ele, identifica que a formação da ligação química é associada às estabilidades eletrônica e
energética, sem apresentar outros modelos que constam no texto disponibilizado. Quanto ao
modelo de Lewis, apresenta a estrutura planar, não referindo-se ao modelo cúbico, conforme
aparece no material didático usado na mediação do PI.
Assim Ana e Ari fazem uma síntese materializada, pois também recorrem ao texto para
confrontar informações e tomar uma posição quanto à ação solicitada, sendo que agora
encontram o aspecto energético, algo não encontrado nos livros de ensino médio e não
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encontram a maioria dos modelos discutidos no material disponibilizado. O que encontram, o
de Lewis aparece sem desconstruir a regra do octeto.
A partir das respostas verifica-se que Ana e Ari sinalizaram a contribuição da AC para
seus desenvolvimentos conceituais ao trazer informações que não conheciam e que ajudaram
na compreensão do conceito de ligação química, como também na utilização das informações
veiculadas para analisar o tópico em livros didáticos do ensino médio e superior. Tais
aspectos poderam ajudar no desenvolvimento do conceito de ligação química, como também
poderão fazer também com outros conceitos, pois estes também possuem as suas gêneses,
então poderá despertar o interesse em buscar informações à respeito. Assim, o aprendizado e
o desenvolvimento em um conceito acaba auxiliando no aprendizado e desenvolvimento de
outros conceitos.

4.3 VERIFICANDO O USO DO CONCEITO PELO LICENCIANDO NO ENSINO

Esta seção corresponde à prática social final, conforme a PHC, pois ocorre após a
catarse.
Para isso uma ação foi responder a questão (APÊNDICE I): Como você estruturaria um
plano de aula para a 1ª série do Ensino Médio a fim de ensinar o conceito de ligação
química, utilizando a abordagem feita em sala e o texto disponibilizado? Justifique cada
passo.
Serão expostos os trechos diretamente relacioados à AC. Para Ana, seguem as
informações no Quadro 40.
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(…)
Objetivos específicos:

Utilizar a abordagem histórica e filosófica no entendimento do conceito de ligação
química

Associar a formação da ligação química com a estabilidade energética e a
estabilidade eletrônica.
(…)
Estratégia

Inicialmente questionar aos estudantes os materiais encontrados na natureza,
discutindo a partir das respostas a abundância de substâncias na natureza levando-os a
refletir o porquê disto. Explicar que outras pessoas há um tempo trás também questionaram
em relação a isso abordando o contexto histórico da época. (Síntese de compostos...)
Este passo é essencial, pois leva o estudante a questionar o porquê da existência
abundante de substâncias na natureza, para que ele veja a importância da descoberta do
conceito de ligação química para entender a formação das substâncias. Além disso, falar
sobre o contexto histórico no qual o conceito foi sendo elaborado permite ao estudante
compreender que o conceito ligação química não surgiu “do nada”, mas que sofreu
influência das pesquisas que estavam sendo realizadas no período.

Distribuir o texto didático para os estudantes, e ler página 3 que aborda os trabalhos
iniciais com emprego do termo ligação química.
Esta etapa reforçaria que a conceito de ligação química se baseou no modelo atômico
proposto na época visando à estabilidade eletrônica.

Com o auxílio da TV Pen drive, apresentar alguns compostos (iônico, molecular e
metálico) abordando a formação da ligação química em cada composto a partir da
comparação da energia de ionização e afinidade eletrônica entre as partículas envolvidas
em cada tipo de ligação. Associar a formação da ligação química ao decréscimo de energia,
ou seja, a estabilidade energética.
Este passo evidencia que a formação da ligação está associada à estabilidade energética
de compostos constituídos de ligações iônicas, covalentes ou metálicas, e não somente a
estabilidade eletrônica.
Recursos
 Texto didático fornecido
 TV pen-drive
Avaliação

A participação dos estudantes na construção do conceito no decorrer da aula.
Escolher um dos compostos trabalhados em sala de aula e pedir para que o estudante
explique a formação deste composto a partir do conceito de ligação química.
Referências

