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RESUMO  

 
Este trabalho teve como objetivo estudar como ocorre o processo de transposição 
didática externa (TDE) do conceito de transformação química presente nos livros 
didáticos e analisar como esse conceito é re-significado, enquanto saber escolar, no 
domínio desses manuais didáticos. Utilizamos como suporte teórico, nesse estudo, a 
Teoria da Transposição Didática (Chevallard, 1991) e a Teoria Antropológica do 
Didático (Chevallard, 1999). O outro eixo teórico apresentado, no domínio dessa 
investigação, relacionado ao percurso histórico do conceito de reação química, deve 
ser compreendido como eixo complementar e, ao mesmo tempo, como substrato em 
que é engendrado o saber sábio reação química. Essa pesquisa considerou o vigor 
e fecundidade teórica da teoria da Transposição Didática para refletir sobre as 
questões relativas à problemática dos saberes e o suporte metodológico advindo da 
teoria Antropológica do Didático, notadamente, da organização praxeológica. A 
utilização da organização praxeológica, ou seja, do exame de tarefas, técnicas, 
tecnologias e teorias, possibilitou o entendimento e a modelagem do 
desenvolvimento de conceitos e procedimentos, contidos nas tarefas. Verificamos 
manifestações da transposição didática externa nos dois planos de análise 
viabilizados na pesquisa, ou seja, no exame dos capítulos que tratam do conceito de 
reação química, no domínio do saber sábio e do escolar, bem como na análise da 
organização praxeológica presente nos saberes citados. Observamos a 
manifestação do envelhecimento de saberes na apresentação da irreversibilidade 
como critério de diferenciação de reações químicas e transformações físicas; a 
necessidade de 'vigilância epistemológica' em função do uso da linguagem informal 
e próxima do senso comum; e manifestações da noosfera no sentido de 
compatibilizar o sistema de ensino com a sociedade da época, como por exemplo, 
atendimento a exigências da pedagogia tecnicista. 
 
Palavras chave: reação química, saber sábio, saber escolar, transposição didática 
externa, organização praxeológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Ce travail a pour but d’étudier comment se déroule le processus de transposition 
didactique externe (TDE) du concept de transformation chimique présent dans les 
livres didactiques et analyser comment ce concept est re-signifié, en tant que savoir 
scolaire, dans le domaine de ces manuels didactiques. Pour rendre compte de cet 
objet de recherche on a utilisé comme support  théorique la Théorie de la 
Transposition Didactique (Chevallard, 1991) et la Théorie Anthropologique du 
Didactique (Chevallard, 1999). L’autre axe théorique présenté dans le domaine de 
cette étude er rapport avec le parcours historique du concept de réaction chimique 
doit être compris comme un axe complémentaire et, en même temps, comme un 
substrat où I’on engendre le savoir savant réaction chimique. Cette recherche a mis 
I’accent sur  la vigueur et la fécondité théorique de la théorie de la Transposition 
Didactique pour réfléchir sur les questions concernant la problématique des savoirs 
et dans le support méthodologique issu de la théorie Anthropologique du Didactique, 
notamment de l’organisation praxiologique. L’utilisation de l’organisation 
praxiologique, c’est-à-dire, de l’analyse de tâches, techniques, technologies et 
théories, a rendu possible la compréhension et la la mise enforme du développement 
de concepts et procédures, présents dans ces tâches. Nous avons vérifié des 
manifestations du vieillissement de savoirs dans la présentation de I’ irreversibilité 
em tant que critére de differenciation de réactions chemiques et transformations 
phyfiques; le besoin de “surveillance épistémologique”, étant donné I’usage du 
langage informel et proche du sens commun; et manifestations de la noosphére dans 
le sens de rendre compatible le systéme d’enseignement avec la société de 
l’époque, par exemple, la réponse aux besoins de la pédagogie techniciste. 
 
Mots-clé: réaction chimique, savoir savant, savoir scolaire, transposition didactique 
extérieure, organisation praxiologique .     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research comprises two aims: to study how the process of external didactic 
transposition occurs (EDT) involving the concept of chemical transformation available 
in didactic books, and to analyze how this concept is re-signified, as school learning, 
in the domain of didactic manuals. In order to accomplish this investigation, the 
Theory of Didactic Transposition (Chevallard, 1991) and the Anthropologic Theory of 
Didactics (Chevallard, 1999) were adopted for theoretical support.  Another 
theoretical guideline followed in this research comprises the historical view of the 
concept of chemical reaction, which should be considered both a supplementary 
framework and a substratum in which wisdom-knowledge of chemical reaction is 
engendered. This research assumed the vigor and theoretical fecundity of the Theory 
of Didactic Transposition in order to examine questions involving knowledge 
problems and the methodological support provided by the Anthropologic Theory of 
Didactics, mainly the praxelogic organization.  The utilization of praxelogic 
organization, i.e., the analysis of tasks, techniques, technologies and theories 
enabled the understanding and modeling of the development of concepts and 
procedures which are found in tasks. We found that manifestations of external 
didactic transposition in two planes of analysis possible in the research, namely the 
examination of the charpters dealing with the concept of tehe chemical reactions in 
the field of knowledge and wisdom of the school in the analysis of knowledge in this 
organization praxelogic cited. We see the manifestation of the aging of knowledge in 
the presentation of irreversibility as a criterion for differentation of chemical reactions 
and physical transformations, the need to “epistemological vigilance” as  the use of 
informal language close to common sense, and manifestations of noosphere to 
match the eduacation system to society of the time, such as answering the demands 
of pedagogy technicians. 
 
Key-words: chemical reaction, wisdom-knowledge, school knowledge, external 
didactic transposition, praxelogic organization.  
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INTRODUÇÃO 

  

 

A Química, talvez mais que outras disciplinas da área das ciências exatas e 

da natureza, tanto no âmbito acadêmico como no escolar, é expressa de modo 

bastante codificado. A química é constituída, por exemplo, a partir de símbolos, 

fórmulas, leis, modelos, teorias e equações que compõem uma extensa rede 

conceitual.  

 Essa especificidade, encontrada no domínio da química, termina por lhe 

outorgar um estatuto singular de complexidade em relação às outras ciências 

exatas. O conjunto de saberes de expressivo arcabouço simbólico, que caracterizam 

a química, compõe seu marco teórico-científico e constitui seu substrato, enquanto 

ciência. Esse conjunto de saberes é o responsável por tentar explicar, no campo 

teórico e experimental, o comportamento da matéria do ponto de vista 

macroscópico, e também microscópico, tomando como referência o enfoque 

atômico-molecular.  

É necessário destacar também que a química, enquanto ciência, procura 

explicar a natureza utilizando ‘modelos’ (representações teóricas), que constituem 

sistemas epistêmicos de explicação; e que os conceitos, teorias e modelos, 

presentes nessa ciência, têm potencialidades e limitações. É interessante ressaltar, 

ainda, que a própria complexidade dos modelos, teorias e conceitos, presentes na 

química, parece se constituir numa dificuldade adicional para o entendimento dessa 

ciência.  

Ao considerar a complexidade que representa o equilíbrio de conceitos, 

modelos e teorias explicativas, que compõem essa área do conhecimento, e o fato 

de que a reflexão epistemológica anda de mãos dadas com o conhecimento 

histórico, objetivamos investigar um dos conceitos basilares da química: o conceito 

de transformação química. 

O conceito de reação química constitui-se num dos pilares em que se assenta 

o conhecimento químico e configura-se em peça chave na construção da lógica 

sistêmica desse campo do saber, formado por mais dois pilares: materiais e suas 

propriedades e modelos explicativos (PCNEM/MEC, 1998).  

Esse status do conceito de transformação química, no domínio da lógica 

organizacional do conhecimento químico, é reafirmado na esfera das Orientações 
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Curriculares para o Ensino Médio (OCEM/MEC, 2006), documento publicado pela 

Secretaria de Educação Básica em 2006.  

Ao considerar, como admite Chevallard (1991) no domínio da matemática, 

que existiria também no âmbito da química, uma diferença entre a química da 

academia1 e a química ensinada na escola; resolvemos pesquisar, a luz da Teoria 

da Transposição Didática, o processo de mudança por que passou um dos conceitos 

mais importantes da química como ciência. Decidimos, então, investigar a inserção 

do conceito de transformação química no rol de conteúdos escolares, através dos 

livros didáticos, tomando como referencial de análise os fundamentos da Teoria da 

Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991) e a Teoria Antropológica do Didático 

(CHEVALLARD, 1999). Para tal tarefa, consideraremos as diversas determinações 

epistemológicas, envolvidas na constituição do conceito de transformação química 

enquanto saber sábio, e ainda, o movimento de transposição do conceito 

supracitado para o cenário da escola. 

A singularidade existente no domínio da química, materializada por uma 

estrutura teórica expressa sobremaneira por símbolos, fórmulas, leis e conceitos, 

como antecipado, nos conduziu a estudar de que modo um conceito imperativo, 

dentro da lógica constitutiva da química, como é o caso do conceito de 

transformação química, muda de contexto, passando de conceito científico 

(acadêmico) a conceito escolar. Mais precisamente como o conceito de reação 

química ganha status de saber ensinável, considerando a complexidade dos 

modelos que o sustentam. Para tal empreendimento iremos nos amparar, como 

anunciado, na Teoria da Transposição Didática de Yves Chevallard.  

Estudos a respeito do processo de modificação que sofre o saber 

sábio/cientifico ao se transformar em saber escolar vêm sendo realizados por 

diversos autores no campo da educação e do ensino de ciências e matemática: 

(ARSAC, DEVELAY & TIBERGHIEN, 1989). Para Chevallard (1991), as 

transformações que os saberes passam, mesmo antes de chegarem ao espaço 

escolar, são substantivas para sua constituição enquanto saber que se permite 

ensinar, ou saber escolar. 

 É importante, todavia, que se aponte a utilização inadequada, senão 

equivocada, da expressão transposição didática, na cena pedagógica em muitas 

                                                
1
  A química da academia, como a  matemática, seria impulsionada pela resolução de problemas 

estabelecidos pela comunidade de pesquisadores e pelas demandas sociais e tecnológicas,  no caso da química.  
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escolas no Brasil. Até mesmo documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNEM)2 utilizam o termo como similar ou análogo ao ato/ação de 

ensinar (prática pedagógica) determinados conteúdos escolares. Desse modo, é 

conveniente explicitar que tal entendimento está distante da compreensão atribuída 

por Yves Chevallard (1985), em La Transposition Didactique: Du Savoir Savant au 

Savoir Ensigné, como observaremos na discussão a respeito da transposição 

didática apresentada mais adiante. Em todo caso é importante que se registre que a 

expressão transposição didática entrou, definitivamente, na cena escolar. Nesse 

sentido é oportuno que elucidemos o significado da expressão transposição didática, 

tarefa que ganhará materialidade no capítulo referente à Teoria da Transposição 

Didática.   

Ainda no que se refere à expressão transposição didática, Astolfi & Develay 

(1995), admitem que o conceito de transposição didática tem ocupado, há alguns 

anos, um espaço privilegiado no campo da didática da matemática e das ciências. 

Esses autores assinalam que o mencionado conceito teve sua origem na didática da 

matemática, tendo sido formalizado por Yves Chevallard e M. A. Johsua (1982) num 

artigo sobre a noção de distância. Na ocasião, eles examinaram as modificações 

ocorridas com a noção de distância do momento de sua introdução por Féchet em 

1906, no âmbito do saber sábio, até o instante de sua introdução nos programas de 

geometria sétima serie em 1971. 

 Segundo Lopes (1999), originalmente, com Féchet, a noção de distância na 

matemática exprime a idéia de semelhança, assim a distância entre dois pontos 

representados, mede a semelhança entre objetos representados. Trata-se, admite 

essa autora, de uma noção elaborada com a finalidade de que se compreendam os 

sistemas não-lineares. “A partir do processo de apropriação pelo sistema escolar, 

transforma-se em noção de geometria da reta, esvaziando-se da noção inicial” 

(LOPES, p.206, 1999). 

É interessante observar que no processo de constituição do saber sábio o 

próprio pesquisador omite todo o contexto em que esteve imerso, assim como 

também não explicita a trajetória dos seus pensamentos no processo de 

investigação. O saber sábio apresenta-se limpo, impessoal, não retratando os 

eventuais detalhes de sua construção. A transposição didática refere-se, então, à 

                                                
2
 Artigo 9, que versa a  respeito da observância da contextualização. 



 16 

modificação, à transformação que sofrem os saberes de referência (científicos e 

culturais); de modo a se configurarem como objetos de ensino. 

Astolfi & Develay (1995) também admitem que a designação de um elemento 

do saber sábio, enquanto objeto de ensino, modifica de forma efetiva o estatuto 

desse saber. Esses autores enfatizam que durante o processo de transposição 

didática, passa-se de uma epistemologia em vigor nos saberes de referência a uma 

‘epistemologia escolar’, ou seja, entra em cena um saber com desenho cognitivo 

tipicamente escolar. Desse modo, teremos um conhecimento retirado de sua 

problemática original de sua historicidade, agora constituído por novas 

conformações cognitivas. Nessa direção, um novo escalão de conhecimento é 

produzido, desta feita, relacionado à escola, ao ato de ensinar e aprender nas 

instituições de ensino. 

As reflexões de Chevallard (1991) centram-se, justamente, sobre a natureza 

do saber escolar. Ele defende que a condição essencial, imposta pelos imperativos 

didáticos ao elemento saber, consiste na sua transformação para que este possa se 

tornar apto a ser ensinado. O conceito de transposição didática emerge, assim, no 

âmbito da epistemologia, para explicar esse processo obrigatório de transformação. 

Observa-se ainda que, para Chevallard (1991), o sistema didático é um sistema 

formado obrigatoriamente por três elementos; professor – saber – aluno.   

Para esse autor o sistema didático não funciona segundo nossa vontade. Seu 

efetivo funcionamento supõe que cada um dos seus componentes – no caso, o 

professor, o aluno e o saber ensinado – ocupem lugares específicos e satisfaçam 

certos requisitos didáticos específicos. “Para que o ensino de um determinado 

elemento de saber seja possível, esse elemento deverá passar por certas 

deformações, que o tornem apto a ser ensinado” (CHEVALLARD, 1991, p.16). 

Chevallard (1991) situa sua reflexão na discussão a respeito da problemática 

dos saberes em geral. Para ele, o saber acadêmico para se tornar apto a ser 

ensinado em contextos escolares, passa, obrigatoriamente, por uma re-significação 

imposta por imperativos políticos e didáticos. É nesse sentido que são discutidos 

conceitos como transposição didática e noosfera, que retomaremos mais adiante no 

capítulo relativo à Teoria da Transposição Didática. A teoria da transposição é 

marcada, tanto na sua lógica interna como na sua relação com o exterior, por 

movimentos contraditórios, cujo entendimento é essencial para apreensão do 

processo de construção do saber escolar.  
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Nas palavras de Chevallard (1991) para que um determinado saber possa ser 

ensinado, se faz necessário estabelecer um distanciamento em relação aos demais 

saberes que lhe servem de referência, especialmente ao saber cientifico. Na lógica 

interna do funcionamento do sistema didático, esse distanciamento tende a ser 

negado por meio da busca da legitimidade do saber escolar, adverte o autor. Esse 

autor adverte ainda que a sobrevivência do sistema didático não depende somente 

de sua adequação ao funcionamento interno, porém igualmente de sua 

compatibilidade com um mundo exterior, no qual se insere, ou seja, sistema de 

ensino, entorno social e noosfera. 

Neste trabalho de pesquisa, como já explicitado, analisaremos o processo de 

modificação pelo qual passou o conceito de transformação química e sua 

conseqüente conformação enquanto saber escolarizável. Nessa direção, as 

contribuições advindas da Teoria da Transposição Didática, de Chevallard, serão 

substantivas para apreciação e entendimento das modificações que acometem o 

conceito de reação química em sua passagem da condição de saber sábio para 

saber escolar. 

Para tentar dar materialidade a esse estudo tomaremos para apreciação um 

dos conceitos mais representativos do saber químico, mais precisamente, o conceito 

de transformação química. Abordaremos o conceito em questão, tomando subsídios 

desde sua gênese na química, como ciência moderna, até seu estatuto de saber 

escolar. Pretendemos trazer uma contribuição teórica – a partir de nosso estudo – 

para compreensão do processo de transposição didática externa do conceito 

supracitado.  

Nosso arcabouço de análise, como já mencionado, ampara-se nas 

implicações didático-epistemológicas da transposição didática externa do conceito 

de reação química. Desse modo, tentaremos apresentar em nossa investigação, 

sobretudo, subsídios que possam aprofundar a reflexão a respeito das modificações 

sofridas pelo saber ensinado, em relação ao saber de referência; bem como analisar 

o movimento de mudança de estatuto do saber transformação química e as 

determinações existentes no domínio da mesma. 

Acreditamos que este trabalho pode se configurar como uma contribuição 

para o aprofundamento da discussão a respeito dos descompassos e lacunas 

existentes na compreensão do conceito de transformação química na escola. 

Entendemos ainda que tal iniciativa possa fazer emergir novos elementos e que 
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esses, por sua vez, poderão animar o debate a respeito da didática de conteúdos 

específicos; tendo em vista a importância do conceito de transformação química, 

tanto para Química enquanto ciência, como para escola em função do mesmo 

figurar entre os principais conceitos discutidos na química escolar.  

No que se refere à nossa lente, ou suporte teórico, a escolha da teoria da 

transposição didática deve-se ao fato de entendermos que esta se configura como 

uma teoria vigorosa para a compreensão das mudanças de contexto e modificações 

por que passa o conhecimento até chegar aos bancos escolares. Assim, partir desse 

escopo, objetiva-se estudar como ocorre o processo de transposição didática do 

conceito de transformação química presente nos livros didáticos e analisar como 

esse conceito é re-significado, enquanto saber escolar, no domínio desses manuais 

didáticos. Mais precisamente como acontece à transposição didática externa do 

conceito supracitado, ou seja, as modificações por que passa o saber acadêmico ou 

saber sábio3 para se tornar um saber a ensinar, isto é, o trabalho de transformação 

de um objeto do saber em um objeto de ensino. 

Para tal empreendimento realizaremos a apreciação do mencionado conceito 

a partir dos seguintes movimentos:  

- Apresentação panorâmica da trajetória histórica do conceito de transformação 

química, desde sua condição de especulação alquímica até sua elevação ao status 

de saber acadêmico/científico; 

- apresentação breve das publicações de pesquisas em educação química e livros 

didáticos de química, nos últimos trinta anos, enquanto movimento de reflexão a 

respeito do ensinar e aprender química; 

- investigação do processo de transposição didática externa (TDE) do saber 

sábio reação química, em saber escolarizável, a partir do exame de títulos presentes 

no âmbito dos cursos de química do 3º grau, bem como pela apreciação do saber 

escolar existente no domínio dos livros didáticos de química no ensino médio. 

Utilizando para esse fim a organização praxeológica, existente no domínio do saber 

sábio reação química presente nos livros-textos de química usados no Ensino 

Superior; e a organização praxeológica do saber escolar reação química encontrado 

no âmbito dos livros didáticos de química da 1ª série do Ensino Médio. Nessa 

                                                
3
  Chevallard (1991) denomina de saber sábio o saber acadêmico ou de referência, ou seja, aquele que 

servirá de ponto de partida para elaboração do saber escolarizável. 
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análise, tomaremos como referência metodológica a organização praxeológica de 

Chevallard (1999), constituída pelo o exame de tarefas, técnicas, tecnologia e teoria. 

O primeiro segmento, desse trabalho de pesquisa, consiste no tópico relativo 

à Introdução da investigação. Nele apresentamos o conceito objeto de investigação 

e anunciamos o problema de pesquisa, como já antecipado, o processo de 

transposição didática externa do conceito de transformação química. Ainda nesse 

tópico, são explicitados os objetivos da pesquisa e os fundamentos, teóricos e 

metodológicos, que a sustentam.  

 O Capítulo 1 refere-se aos elementos históricos que originaram a química que 

hoje conhecemos. Neste capítulo, apresentamos uma panorâmica da trajetória 

histórica do conceito de reação química, desde sua especulação alquímica até sua 

conformação enquanto saber acadêmico, tomando como referência subsídios 

históricos da constituição da química e do conceito de reação química, e 

considerando como marco de sua instituição como ciência o século XVIII. Século em 

que a química ganha contornos de ciência moderna. No âmbito do capitulo são 

apresentados eventos e personalidades imprescindíveis para consolidação da 

química como ciência moderna, com destaque para Robert Boyle e Antoine L. 

Lavoisier.  O capitulo tem o seguinte conjunto de seções: transformações: tradição 

técnica x tradição intelectual; teoria dos elementos e a teoria atômica compassos e 

descompassos existentes nas concepções acerca da matéria e suas 

transformações; a alquimia e química: linearidade, ruptura e o surgimento da 

química; Boyle e sua tentativa de transformar a imagem da química; Lavoisier e a 

descoberta do oxigênio: a química instala-se no rol das ciências modernas; 

encerramos com o conceito de reação química. 