A atividade realizada e o texto didático disponibilizado
Quadro 40. Plano de aula de Ana usando a AC para o ensino de ligação química.
Ana utiliza aspectos da instrumentalização no plano de aula, tais como: nos objetivos
explicita a AC para entender o conceito e associa a formação da ligação química às
estabilidades energética e eletrônica e na estratégia utiliza a p. 3 do texto disponibilizado
(APÊNDICE G), demonstrando no planejamento um modo de mediar o assunto em outro
nível. Há uma síntese materializada, pois utiliza informações do texto para responder ao
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solicitado. Mas também há outras sínteses, pois consegue expor ideias com suas próprias
palavras, fruto de um processo mental de elaboração.
Ari responde conforme o Quadro 41.
(…)
OBJETIVOS: (JUSTIFICATIVA: os estudantes devem reconhecer a ciência como
construção humana, e portanto, é passível de falhas, atende a interesses, possui um produto
(conhecimento) que não é definitivo. A abordagem histórico filosófica contribui para
atingir esse objetivos. (Vale ressaltar que tais objetivos seriam dificilmente alcançados
numa única hora aula, principalmente se considerarmos o (d). Não incluí esse critério, pois
o que entendi do objetivo do trabalho não é nossa capacidade de administrar uma aula, e
sim nossas concepções sobre o tema.)
(…)
Específicos – (a) Diferenciar os tipos de ligação; (b) Relacionar a ligação química com
energia envolvida; (c) Diferenciar estabilidade energética de eletrônica e regra do octeto;
(d) Reconhecer a ciência como construção humana
CONTEÙDOS: (JUSTIFICATIVA: justificado pelos objetivos acima) (a) Ligação
Química: aspectos cronológicos; (b) Ligação Iônica, Covalente, Metálica. (c) Energia e
Comprimento de Ligação; (d) Lewis e a “Regra” do Octeto.
ESTRATÉGIAS: (JUSTIFICATIVA: a abordagem em questão necessita da intervenção do
estudante a fim de construir novos conhecimentos a partir de seus conhecimentos prévios
relacionados aos conceitos de substância e estrutura do átomo, material, diagramas
cartesianos, energia, contexto sociohistórico - séc. XIX – XX) Aula expositiva dialogada;
Uso de TIC’s; Abordagem Contextual: HFC
RECURSOS: (O uso de imagens representativas dos modelos de ligação, das diversas
representações para os modelos de ligação química) Quadro branco, pilotos de diversas
cores, reprodutor audiovisual (datashow e computador portátil).
AVALIAÇÂO: (Além da contínua avaliação que a aula expositiva dialogada proporciona,
um exercício escrito com perguntas relacionadas aos objetivos e às atividades práticas em
sala funciona como registro escrito) Questionário escrito.
REFERÊNCIAS: (a) Penha, A. F. Conceito de Ligação Química numa Abordagem
Contextual. Versão 1. (b) CHANG, Raymond. Química. 5ª edição. Portugal. Editora
McGraw Hill. 2006.
Quadro 41. Plano de aula de Ari usando a AC para o ensino de ligação química.
Ari também indica no planejamento uma maneira de abordar o conteúdo utilizando a
AC: nos objetivos quando pretende diferenciar as estabilidades energética, eletrônica e regra
do octeto e reconhecer a ciência como uma construção humana; nos conteúdos aparece um
item Lewis e a regrado octeto. Consegue também fazer uma síntese materializada.
Numa outra ação, foi perguntado (APÊNDICE N):
Você chegou a usar algum conteúdo da abordagem da ligação química, feita em sala
ou presente no texto, no componente Estágio Supervisionado IV quando da regência de
classe? Como?
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Ana responde no Quadro 42.
Eu lembrei que em Estágio IV eu usei uma estratégia de ensino que é a “tempestade de
ideias”, para trabalhar estrutura atômica. Aí eu trazia diferentes conceitos de átomos, de
modelo atômico, e aí os estudantes ficavam sem saber: Qual é o certo, professora?”,
“Vamos ver a época, vamos ver o tempo, o contexto histórico. Nesse tempo se pensava
assim...”. Então eu fui por essa linha. E esse cara ficava agoniado para saber qual o correto.
E aí eu fui mostrando que a questão não é essa, mas é que cada tempo teve um contexto
que ajudou a chegar no modelo atual que a gente está estudando agora. Aí eu lembro que
eu pensei como ia começar. Se já ia chegar falando. Não, eles precisam saber que teve uma
história por trás disso. E usei estratégias, a tempestade de ideias, que você lança várias
ideias vários tipos de conceitos, e aí faz com que os estudantes vão refletindo sobre cada
um, a importância de cada um.
Quadro 42. Uso por Ana de algum conteúdo da abordagem da ligação química, feita em sala
ou presente no texto, no componente Estágio Supervisionado IV quando da regência de
classe.
Ela não utilizou para o ensino do conceito de ligação química, entretanto o faz em certa
medida para estrutura atômica, aparecendo a preocupação quanto ao contexto histórico em
que o modelo atômico é proposto. De qualquer modo há o uso para o ensino de estrutura
atômica, entendendo que tal abordagem pode ajudar na aprendizagem do estudante. Como
livros de ensino médio e de química geral no nível superior trazem abordagens da evolução
dos modelos atômicos, provavelmente isto contribuiu, aliado a abordagem realizada no
componente Conteúdos, reforçando a importância e transferindo-se para outras situações
como esta.
Ari responde no Quadro 43.
Assim, de realizar uma abordagem mais voltada para ácidos e bases. Eu falei de equilíbrio,
e aí na parte de equilíbrio tem aquelas teorias de ácidos e bases, de Arrhenius, aquele caso
do duplamento de Arrhenius, que não fui muito bem aceito, e, sei lá, 10 anos depois ele
veio a ganhar o prêmio Nobel por uma teoria que... Eu sempre faço essa leitura da teoria de
ácidos e bases. Mas como eu não busquei referências sobre as outras teorias, como as
outras teorias são inseridas nesse contexto histórico. (...)
Quadro 43. Uso por Ari de algum conteúdo da abordagem da ligação química, feita em sala
ou presente no texto, no componente Estágio Supervisionado IV quando da regência de
classe.
Ele também utilizou para outro assunto, no caso ácido e base de Arrhenius, colocando
limitações de conhecimento para abordar as outras teorias sobre os conceitos em questão. Há
uma preocupação em abordar o contexto histórico para o assunto citado por um interesse
despertado em algum momento da sua formação e que a AC realizada para ligação química
também colaborou.
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Nos dois casos há indícios de uma síntese linguagem externa quanto ao uso da AC,
independente do conceito, pois faz referências ao contexto histórico deste se utilizando do seu
pensamento sobre o que foi feito, sem uso de algum material para consulta.
Numa outra ação, foi perguntado (APÊNDICE N): Como você articulou / articula /
articularia os modelos da ligação química abordados no ensino de ligações químicas no nível
médio?
Ana responde no Quadro 44.
Lá eu explico o que é a ligação química, que depende das partículas atrativas e repulsivas
do átomo. Diferente da ligação iônica, covalente e metálica. Porque a gente dá a tabela
periódica, e aí trabalha a energia de ionização e afinidade eletrônica, vai comparando a
energia de ionização e a afinidade eletrônica entre os átomos. Quando um tende... que não
tem energia de ionização, porque é (...) e o outro tem afinidade... Ah, na covalência, não,
aí ocorre o compartilhamento de elétrons porque tem essa diferença. Não é favorável
como na iônica. E na metálica que eu explico da questão dos elétrons, que são deslocados,
e é a partir da atração dos cátions e elétrons, há uma liberação de energia, aí todos... A
ligação, eu trabalho assim. Aí vai comparando, energia de ionização, na iônica é o ciclo de
Born-Haber. Claro que eu não falo assim, como a gente trabalha em nível superior.
(...) no final você tem uma recompensa, o sistema é estabilizado e ocorre a liberação de
energia que promove a ligação, (...).
(...)
É, e aí eu chego a apresentar, mas não chego a detalhar bastante a regra.
É, mas a formação daquele composto envolveu uma liberação de energia que promoveu...
que possibilitou a formação, sem a necessidade deles terem o octeto completo.
Eu cheguei a pensar como você pediu, para fazer o plano.
É, o tempo é muito curto. E é por disciplina que eles pegam. Então exigem que você dê
determinado conteúdo. E aí não tem como trabalhar. (...)
Quadro 44. Articulação feita por Ana dos modelos da ligação química discutidos no ensino
de ligações químicas no nível médio.
Ana cita a liberação de energia e não detalha a regra do octeto, associando a falta de
tempo. De qualquer modo ajuda a desfazer a ideia do octeto como a causa da ligação química.
Assim permanece a síntese mental, como sinalizado ao final da seção 4.1. Não aparecem
outros modelos abordados, provavelmente pela falta de tempo ou também por achar que deve
ser trabalhado no ensino superior. Também a ênfase quando da sequência nos outros modelos,
além do octeto, foi para mostrar que houve outras tentativas, então obrigatoriamente não teria
que ir para a sala de aula do ensino médio.
Ari responde no Quadro 45.
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Eu estou fazendo as duas coisas, igual a um doido. Na turma de primeiro ano, de ligação...
Eu acho que o modelo de Thompson... Porque também no ensino médio a gente acaba
fazendo uma evolução dos modelos, de como o modelo acabou contribuindo em relação
ao anterior. Esses modelos nunca foram subjugados porque a gente acaba utilizando um
modelo ou outro. Basicamente é também mostrar que a principal referência que eles têm
talvez não esteja mostrando de fato as informações que o modelo propõe. Também passa
por uma transformação. Principalmente em relação ao modelo de Thompson. Porque
quando a gente fala de estrutura de Lewis, por exemplo, que também é foco naquela parte
de teoria de ligação, a gente não entrou ainda na parte de geometria, aí tem a dificuldade
do amadurecimento em relação à abstração, na idealização da geometria, da visualização.
Então eu não busco tanto fazer aquela relação dos aspectos espaciais com o modelo do
emparelhamento, com a ideia do emparelhamento, como aparece aquela ideia. Então eu
acho que a estrutura de Lewis, como é apresentada, é suficiente, até então, para aquele
nível de ensino ali, para atender aquela demanda ali...
Dos pontinhos, dos pares de elétrons, porque eu acho que descreve melhor, talvez seja o
foco nessa parte, da estabilidade eletrônica. Falar da estabilidade eletrônica, que é
baseando-se na estrutura eletrônica dos gases nobres, (...). Também como a parte de
energia ali também, não é... Aí a gente vai falar de estabilidade eletrônica... Claro, antes
disso tudo, para falar... Fala de energia, de estabilidade e tal. Mas como é que se entendia
estabilidade com base no emparelhamento de elétrons. Então, a estabilidade aqui não é
aquela estabilidade energética. A estabilidade eletrônica contribui para a estabilidade
energética. Sempre relacionando assim. Tem outra coisa também: o foco na história,
concepção histórica, eu não dei ainda para o primeiro ano. Pelo menos esse ano eu não fiz
isso, quando eu peguei a turma do primeiro ano. Mas basear o estudo das ligações
químicas nas propriedades. Tem aquela ideia do composto iônico... Passo tudo aquilo.
Pego um composto iônico, experimento na sala, condutividade elétrica, com difusão,
aquece um, aquece o outro e tal, avalia o próprio estado, a própria fase em que a matéria se
encontra. Lá tem laboratório, então dá para fazer essa... Articular, não é? Esse ano eu fiz
isso. Faço na disciplina Química Experimental, e peguei um experimento mais simples,
para acabar caracterizando as energias das ligações com as propriedades. É uma ideia
ótima, principalmente porque apesar do modelo de ligação iônica ser diferente do modelo
de ligação covalente, essa relação de ligação covalente e ligação iônica é meramente
teórica. Eu acho que tudo é energia e tal. Do mesmo modo que a ligação 100% iônica não
existe... Claro que a gente não fala isso, mas a ideia de que... Assim, as substâncias, o que
as caracteriza é a energia com a qual... que caracteriza as propriedades é a energia com a
qual as partículas estão unidas. Então, é nessa ideia, talvez numa abordagem que é
fenomenológica, que é experimental, aí passo essa ligação, faço esse link. Que foi o que o
senhor fez no texto também. Começa lá, se não me engano, com cloreto de sódio, e vai
falando... hidrogênio e ácido clorídrico...
Quadro 45. Articulação feita por Ari dos modelos da ligação química discutidos no ensino de
ligações químicas no nível médio.
Ari utiliza alguns modelos: Thompson e Lewis, sendo que este último a representação
dos elétrons com pontinhos, sem usar o modelo cúbico, devido aos estudantes não terem
amadurecimento. Associa a estabilidade eletrônica à estabilidade energética, indicando que a
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primeira contribui com a segunda. Assim verifica-se também uma síntese mental em relação à
questão energética como sinalizado ao final da seção 4.1.
Em outra ação questionou-se (APÊNDICE N): Quais dificuldades você encontrou /
encontra / poderá encontrar ao trabalhar com esta abordagem? Como enfrentou / enfrenta /
ou enfrentaria tais situações?
Ana responde no Quadro 46.
(...) No meu caso está sendo o tempo. (...) O calendário das escolas públicas, a quarta
unidade vai ter três semanas. Está muito curto. Então não dá para você trabalhar todos os
conteúdos que são propostos, mas os que serão trabalhados, que sejam bem trabalhados.
Eu quero seguir essa linha. Porque eles querem correr, correr, correr, e depois os meninos
não entendem nada. Eles querem fazer de qualquer jeito. (...) no curso técnico. Aqui eu
tenho uma dificuldade maior, os meninos não queriam usar o livro. Aí eu colocava
atividade, para forçar mesmo, para eles trazerem, porque o livro é bom. E aí eles traziam o
livro, mas forçados. Mas à medida que a gente vai colocando atividades que precisa deles
utilizar, eles vão usando, eles vão trazendo. (...)
Quadro 46. Dificuldades de Ana ao trabalhar com a abordagem e o enfrentamento da
situação.
Ana cita falta de tempo no ensino médio e não uso do livro no curso técnico, mas que
foi sanado com atividades que levaram a usar o livro, sendo que neste caso não deixa explícito
que o livro traz a AC, pois indicará mais adiante (ver Quadro) a busca por referências para
abordar um dado assunto. A indicação de Ana explicita algo apontado na seção 2.4, como
aspectos negativos quanto ao uso da AC: falta de tempo e de referências adequadas.
Ari responde no Quadro 47.
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Primeiro, eu acho que a própria falta de referência. Outra coisa também é que eu acho que
no currículo isso não é explorado. A gente não se sente na obrigação de fazer. Dão a
liberdade, então não se sente na obrigação de fazer. Eu falo assim, geralmente. Então não
vai buscar. Falando, assim, um pouquinho da parcela de culpa do professor. Mas eu acho
que se fosse foco, aí sim, haveria a busca. E outra coisa é que a gente acaba vendo tão
pouco essa abordagem... Porque, assim, a gente tem as nossas concepções científicas, as
nossas teorias. E a gente acaba reproduzindo muito daquilo que a gente vê com o
professor, desde... A gente convive com a profissão desde criança, então a gente acaba
reproduzindo muito do que a gente vê, mesmo que implicitamente, as teorias tácitas, não
é? A falta disso na formação também acaba limitando esse ímpeto de realização, de fazer,
de buscar. Claro que, assim, também não justifica, porque a transformação acontece
assim. Mas eu acho que se as disciplinas que... Por exemplo, eu acho que se há uma
relação mais íntima dessa abordagem com as disciplinas de cunho duro, assim, da ciência
hard, então, nossa, já é uma forma de fazer, já tem contato com a forma de fazer. É a
forma que é prática, e a gente não vê no campo da teoria. É uma abordagem importante. É
importante, mas como é que eu faço? Então, eu acho que ver, fazer e passar por esse
processo também é importante. E eu acho que na minha formação foi muito pouco. Eu
acho que a principal contribuição foi o que o senhor fez... que eu fui seu aluno do senhor
nas disciplinas de História da Filosofia. Tem algumas disciplinas... Tem uma disciplina...
Assim, se cada disciplina tivesse lá na ementa, em vez de uma disciplina... Ou ter a
disciplina e... também... Essa falta também, e (...) a inserção lá. Assim claro, a gente
acaba participando de um evento, participando de coisas, e a gente vai tendo contato e vai
aprendendo assim. Mas, assim, eu acho que se os cursos de formação fossem mais...
tivessem uma maior... fossem mais voltados para a prática seria mais... É uma dificuldade
que eu vejo. Como é que faz? Como é que discute? Ou a gente se virá, não é...
Exatamente por não ter tido a experiência anterior. Quando a gente tem a experiência,
quando a gente tem contato mais íntimo, aí é mais fácil. Talvez parte da resistência de
fazer venha disso.
Quadro 47. Dificuldades de Ari ao trabalhar com a abordagem e o enfrentamento da situação.
Ari indica a falta de referência, bem como a uma formação que não enfatiza tal
abordagem e o estudante acaba reproduzindo o que vê nos professores que teve. Neste sentido
acaba imitando. Assim se tiverem outros exemplos poderão fazer outras imitações, claro que
dento da ZDP, saindo de uma situação que não saiba para uma que venha saber.
Em outra ação solicita-se (APÊNDICE N): Após as informações veiculadas como
ensinaria a regra do octeto no nivel médio?
Ana responde no Quadro 48.
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(...). A questão que eu faço é chamar atenção que aquilo ali não é o essencial para que
ocorra a ligação química. Vai envolver a liberação de energia, independe de ter oito
elétrons. Foi o que se foi percebendo por meio de experiências, por meios experimentais,
que quando esses compostos se ligavam, eles ficavam com oito elétrons. Mas o que levou
à formação do composto, por exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio, o Na+ fica com oito
elétrons, e o cloro também. Mas o que levou à formação do cloreto de sódio foi a
liberação de energia, que no final do processo liberou uma quantidade de energia, ficando
menos instável. Mas não porque ele tenha ficado com oito elétrons. Tanto é que vão
haver outros compostos que vão mostrar isso. Não é porque o elemento tem oito elétrons
na camada de valência, mas eles existem, eles se formam. Mas por quê? Porque houve
liberação de energia. E também não deixar que eles achem que é... Foi uma forma de
explicar. É o certo, tem que fazer, ficar observando a quantidade que tem cada um. Foi se
observando que isso se repetia, mas não é o essencial para que ocorra a formação.
Quadro 48. Como Ana ensina a regra do octeto no nivel médio após as informações
veiculadas.
Ana foca na estabilidade energética e não no octeto. Assim, ela traz uma visão para o
ensino semelhante a sua síntese mental do final da seção 4.1, bem como no Quadro 44, nesta
seção, indicando uma internalização de uma generalização adequada do aspecto conceitual
abordado: ligação química ocorre com diminuição de energia, independente se a última
camada do átomo ficará com oito elétrons ou não.
Ari responde no Quadro 49. Como leciona nos níveis médio e superior, então respondeu
para ambos.
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Eu chamo atenção assim, que essa ideia da regra, na verdade, é um modelo para tentar
justificar a estabilidade de espécies quando ligadas, quando na formação de ligações. E aí,
com base nisso, a ideia é quando eles adquirem estabilidade eletrônica de gás nobre.
Então, como gás nobre. No ensino médio a gente acaba fazendo essa relação mais forte.
Um átomo adquire estabilidade eletrônica quando ele adquire configuração eletrônica de
gás nobre. Então, a formação da ligação química é baseada nessa estabilidade, que é uma
estabilidade eletrônica. Existe a estabilidade energética, mas a estabilidade eletrônica
acaba contribuindo para a estabilidade energética, e aí a gente faz essa relação, de
estabilidade eletrônica com... A gente acaba considerando que a estabilidade do átomo, a
estabilidade energética como um todo depende da estabilidade eletrônica, e por conta
disso, para adquirir esta estabilidade ele precisa adquirir configuração eletrônica de gás
nobre. E nisso são oito elétrons lá na última camada, no nível de valência, no nível mais
energético. Mas em alguns casos, quando começam a aparecer aqueles elementos de
transição, já não são oito. Mas isso a gente não chama atenção no ensino médio. No
ensino superior tem a abordagem das energias que são relacionadas com as energias de
ionização e afinidade eletrônica. Então, quando na formação da espécie, quando adquire
configuração eletrônica de gás nobre, essa espécie formada acaba tendo energia de
ionização, que a energia de ionização está relacionada com o átomo. Mas a energia
necessária para retirar um elétron ou para colocar um elétron ali é muito maior do que a
dos átomos isolados. Então, essa comparação acaba sendo feita. E acaba se relacionando
com a energia. Vai relacionando com a energia essa instabilidade eletrônica. Acaba sendo
relacionada com a instabilidade de energia nesse sentido, de que aquele átomo, ora não
ligado , quando não ligado, ele tem mais energia de ionização e energia de afinidade
eletrônica, que são mais fáceis de promover a transformação do átomo, seja ganhando
elétron, seja perdendo elétron, do que ele ligado. Quando ele está ligado, ou seja, quando
ele adquire configuração eletrônica de gás nobre é mais difícil de ele se transformar, de
modo que é mais difícil de ele receber energia... desculpe, receber elétron ou perder.
Então, a gente acaba fazendo essa relação.
Quadro 49. Como Ari ensina a regra do octeto no nivel médio após as informações
veiculadas.
Ari foca na estabilidade eletrônica, como algo mais forte no ensino médio. Porém
sinaliza que a estabilidade energética depende da estabilidade eletrônica e para que o átomo se
estabilize.precisa adquirir a configuração eletrônica de gás nobre. Há situações envolvendo
elementos de transição que já não é assim, mas não chama atenção, diferente de quando
leciona no ensino superior. Assim, ele traz uma visão para o ensino coerente com sua síntese
mental do final da seção 4.1, bem como no Quadro 45, indicando uma internalização de uma
generalização adequada do aspecto conceitual abordado: ligação química ocorre com
diminuição de energia, independente se a última camada do átomo ficará com oito elétrons ou
não. Porém adota um comportamento conforme uma certa “moda” para cada nível de ensino.
De qualquer modo há uma consciência sobre o que estaria correto, não colocando que as
ligações químicas são formadas apenas para satisfazer a regra do octeto.
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Em outra ação (APÊNDICE N): Você ensinou algum outro conteúdo químico usando a
abordagem histórico-filosófica da ciência? Qual? Como?
Ana responde no Quadro 50.
Aí é na radioatividade, porque aí eu trago o contexto, a questão mesmo do césio, por que
ele te se espalhado lá em Goiânia. A importância até do próprio conhecimento químico.
Eu vou mais para essa área, da radioatividade, vários fatos que já aconteceram, a questão
dos reatores, a questão de Chernobyl, essa parte aí. É ótimo, porque dá para trabalhar
bastante. E aí eu trago vídeos, a gente discute, traz para hoje. Esse conhecimento, até nas
próprias escolas, eles, que viram química, viram muito pouco, sobre a parte de
conhecimento radioativo. Até mesmo no nível superior é muito pouco. O curso técnico
mesmo, a aplicação da química na radioterapia é muito grande, e a gente não vê nada
disso. Aí todos os questionamentos eu vou trazer. Por que será que a gente não estuda
muito. “Ah, professora, você quer que a gente crie uma bomba”.
(...)
Depois que eu fiz o curso (universitário) eu vi que falta muito.
(...)
Artigos, o curso também tem livros. Mas eu busco mais na internet.
(...)
Desde o princípio, como a radioatividade foi descoberta, desde o início que o homem já
tinha aquele contato, o próprio homem das cavernas, de ir lá, pegar, mas não sabia do que
se tratava, como é que foi... Aí vem lá o pessoal da Alemanha (...), as descobertas, às
vezes tava nublado o tempo... A gente trabalha tudo, o histórico mesmo, da radioatividade
e do raio X, a descoberta da raio X... Aí eu estudo isso tudo.
(...)
Quadro 50. Resposta de Ana sobre o ensino de outro conteúdo usando a abordagem.
Ana mostra o uso da AC no ensino de radioatividade, em que necessita ir em busca de
informações, pois não obteve na sua formação e entende como algo importante para o futuro
profissional do estudante do curso técnico. De certo modo a AC na formação de graduação a
despertou, talvez até independente desta pesquisa, mas ao mesmo tempo esta também
contribuiu, pois ela utilizou para abordar átomo no estágio de regência de classe e também no
conteúdo radioatividade, assim o aprendizado iniciado no componente curricular influenciou
também no desenvolvimento, incluindo o ensino de outro conceito.
Ari responde no Quadro 51.
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Do ácido-base de Arrhenius. Eu não me lembro de outra. Eu lembro de termodinâmica, que
a gente acaba falando alguma coisa e tal, mas acho que não é... Mas eu não faço essa
discussão como eu faço com ácido-base. A gente acaba dando o contexto, mas não discute.
Inclusive, assim, acho que até por conta das fontes também. A gente aproveita uma nota de
rodapé de um livro para falar disso. Procura mais alguma coisa, não acha, aí a gente acaba
perdendo esse contexto. Mas eu acho que, discussão, assim, eu não me lembro de outra.
Falta de dedicação por falta de referência mesmo. Talvez se a gente tivesse as referências,
aí... E os modelos atômicos. Assim, acho que os modelos atômicos dão mais margem a isso
e tal.
(...)
Tem a ideia. E a própria relação de Rutherford e Thompson, até como os modelos foram
propostos. Às vezes fala de próton quando o próton só veio a aparecer em 1932...
(...)
É, o nêutron. Aí a gente tenta relacionar... Pense aí, cronologicamente isso. Então, pensar
em tudo isso como uma construção, as contribuições que um fez em relação ao outro e tal.
Então, falar dessas coisas... Eu acho que os livros já trazem mais. Eu acho que os modelos
atômicos, como são uma concepção de evolução, então eu acho que já aparece mais
naturalmente.
Quadro 51. Resposta de Ari sobre o ensino de outro conteúdo usando a abordagem.
Ari mostra o uso da AC no ensino de ácidos e bases, que utilizou o no estágio de
regência de classe como indicado antes e nos modelos atômicos, encontrado na literatura de
ensino médio, suprindo referências que não são encontradas em outros assuntos, como
termodinâmica. Assim o aprendizado com a abordagem também influenciou no
desenvolvimento, incluindo o ensino de outros conceitos.
Numa outra ação (APÊNDICE N): Você acha possível trabalhar esta abordagem com
outras disciplinas do ensino médio? Quais? Como?
Ana responde no Quadro 52.
Porque eu pude perceber que quando você descobre desde o princípio como está sendo
elaborado aquele conceito, tudo isso vai auxiliando você a compreender o atual e também
desmistificando aquilo que é certo, mas que a ciência é construída. E hoje nós temos um
conhecimento científico até então aceito, mas a qualquer momento pode ser derrubado.
Qualquer matéria, principalmente na área da ciência... Nós mesmos, que estamos
estudando... A gente percebe. É isso aí. A matemática mesmo... Tem os planos X e Y:
quem descobriu? Quem propôs esse modelo de planos X e Y? Até hoje existe, mas como é
que foi proposto? Em que contexto? Isso é ruim porque a gente se acostuma e nem
questiona. O professor propôs esse modelo, a universidade não pode trazer... Mas, se caso
não, eles mesmos vão se questionar sobre o modelo proposto. Então eu acho essencial a
história, junto com a filosofia.
(...)
Aí teria que ter uma mudança no currículo, na formação dos professores, desde o
princípio, uma mudança curricular. Então se sentaria em conjunto para se trabalhar... Até
ver pontos em que coincida.
Quadro 52. Resposta de Ana sobre a possibilidade de uso da abordagem em outras
disciplinas.
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Ana sinaliza a possibilidade, principalmente na área de ciência, incluindo a matemática,
mas teria que haver uma reforma curricular em que os professores sentassem juntos para
planejar. O desenvolvimento conceitual numa área contribuiu para que ela refletisse sobre a
possibilidade de uso em outras áreas, mas com uma mudança curricular, envolvendo assim
aspectos políticos que foram percebidos com a influência da AC.
Ari responde no Quadro 53.
(...). As disciplinas de ciências são mais claras. Eu acho que a relação com o que a gente vê
em Química (...). Deve ser até interessante, porque na Biologia mesmo tem o
evolucionismo, que talvez seja como a nossos modelos atômicos, que aparece, mas depois
cadê a parte histórica, sabe. Eu estou falando mais por especulação, não tenho
conhecimento de causa nenhum. Mas talvez apareça exatamente isso, que já tem esse
cunho histórico e tal. Esse contexto talvez seja importante ali na Biologia. E as outras eu
não vejo muito... Talvez até porque eu não tive contato, também não vi.
(...)
Possível. Eu acho que é possível, do mesmo modo que na Química é, e talvez com métodos
parecidos, com estratégias parecidas. Tanto na Biologia quanto na Física, nas ciências da
natureza. Acho que não teria diferença. Agora, pensar em outras disciplinas, a própria
História se isenta de... Quer dizer, se isenta, assim, a própria criticidade que envolve o
modo como é visto... Se limita, talvez. Também, falar de ensino de História sem estar
inserido é complicado. Mas, assim, falo por experiência. Às vezes não tem... não aparece lá
no ensino, não desenvolve no estudante a criticidade necessária para entender as relações
entre a história da época, o que a gente tem hoje, como a sociedade era na época, essas
relações que a gente acaba por dar importância na nossa área, como a relação entre a
História e a Ciência, a sociedade e a Ciência, a Filosofia e a Ciência. Mas lá a História
parece ser o pano de fundo... o pano de fundo entre aspas, não é, não parece ser
humanizada, parece um álbum de fotografia. Você observa o álbum, mas não consegue
enxergar a relação entre uma fotografia e outra. O meu ensino de História foi mais ou
menos assim. Em algumas partes havia filmes em vez de fotografias. Mas, nossa, falar de
História sem... falar de ensino de História sem essas relações não é ensino de História.
Acho que é intrínseco.
(...)
Assim, não tenho esse contato. É tudo fechadinho como a gente costuma ver, Química
aqui... Muito pouco, de aula muito pouco. Mas, assim, eu acho que há muitas formas de
fazer, não é? É esse diálogo. É esse diálogo mesmo, assim, essa troca de ideias. Inclusive
porque a gente não tem a formação nas áreas afins, ou não afins. A gente não tem a
formação, e esse diálogo acaba abrindo a nossa mente para saber o que a gente pode
discutir, o que a gente pode relacionar em relação a esse conteúdo, por exemplo. Então, um
diálogo com o professor de Biologia, um diálogo com o professor de História, uma relação
mais íntima, pode... na verdade eu acho que permite essa abordagem. Porque também não é
segredo esse diálogo, é um discurso que já é... Mas é o que falta. Falta lá, e eu acho que
talvez seja o que falte. (...) do problema talvez more aí, nessa falta de diálogo, nessa falta
de troca de ideias, para buscar essa relação que é mais íntima aí, entre as áreas, e que na
verdade é tudo conhecimento, todos eles foram produzidos pelo homem no mesmo
período, então todos eles são conhecimentos que se relacionam. Se todos foram produzidos
no mesmo contexto social, histórico, econômico, talvez eles estejam relacionados com os
mesmos fins, os mesmos objetivos. Então, com base nisso, acaba... é uma maneira tanto de
buscar no estudante o entendimento real, assim, o