 O Capítulo 2 refere-se ao livro didático no Brasil. Nele apresentamos um 

breve histórico das políticas de instauração do livro didático no Brasil até a 

conformação atual do PNLD; um pouco das pesquisas envolvendo, especificamente, 

livros didáticos de química no Brasil (MORTIMER, 1988; LOPES, 1993; 

MENDONÇA; CAMPOS & JÓFILI, 2004; WARTHA & ALARIO, 2005; MARTORANO, 

2007); por último, a influência do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade nos 

currículos escolares e no livro didático nas últimas décadas. O capitulo tem o 

seguinte conjunto de seções: Breve histórico sobre livro didático no Brasil; 

Pesquisas envolvendo o livro didático de química no Brasil; Livros didáticos de 

química: influências do Movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS).  
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 O Capítulo 3, relacionado ao suporte teórico e metodológico de nossa 

investigação, é constituído pelos subsídios advindos da Teoria da Transposição 

Didática e da Teoria Antropológica do Didático. O capítulo é composto por dois 

blocos de teorias. O primeiro bloco contém as contribuições de Astolfi & Develay 

(1995); Lopes (1999); Chevallard; Bosch & Gascón (2001); Arsac (1989); e, 

especialmente, os pressupostos da Teoria da Transposição Didática de Chevallard 

(1991). O segundo bloco, mais relacionado a aspectos metodológicos do trabalho, 

trata, especificamente, da Teoria Antropológica do Didático de Chevallard (1999). Os 

tópicos que constituem o capítulo, no seu primeiro bloco, são: Contribuições de 

Astolfi & Develay acerca da transposição didática; Mediação didática e transposição 

didática: ponderações de Lopes; Gilbert Arsac: considerações sobre a teoria da 

transposição didática; Yves Chevallard e a Teoria da Transposição Didática. O 

segundo bloco, por sua vez, é constituído pelos pressupostos da Teoria 

Antropológica do Didático, de Chevallard (1999). 

 O Capítulo 4 diz respeito à abordagem metodológica de nossa investigação. 

Nele reiteramos os objetivos de nossa investigação e apresentamos o desenho 

metodológico materializado na pesquisa. Focalizamos os procedimentos 

metodológicos e destacamos os dois planos de análise efetivados na investigação, 

ou seja, a análise pragmática dos capítulos que tratam do conceito de reação 

química, na esfera do saber acadêmico e escolar; e a análise da organização 

praxeológica contida nos dois segmentos do saber. Na ocasião, indicamos a 

finalidade do primeiro plano de análise, que consiste na apreciação das 

características do saber sábio ou acadêmico reação química; bem como do saber 

escolar relativo ao mesmo conceito. Os tópicos que constituem o capítulo são os 

seguintes: Objetivos da pesquisa e Procedimentos metodológicos 

O capítulo 5, que apresenta o primeiro plano de análise da investigação, diz 

respeito à análise dos manuais do ensino superior e dos livros didáticos do ensino 

médio. Nele apresentamos os resultados obtidos por meio da apreciação dos 

capítulos dos livros-texto de química geral, que versam sobre o conceito de reação 

química; e dos capítulos dos livros didáticos da 1ª série do ensino médio, que tratam 

do mencionado conceito. Os tópicos que constituem o capítulo são os seguintes: O 

saber reação química e os manuais de ensino superior; O saber sábio reação 

química: livros-texto do ensino superior selecionados; Análise dos capítulos que 

tratam do saber sábio, reação química; Ponderações a respeito os livros de química 
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geral examinados; Saber escolar reação química nos livros didáticos analisados; 

Análise dos capítulos que tratam do saber escolar, reação química; e Ponderações a 

respeito dos livros didáticos examinados. 

 O capítulo 6 diz respeito à análise praxeológica do saber sábio e do saber 

escolar reação química. Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos a partir 

do exame da organização praxeológica presente nos livros-texto de química geral, 

representantes do saber sábio; e nos livros didáticos de química da 1ª série do 

ensino médio, representantes do saber escolar. O capitulo teve como finalidade 

examinar tarefas, técnicas, tecnologias e teorias empregadas no âmbito do saber 

sábio e do escolar, reação química. Nele materializamos o segundo plano de analise 

dessa pesquisa. O capitulo é constituído pelas seguintes seções: Ponderações a 

respeito da organização praxeológica; Análise Interpretativa das atividades (tarefas, 

técnica, tecnologia e teoria) – no âmbito do saber sábio; Análise Interpretativa das 

atividades (tarefas, técnica, tecnologia e teoria) – no âmbito do saber escolar; e 

Análise comparativa dos tipos de tarefas identificadas no domínio do saber sábio e 

no saber escolar. 

 Na ultima seção desse trabalho apresentamos as nossas considerações 

finais. Nela sintetizamos as nossas análises e reflexões, tentamos responder as 

indagações advindas do nosso objeto de estudo; e pela natureza da pesquisa em 

educação, por seu estatuto de incompletude, procuramos colocar outras questões 

para reflexão.  

 
 
 
 



CAPÍTULO 1 
 
 

PERCURSO HISTÓRICO DA MATÉRIA, SUAS TRANSFORMAÇÕES E O 

SURGIMENTO DA QUÍMICA, ENQUANTO CIÊNCIA MODERNA 

 

Considerações iniciais 

  

 Ao investigar a trajetória do conceito de transformação química, verificamos 

que sua historia se confunde com a história da própria química enquanto ciência. 

Nessa direção, tomando como referência as considerações da alquimia e o 

surgimento da química, tentaremos dar um passeio panorâmico pelos eventos que 

marcaram a instituição da química, enquanto ciência moderna, bem como por 

contribuições de personalidades da história da ciência/química que tiveram um papel 

determinante constituição do conceito moderno de transformação química. Nesse 

sentido, tentando dar materialidade ao propósito de uma visita panorâmica aos fatos 

que marcam o acesso da química ao rol das ciências naturais, apresentaremos, 

nesse capítulo, tópicos como: antagonismo da tradição técnica com a tradição 

intelectual na apreciação da matéria e de suas transformações; compassos e 

descompassos existentes entre a Teoria dos Elementos e a Teoria Atômica, na 

busca do entendimento das concepções da matéria e de suas transformações; 

considerações sobre linearidade e ruptura entre a química e alquimia e a 

conseqüente emergência do pensamento químico; a importância de Boyle em sua 

tentativa de transformar a imagem da química; e, ainda, a descoberta do oxigênio 

por Lavoisier e o conseqüente ingresso da química no domínio das ciências 

modernas. Esse conjunto de subsídios, relacionado ao percurso histórico do 

conceito de reação química, deve ser compreendido como eixo complementar ao 

que versa sobre os fundamentos teóricos e metodológicos desse trabalho e, ao 

mesmo tempo, como substrato importante para o entendimento de como foi 

engendrado o saber sábio reação química no domínio da química como ciência. 
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1.1 As Transformações: Tradição Técnica X Tradição Intelectual 

 

 Nesta seção apresentaremos, de forma breve, a dicotomia instalada desde a 

antiguidade e legada, alguns séculos depois, a química, entre a tradição técnica e a 

tradição intelectual, no que concerne ao entendimento da matéria e suas 

transformações.  

A tradição técnica esteve quase sempre relacionada à alquimia. A tradição 

intelectual, por sua vez, esteve mais preocupada com as razões explicativas para os 

fenômenos naturais, estando relacionada num primeiro momento a filosofia e, 

posteriormente, a química nascente. Objetiva-se, assim, favorecer uma primeira 

aproximação em relação à gênese do conceito de transformação química como 

saber sábio. 

Na antiguidade, como admite Vidal (1986), a tradição técnica e a tradição 

intelectual encontravam-se fortemente separadas. Isso ocorria de tal de modo que 

ao artífice cabiam as manipulações práticas e ao filósofo competia a especulação 

intelectual. Os filósofos procuravam o fim último de todas as coisas, buscavam as 

razões explicativas para os fenômenos naturais. A busca da verdade, colocada em 

curso pelos filósofos, termina por propiciar o surgimento dos primeiros 

entendimentos sobre a matéria e suas transformações, lançando as primeiras luzes 

sob o complexo, intrincado e emergente mundo da química. No que se refere às 

tradições da química prática, será no domínio da Arqueologia, admite Vidal (1986), 

que iremos encontrar certas informações acerca da química técnica. Para esse autor 

as contribuições da química técnica situar-se-ão em três importantes pólos: a 

utilização do fogo; a metalurgia e a química doméstica.  

 O domínio do fogo situa-se como uma das mais importantes e antigas 

contribuições da química. A manipulação do fogo configura-se como a contribuição 

que, substancialmente, mais alterou o curso da vida do homem na Terra. A 

utilização de lareiras em habitações primitivas remonta o paleolítico superior. O fogo 

é utilizado, posteriormente, para o cozimento da argila objetivando a produção de 

cerâmica. Mais adiante, considerados os conhecimentos adquiridos pelo domínio da 

combustão e a construção de fornos, desenvolver-se-á a metalurgia.  

 A metalurgia, por seu turno, marca seus passos iniciais a partir da fabricação 

de ligas metálicas. Os primeiros registros referentes à fabricação dessas ligas datam 

de 4000 anos a.C. e referem-se ao cobre no estado natural. Todavia será, 
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certamente, com a obtenção do bronze – liga formada de cobre (90%) e estanho 

(10%) – ou mais precisamente com a concretização da síntese de um material, que 

a natureza não é capaz de produzir, que se iniciará o primeiro período da metalurgia 

química, por volta de 3000 a.C. 

 Na química doméstica o empreendimento mais antigo irá situar-se na 

tinturaria. Para Vidal (1986), entretanto, não é possível precisar as suas origens com 

exatidão. A tinturaria é utilizada desde a antiguidade. Os corantes minerais foram 

objeto de grande utilização como produtos de beleza. Ainda no terreno da química 

doméstica encontraremos a produção das bebidas alcoólicas, sendo a mais antiga a 

cerveja – obtida a partir da fermentação de cereais. O vinho, segunda bebida 

alcoólica mais antiga, é obtido através da fermentação alcoólica do suco de uva.  

 Ainda no universo da química doméstica enquanto contribuição egípcia, 

teremos a produção do gesso obtido a partir do gipso; e também a técnica de 

mumificação e produção de vidro. Na época romana, admite Vidal (1986), o vidro 

egípcio era importado para todas as regiões do império, apenas em I d.C. as 

técnicas de preparação do vidro se espalharam pela Europa. 

 A despeito da importância da tradição técnica na arqueologia, metalurgia e 

química domestica, essas contribuições não repercutiram no sentido de gerar uma 

explicação para estrutura da matéria e para suas transformações, será na esfera da 

filosofia que surgirão as primeiras tentativas de explicação, tanto para estrutura da 

matéria como para o entendimento das transformações que acometem a mesma. 

 

 

1.2 As Teorias dos Elementos e a Teoria Atômica: Compassos e 

Descompassos Existentes na Constituição das Concepções Acerca da Matéria 

e suas Transformações  

 

Neste tópico iremos expor as primeiras explicações a respeito da 

transformação da matéria. Apresentaremos nessa seção, de forma panorâmica, as 

teorias dos elementos e a teoria atômica, revelando a importância histórica dessas 

tentativas de explicação da composição da matéria na antiguidade, bem como de 

sua influência no entendimento atual de matéria e de suas transformações. 

 Os filósofos gregos, contrários aos adeptos da tradição técnica, “para quem a 

atividade técnica e o trabalho manual são desvalorizados em relação aos exercícios 
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do espírito” (VIDAL, 1986, p.13), irão produzir grandes conjuntos teóricos amparados 

na razão. As teorias por eles produzidas estão na origem de nossas concepções 

científicas contemporâneas. Dois desses distintos conjuntos de teorias, em especial, 

reivindicam a origem da explicação da estrutura da matéria: as teorias dos 

elementos e a teoria atômica.  As teorias dos elementos aparecem de modo mais 

elaborado, segundo Vidal (1986), nas obras de dois importantes filósofos: Platão e 

Aristóteles. A teoria atômica, por sua vez, tem nos filósofos gregos Leucipo (480 

a.C) e Demócrito (460-370 a.C) seus principais defensores. 

Para Platão (428-348 a.C), por exemplo, as coisas do nosso mundo são de 

algum modo, sombras, reflexos de um mundo perfeito em que as idéias são seres 

metafísicos que constituem o real. Esse filósofo aborda, no domínio de sua filosofia, 

a passagem do mundo visível, caracterizado pela aparência das coisas, para o 

mundo inteligível, marcado pela essência das coisas. 

Segundo Platão as etapas seqüenciadas que constituem o processo do 

conhecimento são: imagens dos objetos e suposições sobre os objetos. Para esse 

filósofo é através da dialética que se chega ao conhecimento verdadeiro, ao 

princípio de tudo. Ele defende a primazia do mundo inteligível sobre o visível. Na 

alegoria da reta, por exemplo, Platão explicita como estariam organizados o mundo 

ideal e o mundo real.  

Na reta dividida ao meio, teremos dois segmentos à esquerda e dois à direita. 

O primeiro segmento à esquerda representa as sombras e reflexos, o segundo 

segmento, também à esquerda, representa os objetos concretos e os animais. As 

sombras e reflexos indicados no primeiro segmento significariam a alma aprisionada 

na opinião comum, assim, os dois primeiros segmentos formariam a realidade 

sensível (mundo sensível). O primeiro segmento à direita representa os objetos 

matemáticos (axiomas) e o segundo segmento, também à direita, representa as 

idéias. Esses dois últimos segmentos da reta formam a realidade inteligível (mundo 

inteligível).  

Para Platão o caminho para se chegar as idéias é a filosofia, tendo como 

método o diálogo racional. Os quatro elementos: fogo, ar, água e terra, embora 

geradores de matéria, não constituem, por exemplo, os princípios primeiros da 

própria matéria. Os números são para Platão a chave das transformações. “Eles não 

se configuram apenas como modelos da matéria, mas são eles próprios matéria 

física” (VIDAL, p.15, 1986). Platão idealiza a matéria como uma forma geométrica, 
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um volume. Nesse sentido, os elementos também são, necessariamente, volumes, 

ou seja, são espaços limitados por superfícies. Ele associa os quatro elementos a 

figuras geométricas, em que a base é formada por triângulos, permitindo, assim, a 

obediência a uma estética matemática. Os elementos podem sofrer modificações 

nos triângulos de base e estes podem recombina-se, formando outra figura, ou seja, 

os elementos podem se transformar uns nos outros. Observa-se, no âmbito da teoria 

dos elementos de Platão, um primeiro indício teórico a respeito da lógica que 

explicaria as transformações. 

 Aristóteles (384-322 a.C) concebe um universo mais tangível que aquele 

proposto por Platão. Ele faz uma infinidade de observações em detalhes, em 

especial, no domínio das ciências naturais. Esse filósofo defende a existência de 

propriedades e qualidades que irão imprimir forma a matéria. As qualidades são 

quatro: quente, frio, seco e úmido. Essas qualidades são ordenadas em pares 

contrários: quente-seco; quente-úmido; frio-úmido; frio-seco. O primeiro dos pares 

contrários representa o fogo, o segundo representa o ar, o terceiro a água e o quarto 

a terra (VIDAL, 1986).  

 A exemplo do que acontece nos princípios da filosofia de Platão, os 

elementos, segundo Aristóteles, podem se transformar uns nos outros. As 

transformações ocorreriam quando uma das qualidades do par mudasse na sua 

qualidade contrária, podendo ainda acontecer modificação de duas qualidades ao 

mesmo tempo, sendo esse um processo difícil de ocorrer (VIDAL, 1986). A mudança 

e o movimento acontecem na natureza, segundo Aristóteles, graças à existência de 

um Motor primordial perfeito, ou seja, também ocorre a divinização dos fenômenos. 

Dessa forma, como ocorre também em Platão, com a idéia ou alegoria do Bem 

(Deus), acontece à divinização dos fenômenos. Assim, Deus seria o responsável 

pela harmonização matemática dos elementos. 

 A segunda teoria, conhecida como teoria atômica e desta vez de base 

materialista, tem como principais elaboradores os filósofos gregos Leucipo (480 a.C) 

e Demócrito (460-370 a.C). Leucipo ao idealizar a matéria, a existência, o Ser, 

advoga também a existência do não-Ser, entendido por ele, não como o nada, mas 

como o vazio completo.  

 Nesse sentido, a matéria e o vazio coexistem na própria constituição do 

universo. Dessa forma, a matéria não seria uniformemente cheia, nem homogênea, 

nem contínua, podendo, nesse caso, ser dividida em seus cheios e vazios. É 
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exatamente a parte relativa aos cheios que os gregos chamarão de “átomos: aquilo 

que não se pode dividir” (VIDAL, p.17, 1986).  

As idéias a respeito do átomo foram desenvolvidas, especialmente, por 

Demócrito, que fora aluno de Leucipo. Demócrito, por sua vez, não idealizou o 

átomo com uma única forma. Para esse filósofo será, exatamente, a diversidade de 

sua geometria – associada às múltiplas maneiras de associação dinâmica, através 

das asperezas – que permitirão explicar a formação de tudo que existe no universo. 

Não obstante a contribuição dos filósofos Leucipo e Demócrito, será o poeta romano 

Lucrécio (98-55 a.C), na sua obra Da natureza, quem dará a explicação mais 

completa a respeito do atomismo na antiguidade. 

 Lucrécio apresentou as concepções do filosofo grego Epicuro (341-270 a.C), 

 
 No universo existiria um ‘alto’ e um ‘baixo’ absolutos. Os átomos, 
transportados pelo seu próprio ‘peso’, caem no vazio imenso, como gotas 
de chuva. Um declínio perceptível, devido ao acaso, permite-lhes 
encontrarem-se, misturarem-se, graças às suas asperezas, aos seus 
ganchos, produzir agregados, isto é, matéria (VIDAL, 1986, p.17). 
 

Para Lucrécio os corpos duros devem essa qualidade a átomos muito 

encurvados e entrelaçados. Os átomos lisos, por sua vez, são formados por 

corpúsculos lisos e redondos que não podem se manter e deslizam facilmente, pois 

seus átomos são de maior tamanho. A concepção atômica de Lucrécio permite a 

interpretação mecânica de todos os fenômenos da natureza, por meio de idéias que 

incluem coesão, tamanho, forma e disposição dos átomos, admite Vidal (1986). 

Ao visitar panoramicamente os aportes advindos da filosofia clássica algumas 

conclusões são inevitáveis. As contribuições de Platão (428-348 a.C) e Aristóteles 

(384-322 a.C), por exemplo, acerca das transformações apontadas no âmbito da 

Teoria dos Elementos revelam indícios da lógica explicativa do conceito de 

transformação da matéria.  

Demócrito (460-370 a.C), já naquela época, associava a diversidade da 

geometria do átomo às diversas formas de combinação que possibilitariam a 

formação de tudo que existe no universo. Aristóteles (384-322 a.C) considerava que 

os elementos poderiam se transformar em outros elementos em função de uma 

combinação de qualidades presentes nos elementos. Goldfarb (1987) lembrar que 

se tinha, naquele momento, a impressão de que tais transformações poderiam ser 
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elucidadas, de forma mais satisfatória, dentro do ideário das “qualidades” e 

“simpatias”.  

A concepção atômica de Lucrécio (98-55 a.C) configura-se como a mais 

completa da antiguidade. A contribuição de Lucrécio permite segundo Vidal (1986), a 

interpretação mecânica de todos os fenômenos da natureza através da 

apresentação de idéias como coesão, tamanho, forma e disposição dos átomos. 

 Todas essas contribuições, aparentemente difusas, à primeira vista, parecem 

se constituir na pedra fundamental da dinâmica de elaboração de conceitos 

científicos importantes, na esfera das ciências, tais como: átomo, elemento, 

substância e transformação. Desse modo, as teorias discutidas no domínio da 

filosofia clássica parecem estar na origem de nossas concepções científicas 

contemporâneas a respeito do átomo, elemento químico, substância e, 

naturalmente, transformação química. 

 

 

1.3. A Alquimia e a Química: Linearidade, Ruptura e o Surgimento do 

Pensamento Químico  

 

Nesta seção abordaremos as relações existentes entre a alquimia e a 

química. Objetivamos com esse procedimento trazer elementos que possam ampliar 

a discussão, para além da simples compreensão dessa mudança de estatuto, 

enquanto uma passagem linear ou atravessada por rupturas. Mostrando, por 

exemplo, que embora a perspectiva mística e visionária tenha sido prevalente na 

busca do elixir da longa vida e da pedra filosofal, é inegável a contribuição dos 

alquimistas em trabalhos de laboratório, evidenciando, desse modo, um estudo 

racional e cuidadoso com minerais e metais. Por outro lado, mostraremos também 

como a química, enquanto ciência moderna rompe com muitos dos pressupostos 

alquimistas. Apresentaremos, ainda, no domínio dessa seção, mais dois tópicos que 

versam a respeito das contribuições advindas dos trabalhos de Robert Boyle e 

Antoine L. Lavoisier, enquanto subsídios substantivos para constituição da química 

como ciência moderna. 

Alexandria está no centro da questão a respeito das origens geográficas da 

alquimia. Após a morte de Alexandre a cidade atrai filósofos e investigadores. A 

cultura grega, como indica Vidal (1986), vai impregnar-se da longa tradição 



 29 

sacerdotal do velho império egípcio. No entanto se balizamos a alquimia ao modo de 

pensamento mágico universal, ela remontará as primeiras fontes do pensamento do 

homem, admite Vidal (1986), tendo, por isso, se desenvolvido sob esse aspecto em 

outras civilizações como Índias e China. É importante salientar que os gregos, 

especialmente Aristóteles, influenciaram-na de modo a permitir, mais adiante, que, 

estendendo-se através da alquimia ocidental, chegar-se-ia de forma não linear ao 

pensamento químico. Vale destacar que curiosamente a alquimia, a exemplo da 

cidade cosmopolita e diversa que lhe deu origem, irá canalizar inúmeras influências 

em sua constituição. Nesse sentido, a alquimia irá incorporar à filosofia grega os 

conhecimentos práticos e míticos dos egípcios; combinará também artes ocultas do 

Oriente Médio, magia, astrologia, adivinhação e misticismo, tanto cristão como 

judaico.  