124
entendimento mais próximo daquilo que de fato aconteceu, como também apresentar uma
abordagem completamente diferente, também é um objetivo, essa transformação também
é um objetivo do ensino, passar por essa transformação aí. Tem sempre buscado essa
transformação. Então, talvez esse diálogo permita isso, não só a transformação no fazer,
mas também nos objetivos por trás do fazer. Então eu acho que talvez seja o que falte,
assim, esse diálogo.
Quadro 53. Resposta de Ari sobre a possibilidade de uso da abordagem em outras disciplinas.
Ari sinaliza a falta de diálogo, mas vê possibilidades em várias áreas: biologia, física e
história, mas deveria haver um diálogo sobre o ensino entre os professores que não se
encontram. Assim há um aspecto político sobre este desencontro dos docentes, que a AC pode
despertar à reflexão.
Para finalizar solicitou-se a ação (APÊNDICE N): Algo mais sobre a atividade que
gostaria de falar?
Ana responde no Quadro 54.
Eu acho que contribuiu bastante para mim nessa área. Ficou mais claro em relação ao
conceito de ligação química, vendo o histórico. Apesar de eu não me lembrar muito, mas
ficou enraizado, pelo menos... as virtudes da comunidade científica ficou mais enraizado,
pelo menos depois dessa abordagem. E eu acho bastante viável aplicar ele no ensino
médio. E aí deixou a curiosidade de outros assuntos, não é. Você tentar ver um pouquinho
de como foi que se chegou àquele conceito. Porque, às vezes, até um problema que você
tem de trabalhar determinado assunto, fica associado.
Quadro 54. Algo mais sobre a atividade exposto por Ana.
Ana aponta contribuição na compreensão da ligação química, apesar de não lembrar
muito, mas enraizando ao menos as virtudes da comunidade científica com esta abordagem,
bem como despertou a curiosidade para outros assuntos.
Ari responde no Quadro 55.
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Sobre a abordagem, revela de fato como é importante, como às vezes as coisas estão muito
mais... existe muito mais por trás daquilo que a gente conhece. A gente acredita que esse
conhecimento já está tão amarrado, tão construído, assim, que tudo que a gente justifica a
gente já recorre àquilo que a gente já aprendeu. Mas, assim, o que de fato aconteceu para
aparecerem esses conhecimentos que a gente utiliza para justificar? Eu acho que isso não
deve ser limitado, por exemplo, como foi a minha experiência, àquele momento do curso.
Claro que as discussões por trás das concepções de alguns conceitos... Mas claro que no
curso de formação a gente não tem tempo para trabalhar com tudo isso. Mas eu acho que
essa abordagem precisa ser construída, pelo menos a maneira, para o estudante ter
conhecimento da forma de fazer. Desde o início, Eu acho que o contato, assim, desde o
início. Não com discussões aprofundadas, como eu falei nesse instante, na discussão da
regra do octeto, mas nem que no início seja uma contextualização mais voltada para a
cronologia de alguns conhecimentos. Basta que o estudante seja um pouquinho observador
para ele começar a ver que as datas não estão batendo. Ele começa a pegar uma referência
lá e vê que as datas não estão batendo. Então, só para... Já há discussões acerca disso, mas
não é feita, é zero. Há discussões acerca disso, sim, na formação de alguns conhecimentos
que aparecem, alguns conceitos que aparecem. E que essas discussões estejam
amadurecendo, assim, de fato. Ainda na primeira metade da formação acho que essas
discussões já cabem. Discussões mais filosóficas acerca da própria etimologia desses
conceitos. Eu acho que isso precisa aparecer, até por que as referências apontam que os
problemas que os pesquisadores, os cientistas tiveram para propor são problemas, são
equívocos que aparecem lá na cabeça do estudante do ensino médio. Até o próprio
levantamento disso acaba ajudando na própria formação do professor, porque acaba
preparando o professor para aquilo que ele pode encontrar. Apesar de não parecer. A gente
está falando de História lá, de cientistas, mas esses equívocos e concepções equivocadas
acabam aparecendo no estudante lá. Claro que com as devidas proporções, mas isso é
apontado na literatura, então acho que lidar com essa abordagem é importante, sim, desde o
início. Claro que com um planejamento que não acabe nem subjugando a inteligência ou a
capacidade no final do curso, nem exigindo que ele tenha uma reflexão no início. E, às
vezes, o conceito que ele vai discutir está formado ainda. Às vezes é um conceito que o
estudante ainda não amadureceu, e aí como é que ele vai ter propriedade para discutir...
Assim, eu acredito que haja uma dificuldade para discutir um conceito, ou a história sobre
o conceito, as concepções do conceito o qual ele ainda está amadurecendo, no qual ele
ainda está trabalhando. Com o próprio amadurecimento adquirido lá chegaria um momento
em que isso seria trabalhado, em isso seria... Eu acho que ajuda bastante, inclusive, na
minha concepção, (...) pelo modo de fazer, dessa prática, da etimologia da prática. Eu acho
que o estudante não tem contato com o ver fazer: “Olha, eu posso fazer assim.” Eu acho
que é importante nesse sentido. Eu acho que um trabalho como o do senhor sendo
introduzido nos primeiros momentos, nessa abordagem de relacionar esses modelos. E
abrir um pouco a mente para aquilo que está no livro. E depois fazer uma abordagem,
assim, acho que mais para discutir esses conceitos específicos. Dizer: “Olha só como isso
foi sendo trabalhado”. Eu acho que tem um potencial que é meio sentido, assim, além do
que já tem, além do que já demonstrou, de aprimoramento, inclusive, de trabalho. Nesse
sentido eu acho que só tem a contribuir.
Quadro 55. Algo mais sobre a atividade exposto por Ari.
Ari sinaliza contribuições e que deveria na parte inicial do curso em vários momentos
utilizar-se da abordagem, não ficando limitado a um momento do curso, como ele teve. Cita
que a AC pode trazer os problemas que os cientistas estavam procurando resolver, aspectos
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também que aparecem na cabeça do estudante do nível médio e isto fazendo parte da
formação do professor pode auxiliar na sua futura profissão.
Verifica-se que no planejamento do ensino há uma utilização da AC, entretanto há uma
dificuldade em trabalhar com a abordagem em função de tempo e referências, mesmo assim
eles conseguem usar em alguns conceitos, inclusive avaliando que é possível a utilização em
outras disciplinas do ensino médio.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para responder à questão de pesquisa: qual o desenvolvimento conceitual de
licenciandos em química por meio de uma abordagem contextual? farei uma articulação entre
os resultados apresentados.
Utilizou-se de dados empíricos, numa abordagem qualitativa, por meio de uma ação
pesquisada, com a coleta se dando por entrevistas, questionários e observações, buscou-se
compreender o desenvolvimento conceitual de licenciandos em química por meio de uma
abordagem contextual, utilizando-se do conceito de ligação química, particularmente o
contexto a partir do estabelecimento do termo até a formulação do modelo do octeto.
Os estudantes inicialmente compreendiam que a regra do octeto não é a justificativa
para formar a ligação química, entretanto havia imprecisões com relação à questão energética
e articulação disto com o octeto, dois aspectos considerados pelo investigador. Partimos então
para abordar a gênese desse conceito, uma vez que ela não apareceu nas respostas e também
por ter conhecimento de que isso não é discutido em outro momento no curso e nem aparece
nos livros didáticos de Química Geral, onde é veiculado o conteúdo. Entendo que sobre essa
gênese o desenvolvimento dos estudantes se iniciou conforme a psicologia histórico-cultural.
Durante a execução da seqüência didática os estudantes explicitaram a relevância da
abordagem contextual conforme aponta também a literatura, ao mesmo tempo, tomaram
contato sobre um movimento da ciência química, particularmente do desenvolvimento do
conceito de ligação química.
A partir de uma avaliação após a seqüência didática evidenciou-se que houve uma
ampliação na compreensão dos estudantes de que atingir o octeto não é o motivo das ligações
químicas acontecerem, bem como que ao formar uma ligação química há uma diminuição de
energia, por meio de citações que incorporaram a gênese do conceito abordada em sala e
disponibilizada num texto didático. Isso reforçou um ponto de vista discutido na formação de
professores, que a introdução da abordagem contextual em sala de aula estimula uma visão
crítica do conhecimento, possibilitando ao indivíduo a compreensão da gênese dos conceitos e
teorias (SILVA e outros, 2010).
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Essas evidências também indicaram que os estudantes chegaram a uma prática social
final diferente da inicial, conforme a pedagogia histórico-crítica, em relação ao conceito e ao
seu ensino, influenciando na mediação didática desse conteúdo no ensino médio, quando da
atuação como professores.
O desenvolvimento conceitual no conteúdo investigado demonstrou que tal processo
pode se dar para qualquer conceito científico, considerando a prática social inicial,
problematização, instrumentalização, catarse e prática social final, incorporando a AC e
PsHC, para assim desenvolver uma atividade de aprendizagem em que o estudante no
processo de apropriação do conhecimento passe por uma síntese materializada, síntese
linguagem externa e síntese mental.

Partindo do nível de desenvolvimento atual dos estudantes, à epoca do início da
investigação, foi planejada e realizada uma atividade de ensino/aprendizagem sobre um
conceito, cuja atividade principal é profissional / de estudo. Várias ações foram realizadas
pelos estudantes, que por sua vez demandaram operações, possibiltando estes fazerem sínteses
materializada, linguagem externa e mental, demonstrando uma crescente conscientização da
atividade ao longo do processo demonstrada pelo uso de informações veiculadas durante um
momento formativo em sala de aula e num texto disponibilizado, conseguindo explicitar
adequadamente informações sobre o conceito contidas nestas situações, em outro momento
sem o uso do material, conseguiram explicitar adequadamente questões essenciais do
conceito, indicados na linguagem externa e em outro momento repetindo a compreensão,
indicando uma internalização dos aspectos conceituais investigados, característico de uma
ação mental.
Embora os estudantes já tivessem formalmente estudado o assunto no curso, o
desenvolvimento não para; sendo assim, era importante captar o nível de desenvolvimento
atual dos estudantes em relação ao conceito, para que estruturasse uma sequência didática
compatível com a ZDP de cada um deles. Isso foi feito considerando a hipótese que a AC
poderia contribuir com a continuidade do desenvolvimento conceitual destes. Assim, seria
necessário aprender sobre aspectos relacionados ao conceito, constituindo-se numa atividade
de aprendizagem de uma atualização conceitual, pois já tinham consciência sobre alguns
aspectos do conceito estudado, mas não sobre outros, então a AC mediada por alguém mais
experiente, no caso o PI, trouxe tal possibilidade. As ações e operações desenvolvidas pelos
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estudantes ao longo do processo, possibilitaram conscientizar-se sobre o processo de
formulação de modelos explicativos relacionados à um conceito que ajudaram a superar
imprecisões, bem como perceber a interferência do ser humano neste processo.
Nesse sentido a AC trouxe informações novas que contribuiram com a atualização
conceitual dos estudantes, possibilitando uma consciência adequada do conceito e uso para
analisar situações-problema. Isso criou a necessidade de confrontar a situação com a
informação obtida, que se confrontará com uma outra situação, no caso alguma imprecisão,
que

possibilita

dialeticamente

sair

da

síncrese,

passar

pela

análise,

usando

a

instrumentalização feita, chegando a uma nova síntese, digo nova, pois como foi uma
atualização conceitual, então já havia uma síntese inicial.
Quanto ao uso no ensino, como eram estudantes e tornaram-se professores de química,
então captar como ensinam e se usam a AC auxilia na compreensão do seu desenvolvimento,
pois o ensino de um conceito, implica ou pelo menos deve implicar numa consciência sobre
este, então daria subsídio para captar também um desenvolvimento conceitual sobre uma
outra perspectiva.
Assim temos três perspectivas relacionadas ao objetivo geral que se complementam,
contribuindo para compreender o desenvolvimento conceitual de licenciandos em química por
meio da abordagem contextual. Tal desenvolvimento passa conforme o referencial adotado
por uma aprendizagem, mediada neste caso pelo PI por meio de uma instrumentalização, ou
seja, de transmissão de conhecimento científico, suprindo algumas lacunas

no

desenvolvimento atual para que estes chegassem a um novo desenvolvimento atual. Isto foi
possibilitado pela AC realizada, pois esta mostrou o contexto de formulação de um conceito e
por meio da execução de uma série de ações intencionalmente colocadas foi-se desafiando os
estudantes a mostrarem como estavam compreendendo o conceito ensinado.
A investigação procurou contribuir na compreensão sobre a aprendizagem e o
desenvolvimento de adultos, particularmente licenciandos em química. Entendo como
possível a utilização do referencial teórico no ensino, em qualquer componente curricular da
formação inicial do licenciado, pois nestas são veiculados conceitos que tem sua gênese, mas
também na pesquisa aprofundando a sua articulação a um problema a ser investigado e na
extensão, dialogando com a comunidade de professores (as) da educação básica, constituindose numa formação continuada.
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APÊNDICE A - Apresentação do Projeto de Doutorado em Reunião do Colegiado em
12.03.10

DOUTORADO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA
DAS CIÊNCIAS – UEFS / UFBA

CONCEITO DE LIGAÇÃO QUÍMICA: ENSINO
E APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DO
LICENCIADO EM QUÍMICA

Orientando: Abraão Felix da Penha
Orientador: José Luis de Paula Barros Silva
Março - 2010

PREOCUPAÇÕES



Os conceitos químicos são desenvolvidos na formação do Licenciado em
Química e devem ser investigados.
Concepções dos estudantes, após nível básico: confusão entre a ligação
covalente e iônica; confusão entre ligação covalente e forças inter e
intramoleculares; a formação da ligação requer energia e sua quebra
libera energia; elétrons de uma ligação pi se movimentam realizando
uma figura de um oito ao redor do núcleo; a matéria é contínua e
propriedades macroscópicas atribuídas ao mundo microscópico
(FERNANDEZ; MARCONDES, 2006).

PROBLEMA
De que modo os estudantes de Licenciatura em Química
desenvolvem o conceito de ligação química numa
abordagem contextual?
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JUSTIFICATIVA










Nos últimos 15 anos as áreas de ensino, filosofia e história das ciências
têm se aproximado e têm havido manifestações favoráveis para que em
todos os níveis do ensino, as dimensões históricas e filosóficas da ciência
sejam incorporadas às iniciativas instrucionais (UFBA, 2008).
A história e a filosofia da ciência podem aproximar as ciências dos
interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da humanidade, tornando
as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste
modo, o desenvolvimento do pensamento crítico (MATTHEWS, 1994).
Muitos autores [...] consideram que as novas e verdadeiras dificuldades
detectadas são devidas a uma insuficiente consideração da natureza da
ciência nas estratégias de ensino, pelo que é necessário uma maior
atenção aos possíveis contributos da Filosofia da Ciência para o Ensino
da Ciência. (CACHAPUZ; PAIXÃO, 2003, p. 32)
A relevância da abordagem filosófica e/ou histórica do conhecimento
científico no ensino de Ciências é ressaltada por vários pesquisadores e
ela possibilita que o estudante compreenda quando, onde e porque esse
conhecimento foi produzido, percebendo a não neutralidade dessa
produção, além de desmistificar o papel do cientista (BARROS;
CARVALHO, 1998; FREIRE JUNIOR, 2002; GAGLIARD, 1988;
MATTHEWS, 1994, 1998; OKI, 2006).
Aprofundamento do debate epistemológico e sua influência sobre as
questões pedagógicas, entre os membros da comunidade da UNEB
envolvidos com a formação de professores de Química. (VARJÃO, 2008,
p. 108)

MÉTODO E CRONOGRAMA DA PESQUISA








Pesquisa-ação: curso de Licenciatura em Química da UNEB / DCET-I,
no componente Conteúdos de Química para o Ensino Médio, através do
desenvolvimento de uma seqüência didática no semestre 2010.2 sobre o
conceito de ligação química numa abordagem contextual e num
referencial teórico de aprendizagem histórico-cultural (escola de
Vygotsky).
Levantamento de concepções prévias de estudantes, que podem cursar
essa disciplina em 2010.2, sobre o conceito de ligação química, através de
entrevistas semi-estruturadas, durante os meses de março e abril de
2010.
Levantamento sobre o ensino e o uso do conceito de ligação química,
através de entrevistas semi-estruturadas dos professores das disciplinas
Química Geral, Química Inorgânica, Química Orgânica, Química
Analítica e Físico-Química, durante os meses de março e abril de 2010.
Construção de um texto didático no 1º semestre de 2010, baseando-se na
literatura pertinente e nas entrevistas realizadas com estudantes e
professores.
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MÉTODO E CRONOGRAMA DA PESQUISA









Desenvolvimento de uma seqüência didática no 2º semestre de 2010,
usando texto construído.
Observação participante da seqüência didática, utilizando anotações e
gravações de áudio.
Durante o semestre 2010.2, acompanharei alguns estudantes, extraclasse,
realizando entrevistas semi-estruturadas para colher informações sobre
o processo de ensino e de aprendizagem.
Elaboração de um texto didático para o ensino médio sobre ligação
química numa abordagem contextual, pelos estudantes, como uma das
formas de avaliação da seqüencia didática desenvolvida.
Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem ao término do
semestre letivo.
A análise dos dados será feita através da criação de categorias a partir
das informações coletadas, possibilitando assim uma resposta ao
problema de pesquisa.

REFERÊNCIAS













ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998, p. 164- 167
ANASTASIOU, Léa das G. C.; PIMENTA, Selma G. Docência no ensino superior. São Paulo:
Cortez, 2002, p. 161-174.
BARROS, M. A.; CARVALHO, A.M.P. A história da Ciência iluminando o ensino de visão.
Revista Ciência & Educação, v.5, n.1, p.83-94, 1998.
CACHAPUZ, A.; PAIXÃO, F. Mudanças na prática de ensino da química pela formação dos
professores em história e filosofia das ciências. Química Nova na Escola. São Paulo, n. 18, p.
31-36, nov. 2003.
DAVYDOV, V. V.; ZINCHENKO, V.P. A contribuição de Vygotsky para o desenvolvimento
da psicologia. In: Vygotsky em foco: pressupostos e desdobramentos. Campinas: Papirus, 1994,
p. 151-167.
DEMO, P. Pesquisa Participante: saber pensar e intervir juntos. 2ª ed. Brasília: Líber Livro,
2008.
FERNANDEZ, C; MARCONDES, M. E. R. Concepções dos estudantes sobre ligações
químicas. Química Nova na Escola, n.24, p. 20-24, 2006.
FREIRE JR, O. A relevância da filosofia e da história das Ciências para a formação dos
professores em ciências. In: Epistemologia e Ensino de Ciências. Salvador: Arcádia, 2002.

GAGLIARD, R. Como utilizar la historia de las ciências em la enseñanza de las
ciências. Enseñanza de las Ciências. v.6, n.3, p.291-296, 1988.

140

REFERÊNCIAS












KEMMIS, S.; MCTAGGART, R. Participatory action research: communicative action and
the public sphere. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Ed) The Sage Handbook of
qualitative research. Thousand Oaks: Sage, 2005, p. 559-604.
MACHADO, A. L.; PENHA, A. F.; SÁ, C. S. S.; VARJÃO, T. A. O conceito de unidade de
massa atômica no livro didático sob uma perspectiva histórica e filosófica da ciência. Salvador,
Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus I / UNEB, 2007 (mimeo).
MARX, Karl e ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007.
MATTHEWS, M. R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de
reaproximação. Tradução de Claudia Mesquita de Andrade. Caderno Catarinense de Ensino
de Física, v.12, n. 3, p.164-214, 1994.
________. In defense of modest goals when teaching about the nature of science. Journal of
Research in Science Teaching, v. 35, n. 2, p.168, 1998.
NICOLL, G. A report of undergraduates’ bondinmisconceptions. International Journal of
Science Education, v.23, p.707-730, 2001. NUÑEZ, I. B. Vygotsky, Leontiev e Galperin:
formação de conceitos e princípios didáticos. Brasília: Liber Livro, 2009.
OKI, M.C. A história da Química possibilitando o conhecimento da natureza da Ciência e uma
abordagem contextualizada de conceitos químicos: um estudo de caso numa disciplina do curso
de Química da UFBA. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2006.

REFERÊNCIAS










PENHA, Abraão F. Valência: Adjetivo ou Substantivo? Uma Visão de Professores,
de Livros Didáticos e de Estudantes do Curso de Licenciatura em Química da
Universidade Federal da Bahia. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e
História das Ciências), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005.
SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e
perspectivas Química Nova, v.25, Supl. 1, p. 14-24, 2002.
SZYMANSKI, H. Entrevista reflexiva: um olhar psicológico sobre a entrevista em
pesquisa. In: SZYMANSKI, H.; ALMEIDA, L. R.; PRANDINI, R. C. A. R. A
entrevista na pesquisa em Educação: a prática reflexiva. Brasília: Plano 2002, p. 961.
VARJÃO, Tatiana A. A Licenciatura em Química da UNEB: aspectos do currículo
que facilitam ou dificultam o percurso discente. Dissertação (Mestrado em Ensino,
Filosofia e História das Ciências), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.
VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ZEICHNER, K. M.; DINIZ-PEREIRA, J. E. Pesquisa dos educadores e formação
docente voltada para a transformação social. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 125,
p. 63-80, 2005.

141

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Estudantes
O Estudo do Ensino e da Aprendizagem do Conceito de Ligação Química na Formação do
Licenciado em Química (doravante referido como Estudo) é um projeto de pesquisa cujo objetivo é
compreender a visão dos estudantes de Licenciatura em Química da UNEB sobre o conceito de
ligação química, ensinado numa abordagem contextual (histórica e filosófica da ciência).
O Estudo é conduzido pelos professores Abraão Felix da Penha (UNEB) e José Luís de Paula Barros
Silva (UFBA), constituindo-se em trabalho de tese, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS.
O/A Sr/a. é convidado/a a participar do Estudo, o que envolve fornecer entrevista(s), ceder áudio e
imagens de atividades em sala de aula e participar de avaliações conduzidas pelo pesquisador do
Estudo.
As entrevistas e as atividades em sala de aula serão gravadas e transcritas para obtenção de
informações necessárias à pesquisa. As gravações e transcrições serão guardadas em segurança até
o fim do Estudo, quando serão destruídas.
Sua participação é inteiramente voluntária, sem qualquer pagamento. O/A Sr/a. poderá deixar de
responder a qualquer pergunta durante a entrevista, atividade em sala de aula ou avaliação, bem
como deixar de participar da pesquisa a qualquer momento.
Todas as informações obtidas do/a Sr/a. serão confidenciais, às quais só terão acesso os
pesquisadores do Estudo. Serão usadas apenas para os fins da pesquisa. A publicação dos
resultados da pesquisa poderá conter trechos das entrevistas, das gravações de áudio em sala de
aula e das avaliações, porém, mantendo sigilo a respeito da real identidade dos entrevistados.
Quando necessário, serão empregados nomes fictícios e/ou codificados para identificar os
entrevistados.
Caso concorde em participar desta pesquisa, por favor, preencha a tabela das informações abaixo e
assine este documento.
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é assinado em duas vias, uma para o/a Sr/a e
outra para o Estudo. Caso deseje maiores esclarecimentos, solicitar ao entrevistador.
Declaro que compreendi as informações apresentadas neste documento e dei meu consentimento
para participação no Estudo.
Nome
Telefone(s)
E-mail
Salvador, ___ / ___ / _______.
Assinatura:___________________________________________________________________
Entrevistador/a
Assinatura
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Professores

O Estudo do Ensino e da Aprendizagem do Conceito de Ligação Química na Formação do
Licenciado em Química (doravante referido como Estudo) é um projeto de pesquisa cujo objetivo é
compreender a visão dos estudantes de Licenciatura em Química da UNEB sobre o conceito de
ligação química, ensinado numa abordagem contextual (histórica e filosófica da ciência).
O Estudo é conduzido pelos professores Abraão Felix da Penha (UNEB) e José Luís de Paula Barros
Silva (UFBA), constituindo-se em trabalho de tese, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS.
O/A Sr/a. é convidado/a a participar do Estudo, o que envolve fornecer entrevista(s) ao pesquisador
do Estudo a respeito do ensino e da aprendizagem do conceito de ligação química. As entrevistas
serão gravadas e transcritas para obtenção de informações necessárias à pesquisa. As gravações e
transcrições serão guardadas em segurança até o fim do Estudo, quando serão destruídas.
Sua participação é inteiramente voluntária, sem qualquer pagamento. O/A Sr/a. poderá deixar de
responder a qualquer pergunta durante a entrevista, bem como deixar de participar da pesquisa a
qualquer momento.
Todas as informações obtidas do/a Sr/a. serão confidenciais, às quais só terão acesso os
pesquisadores do Estudo. Serão usadas apenas para os fins da pesquisa. A publicação dos
resultados da pesquisa poderá conter trechos das entrevistas, porém, mantendo sigilo a respeito da
real identidade dos entrevistados. Quando necessário, serão empregados nomes fictícios e/ou
codificados para identificar os entrevistados.
Caso concorde em participar desta pesquisa, por favor, preencha a tabela das informações abaixo e
assine este documento.
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é assinado em duas vias, uma para o/a Sr/a e
outra para o Estudo. Caso deseje maiores esclarecimentos, solicitar ao entrevistador.
Declaro que compreendi as informações apresentadas neste documento e dei meu consentimento
para participação no Estudo.
Nome
Telefone(s)
E-mail
Salvador, ___ / ___ / _______.
Assinatura:___________________________________________________________________

Entrevistador/a
Assinatura
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APÊNDICE D - Entrevista com estudantes para levantamento de concepções prévias à
sequência didática

1 - Qual (ais) livro(s) didático(s) você consulta (ou) para estudar o conteúdo LQ? Explique a
escolha.
2 – Como você usa o conceito de ligação química (LQ) ao longo do seu curso de Licenciatura
em Química? Explique.
3 – Um artigo de 2006 da Química Nova na Escola, Concepções dos estudantes sobre ligação
química, traz algumas ideias de estudantes que diferem das aceitas pela comunidade
científica. Como você interpreta as seguintes ideias dos estudantes trazidas pelo artigo?
3.1. A formação da ligação absorve energia e sua quebra libera energia. Explique.
3.2. As ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra do octeto. Explique.
3.3. Confusão entre ligação iônica e covalente ao compreender o composto iônico formado
por estruturas discretas, semelhantes a compostos moleculares. Explique.
4 – Você acha que poderia ocorrer confusão com a compreensão da ligação metálica?
Explique.
5 – Como você explicaria, usando o conceito de ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm:
a)

NaCl(s)

b)

HCl(g)

c)

Na(s)

Na explicação procurar verificar a teoria de ligação química usada.
6 – Você acha importante o ensino do conceito de LQ? Justifique.
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APÊNDICE E – Questionário aplicado com estudantes para levantamento de
concepções prévias a seqüência didática

UNEB
COMPONENTE CURRICULAR:
NOME:
1-Relacione formação da ligação química, energia e estabilidade.
2-Represente microscopicamente, através de desenhos, os seguintes sistemas:
a) NaCl (s)
b) HCl (g)
c) Na(s)
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APÊNDICE F – Apresentação da sequência didática sobre ligação química numa
abordagem contextual

Universidade do Estado da Bahia

LIGAÇÃO QUÍMICA NUMA
ABORDAGEM CONTEXTUAL

Abraão Felix da Penha – UNEB
afpenha@uneb.br
Salvador – 2010.2
1

OBJETIVOS




Associar a formação da ligação química
com a energia.
Diferenciar ligação iônica, covalente e
metálica.
Diferenciar algumas teorias de ligação
química.