 No que se refere à relação entre a alquimia e a abordagem da teoria atômica 

e da teoria dos elementos, verifica-se que a primeira, dada a sua abordagem 

materialista, não se propagará no ocidente cristão. É interessante observar que 

dentre os fins da alquimia, a transmutação iria se configurar como um dos seus 

pilares. É nesse panorama que irão se inserir as teorias dos elementos. As 

possibilidades de transmutação afiançadas por essas teorias conduziram uma legião 

de homens a tentar enriquecer transmutando metais, nada nobres, em ouro puro, 

Vidal (1986) adverte:  

 

 A alquimia é, com efeito, uma técnica que visa à transformação da matéria. 
Esta técnica baseia-se em teorias relativas à estrutura da matéria, quer se 
trate de matéria inerte ou matéria viva. Não se distinguia, aliás, entre essas 
duas ordens, na Idade Média (VIDAL, p.21). 
 
 

 A alquimia foi a responsável pelo emprego de inúmeros processos, alguns 

relacionados à metalurgia, como fusão e produção de ligas; e outros ligados a 

purificação, tais como: destilação, filtração, cristalização e dissolução. Os alquimistas 

aperfeiçoaram diversas técnicas e instrumentos para a manipulação de materiais. 

Eles usaram destiladores, artefatos para o aquecimento e extração de essências 

vegetais, descobriram substâncias e alargaram o conhecimento sobre os metais. 

Segundo Vidal (1986), como o alquimista atuava, freqüentemente, através de uma 

química agressiva – com processos como fusão e calcinação – não havia como 

estudar compostos mais frágeis, como os que hoje são nomeados como compostos 



 30 

orgânicos. As técnicas usadas naquela época eram destinadas a investigação da 

pedra filosofal, sólido misterioso, que permitiria a transmutação dos metais, bem 

como na tentativa da fabricação do Elixir da longa vida. 

 Vidal (1986) afirma que, no domínio da alquimia, tendo sido o conhecimento 

dado aos homens pelo deus Hermes, a própria alquimia configurar-se-ia como uma 

arte sagrada. Nesse sentido, a origem divina da alquimia faria com que a 

investigação circunscrita a mesma, ganhasse contornos de liturgia e não de método 

cientifico. O que favoreceu o distanciamento da alquimia em relação química e, por 

conseguinte do saber sábio presente na esfera da própria química. 

No século XVII, a Revolução Copernicana e, ainda, as idéias da filosofia 

mecanicista de Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-1650) e C. 

Huyngens (1629-1695) originaram uma nova mentalidade conhecida como, 

mecânico-experimentalista. Essa corrente terá como grandes expoentes as figuras 

de Robert Boyle (1627-1691), Isaac Newton (1642-1727) e Robert Hooke (1635-

1703). O mundo do cientista moderno seria desta feita, um mundo cada vez mais 

reduzido á matéria e ao movimento. Um mundo descrito por leis rígidas e 

quantificáveis, em que o espírito vitalista (relativo à vida) e qualitativo do alquimista, 

iria perdendo espaço até não mais encontrar lugar. “Enquanto o estudo dos 

fenômenos astronômicos e físicos parecia caminhar cada vez mais engrenado ao 

novo modelo de universo, os estudos referentes à química permaneciam à margem 

da ’nova filosofia’” (GOLDFARB, 1987, p.80).  

Segundo Goldfarb (1987), provavelmente, pela complexidade intrínseca dos 

fenômenos observados numa reação química, parecia impossível introduzi-los numa 

analise “mecanicista”, ou seja, explicá-los em termos exclusivos de matéria e 

movimento. Goldfarb (1987) adverte que se tinha, na ocasião, a impressão de que 

tais fenômenos poderiam ser elucidados, de forma mais satisfatória, dentro do 

ideário das “qualidades” e “simpatias”. Os estudos dos fenômenos químicos 

estavam, naquela época, tão profundamente ligados a alquimia - que tão bem 

representava a antiga visão de mundo - que se tornara algo complexo observá-los e 

explicá-los sob uma nova perspectiva. Desse modo, mesmo a filosofia cartesiana, 

que aparentemente poderia dar conta dos fenômenos da matéria de forma mais 

geral, acabaria por falhar no caso da química. Pois à medida que se assume a 

matéria como um contínuo, sem lugar para o vácuo e as entidades atômicas, acaba-

se por se abolir a possibilidade de uma justificativa, ainda que grosseira, adverte 
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Goldfarb (1987), da relação entre as partículas que constituem o substrato da 

matéria. 

Para Goldfarb (1987) os primeiros passos dados na direção de iluminar, o 

panorama intrincado do estudo de micro-matéria fundamental, no sentido da 

formulação de uma nova teoria química foram dados por Torricelli, discípulo de 

Galileu. Os estudos de Torricelli sobre pressão atmosférica o levariam a admitir a 

existência do vácuo. A partir do trabalho de Torricelli (1608-1647) vem toda uma 

serie de trabalhos experimentais e teóricos, como os de Pascal (1623-1662), Boyle e 

John Mayow (1647-1679), sobre a natureza do ar atmosférico que acabariam por 

reformular toda face da química. Todavia será, principalmente, a partir do trabalho 

de Robert Boyle, que a química iniciará seu complexo e irreversível processo de 

composição, como teoria científica independentemente junto à nova “filosofia 

natural”.  Goldfarb (1987) adverte que será com Boyle que o manto hermético que 

envolvia o estudo da micro-matéria começa a ser rompido. Será possivelmente 

neste ponto da história da ciência que teremos o estabelecimento de um marco em 

relação à constituição do saber sábio na química nascente. 

 

 

1.4 Boyle e Sua Tentativa de Transformar a Imagem da Química. 

 

A devoção de Boyle pelo estudo da química, adverte Goldfard (1987), o 

motivará a tornar esse estudo compatível os moldes da nova ciência. A química era 

associada, naquela época, a alquimistas charlatões ou artesãos, cujas idéias não 

mereceriam figurar entre aquelas presentes na nova “filosofia natural”. 

Ao tomar consciência do preconceito em relação à química, formado por 

aqueles que cultivavam a “filosofia natural”, Boyle se propõe a elaborar uma serie de 

experimentos e teorias objetivando integrar a química nascente a esse novo saber 

universalizado. 

 As teorias atômicas clássicas eram extremamente simples e sucintas para 

servirem de base teórica formal a nova ciência nascente, até mesmo por sua falta de 

arcabouço experimental. Goldfarb (1987) admite que as primeiras tentativas de 

adaptação das antigas teorias atômicas à “filosofia natural” são de Pierre Gassendi 

(1592-1655) e Descartes. Todavia não existe, propriamente, aquele que se possa 

chamar ‘pai’ da atomística moderna. Existia, sim, um grupo de cientistas tentando 
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adequar as idéias atomísticas à nova realidade do pensamento e dentre estes, o 

próprio Boyle.  

 
As hipóteses sobre o vácuo, levantadas pelos experimentos de Pascal e 
Torricelli pareceram para Boyle uma forma mais coerente de explicar a 
matéria. Ao assumir que a existência do vácuo, que propiciava por um lado, 
a descontinuidade da matéria e, por outro, o entendimento dos movimentos 
de junção e separação da matéria, sem necessidade de forças ocultas ou 
sobrenaturais, Boyle está de posse dos fatores necessários a postulação de 
uma teoria corpuscular (GOLDFARB, 1987, p.191).   
 

Boyle busca a origem de todo seu pensamento atomístico em fontes mais 

antigas e menos comuns de serem consultadas no século XVII, ou seja, aquelas 

derivadas dos primeiros atomistas gregos: Leucipo e Demócrito. Ele elabora uma 

teoria suficientemente articulada, de forma a dar lugar a certas explicações 

experimentais, sem o auxílio de conjecturas ocultas ou metafísicas. A perspectiva de 

Boyle é, segundo Goldfarb (1987), resolver inconsistências geradas por abstrações 

desconectadas da pratica, dentro da teoria atômica, utilizando a observação da 

natureza e a reprodução dos fenômenos naturais dentro do laboratório. A questão 

que se impunha era: o modelo que havia se mostrado tão poderoso na construção 

do sistema de estudo de grandes corpos, poderia agora assegurar a explicação nos 

mesmos moldes para a parte invisível do universo, que constituía como conteúdo 

último, a estrutura da matéria. 

No que se refere aos estudos de Boyle sobre o ar atmosférico, apesar de sua 

grande preocupação com a transformação da teoria química, Goldfarb (1987) admite 

uma tendência à pesquisa das propriedades físicas. Se por um lado isto introduzia a 

possibilidade do experimento e da mensuração, por outro, este modelo mecânico, 

que tão perfeitamente havia se ajustado ao estudo da astronomia e da física, era 

ainda muito incipiente para poder dar conta das sutilezas que a química lhe 

reservava. Embora começasse a surgir toda uma estrutura conceitual, agora não 

mais relacionada à antiga cosmologia, essa estrutura ainda não estava adaptada, 

perfeitamente, a nova visão que o mundo requeria. Nesta passagem entre uma e 

outra visão, muitos labirintos existiam e a penetração de caminhos sem saída, era 

uma constante entre aqueles que buscavam um rompimento com a velha ordem. No 

século XVII, Robert Boyle dá o primeiro exemplo do ideal moderno de química, 

amparado na nova concepção da natureza e das leis naturais. Mas apenas no 

século XVIII a química se torna ciência no sentido moderno da palavra. O ar, 
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enquanto substância química, só iria começar a ser entendido na época de Lavoisier 

(1743-1794).  

As últimas décadas do século XVIII configuram-se como arena de 

desenvolvimentos excepcionais e descobertas que permitiram o surgimento da 

química moderna.  A química ganha status de ciência no século XVIII, período 

marcado por profundas modificações decorrentes da renovação de conceitos e 

teorias, tanto do ponto de vista da estrutura lógica como da linguagem utilizada. A 

teoria do flogisto, muito utilizada para explicar a multiplicidade de fenômenos, perdia 

espaço. A coleção de novas descobertas, de novas reações e de propriedades 

reconhecidas nas substâncias, bem como a utilização de métodos mais racionais, 

tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, apontavam um desenho de 

século XIX, que indicava uma revolução das idéias e conceitos do século XVIII.  

 

 

1.5. Lavoisier e a Descoberta do Oxigênio: A Química Instala-se no Rol das 

Ciências Modernas. 