2
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I - INTRODUÇÃO
-

-

A filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia; a história da
ciência sem a filosofia da ciência é cega. (LAKATOS, 1993, p.107)
Pretende-se aqui utilizar uma abordagem contextual, no caso a
história e a filosofia da ciência, em particular da química, para
contribuir com a aprendizagem do conceito de ligação química dos
estudantes do ensino superior em química, particularmente do
licenciado, uma vez que a literatura (TABER, 1997; NICOLL,
2001; FERNANDEZ; MARCONDES, 2006) traz uma série de
concepções de estudantes diferentes das aceitas pela comunidade
científica.
Num curso de formação inicial de professores devemos estar atentos
para essa situação, pois o futuro professor de química irá se
deparar com esses estudantes, ou ele mesmo ser o estudante com
tais compreensões, já que a literatura aborda concepções de
estudantes do nível básico e superior de química. Então, deve ser
veiculada a tentativa de superação desse problema, planejando
estratégias compatíveis.

3

II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA
Processo de transformação
H2O(s)  H2O(l)  H2O(g)  H2(g) + ½ O2(g)  2 H(g) + O(g)
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS


DEPENDEM

INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS



TIPOS



LIGAÇÕES QUÍMICAS FORÇAS INTERMOLECULARES /
ÍON-MOLÉCULA

4
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II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA
- As ligações químicas envolvem valores de energia que ultrapassam em
torno de 41,8 KJ/mol.
- As forças intermoleculares e as forças íon-molécula menores que esse
valor.
(MAHAN, 1972)

5

II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA




O termo ligação química foi usado pela primeira vez por Butlerov (18281886) em seu primeiro trabalho dedicado à teoria da estrutura química,
em 1861, ele formulou seu ponto de vista relacionado às características dos
átomos e às estruturas químicas dos compostos:
A cada divisão elementar, diz ele referindo-se a um átomo, é dada uma
certa quantidade de poder que produz fenômenos químicos (afinidade).
Quando um composto químico é formado, parte desse poder ou sua
quantidade total, é consumido (ligado, convertido numa nova forma).
(BUTLEROV, 1953, p. 71 apud FAYERSHTEIN, 1980, p. 52, tradução
nossa)

6
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II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA
Pelo termo ligação, eu pretendo meramente dar uma expressão mais
concreta para o que tem recebido vários nomes de diferentes químicos, tais
como uma atomicidade, uma força atômica, e uma equivalência. Um
monodo é representado como um elemento tendo uma ligação, como um
diodo como um elemento que possui duas ligações, etc. Raramente é
necessário observar que por este termo eu não pretendo convir a idéia de
qualquer material de conexão entre os elementos de um composto, as
ligações realmente segurando os átomos de um composto químico, assim
como manda suas características, muito mais como aquelas as quais
conectam os membros do nosso sistema solar. (FRANKLAND, 1866, p.
377-8 apud RUSSEL, 1971, p. 90)

7

II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA


A definição anterior traz um modelo para ligação química associado ao sistema
solar, que posteriormente, início do século XX, aparecerá na idéia de átomo
fruto dos trabalhos de Thomson e Rutherford, inicialmente e posteriormente no
de Bohr que apresenta estudos elaborados por Langmuir e Burry (MELO,
2002).



EAB = ZAZBe2
4¶ɛºdAB

(JUSTI, ....

8
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II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA
Energia
Potencial
(kJ/mol)

0

Comprimento de ligação

- 458
0,074

Distância internuclear (nm)

Energia necessária para romper um mol da ligação H-H (entre os átomos de hidrogênio)

9

II – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA,
INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA


Esse modelo explica a formação de uma ligação química com a
conseqüente estabilização do sistema devido a perda de energia

.

10
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III – PROPRIEDADES DAS SUBSTÂNCIAS E
LIGAÇÕES QUÍMICAS
NaCl(s)

HCl(g)

Na(s)

Ponto de fusão(oC)

800,4

-111

97,5

Densidade (g/cm3)

2,163

1,268
(rel. ao ar/0 oC )

0,97 (20 oC)

Não; Conduz nas
fases líq. e aq.

Não; Conduz na
fase aq.

Conduz

SUBSTÂNCIA

Condutividade

(PERRY; CHILTON, 1980)

11
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IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA
LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS
Ciclo de Born-Haber








Na (s)  Na (g)
½ Cl2 (g)  Cl (g)
Na (g)  Na+ (g) + e-

Energia de sublimação = 26 Kcal/mol
1/2 Energia de dissociação = 29 Kcal/mol
1a Energia de Ionização = 118 Kcal/mol
1a Energia de Ionização Cl = 278,8 Kcal/mol
Cl (g) + e  Cl (g)
Afinidade Eletrônica = -87 Kcal/mol
Afinidade Eletrônica Na = -19 Kcal/mol
Na+ (g) + Cl- (g)  NaCl (s)
Energia Reticular = -184 Kcal/mol
Na (s) + 1/2Cl2 (g) 

NaCl (s) Energia de formação = -98 Kcal/mol

12

IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA
LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS

(Pauling, 1965, p. 5)
13
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IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA
LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS

(PAULING, 1965, p. 518)

14

IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA
LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS
H(g) + Cl(g)  HCl (g)
Kcal/mol

Energia de formação da ligação = - 103

1a Energia de Ionização H= 314 Kcal/mol
1a Energia de Ionização Cl = 278,8 Kcal/mol
Afinidade Eletrônica Cl = -87 Kcal/mol
Afinidade Eletrônica H = - 17,3 Kcal/mol
H..Cl

H - Cl

15
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IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA
LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS
1a Energia de Ionização Na = 118 Kcal/mol
Afinidade Eletrônica Na = -19 Kcal/mol
Na (g)  Na (s)

Energia de ressublimação = - 26 Kcal/mol

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

16

V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Dualismo eletroquímico (~ 1810) proposta por Berzelius
-Regra dos oito (~ 1902) proposta por Abegg
-Transferência de elétrons
•
•

Thomson (1904)
Kossel (1916)

(CHAMIZO et al,1991, p. 214)

17
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Modelo Atômico Thomson (1907)

(CHAMIZO et al,1991, p. 126)

18
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Modelo de Compartilhamento de Thomson (1907)

(LEWIS, 1966, p. 74)

19

V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I

-Compartilhamento de elétrons
Stark (~ 1908)

(CHAMIZO et al,1991, p. 211)

20
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Bohr (1913)

(CHAMIZO et al,1991, p. 211)

21

V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Bohr demonstrou sua grande estabilidade e calculou sua
energia de formação em 264 KJ/mol.
(CHAMIZO et al,1991, p. 211)
Kossel (1916)
Propõe modelo análogo ao de Bohr
22
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Lewis (1916)

(CHAMIZO et al,1991, p. 216)

23

V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Compartilhamento de elétrons
Lewis (1916)

(CHAMIZO et al,1991, p. 218-219)

24
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA
LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I
-Regra do octeto ( ~ 1917) proposta por Langmuir
-Estabilidade
* energética
* eletrônica

25
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I - INTRODUÇÃO
A utilização dos materiais permeia a historia da humanidade, atendendo as mais variadas
necessidades, tais como: produção de vasilhames para estocagem de substâncias ou para decoração,
obtenção de energia elétrica, produção de metais etc.
Entender as propriedades dos materiais e as transformações que eles podem sofrer constitui o
objeto da química. A compreensão da matéria passa por um processo de elaboração de concepções,
tendo, portanto uma história.
Concordando com o posicionamento que: “a filosofia da ciência sem a história da ciência é
vazia; a história da ciência sem a filosofia da ciência é cega” (LAKATOS, 1993, p.107), pretende-se
utilizar uma abordagem contextual, no caso a história e a filosofia da ciência, em particular da
química, para contribuir com o ensino e a aprendizagem do conceito de ligação química dos estudantes
do ensino superior em química, particularmente do licenciado, uma vez que a literatura (TABER,
1997; NICOLL, 2001; FERNANDEZ; MARCONDES, 2006) traz uma série de concepções de
estudantes diferentes das aceitas pela comunidade científica.
Algumas destas concepções são: confusão entre a ligação covalente e iônica, ao considerar
que o composto iônico é formado por estruturas discretas como os moleculares; a formação da ligação
requer energia e sua quebra libera energia; as ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra
do octeto (FERNANDEZ; MARCONDES, 2006). Compreende-se, então que tal abordagem pode
contribuir na superação destas concepções.
Num curso de formação inicial de professores devemos estar atentos para essa situação, pois o
futuro professor de química irá se deparar com esses estudantes, ou ele mesmo ser o estudante com
tais compreensões, já que a literatura aborda concepções de estudantes do nível básico e superior de
química. Então, deve ser veiculada a tentativa de solucionar esse problema, planejando estratégias
compatíveis.
No caso, se elaborou um texto didático, como apoio para o trabalho em sala de aula do nível
superior, com os seguintes objetivos:
1 - Associar a formação da ligação química com a energia.
2 - Diferenciar ligação iônica, covalente e metálica.
3 - Diferenciar as teorias de ligação química.

O texto está dividido em duas partes, na Parte I aborda-se a relação entre a transformação da
matéria, as interações interpartículas11 e a energia, bem como a formação da ligação química e a
11

Esse termo eu tomei contato pela 1ª vez com a Profa. Bárbara Moreira, da disciplina Química Geral
I do curso de Licenciatura em Química da UNEB, que por sua vez passou a usar fruto do diálogo com
os professores Petronílio Cedraz (aposentado da UNEB e professor da UFBA) e Adelaide Viveiros.
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questão energética e conclui-se com alguns modelos explicativos sobre a ligação química dentro de
uma visão clássica, mas sinalizando aspectos da transição para a visão quântica, abordada na Parte II.

II - TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA, INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS E
ENERGIA
Acompanhe o processo de aquecimento da água sólida:

H2O(s)



H2O(l)  H2O(g)  H2(g) + ½ O2(g)  2 H(g) + O(g)

À medida que se fornece energia ao sistema as partículas vão se afastando. O processo
inverso, a aproximação das partículas, implicará na diminuição da energia do sistema, estabilizando-o
a uma dada temperatura e pressão. Esse afastamento e aproximação das partículas influenciam nas
propriedades físicas e químicas da matéria, tais como ponto de fusão, condutividade elétrica,
reatividade, acidez etc. No Esquema 1 é mostrada uma relação entre as propriedades dos materiais e as
interações interpartículas e uma classificação das interações.
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS



DEPENDEM

INTERAÇÕES INTERPARTÍCULAS


LIGAÇÕES QUÍMICAS

TIPOS

FORÇAS INTERMOLECULARES12

Esquema 1. Relação entre propriedades dos materiais, interações interpartículas e tipos de
interações.
As interações interpartículas envolvem uma ampla faixa de valores de energia. A força da
ligação será maior quanto mais energia for liberada na sua formação ou absorvida na sua quebra. As
ligações químicas envolvem valores de energia que ultrapassam 41,8 KJ/mol (MAHAN, 1972)
enquanto as forças intermoleculares valores menores.
Nesse texto abordaremos as interações do tipo ligação química. Esse conceito é proposto numa
época em que as sínteses de compostos dominavam a Química e compreender como se dava a
transformação de uma substância e a estrutura molecular dela eram os principais objetivos. Então, uma
série de conceitos aparece nesse contexto, dentre eles o de ligação química.
O termo ligação química foi usado pela primeira vez por Butlerov (1828-1886) em seu
primeiro trabalho dedicado à teoria da estrutura química, em 1861, ele formulou seu ponto de vista
relacionado às características dos átomos e às estruturas químicas dos compostos:

Esse termo é proposto pela Profa. Bárbara para unificar as interações intermoleculares/íonmolécula/átomo – átomo (envolvendo apenas gás nobre). Aqui eu uso de forma mais abrangente,
incluindo as interações cátion-ânion, átomo-átomo (excetuando gás nobre com gás nobre) e cátionelétron, semelhante com o que consta do programa do componente curricular Química Fundamental
I, ministrada para os cursos de Química da UFBA.
12

Estão sendo chamadas forças intermoleculares, as interações entre moléculas, entre íon-molécula
e entre átomo-átomo (envolvendo apenas gás nobre).
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A cada divisão elementar, diz ele referindo-se a um átomo, é dada uma certa
quantidade de poder que produz fenômenos químicos (afinidade). Quando um
composto químico é formado, parte desse poder ou sua quantidade total, é
consumido (ligado, convertido numa nova forma). (BUTLEROV, 1953, p. 71 apud
FAYERSHTEIN, 1980, p. 52, tradução nossa)

Além disso, ele afirma que a afinidade química é expressa em números inteiros e a afinidade
do hidrogênio assume o mínimo desse poder. Nessa visão é feita uma distinção entre átomo livre,
associado à afinidade e átomo ligado, associado à ligação química (ibid.).
Outro a se pronunciar sobre ligação química foi Frankland, em 1866, num artigo onde ele
procura distinguir esse termo de outros, da seguinte forma:
Pelo termo ligação, eu pretendo meramente dar uma expressão mais concreta para o
que tem recebido vários nomes de diferentes químicos, tais como uma atomicidade,
uma força atômica, e uma equivalência. Um monodo é representado como um
elemento tendo uma ligação, como um diodo como um elemento que possui duas
ligações, etc. Raramente é necessário observar que por este termo eu não pretendo
convir a idéia de qualquer material de conexão entre os elementos de um composto,
as ligações realmente segurando os átomos de um composto químico, assim como
manda suas características, muito mais como aquelas as quais conectam os membros
do nosso sistema solar. (FRANKLAND, 1866, p. 377-8 apud RUSSEL, 1971, p. 90,
tradução nossa)

Importante observar que nessa definição aparece o número de ligações feitas pelo elemento,
bem como a ligação como uma atração à distância, sem um contato físico. Nessa época a idéia de
átomo ainda não estava consolidada na comunidade cientifica e não havia acontecido a detecção do
elétron e do próton. O termo monodo, diodo etc. posteriormente será chamado de monovalente,
divalente etc, ainda usados, mas associado a número de elétrons transferidos ou compartilhados
Essa definição traz um modelo para ligação química associado ao sistema solar, que
posteriormente, início do século XX, aparecerá na idéia de átomo fruto dos trabalhos de Thomson e
Rutherford, inicialmente e posteriormente no de Bohr que apresenta estudos elaborados por Langmuir
e Burry (MELO, 2002).
Atualmente, após o estabelecimento do modelo de átomo proposto por Bohr com prótons no
núcleo e elétrons em órbitas quantizadas, pode-se definir ligação química como uma resultante de
forças atrativas entre prótons e elétrons e forças repulsivas entre prótons e prótons e entre elétrons e
elétrons, conforme esquema 2. Diferente da interação que mantém conectados os membros do sistema
solar como aparece na definição de Frankland, de natureza gravitacional.