 

 Lavoisier iniciou sua atividade cientifica pela mineralogia, nessa atividade 

efetuou a composição de diversos minerais, tendo sido autor com Jean E. Guettard 

(1715-1786) do Atlas de mineralogia da França, como chama atenção Carneiro 

(2006). Lavoisier preferia o trabalho de laboratório ao trabalho de campo. Sua classe 

social e fortuna permitiram uma vida tranqüila, todavia estudou dedicadamente na 

juventude, não se importando em gozar dos prazeres que sua condição social, 

certamente, lhe oferecia. Lavoisier fez uma carreira brilhante de serviço público, 

ocupando diversos cargos de responsabilidade, o que terminou pesando na sua 

condenação e execução durante a Revolução Francesa (1789-1799). 

 Lavoisier tinha rendimentos consideráveis que lhe permitiam gastar grandes 

verbas na aquisição de livros e equipamentos sofisticados e precisos, como o 

gasômetro, o calorímetro de gelo e balanças de precisão para dar seqüência as 

suas investigações. 

A ‘descoberta’ do oxigênio está definitivamente associada ao seu nome, como 

também o embate sobre a descoberta desse gás que disputou com Joseph Priestley 

(1733-1804) e Carl Scheele (1742-1786). Sem desconsiderar a importância de 

Priestley e Scheele, a obra de Lavoisier, alerta Carneiro (2006), foi importante para 
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além da descoberta do oxigênio. Comparando as três personagens, prossegue 

Carneiro (2006), Scheele, por exemplo, trabalhou intensamente em investigações 

químicas, tendo obtido o oxigênio, que denominou ar do fogo, por diversos 

processos dentre os quais o aquecimento de óxido de mercúrio. Priestley, por sua 

vez, foi um dos químicos britânicos mais produtivos do século XVIII, possuindo um 

laboratório bem equipado com diversos instrumentos construídos pelo famoso John 

Harrison (1693-1776). Do ponto de vista epistemológico, admite a autora, pode-se 

afirmar que Priestley, Scheele e Lavoisier foram herdeiros da tradição de Stahl 

(1660-1734). Nesse sentido, todos estavam interessados na busca dos princípios 

que formam as substâncias, todavia diferente de Pristley e Scheele, Lavoisier irá 

contestar a teoria do flogisto4 e alterar fortemente a química do ponto de vista teórico 

e metodológico. 

Segundo Carneiro (2006) nos anos de 1770, existia uma verdadeira 

competição internacional a respeito do estudo dos gases, graças aos trabalhos dos 

escoceses, Stephen Hales (1671-1761), William Cullen (1710-1790), Joseph Black 

(1728-1799), e do próprio Priestley que muito contribuíram para configuração do 

conceito de estado gasoso. Lavoisier, todavia, se adianta em relação aos 

adversários, quando desloca a competição a respeito do estado gasoso para o 

estudo da decomposição do ar, isto é, para uma “investigação analítica com objetivo 

de isolar substâncias cada vez mais simples” (CARNEIRO, 2006, p.28). Coube a 

Lavoisier também a inversão do esquema de interpretação da reação de combustão: 

ela já não era uma desunião em que o flogisto se liberava, mas uma combinação 

com uma parte do ar que ele irá denominar de oxigênio, em 1787, “termo, que 

literalmente, significa gerador de ácidos, idéia que sabemos incorreta depois dos 

trabalhos de Humphry Davy (1778-1829)” (CARNEIRO, 2006, p.28). A adesão dos 

químicos da época a teoria do oxigênio não foi imediata, nem tranqüila. 

 
Priestley, por exemplo, jamais aceitou a teoria do oxigênio. Dos 
colaboradores de Lavoisier na reforma da nomenclatura química efetuada, 
em 1787, Claude-Louis Bertholet (1748-1822), converteu-se em 1785, 
Antoine-Francois de Fourcroy (1756-1809) ensinou a teoria entre 1786-1787 
e Guyton de Morveau (1737-1816), ainda estava hesitante em 1787, isto 
para mencionarmos apenas os químicos franceses próximos de Lavoisier 
(CARNEIRO, 2006, p.29).  
 

                                                
4
  Teoria elaborada do Johann Joachim Becker (1635-1682) e alargada por seu discípulo Georg Ernest 

Stahl (1660-1632), que considerava que todos os corpos possuíam em sua composição uma substância 

combustível que era perdida durante a combustão (calcinação). 
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A publicação do Méthode de Nomenclature Chimique, em 1787, por Guyton 

de Morveau, Lavoisier, Fourcroy e Bertholet representa, segundo Carneiro (2006), 

um rompimento com o passado, uma divisão na comunidade química e, sobretudo, 

uma alteração nos destinos da própria química. Os nomes propostos para as 

substâncias eram novos, porém puramente convencionais. No Méthode de 

Nomenclature Chimique, as designações implicavam uma correspondência entre os 

nomes e a própria natureza dos objetos. Eles tinham, por isso, subjacente, admite 

Carneiro (2006), a idéia de análise laboratorial, da definição operacional de elemento 

químico e um principio regulador das transformações químicas, no caso, o principio 

da conservação da massa. Para dar seqüência a reforma da ciência e da 

nomenclatura, haveria a necessidade de se proceder à análise das substâncias, 

objetivando encontrar as unidades mínimas de composição, isto é, os elementos.  

A partir de Lavoisier o elemento químico não é mais uma entidade abstrata, 

intangível do ponto vista experimental. Os vocábulos para nomear os elementos 

químicos foram listados numa tabela, passando a ser possível, através deles, indicar 

os compostos, no quadro de nomenclatura binomial, a maneira de Lineu5. Todavia, 

os nomes tinham obrigatoriamente de refletir a composição química das 

substâncias, como, por exemplo, quando dizemos ácido clorídrico ou cloreto de 

sódio. “Lavoisier tem uma concepção operacional de elemento, definindo-o como 

último termo ao qual se chega por via analítica” (CARNEIRO, 2006, p.29). 

É interessante salientar que a análise química estava relacionada a um 

principio regulador, o principio da conservação da matéria. Este princípio assegura 

que numa transformação química a soma das massas dos reagentes é igual à soma 

das massas dos produtos dessa transformação, o que obriga o uso da balança. 

Embora a balança fosse utilizada nas operações químicas, com Lavoisier ela passou 

a ter uso sistemático e converteu-se em instrumento de certificação e prova. O 

princípio da conservação da massa, a exemplo do que ocorria com o uso da 

balança, também era conhecido, porém tivera até ali um caráter acidental: havia 

reações em que ele se verificava, outras não. “A diferença fundamental é que 

Lavoisier conferiu a este mesmo princípio um caráter universal – em todas as 

reações ele é obrigatoriamente observado” (CARNEIRO, 2006, p.29).   

                                                
5
  Carl Lineu criou um sistema de classificação de plantas, tendo por base uma nomenclatura binomial, 

em que o primeiro nome designava o gênero e o segundo a espécie. 
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Para Farias (2005), Lavoisier também tem o mérito de ter interpretado 

corretamente os experimentos de Cavendisch (1731-1810) e concluído que a água 

era composta por “ar inflamável” (hidrogênio) e oxigênio. Os trabalhos de Lavoisier 

sobre respiração animal e calorimetria em muito contribuíram para o 

desenvolvimento da bioquímica. 

Carneiro (2006) admite que, nos anos finais do século XVIII, a química passa 

a ser uma disciplina com identidade própria: possui um objeto, no caso, a 

determinação da composição das substâncias; um método – o método analítico; e 

uma linguagem universal em que os nomes das substâncias refletem sua 

composição. 

Segundo Marinho Oki (2004), Thomas Kuhn6 localiza na segunda metade do 

século XVIII as alterações relativas ao status ontológico da química. Essas 

alterações tiveram repercussões nas dimensões epistemológicas e metodológicas 

no âmbito da química. A autora ressalta que Thomas Kuhn aponta como o mais 

importante químico do século XVIII, Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794). Kuhn 

o coloca como principal responsável pelas alterações que conduziram a química a 

um novo status.   

As modificações tiveram tantos desdobramentos na constituição da química 

moderna que passaram a ser conhecidas como ‘Revolução Química’. A descoberta, 

feita por Lavoisier, de que os fenômenos de combustão estavam relacionados à 

presença de um constituinte do ar atmosférico, levou os estudiosos ao abandono da 

teoria do flogisto. No seu Traité Élémentaire de Chimie (1789), Lavoisier introduz 

uma nova racionalidade para o entendimento dos fenômenos químicos.  

Lavoisier estabelece, assim, as bases fundamentais que iriam permitir a 

remoção das idéias alquímicas no estudo das transformações da matéria. Pode-se 

dizer que, a partir de suas contribuições, a química caminhou rapidamente na 

direção de uma ciência quantitativa, com estatuto de ciência, linguagem e 

metodologia específicas, ganhando estatuto de saber sábio.  A análise feita por 

Kuhn do trabalho de Lavoisier, especialmente da descoberta do oxigênio e da crise 

gerada, nesse período, no que se refere às explicações de fenômenos como 

combustão e calcinação, dimensionam as rupturas que aconteceram no domínio da 

química naquela época. 

                                                
6
  Thomas Kuhn defendeu, entre outras coisas, uma visão não linear para evolução da Ciência e a não 

cumulatividade do saber científico, a não neutralidade da observação e transitoriedade das verdades cientificas. 
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O desenvolvimento da química prática no século XVIII, as descobertas de 
novas substancias químicas e a complexificação dos fenômenos 
investigados ameaçaram o paradigma dominante fundamentado na Teoria 
do Flogisto, amplamente usada nas explicações sobre transformações 
químicas nesse período (MARINHO OKI, p.35, 2004). 

  

Para essa autora a nova teoria da combustão que incluía, por exemplo, novas 

hipóteses relativas ao referido fenômeno, resulta de uma lenta mudança nas idéias 

que Lavoisier, inicialmente, compartilhava com a comunidade dos flogistas. A 

proposta revolucionária de Lavoisier levou a um deslocamento da rede conceitual 

usada pelos cientistas para interpretar os fenômenos e o mundo (MARINHO OKI, 

2004). A proposta de uma nova combustão abriu caminho para um novo paradigma 

que iria incorporar segundo essa autora, profundas mudanças conceituais na 

química.  

A importância de Robert Boyle (1627-1691) e Antoine Laurent de Lavoisier 

(1743-1794) no processo de constituição do saber sábio no domínio da química é 

indiscutível. Boyle (1627-1691), por exemplo, consegue dar o primeiro passo na 

direção do ideal moderno de química, amparado na nova concepção de natureza e 

das leis naturais no século XVII. Boyle também será o primeiro que tentará resolver 

inconsistências advindas de questões relacionadas à prática, na esfera da teoria 

atômica, utilizando para esse fim a observação da natureza e a reprodução dos 

fenômenos naturais dentro do laboratório.  