Forças de atração

↔

Forças de repulsão

......
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Esquema 2. Representação das interações eletrostáticas atrativas e repulsivas.
Para o exemplo do Esquema 2 onde estão representados átomos de hidrogênio com 1 próton e
1 elétron verifica-se que as forças atrativas superam as repulsivas daí uma maior possibilidade de
formar a ligação à medida que os átomos estão mais próximos, porém até um certo limite, pois senão
passam a prevalecer as forças repulsivas, como será abordado no Esquema 3. Há energia associada a
esse processo. A energia associada ao movimento é a energia cinética que depende da massa e
velocidade da partícula. A energia associada à interação (atração e repulsão) é a energia potencial que
depende da posição de uma partícula em relação à outra. A energia potencial elétrica é expressa pela
lei de Coulomb:



q1  q 2
r

A atração ou repulsão ocorre à distância, sem necessidade das partículas se tocarem. Assim, a
energia potencial elétrica é proporcional ao produto das cargas (q1 e q2) e inversamente proporcional á
distância (r) entre elas. A energia potencial devido às atrações tem sinal negativo e às repulsões tem
sinal positivo. A energia total do sistema é a soma das energias cinética e potencial.
O esquema 3 mostra o gráfico de energia potencial x distância internuclear para a molécula do
H2. Com a aproximação dos átomos as forças atrativas aumentam, mas a partir de um determinado
ponto, as forças repulsivas passam a preponderar. No ponto em que essas forças se igualam, a energia
potencial do sistema atinge seu valor mais baixo, chamada energia de ligação a uma distância entre os
átomos chamada comprimento de ligação. Nessa situação forma-se uma ligação química.
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Energia
Potencial
(kJ/mol)

0

Comprimento de ligação

ǀ- 458 ǀ
0,074

Distância internuclear (nm)

Energia necessária para romper um mol da ligação H-H (entre os átomos de hidrogênio)

Esquema 3. Gráfico de energia potencial x distância internuclear.
Esse modelo explica a formação de uma ligação química com a conseqüente estabilização do sistema
devido à perda de energia. Na próxima seção trataremos da relação entre as propriedades das
substâncias e as ligações químicas.

III – PROPRIEDADES DAS SUBSTÂNCIAS E LIGAÇÕES QUÍMICAS
Como abordado na seção anterior, E6squema 1, há uma dependência das propriedades dos
materiais das interações interpartículas. Nesta seção associaremos essa relação com um tipo de
interação química, as ligações químicas. Os materiais aqui tratados serão substâncias. Observemos as
propriedades das substâncias constantes da Tabela 1.

TABELA 1 – Propriedades físicas de algumas substâncias
SUBSTÂNCIAS

NaCl (s)*

HCl (g)*

Na (s)*

Ponto de fusão (oC)**

800,4

-111

97,5

Densidade (g/cm3)**

2,163

1,268 (rel. ao ar/0 oC)

0,97 (20 oC)

Não; Conduz nas fases

Não; Conduz na fase

Conduz

líquida e aquosa

aquosa

Condutividade
elétrica

o

* Estados físicos a T = 25 C e P = 1 atm
** Propriedades físicas retiradas de Perry e Chilton (1980)
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A partir do conjunto de propriedades das substancias verifica-se que as interações
interpartículas devem ser diferentes, pois tem o NaCl(s) com ponto de fusão e densidade maiores que
as demais; o HCl(g) com essas propriedades menores que as demais e o Na(s) apresentando
condutividade elétrica neste estado físico, diferenciando-se das demais. A partir desses dados podemos
propor três modelos para as ligações químicas, hoje conhecidas como ligação iônica, ligação covalente
e ligação metálica.
Na próxima seção relacionaremos a formação de cada tipo de ligação química com a energia e
a organização das partículas.

IV – RELACIONANDO A FORMAÇÃO DA LIGAÇÃO QUÍMICA, A ENERGIA E A
ORGANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS

Serão utilizados os valores de energia de ionização, afinidade eletrônica, energia reticular e o
ciclo de Born-Haber para relacionar a formação da ligação química, a energia e a organização das
partículas articulando-as com as propriedades abordadas na seção anterior. Os itens a seguir tratarão
de cada uma das substâncias da Tabela 1.
O ciclo de Born-Haber se baseia na lei de Hess13 e é utilizado para descrever a formação ou
não de compostos iônicos em termos energéticos.
1 – Formação do NaCl (s)

Para abordar a formação do NaCl(s) será montada a reação de formação nas condições padrão
(25 oC e 1atm) 14 :
Na (s) + ½ Cl2 (g) →

NaCl (s)

Energia de formação = -411 KJ/mol

O ciclo de Born-Haber para essa reação é montado com as seguintes etapas:
Na (s) → Na (g)

Energia de sublimação = 108 KJ/mol

½ Cl2 (g) → Cl (g)

1/2 Energia de dissociação = 121 KJ/mol

Na (g) → Na+ (g)

+ e-

1a Energia de Ionização = 495 KJ/mol

Cl (g) + e- → Cl- (g)

Afinidade Eletrônica = -348 KJ/mol

Na+ (g) + Cl- (g) → NaCl (s)

Energia Reticular = -787 KJ/mol

13

Os reagentes ao serem convertidos em produtos, quer a reação se dê numa só etapa ou numa
série de etapas, têm a mesma variação de entalpia (CHANG, 1994).
14

Os valores de energia utilizados foram retirados de Russel, 1994, p. 353.
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Somando-se essas etapas chega-se reação de formação equacionada acima com a mesma
energia:
Na (s) + ½ Cl2 (g) → NaCl (s)

Energia de formação = -411 KJ/mol

A partir dos valores de energia de ionização verifica-se que o 1 mol de átomos de sódio perde
1mol de elétrons, pois apresenta a 1ª energia de ionização menor do que 1 mol de átomos de cloro,
cuja 1ª energia de ionização é 1251 KJ/mol 15. Por sua vez, a partir dos valores de afinidade eletrônica,
é mais fácil 1 mol de átomos de cloro receber 1 mol de elétrons, pois a energia liberada no processo
(afinidade eletrônica) é maior do que a 1iberada na adição de 1 mol de elétrons a 1 mol de átomos de
sódio, no caso 53 KJ/mol 16.
Observando a energia envolvida em cada etapa, aquela que envolve a maior liberação de
energia e que mais influenciará na energia de formação do NaCl(s) é onde envolve a formação do
sólido a partir dos íons no estado gasoso. Essa etapa é a principal responsável pela estabilidade do
sistema.

Vale ressaltar que na etapa da ionização o cátion Na+ é menos estável que o átomo de
Na, já que no processo há absorção de energia. A espécie iônica apresenta 8 elétrons na última
camada e não é estável como aparece na concepção de estudantes ao pensar o octeto como o
responsável pela formação da ligação química e conseqüente estabilização do sistema. Para a
etapa da adição de elétron ao Cl para formar o Cl-, o ânion é mais estável do que o átomo,
pois houve liberação de energia no processo. A espécie iônica também apresenta 8 elétrons na
última camada. Ocorre que a ligação química não é formada nessas etapas de formação de
cátion e anion e sim quando eles se atraem formando o sólido e liberando 787 KJ/mol.
Há um problema nesse caso que é a estabilidade, conceito associado à diminuição de energia
de um sistema, com a configuração eletrônica, ou seja, quando ocorre a formação da ligação química
como fica a eletrosfera dos átomos envolvidos. Ocorre que no processo de construção do conceito de
ligação química, a partir do estabelecimento do próton e do elétron, como constituintes do átomo,
constata-se o uso da estabilidade associada à configuração eletrônica, como será abordado na próxima
seção. Ou seja, na própria comunidade científica há a utilização do mesmo termo com dois
significados.
A ligação formada entre os íons positivos e negativos é chamada de ligação iônica (o processo
de estabelecimento do nome será tratado na próxima seção).

15
16

Conforme Chang, 1994, p. 338.
Conforme Chang, 1994, p. 341.
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A Figura 1 mostra uma representação da eletrosfera do Na+ e Cl-. Essa representação utiliza
uma abordagem quântica, pois utiliza a representação da nuvem eletrônica (na Parte II discutiremos
uma abordagem quântica da ligação).

Na+

Cl-

Figura 1. Representação das eletrosferas do Na+ e Cl- (adaptada de Pauling, 1965, p. 518).
O raio do cátion Na+ é menor do que o raio do ânion Cl-. Eles medem respectivamente, 0,95 e
1,81 Å17. A interação entre os íons se dá em todas as direções, como eles possuem cargas opostas
haverá uma preponderância de forças atrativas, fazendo com que forme uma estrutura coesa, o retículo
cristalino, caracterizando o estado sólido. A Figura 2 mostra essa organização.
No retículo formado, cada cátion Na+ (esfera menor) atrai 6 ânions Cl- (esfera maior) e viceversa, ficando numa proporção 6:6 ou 1:1, porém sem formar uma estrutura discreta (molécula, por
exemplo) mas uma célula unitária (neste caso cúbica) que se repetirá conforme os limites físicos do
material. Essa é a estrutura resultante do processo de formação do composto, conforme análise
energética feita anteriormente.

Figura 2. Representação do retículo cristalino do NaCl (conforme trabalho de W. Barlow, Z.
Krist. 29, 433 (1898) apud Pauling, 1965, p. 5).

17

Valores retirados de Pauling, 1965, p. 526.
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Esse tipo de arranjo explica o alto ponto de fusão, constante da Tabela 1, em função da atração
muito forte entre os íons gasta-se uma maior energia para romper o retículo cristalino, transformando
na fase liquida. Também ocupará um menor volume para uma mesma massa, ocasionando uma maior
densidade. A ausência de cargas livres, dificulta a condutividade elétrica, sendo facilitada quando
rompe o reticulo, por fusão ou por dissolução em água.
2 – Formação do HCl (g)

Para analisar a formação do HCl (g), do ponto de vista energético, usaremos a reação entre
átomos de H e Cl, pois pelas propriedades dessa substancia constante na Tabela 1 ela não é explicada
pelo modelo da ligação iônica, então não será usado o ciclo de Born-Haber. A representação é feita a
seguir:
H (g)

+ Cl (g) →

HCl (g)

Energia de formação da ligação = - 431 KJ/mol 18

Observa-se pela informação acima que a formação do composto e consequentemente de sua
ligação libera energia, estabilizando-o.
Pelos valores da 1ª energia de ionização de H e Cl, 1312 e 1165 KJ/mol, respectivamente,
retirar um elétron do átomo de H é mais difícil do que do Cl, por outro lado as afinidades eletrônicas
do H e Cl são -72 e - 364 KJ/mol, significando ser mais fácil adicionar um elétron ao Cl do que ao H.
Portanto, pelas características atômicas há uma impossiblidade de uma transferência de elétrons, como
com o Na e o Cl.
O modelo proposto para a ligação entre os átomos de H e Cl é o da ligação covalente, onde há
um compartilhamento de elétrons numa região internuclear, conforme representado a seguir: H : Cl.
O par fica mais deslocado para o Cl devido a sua maior eletronegatividade.
Nesse modelo há formação de moléculas de HCl (estruturas discretas). Essas moléculas se
atraem através de forças intermoleculares. Ocorre que, embora a ligação covalente tenha uma energia
de 431 KJ/mol, a interação entre as moléculas é fraca quando comparada a ela, tendo como
conseqüência um baixo ponto de fusão, conforme consta da Tabela 1, e um baixo ponto de ebulição,
ocasionando a 25º C e 1 atm a substância ser gasosa.
Essas interações fracas entre as moléculas também ocasionam uma baixa densidade do HCl(g).
Além disso as cargas não estão livres, daí ser mau condutor, sendo que ao ser dissolvido em água
haverá a formação de cargas livres, pois conduz em fase aquosa, enquanto no estado líquido não
conduz, então isso confirma a pouca possibilidade de ter ligação iônica, já que o composto iônico
conduz nesse estado.

18

Conforme Russel, 1994, p. 378.
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3 – Formação do Na (s)

Para analisar a formação do Na (s) estrutura-se abaixo o processo a partir dos átomos:
Na (g) → Na (s)

Energia de sublimação = - 109 KJ/mol

Observa-se que há diminuição de energia quando da formação da ligação no estado sólido,
estabilizando o composto em relação aos átomos.
Pelos valores da 1ª energia de ionização do Na, 493 KJ/mol e afinidade eletrônica, -79 KJ/mol,
observa-se uma pouca probabilidade do átomo de Na perder elétron para outro átomo de Na. Aliado a
isso as propriedades do Na(s) constantes da Tabela 1, diferem em alguns aspectos dos demais
compostos, significando que os modelos da ligação iônica e o da ligação covalente não são adequados
para explicá-las, propondo-se então um outro modelo, a ligação metálica.
Nesse modelo os elétrons ficam deslocalizados em torno dos cátions, formados pela saída dos
elétrons da última camada dos átomos de sódio. Há uma atração entre esses elétrons e o conjunto de
cátions, liberando energia que compensa a necessária para ionizar os átomos. A Figura 3 ilustra a
representação da ligação.
A atração cátions-elétrons possibilita uma aproximação entre as partículas ocasionando um
ponto de fusão e uma densidade relativamente altos, ocasionando a substância ser sólida a 25ºC. A boa
condução deve-se aos elétrons deslocalizados (cargas livres).

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Na1+

Figura 3. Distribuição eletrônica esquemática (região cinza) em um metal alcalino. Neste tipo de
material, os elétrons se distribuem quase uniformemente pelas regiões intersticiais.
Essa seção procurou mostrar a partir das propriedades das substâncias e das propriedades
atômicas 3 modelos de ligações químicas. Não se pretendeu a partir desses exemplos fazer grandes
generalizações, mas explicitar algumas diferenças entre os compostos e para entendê-las fez-se o uso
deles. Procurou evidenciar também que independente do tipo de ligação há uma liberação de energia
no seu processo de formação.
Na próxima seção iniciaremos uma discussão mais aprofundada sobre o processo de
compreensão das ligações químicas.
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V – MODELOS EXPLICATIVOS DA LIGAÇÃO QUÍMICA – PARTE I

Nessa seção serão colocadas de forma cronológica algumas idéias explicativas da ligação
química. Optou-se por iniciar a partir da detecção do elétron e próton, pois atende aos objetivos
colocados na Introdução, não significando que não tenham existido outras, porém a compreensão da
ligação química vem ocorrer num nível microscópico com a incorporação das partículas subatômicas
(prótons e elétrons).
Os modelos de ligação química propostos estão associados a um modelo de átomo. Nesse
sentido um primeiro modelo de átomo que leva em consideração a existência de prótons e elétrons é o
do irlandês William Thomson Kelvin, conhecido como lord Kelvin, que em 1902 admite o átomo
constituído de uma esfera de uma substância com carga positiva uniforme, na qual estavam imersos os
elétrons, de tal forma que ele era eletricamente neutro. A esfera tinha um raio da ordem de 10 -10 m. Ele
estudou as condições em que o átomo era estável , concluindo que isso ocorria quando ele continha de
um a seis elétrons, conforme Figura 4 (CRUZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1991).

Z=1

Z=2

Z=3

Z=4

Z=5

Z=6

Figura 4. Modelo de Kelvin com a disposição eletrônica mais estável para os primeiros seis átomos
(adaptada de Cruz; Chamizo; Garritz, 1991, p. 125).
O inglês J. J. Thomson, em 1904, redescobre o modelo, porém não faz referência a lord
Kelvin e o extende em 1907 para átomos com mais de seis elétrons (ibid.). O modelo atômico
proposto para átomos nessa situação é mostrado na Figura 5.

Figura 5. Modelo de Thomson para Z = 20 (adaptada de Cruz; Chamizo; Garritz, 1991, p. 126).
Nesse modelo J. J. Thomson propõe anéis concêntricos (n) com diferentes números de
elétrons girando em torno desse centro, o que garantiria uma maior estabilidade para o átomo. Nessa
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Figura n1 = 1, n2= 7, n3 = 12, correspondem aos 20 elétrons do átomo de Ca distribuídos por 3 anéis
(ibid.).
Esse modelo proposto por Kelvin-Thomson é conhecido como pudim de passas. Ocorre que as
passas, representando os elétrons estão organizadas em órbitas, impregnadas na massa do pudim,
representando os prótons. Thomson, também propõe, em 1904, a partir do modelo atômico que uma
ligação química era formada quando 1 átomo doava um ou mais elétrons para outro, criando nesse
processo partículas positivamente carregadas (cátions) e negativamente carregadas (ânions) retomando
a idéia do dualismo eletroquímico de Berzelius19 do início do século XIX e associando com a teoria
eletromagnética de Maxwell20, constituindo-se numa 1ª teoria eletrônica da valência21 (BROCK,
2000). Ocorre que esse modelo explicava compostos com íons, como cloreto de sódio, por exemplo,
chamados de compostos polares, mas não conseguia fazê-lo com os hidrocarbonetos, não polares
(ibid.).
Um outro modelo atômico foi proposto pelo químico estadunidense Gilbert Lewis, em 1902,
tentando explicar as idéias envolvidas na lei periódica de Mendeleev com a existência do elétron,
afirmando que: os elétrons estão arranjados em cubos concêntricos (ver Figura 6 com elétrons do cubo
externo); um átomo neutro de cada elemento contém um elétron a mais que o átomo neutro do
elemento imediatamente anterior e o cubo de 8 elétrons ocorre nos átomos dos gases raros e esse cubo
em certo sentido é o núcleo que edifica os cubos de elétrons do período posterior. Ele considerou que
o He tinha uma camada com oito elétrons. Associado à estrutura do átomo há também uma idéia de
combinação: os elétrons de cubo incompleto externo pode ser doado para outro átomo, como no Mg++,
ou elétrons podem ser retirados de outros átomos para completar o cubo, como no Cl -. Ocorre que esse
modelo explica a combinação do Na e Cl, mas não compostos pouco polares, tais como os
hidrocarbonetos, dilema também vivenciado por Thomson (LEWIS, 1966).

19

O sueco Berzelius propôs a teoria do dualismo eletroquímico, em 1812, admitindo que a força entre
átomos fosse puramente eletrostática, que a “molécula” de cloreto de sódio, por exemplo, seria
mantida pela atração de uma carga positiva no sódio e uma carga negativa no cloro. Essa teoria foi
fortemente apoiada pelos fenômenos de eletrólise, sendo derrubada como uma teoria universal, por
volta de 1840, devido a sua incapacidade em explicar certos fatos da química orgânica,
especialmente à substituição do hidrogênio positivo pelo cloro negativo sem qualquer mudança
fundamental nas propriedades da molécula (DUMAS, 1834 apud SIDGWICK, 1953).
20
O escocês Maxwell propõe uma teoria dinâmica do campo eletromagnético, unificando várias leis
existentes sobre a eletricidade. Suas equações prediziam a existência de ondas eletromagnéticas
que viajariam à velocidade da luz (CRUZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1991).
21

Valência foi um conceito formulado entre 1860 e 1870, atribuído aos trabalhos do alemão Kekulé,
associado ao poder de combinação dos elementos. Atualmente ele relaciona-se com os elétrons que
participam da ligação química, em geral da última camada e quando envolve elemento de transição,
também da penúltima ou antepenúltima camadas (PENHA, 2005).
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Figura 6. Arranjo dos elétrons do cubo externo, segundo Lewis, para os átomos do Li ao Ne
(adaptada de Cruz; Chamizo; Garritz, 1991, p. 216).
O químico alemão Richard Abegg, em 1904, é quem primeiro publica sobre a estabilidade do
grupo de oito elétrons (regra dos oito), seguindo a periodicidade proposta por Mendeleev, num artigo
Valence and the Periodic System: Attempt at a Theory of Molecular Compounds ( Valência e o
Sistema Periódico: Tentativa para uma Teoria de Compostos Moleculares) onde conclui afirmando:
A soma 8 de nossas normal e contra-valências, portanto, possui significado simples
como o número que para todos os átomos representa os pontos de ataque de elétrons
e o número do grupo ou valência positiva indica quantos dos 8 pontos de ataque
deve manter os elétrons em condição para fazer o elemento eletricamente neutro
(LEWIS, 1966, p.30, tradução nossa)

Assim, uma vez ignorados os sinais das cargas dos elementos, a soma será 8, como exemplo:
no NaCl, a valência do Cl é -1, mas no HClO4, Cl é +7. A Tabela 2 traz as valências normais e contravalência dos grupos de 1 a 7 da periodicidade proposta por Mendeleev(BROCK, 2000).
TABELA 2 – Valências normal e contra-valência dos grupos 1 a 7 da periodicidade química de
Mendeleev (Adaptada de Brock, 2000, p. 469)
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
Valência
normal
Contravalência
Soma

+1

+2

+3

+4

-3

-2

-1

-7

-6

-5

-4

+5

+6

+7

8

8

8

8

8

8

8

Essa Tabela mostra as possibilidades do átomo se tornar carregado, funcionando para
compostos polares. Agora como explicar situações de moléculas com um mesmo tipo de átomo, O2 ou
Cl2? Com essa idéia não era possível, porém foi uma tentativa de explicação associada com a nula
possibilidade de ligação envolvendo gás nobre, algo que também aparece nas idéias de Lewis
abordadas anteriormente.
Pelas idéias abordadas até aqui há um impasse envolvendo substâncias polares e não polares,
levando a se pensar em dois tipos de ligações químicas, algo não aceito pelos químicos da época que
tinham a crença que os tipos de ligações químicas tinham a mesma essência (LEWIS, 1966).
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Uma proposta para tentar explicar moléculas diatômicas foi feita por J. J. Thomson em 1907.
Ele considerou que dois átomos: podem estar juntos através de forças elétricas, sem polarização
elétrica e eram duas esferas de iguais tamanhos, sobrepondo-se uma à outra, conforme Figura 7, com
elétrons localizados simetricamente na região comum. Ele não fez um uso por muito tempo dessa idéia
e ela foi substituida (ibid.). No entanto contribuiu para uma visão de ligação entre átomos através do
compartilhamento de elétrons.

Figura 7. Modelo de Thomson para a sobreposição de duas esferas positivas (conforme Lewis,
1966, p. 74).
O químico escocês William Ramsay prenunciou em 1908 a idéia de elétrons compartilhados
(ibid.). Para ele os elétrons atuam como laço de união entre os átomos (CRUZ; CHAMIZO;
GARRITZ, 1991).
Uma outra proposta de compartilhamento foi feita pelo físico alemão Johannes Stark, em
1908, o primeiro a considerar o envolvimento de átomos diferentes nesse processo. Para ele o elétron
situado num átomo enviava linhas de força para a parte positiva do próprio átomo, bem como para o
outro átomo. Depois ele admitiu o elétron mover-se entre os dois átomos e isso equivalia à ligação
química (LEWIS, 1966). Uma representação desse modelo é mostrada na Figura 8.

Figura 8. Modelo de Stark para a molécula do amoníaco, onde considera o nitrogênio com três
elétrons de valência e o hidrogênio com um (conforme Cruz; Chamizo; Garritz, 1991, p. 211).
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Paralelo às situações descritas anteriormente, um grupo de substâncias, metálicas, não eram
explicadas pela transferência de elétrons, nem pelo compartilhamento. Entre 1900 e 1905, o físico
alemão Paul Drude e o físico holandês Hendrik Antoon Lorentz desenvolveram a 1ª teoria dos metais
baseando-se na idéia do elétron livre, sendo conhecido como modelo de Drude-Lorentz (DIAS et al,
2006).
Eles admitiram que a condução dos elétrons fracamente ligados devem ser modeladas
conforme a teoria cinética clássica dos gases. Com isso a expressao gás de elétrons fazendo alusão ao
modelo gasoso, que deu uma explicação adequada para algumas propriedades metálicas, tais como:
condutividade à temperatura ambiente, brilho e maleabilidade, mas não conseguiu explicar a
capacidade térmica e a dependência entre a temperatura e a condutividade elétrica (DIAS et al, 2006;
JENSEN, 2009).
A relevância desse modelo foi primeiro apontada por Lewis em um artigo de 1913, onde ele
argumenta sobre três tipos de ligações: no primeiro tipo os elétrons ocupam posições fixas no átomo,
caracterizando os compostos polares; no segundo tipo os elétrons se movimentam de um átomo para
outro dentro da molécula, caracterizando os compostos não polares e no terceiro tipo, o elétron se
movimenta livremente na ´parte externa da molécula, caracterizando os compostos metálicos. Afirma
também que todo composto químico faz parte de um desses três grupos, podendo em alguns casos
fazer parte de dois deles (LEWIS, 1913 apud JENSEN, 2009).
Em 1915 Stark de forma independente a de Lewis, expressou idéias semelhantes e fez uma
primeira tentativa de representar as três situações (Figura 9).

Figura 9. Da esquerda para a direita: Representação de Stark em 1915 do par de elétrons
compartilhado
na
ligação
em
H2,
a
ligação
iônica
em
NaCl
e
um metal típico visto como uma estrutura rígida de íons positivos e
elétrons livres (conforme Jensen, 2009, p. 279).
Com essa representação observa-se três modelos explicativos de ligação associados às
propriedades macroscópicas dos materiais, como se abordou nas seções III e IV.
Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr publica um artigo modelando a estrutura eletrônica
para sistemas moleculares, tais como: H2, O2, H2O, CH4 e C2H2, as três primeiras representadas na
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Figura 10. A ligação química era representada por um anel de elétrons que se movia num plano
perpendicular ao eixo internuclear. A única discutida em detalhe foi a do hidrogênio que supunha
constituída por dois núcleos positivos, unidos por um anel de dois elétrons. Para o H2, demonstrou sua
grande estabilidade e calculou seu calor de formação em 264 KJ/mol (o valor real é em torno de 458
KJ/mol) (CRUZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1991).

Figura 10. Modelos de Bohr para o hidrogênio, o oxigênio e a água (conforme Cruz; Chamizo;
Garritz, 1991, p. 211).
Cumpre esclarecer que o modelo de Bohr para o átomo admite órbitas circulares quantizadas
ao redor do núcleo. Parte dessas idéias, no caso, elétrons orbitando ao redor do núcleo foi proposto
pelo físico japonês Hantaro Nagaoka em 1904 e posteriormente pelo físico e químico neozelandês
Ernest Rutherford em 1911 (CHAGAS; DAVANZO, 1993). Nessa idéia elétrons e prótons estão em
regiões distintas, no caso núcleo contendo os prótons e eletrosfera contendo elétrons, diferindo do
modelo de Kelvin-Thomson.
O físico alemão Walther Kossel, em 1916, utilizou os modelos de Bohr para o átomo e para a
ligação química, sugerindo para as moléculas do H2, O2 e N2 anéis com dois, quatro e seis elétrons,
respectivamente (LEWIS, 1966; CRUZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1991).
Essa utilização para ele vincula-se a uma idéia de periodicidade química cujos pontos
importantes são: os elementos sucessivos contêm um elétron e um próton a mais em relação aos seus
predecessores; a cada intervalo de pesos atômicos o número de elétrons de valência se repete; os
gases nobres são inertes quimicamente e a propriedade valência está associada ao comportamento dos
elétrons externos de um átomo (CRUZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1991).
Com essa idéia ele propõe um modelo de ligação química com transferência de elétrons,
representado na Figura 11, onde partindo da estabilidade dos gases nobres, que se encontram ladeados
na tabela periódica pelos halogênios (com um elétron a menos) e os metais alcalinos (com um a mais),
há transferência de um elétron do metal alcalino ao halogênio levando ambos a ficarem com o mesmo
número de elétrons que um gás nobre, ficando estáveis. O halogênio adquire uma carga negativa e o
metal, uma positiva. A atração eletrostática entre os íons conduz à ligação (ibid.).
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Figura 11. Formação do cloreto de sódio a partir de seus átomos (conforme Cruz; Chamizo; Garritz,
1991, p. 214).
Lewis, também em 1916, sugere outra explicação para estabilidade dos átomos, o
compartilhamento de elétrons, algo proposto de outros modos por Thomson e Stark. Lewis supôs que
os elétrons dos átomos estão em posições estáticas, negando a validez da lei de Coulomb. Para isso
apoiou-se em evidências químicas e nos resultados das primeiras estruturas cristalinas determinadas
por raios X, onde os átomos mostravam arranjos em poliedros regulares ou estruturas altamente
simétricas (ibid.). Retoma seu modelo cúbico de átomo, proposto em 1902, extendendo para as
ligações químicas, conforme se observa na Figura 12.