Caberá, entretanto, a Lavoisier (1743-1794) a introdução da nova 

racionalidade para compreensão dos fenômenos químicos. A descoberta do 

oxigênio e as novas explicações para o fenômeno da combustão, por exemplo, levou 

os estudiosos a desistir da teoria do flogisto, como hipótese explicativa do fenômeno 

da combustão e da calcinação.  O descobrimento de novas substâncias aliada à 

refutação da teoria do flogisto, conduziram a química a status similar ao alcançado 

pela física e matemática do âmbito das ciências do século XVIII. Nessa perspectiva, 

a grande contribuição de Lavoisier para conformação da química nascente do século 

XVIII, situa-se, exatamente, na geração de uma nova racionalidade para o 

entendimento dos fenômenos químicos e no estabelecimento das bases que iriam 

permitir a remoção das idéias alquímicas no estudo das transformações da matéria. 
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1.6. O Conceito de Transformação na Química Moderna 

 

Neste tópico, apresentaremos de forma panorâmica o movimento de 

constituição do conceito de transformação química. Para essa tarefa tomaremos 

como referência algumas ponderações apontadas desde a antiguidade, bem como 

as contribuições oriundas da elevação da química a condição de ciência moderna. 

O conceito de transformação química remonta ao século V a.C. Passando, 

desse modo, pelas explicações alquímicas, pelas contribuições da filosofia clássica 

e, ainda, pela explicação de estudiosos como Robert Boyle e Antoine Laurent de 

Lavoisier. As mais antigas explicações para ocorrência de interações entre 

substâncias foram propostas por filósofos como Empédocles e Hipócrates. Esses 

filósofos atribuíram aos elementos capacidades animistas, ou seja, imputaram aos 

elementos capacidades humanas. Ainda entre os gregos, Aristóteles (século IV 

a.C.), discutiu os fatores que poderiam influenciar na ocorrência de transformações, 

identificando, na ocasião, diferenças e similaridades entre os materiais envolvidos, 

bem como a interação física de um material com outro, salienta Mierzecki (1991apud 

JUSTI, 1998).  

No período alquímico as reações ou transformações constituem uma parte 

substantiva dos seus objetivos. Os alquimistas buscavam a purificação dos metais. 

Nesse sentido, o foco principal de suas atenções residia, exatamente, nas 

transformações e nos produtos obtidos a partir dessas reações. 

 No século XVII, segundo Justi (1998), muitos químicos dedicaram-se à tarefa 

de equiparar a química às outras áreas da filosofia, incorporando princípios e modos 

de pensar utilizados, por exemplo, na astronomia e na mecânica. O desenvolvimento 

da concepção corpuscular da matéria, por exemplo, concederá uma nova dimensão 

à compreensão das transformações químicas. 

 As teorias passaram a se basear em experimentos ou observações e as 

explicações, por sua vez, passaram a apoiar-se no formalismo matemático. Na 

filosofia natural, os fenômenos observáveis eram considerados resultantes de 

formas, tamanhos e movimentos de pequenas partículas indivisíveis, como admitia 

Lucrécio (98-55 a.C.), adverte Vidal (1986). Esse período é marcado por abordagens 

e métodos matemáticos, e por explicações mecânicas para propriedades das 

substâncias, bem como para a ocorrência das reações.  
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 Robert Boyle (1627-1691), por exemplo, considerava que a afinidade era o 

resultado de formas apropriadas das partículas, que lhes possibilitariam, então, 

aderir uma as outras, adverte Partington (1969, apud JUSTI, 1998). Isaac Newton 

(1642-1727) também acreditava que a matéria era constituída por partículas. Newton 

considerava que um composto dissociava porque uma de suas partículas, ou uma 

de suas partes, era mais atraída por alguma outra substância. A despeito da falha na 

hipótese de Newton ao propor uma teoria que pudesse explicar, coerentemente, 

como aconteciam às reações, a maioria dos estudiosos dos séculos XVII e XVIII 

aceitava suas explicações dado o seu prestígio. 

 Em 1812, Berzelius (1779-1848) apresentou um modelo influenciado pelo 

mecanicismo newtoniano, esse modelo objetivava comparar a força da afinidade 

química com a força mecânica. Sua finalidade era um dia poder expressar as 

afinidades dos elementos nas substâncias, do mesmo modo como se expressam 

forças mecânicas. Ele desenvolveu um sistema dualístico dos compostos químicos, 

tendo por base sua visão de afinidade e sua teoria eletroquímica. “A ligação química 

é concebida como tendo natureza elétrica, e as substâncias são representadas por 

pares em que uma das partes é eletricamente positiva e a outra eletricamente 

negativa” (LOPES, 1995, p.8). 

 A necessidade do desenvolvimento da química, como uma ciência autônoma, 

indicava que eram necessários outros conceitos e outros tipos de explicação, mais 

apropriados, aos seus problemas específicos. Segundo Justi (1998), em 1850, 

Archibald Scott Couper (1831-1892) começou a distinguir graus de afinidade e de 

afinidade seletiva, essa distinção representou um passo importante no 

desenvolvimento da idéia de valência.  

 Em 1869, C. A. Wurtz (1817-1884) distinguiu a idéia de atomicidade 

(valência). A atomicidade relacionava-se à idéia de transferência de energia de um 

determinado átomo a outro. Nessa época Jean Baptiste Dumas (1800-1884), propôs 

que os diferentes arranjos dos átomos eram os responsáveis por diferenças de 

propriedades químicas. O reconhecimento de que fatores estruturais eram 

importantes no estudo das reações (transformações) foi o responsável pelo 

surgimento da teoria de valência. 

 Atualmente o conhecimento de como são formadas as substâncias e do modo 

como ocorrem as reações químicas, resultam de modelos advindos da “teoria de 

valência, da constituição atômica e, ainda, das interpretações mecânico-quânticas 
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das estruturas das substâncias e de formação das ligações químicas” (JUSTI, 1998, 

p.28).  Nesse sentido, o entendimento das reações químicas depende, então, do 

conhecimento dos conceitos de substância e ligações químicas, bem como dos 

conceitos relacionados à termoquímica e de cinética química. 

Stravidou e Solomonidou (1989) admitem que o conceito de reação química 

esteja associado aos conceitos de molécula ou íon e a noção de identidade das 

substâncias envolvidas na transformação. Desse modo, durante uma reação 

química a identidade das substâncias, que tomam parte do fenômeno, é modificada 

e as unidades microscópicas, isto é, as moléculas e íons de cada uma das 

substâncias envolvidas sofrem modificações, em função da interação existente entre 

as substâncias reagentes. Nesse sentido, a interpretação científica das reações 

químicas deve ser dada em função da reorganização das estruturas, isto é, de 

interação e recombinação dos átomos ou íons envolvidos na transformação. 

Também devem ser consideradas, no domínio do conceito, as relações de massa, 

as trocas de energia que ocorrem durante o processo e, ainda, as mudanças que 

acontecem na estrutura eletrônica dos átomos envolvidos na transformação química. 

O conjunto de considerações explicitadas toma parte e compõe a base de formação 

do saber sábio, reação química.   

Ao finalizar essa apresentação panorâmica da trajetória histórica do conceito 

de transformação química que, diga-se de passagem, confunde-se com a história da 

própria química, consideramos que as contribuições enfatizadas, no âmbito do 

capítulo, configuram-se como um marco importante para compreensão da gênese 

do conceito de reação química.  O valor desse apanhado histórico reside, 

notadamente, no fato do mesmo fornecer indícios substantivos a respeito do período 

em que o conceito citado ganha estatuto de saber sábio, uma vez que a datação 

exata desse momento é, ainda hoje, controversa. Todavia como objetivávamos, 

nesse estudo, examinar o processo de transposição didática externa do saber 

reação química, esse passeio panorâmico pelos eventos e personalidades que 

marcaram a instituição do conceito de transformação química, no domínio do saber 

sábio, consistia numa etapa significativa para dar materialidade a nossa pesquisa. 

No capitulo que segue daremos seqüência a discussão acerca do conceito de 

transformação química, entretanto, desta feita, abordando os pressupostos teóricos 

e idéias que deram o desenho de saber acadêmico ao conceito de reação química. 



CAPÍTULO 2 
 

 

O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 
 
Considerações iniciais 

 

Apresentaremos, neste capítulo, um panorama histórico a respeito da 

instituição do livro didático no Brasil com a finalidade de situar como aconteceu e se 

consolidou a política de utilização desses manuais nas escolas do país; e também 

pelo fato dos manuais didáticos figurarem como objeto de apreciação no domínio de 

nosso trabalho. Ainda nesse capítulo, apresentaremos alguns resultados de 

pesquisa envolvendo o livro didático de química no Brasil e encerraremos o mesmo 

com uma seção a respeito das influências do movimento ciência, tecnologia e 

sociedade nos livros didáticos. 

 

 

2.1. Breve Histórico sobre Livro Didático no Brasil 

  

 A instauração de políticas de utilização do livro didático no Brasil remonta à 

década de 1929, segundo Cordeiro & Campos (2007), com a criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL). O INL foi criado com a função de legislar sobre políticas do 

livro didático e contribuiu para dar maior legitimação ao livro nacional. Em 1938, com 

a instituição da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), se estabelece a 

primeira política de legislação, controle da produção e circulação do livro didático no 

país. A legislação sobre condições de produção, importação e utilização é 

consolidada em 1945. 

 Em 1966 uma nova fase, relacionada à política de utilização do livro, tem 

início. Essa fase é marcada pela celebração de um acordo entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), que permitiu a criação da Comissão do Livro Técnico e Livro 

Didático (COLTED), objetivando coordenar as ações referentes à produção, edição e 

distribuição do livro didático. 
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 Em 1970 tem início a implementação do sistema de co-edição de livros com 

editoras nacionais, através de recursos do Instituto Nacional do Livro (INL). No ano 

seguinte, admitem Cordeiro & Campos (2007), o INL passou a desenvolver o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as 

atribuições administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros que cabiam 

à COLTED. O fim do convênio MEC/USAID, segundo os autores, fará com que as 

unidades da federação arquem com a contribuição financeira para o Fundo do Livro 

Didático. Novas mudanças agora apenas em 1976, com a extinção do INL e 

instituição da Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), que se torna 

responsável pela execução do programa do livro didático com recursos provenientes 

do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Em 1983 é criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) em 

substituição à FENAME. A FAE assume a responsabilidade no implemento do 

PLIDEF. Na ocasião, o grupo de trabalho encarregado de avaliar os problemas 

referentes aos livros didáticos recomenda a participação dos professores na escolha 

dos livros e a ampliação do programa. Em 1985, o PLIDEF dá lugar ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD).  O novo programa expressa mudanças na 

política de uso do livro didático. Dentre as mudanças, destacam-se: indicação do 

livro didático pelo professor e reutilização do livro pelo aluno, abolindo-se o livro 

descartável. Novas mudanças iriam acontecer na década de 1990.  

Em 1995 foi retomada a universalização de distribuição do livro didático, 

comprometida em 1992 em virtude de limitações orçamentárias. Em 1996 foi iniciado 

o processo de avaliação pedagógica dos livros didáticos inscritos no PNLD/1997.  