(a)
(b)
Figura 12. Representação de Lewis para as moléculas de: (a) água; (b) oxigênio (conforme Cruz;
Chamizo; Garritz, 1991, p. 218-219).
Vale lembrar que no modelo atômico cúbico, em cada vértice tem um elétron ou ele encontrase vazio, dependendo do número de elétrons de cada átomo (ver Figura 6). Conforme a Figura 12, na
molécula da água (a) cada elétron dos átomos de H é compartilhado com um életron do átomo de O,
sendo que o primeiro ocupará os vértices vazios do cubo, emparelhando com o vértice adjacente
ocupado com o életron do segundo. Na molecula do oxigênio (b), em cada átomo há dois vértices
adjacentes vazios e 6 vértices ocupados por 6 elétrons, assim haverá um duplo compartilhamento
envolvendo vértices adjacentes vazios de um cubo com vértices adjacentes ocupados por elétrons de
outro e vice-versa.
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Para Lewis o emparelhamento ocorria com elétrons de magnetismos opostos e o
compartilhamento do par eletrônico poderia ter uma variação contínua, desde uma co-partilha
equitativa, como no Cl2, não eqüitativa, como no HCl ou até uma posse exclusiva, como no Na+Cl(CHAGAS; DAVANZO, 1993).
Tanto Lewis quanto Kossel utilizaram modelos para os átomos que não seguiam a lei de
Coulomb e isso será um dos problemas que a f'ísica e a química quântica irão se deter, pois no
primeiro os elétrons emparelhados não se repeliam e no segundo os elétrons ocupam órbitas com
energia fixa, não havendo perda e ganho de energia espontaneamente.
Um outro aspecto a ser abordado é a questão dos oito elétrons, que para Lewis nao era o
fundamental e sim o emparelhamento. O físico e químico norte-americano Irving Langmuir, um
entusiasta das idéias dele, encarregou-se de sua divulgação, colocando alguns acréscimos, tais como:
rebatizou a regra dos oito para rega do octeto (nome ainda usado), praticamente não conhecia
exceções, diferente de Lewis e compreendia a ligação eletrovalente e a ligação covalente 22, como de
natureza diferentes, também diferente dele (ibid.).
Lewis, no seu livro de 1923, Valence and the stucture of atoms and molecs (Valência e a
estrutura de átomos e moléculas), entre outros aspectos reforça a importância do par eletrônico na
formação da ligação química, abordando a existência de compostos com 2, 6, 8 e 10 elétrons na
camada de valência, porém esses números eram conseqüência do compartilhamento do par de elétrons,
discordando assim de Langmuir que insistia na tese do octeto (Lewis, 1966).
Portanto nessa seção verifica-se que há várias tentativas de explicar a formação da ligação
química, usando três modelos: o da transferência de elétrons, o do compartilhamento de elétrons e o
envolvendo elétrons livres nos metais. Outro aspecto é a questão da estabilidade onde vimos na seção
II que ela está associada a um decréscimo de energia, enquanto as propostas aqui apresentadas na sua
maioria associa-se a arrumação dos elétrons, exceto no modelo de ligação de Bohr que ele trabalha
com os aspectos eletrônicos e energéticos. Curiosamente é Bohr um dos iniciadores da quântica e será
visto na Parte II desse trabalho que é nesse ambiente que essa aproximação se dará de forma mais
imbricada.
De momento pode-se estabelecer que a estabilidade é usada para indicar decréscimo de
energia e também para indicar arrumação dos elétrons. Então, é importante deixar isso explícito,
indicando, por exmplo, com termos estabilidade energética e estabilidade eletrônica.
Quanto aos objetivos com o texto cabe uma pequena reflexão: referente a associar a formação
da ligação química com a energia entendo que o procedimento aqui adotado ajuda a desfazer a idéia
de que a ligação ocorre para satisfazer ao octeto, uma concepção de estudantes encontrada na literatura

22

Os termos ligação eletrovalente e ligação covalente foram sugeridos por Langmuir (SIDGWICK,
1953).

180

e que independente do tipo, iônica, covalente e metálica há um decréscimo energético. Em relação a
diferenciar ligação iônica, covalente e metálica, embora numa abordagem não conclusiva, foi possível
sua explicitação de modo a estudá-las conjuntamente, não deixando a metálica à parte das outras duas,
como normalmente aparece nos livros didáticos de ensino superior e médio. Para diferenciar as
teorias de ligação química aqui se fez uma abordagem pré-quântica buscando contribuir para o
entendimento de como foi proposto o octeto, não como uma teoria e sim como uma regra, onde no seu
nascedouro já havia diversas situações em que ele não acontecia, deixando para a Parte II as teorias da
ligação de valência e a do orbital molecular e assim completar tal intenção.
Espero que a abordagem contextual, usando aspectos históricos e filosóficos da ciência, em
particular da química, aqui utilizada, contribua para um melhor ensino e uma melhor aprendizagem
nessa área. Críticas e sugestões a esse material serão muito bem vindas.
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APÊNDICE H – Questões da discussão feita em Estágio Supervisionado IV sobre o texto
didático disponibilizado
I – Compreensão sobre objetivo do trabalho.
II – Comente sobre o texto.
III – Tem alguma informação no texto que foi nova para você? qual (ais)? você pode indicar
no texto a situação.
IV – O que achou do texto quanto a:
1 – linguagem sobre o conteúdo?
2 – compreensão do conteúdo?
3 – discussão do conteúdo?
V – O texto é adequado ao curso de licenciatura em química? Por quê?
VI – Em relação aos objetivos o texto consegue:
1 – alcançar o objetivo 1 exposto na p. 1 do texto? em caso positivo, localize no texto.
2 – alcançar o objetivo 2 exposto na p. 1 do texto? em caso positivo, localize no texto.
3 – alcançar o objetivo 3 exposto na p. 1 do texto? em caso positivo, localize no texto.
4 – alcançar os objetivos usando a história da ciência? em caso positivo, localize no texto.
5 – alcançar os objetivos usando a filosofia da ciência? em caso positivo, localize no texto.
VII – O texto ajudou a trabalhar alguma dúvida sua? Qual (ais)? por quê?
VIII – Como você usaria o texto no ensino médio? Justifique.
IX – Algum aspecto que gostaria de acrescentar?
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APÊNDICE I – 1º Questionário aplicado com estudantes para levantamento de
concepções posteriores a seqüência didática

NOME:
(O nome está sendo solicitado, mas não será usado. É apenas para não haver troca de
informações dentre os pesquisados. Será usada uma identificação substitutiva ao nome,
conforme consta no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por você.)
QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES
POSTERIORES A EXECUÇÃO DE UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA NO COMPONENTE
CURRICULAR CONTEÚDOS DE QUÍMICA PARA O ENSINO MÉDIO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UNEB – SEMESTRE 2010.2

1 – Como você estruturaria um plano de aula para a 1ª série do Ensino Médio abordando o
conceito de ligação química? Justifique cada passo?
2 – Comente sobre a atividade realizada em sala de aula abordando o conceito de ligação
química numa abordagem contextual?
3 – Comente sobre o texto didático disponibilizado posteriormente.
4 – Um artigo de 2006 da Química Nova na Escola, Concepções dos estudantes sobre ligação
química, traz algumas ideias de estudantes. Como você interpreta as seguintes ideias dos
estudantes trazidas pelo artigo, utilizando a atividade realizada em sala e o texto didático
disponibilizado?
4.1. A formação da ligação absorve energia e sua quebra libera energia. Explique.
4.2. As ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra do octeto. Explique.
4.3. O composto iônico é formado por estruturas discretas, semelhantes a compostos
moleculares. Explique.
5 – Como você explicaria a seguinte ideia: o composto metálico é formado por estruturas
discretas, semelhantes a compostos moleculares? Explique.
6 – Como você explicaria, usando o conceito de ligação química, a formação dos seguintes
compostos considerando 25ºC e 1atm:
a) NaCl(s)
b) HCl(g)
c) Na(s)
7 – Como você estruturaria um plano de aula para a 1ª série do Ensino Médio a fim de ensinar
o conceito de ligação química, utilizando a abordagem feita em sala e o texto disponibilizado?
Justifique cada passo?
8 – O texto didático contribuiu numa maior compreensão do conceito de ligação química?
Explique.
9 – O que gostaria de acrescentar sobre essa experiência vivenciada no curso?
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APÊNDICE J – 2º Questionário aplicado com estudantes para levantamento de
concepções posteriores a seqüência didática

2º QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES DOS
ESTUDANTES POSTERIORES A EXECUÇÃO DE UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA
NO COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDOS DE QUÍMICA PARA O ENSINO
MÉDIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UNEB – SEMESTRE
2010.2
1 - Analise a abordagem de ligação química num livro didático de ensino médio do PNLEM e
num livro de química geral usado por você quando do seu curso de licenciatura em química
quanto aos seguintes aspectos:
- presença dos modelos de ligação expostos no texto didático disponibilizado;
- presença da perspectiva empirista (Bacon) ou dos programas de pesquisa (Lakatos) ou outra
quando do desenvolvimento do conteúdo
2 - Como estabelecer um diálogo com o texto didático disponibilizado e os livros analisados
ao ensinar o conceito de ligação química.
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APÊNDICE K – 3º Questionário aplicado com estudantes para levantamento de
concepções posteriores a seqüência didática

3o QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES DOS
ESTUDANTES POSTERIORES A EXECUÇÃO DE UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA
NO COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDOS DE QUÍMICA PARA O ENSINO
MÉDIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UNEB – SEMESTRE
2010.2
1 - A(s) informação(ões) no texto contribuiram com a ampliação do seu conhecimento sobre
ligação química? Justifique.
2 - Você usou informações do texto em alguma aula no ensino médio? Em qual série? Como?
3 - Em caso afirmativo, como avalia a utilização destas informações?
4 - Quais sugestões você daria para inclusão no texto? Justifique.
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APÊNDICE L – Entrevista com professor de Química Geral I

1 – Quais dificuldades você percebe no aprendizado do estudante ao abordar o conteúdo LQ?
Explique.
2 – Um artigo de 2006 da Química Nova na Escola, Concepções dos estudantes sobre ligação
química, traz algumas ideias de estudantes que diferem das aceitas pela comunidade
científica. Você identifica as seguintes ideias nos estudantes?
2.1. A formação da ligação absorve energia e sua quebra libera energia. Em caso afirmativo
como ela aparece?
2.2. As ligações seriam formadas apenas para satisfazer a regra do octeto. Em caso afirmativo
como ela aparece?
2.3. Confusão entre ligação iônica e covalente ao compreender o composto iônico formado
por estruturas discretas, semelhantes a compostos moleculares. Em caso afirmativo como ela
aparece?
3 – Você acha que ocorre confusão com a compreensão da ligação metálica? Em caso
afirmativo, qual (ais)? Explicar como ela(s) aparece(m).
4 – Quais teorias de LQ são utilizadas na disciplina e de que modo?
5 – Quais materiais didáticos você recomenda para o estudo de LQ?
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APÊNDICE M – Entrevista com professores de Química Orgânica I, Química
Inorgânica I e Química Analítica I
1 – Nas suas aulas são abordados conceitos que dependem de outros, ensinados anteriormente
em outras disciplinas. Um deles é o de LQ. Para explicar algum conteúdo da disciplina
lecionada, você necessita do conceito de LQ?
2 – Você percebe alguma dificuldade do estudante ao articular o conteúdo LQ com algum
outro conteúdo da disciplina? Em caso afirmativo, quais?
3 – Em qual (ais) conteúdo(s) você percebe essas dificuldades?
4 – Quais materiais didáticos utilizados fazem articulação entre LQ e os conteúdos da
disciplina? Em caso negativo quais materiais didáticos são utilizados na disciplina?
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APÊNDICE N – Entrevista com estudantes para levantamento de concepções
posteriores à sequência didática

1-Você encontrou dificuldades para realizar as atividades solicitadas após a abordagem em
sala de aula? Quais? Como procurou saná-las?
2-Você chegou a usar algum conteúdo da abordagem da ligação química, feita em sala ou
presente no texto, no componente Estágio Supervisionado IV quando da regência de classe?
Como?
3-Na abordagem feita em sala e no texto disponibilizado foram tratados de modelos
explicativos da ligação química. Comente sobre eles.
4-Como você articulou / articula / articularia os modelos da ligação química abordados no
ensino de ligações químicas no nível médio.
5-Você ensinou algum outro conteúdo químico usando a abordagem histórico-filosófica da
ciência? Qual? Como?
6-Quais dificuldades você encontrou / encontra / poderá encontrar ao trabalhar com esta
abordagem? Como enfrentou / enfrenta / ou enfrentaria tais situações?
7-Você acha possível trabalhar esta abordagem com outras disciplinas do ensino médio?
Quais? Como?
8-Como os modelos explicativos da ligação química, estudados na atividade, abordam a
relação entre os elétrons e as ligações químicas?
9-Quais as divergências entre Lewis e Langmuir a respeito da regra do octeto? Como eles
consideram a natureza das ligações iônica e covalente?
10-Após as informações veiculadas como ensinaria a regra do octeto no nivel médio?
11-Comente sobre a seguinte sentença:
“O que estabiliza o cloreto de sódio é a formação de octetos de elétrons de valência nos íons
cloreto e sódio.”
12-Algo mais sobre a atividade que gostaria de falar?
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ANEXO A - Fluxograma do curso
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Vigência a partir de 2004.1
DEPARTAMENTO: Departamento de Ciências Exatas e da Terra - DCET
CAMPUS I / Salvador
CURSO: Licenciatura em Química
1o Semestre

2 o Semestre

3 o Semestre

SEGURANÇA EM
LABORATÓRIO
QU0001

EVOLUÇÃO DAS CIÊNCIAS E
PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS
PARA O ENSINO DE QUÍMICA

Carga Horária
2915 horas

4 o Semestre

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
Tempo Mínimo
Tempo Máximo
7 semestres
12 semestres

5 o Semestre

6 o Semestre

7 o Semestre

QU0005

45
CÁLCULO I
MA0001

60
FÍSICA II
FI0001

60
MATEMÁTICA
BÁSICA

60
CÁLCULO II
MA0004

MA0002

60
QUÍMICA GERAL I

90

90

45

90

75

60

QUÍMICA
ORGÂNICA I
QU0007
90

ESTATÍSTICA
MA0003

DIDÁTICA
ED0051

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
ED0049

60
PANORAMAS DA
CIÊNCIA
QU0003

60
TÓPICOS ESPECIAIS
EM PSICOLOGIA
ED0050

45

60
FÍSICO-QUÍMICA II
QU0013

60

FÍSICO-QUÍMICA III
QU0018

75
QUÍMICA
INORGÂNICA I
QU0006

QU0004

METODOLOGIA DO
TRABALHO CIENTÍFICO
ED0048

60
FÍSICO-QUÍMICA I
FI0003

QUÍMICA GERAL II

QU0002

FÍSICA IV
FI0004

FÍSICA III
FI0002

OFICINA DE
LEITURA
LE0001

75

90

90

90

QUÍMICA ANALÍTICA
III
QU0019
60

QUÍMICA ORGÂNICA II
QU0010
90

QUÍMICA ORGÂNICA III
QU0015
90

QUÍMICA INORGÂNICA II
QU0008

75
QUÍMICA ANALÍTICA I
QU0009

QUÍMICA ANALÍTICA II
QU0014

LAB. DE COMUNICAÇÃO E
INTERAÇÃO PEDAGÓGICA
QU0011

45

INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA
O ENSINO DE QUÍMICA
QU0016

60

60

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II
QU0017

QU0012
75
ESTUDOS

60
BIOQUÍMICA
QU0023
45

CONTEÚDOS DE
QUÍMICA PARA O
ENSINO MÉDIO
QU0020

OFICINA DE PRODUÇÃO
PARA O ENSINO DE
QUÍMICA QU0024

60
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO III
QU0021

60

QUÍMICA E MEIO
AMBIENTE
QU0022

75
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO IV
QU0025

135

135

23

21

COMPLEMENTARES
200

C. H. SEMANAL*

27

28

27

30

25
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ANEXO B - Conceitos estruturantes da química

Fonte: Moradillo (2010, p.230).

191

ANEXO C - Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB
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