Esse procedimento foi aperfeiçoado e é aplicado até o presente.  

No período compreendido entre 1994 e 2005, o PNLD adquiriu, para 

utilização nos anos letivos de 1995 a 2006, um total de 1.077 milhões de unidades 

de livros, admitem os autores. O PNLD é mantido pelo FNDE com recursos 

financeiros do Orçamento Geral da União e da arrecadação do salário-educação. 

 

 

2.2 Pesquisas Envolvendo Livros Didáticos de Química no Brasil 

 

Nesta seção apresentaremos a problemática do livro didático de química no 

Brasil, tomaremos como referência para essa abordagem as contribuições advindas 
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de Mortimer (1988), com “A evolução dos livros didáticos de química destinados ao 

ensino secundário”; de Lopes (1993), com “Livros didáticos: Obstáculos Verbais e 

Substancialistas ao Aprendizado da Ciência Química”; de Mendonça; Campos & 

Jófili (2004), com Conceitos de oxidação-redução nos livros didáticos do ensino 

médio; de Wartha & Alário (2005) com “A contextualização no ensino médio de 

química através do livro didático”; e ainda, de Martorano (2007), com “Concepções 

de Ciência dos livros didáticos de química, dirigidos ao ensino médio, no tratamento 

da cinética química no período situado entre 1929 e 2004”.  

Desse modo, objetiva-se, apresentar na discussão a respeito do livro didático 

de química, subsídios relativos à constituição e organização do saber escolar na 

química. Nosso interesse por essa problemática reside também no fato de 

tencionarmos analisar o processo de transposição didática que ocorreu com o 

conceito de reação química, ou seja, as modificações que aconteceram com saber 

sábio no movimento de transformação em saber escolar. Esses manuais são objeto 

de consulta e orientação acerca do que ensinar e do como ensinar pelos 

professores, estando, por isso, presente de modo expressivo cotidiano escolar. 

Considerando as razões listadas e o fato dos manuais didáticos se configurarem 

como lócus, por excelência, de presença do saber escolar relativo à reação química, 

percebemos o livro didático como um documento substantivo para nosso estudo. A 

ordem de apresentação das discussões seguirá a enumeração dos subsídios 

apontados acima, iniciando com Mortimer (1988) e encerando com Martorano 

(2007). 

  O recorte temporal datado de 1931, escolhido por Mortimer (1988) e Lopes 

(1993), enquanto marco de análise dos livros didáticos, ocorreu em função desse 

ano assinalar a organização do ensino através de programas e diretrizes comuns 

para o país, admite Lopes (1993). O intervalo situado entre 1930 e 1990 engloba 

quatro reformas de ensino: Reforma Francisco Campos (Lei 19.890, de 18/4/1931); 

Reforma Gustavo Capanema (Lei 4.244, de 9/4/1942); Lei 4.024 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 20/12/1961, e a Lei 5.692, de 11/8/1971.  

Para Mortimer (1988), entre as décadas de 1930 e 1960, localiza-se uma 

grande uniformidade entre os livros didáticos de química. Uniformidade advinda, 

segundo esse autor, da existência de programas oficiais seguidos à risca pelos 

autores de livros didáticos. A década de 1960 será marcada por uma quantidade 

mais expressiva de livros de química com abordagem de conteúdo mais 
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diversificada, reflexo do “espírito liberalizante e descentralizador da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de 1961” (MORTIMER, 1988, p.25). Esse período é 

marcado por modificações radicais nas orientações epistemológicas, no âmbito do 

ensino de ciências, dada a influência dos programas: Chemical Education Material 

Study e do Chemical Bond Approach, datados da década de 1960. 

Os livros didáticos de química do período de 1930 caracterizavam-se como 

compêndios de química geral. A ausência de um sistema de ensino bem estruturado 

favorecia a não seriação dos estudos secundários. Os livros eram estruturados de 

modo que as definições apareciam em meio a uma gama de exemplos, em textos 

bem concatenados. Nesses manuais não há uma preocupação em conceituar para 

posteriormente exemplificar. Os livros discutem os exemplos de determinados 

fenômenos que conduzirão, naturalmente, aos conceitos. O número de conceitos é 

menor favorecendo uma melhor articulação entre os conceitos presentes no livro 

didático.  A outra característica significativa dos livros desse período é a ausência de 

exercícios ou questionários. A única exceção residia no estudo das leis ponderais e 

volumétricas das reações químicas. Não havia o hábito, naquela época, no domínio 

do ensino de química, da prática da resolução de exercícios.  

 No que se refere à vigência da Reforma Francisco Campos, Mortimer (1988) 

assinala que os livros didáticos de química sofreram alterações significativas, 

decorrentes das diretrizes da Lei 19.890, de 18/04/1931 (Reforma Francisco 

Campos). A primeira modificação ocorreu na forma de apresentação do conteúdo, 

que passou a ocorrer por série e de acordo com os princípios da Reforma Francisco 

Campos. 

Segundo Mortimer (1988), nota-se a influência da reforma em certos aspectos 

do livro didático de química. A maioria dos livros analisados traz, segundo o autor, 

fotos e pequenas biografias de figuras de destaque do ponto de vista de história da 

química, obedecendo assim à orientação do programa oficial.  Alguns títulos 

apresentam um esboço da história da química, desde a antiguidade até os dias 

atuais. Outra inovação encontrada nesse período é a introdução de um maior 

número de ilustrações e esquemas para demonstrar os modelos de estrutura 

atômica e estrutura molecular. Nesse período, alguns livros irão incorporar 

exercícios, problemas e questionários no final de cada capítulo. Fato que ocorre com 

uma minoria até o final da década de 1950, porém que aumentará de forma 

expressiva a partir dos anos 60.  
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 A atualização em relação às unidades de estrutura atômica, teoria de valência 

e classificação periódica é outra mudança apontada por Mortimer (1988). Essa 

mudança é, de certo modo, uma exigência do programa oficial, que apresenta 

tópicos como: noções da teoria da estrutura atômica dos elementos. Esse fato 

obriga os livros didáticos a discutirem o assunto, o que não acontecia antes de 1930 

com a maioria dos livros de química, admite o autor. A atualização termina também 

por incluir temas como: átomo nuclear quantizado (modelo de Rutherford-Bohr), as 

conseqüências do modelo Rutherford-Bohr para teoria eletrônica de valência e a 

classificação periódica que passa a ser representada na ordem crescente de número 

atômico e não mais do peso atômico. Ainda no que diz respeito aos livros desse 

período, Lopes (1993) chama atenção para o tratamento conferido à Termodinâmica 

química, domínio em que se inscreve o estudo da espontaneidade das reações 

químicas que, na ocasião, era muito elementar. “As reações eram classificadas em 

espontâneas ou provocadas, reversíveis ou irreversíveis, segundo critérios 

respaldados diretamente no senso comum” (LOPES, 1993, p.318). Lopes (1993) 

declara 

 

O ponto não desenvolvido é que, de acordo com a Termodinâmica Química, 
a espontaneidade se associa à maior tendência de uma reação ocorrer, 
medida pela constante de equilíbrio: quanto maior Kc, maior a 
espontaneidade da reação. Não implica, portanto, ocorrência ou não da 
reação, como prevê o senso comum, na medida em que todas as reações 
são reversíveis em sistema fechado (LOPES, 1993, p. 319). 

   

Não obstante, a maioria dos autores não revisa uma série de conceitos que 

permanecem sendo abordados segundo a química clássica. É o caso do conceito de 

elemento químico, que não é redefinido enquanto espécie química caracterizada 

pela carga nuclear, admite Mortimer (1988). Também não é revisto o conceito de 

molécula, aplicado indefinidamente para todos os materiais.  

 Nos livros didáticos do período da Reforma Gustavo Capanema (Lei 4.244, de 

9/4/1942), situado entre os anos de 1943 e 1960 a uniformidade dos livros didáticos 

é ainda maior que no período anterior. Os manuais são elaborados rigorosamente 

de acordo com o programa oficial (MORTIMER, 1988, p.31). As alterações feitas 

pelo programa oficial da Reforma Capanema, referentes ao programa da Reforma 

Francisco Campos, têm como desdobramentos mudanças no conteúdo de alguns 

tópicos dos livros de química. Amparados no novo programa oficial, os autores 
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desse período introduzem as definições operacionais antes das definições 

conceituais. Um exemplo que ilustra esse procedimento é a definição de substância 

simples e composta, prevista no programa como definição ‘prática e doutrinária’ de 

cada uma delas.  

 A maioria dos livros apresenta, segundo Mortimer, uma abordagem menos 

consistente e com alterações que empobrecem a obra, em relação aos outros 

períodos. Os livros tornam-se também mais dogmáticos, no que se refere a vários 

tópicos, não destacando, por exemplo, as implicações das modernas teorias da 

estrutura atômica e da valência para diversos conceitos clássicos, como conceito de 

molécula, idéia de coesão e afinidade. 

 A atualização promovida rapidamente na década de trinta, prossegue, porém, 

agora mais lentamente. Embora os livros do período compreendido entre 1943 e 

1960, comecem a distinguir, corretamente, covalência de eletrovalência - 

incorporando tópicos relacionados aos números quânticos – o modelo atômico 

descrito como atual continua sendo de Rutherford-Bohr. Não são mencionadas, por 

exemplo, moléculas polares, forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, 

ligações metálicas.  

 Os livros didáticos de química situados entre 1961 e 1970, período da 

vigência da Lei 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 

20/12/1961, serão notabilizados por uma grande desigualdade de abordagem de 

conteúdos. Nessa direção, enquanto muitos livros trazem a discussão mais 

consistente sobre estrutura atômica, valência e classificação periódica, para o início 

do primeiro volume, outros manuais colocam essa discussão no início do segundo 

volume, deixando no volume inicial apenas uma discussão de caráter introdutório. 

Essas diferenças, todavia, desaparecem com o passar dos anos, e os livros 

terminam optando pela abordagem dos conteúdos relativos à estrutura atômica, 

valência e classificação periódica, no inicio do primeiro volume. 

 Mortimer (1988) ressalta que a variedade de abordagens é a maior dentre 

todos os períodos estudados. Entre as características importantes do período, 

destaca a ordem de conteúdos no domínio do livro didático de química. A parte 

moderna relacionada à estrutura atômica, a teoria eletrônica de valência e a 

classificação periódica dos elementos químicos, será apresentada somente no final 

do curso secundário. Os modelos de ligação química, por sua vez, estão muito bem 

articulados com as propriedades dos materiais.  



 47 

Mortimer (1988) atribui à múltipla abordagem, dessa época, a intensa 

discussão travada em torno dessas questões. A desigualdade de abordagem de 

conteúdos registrada no período advém, segundo o autor, da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, de 1961, que não mais incorpora programas 

detalhados para cada disciplina, optando por abrir espaço para propostas 

alternativas no campo das disciplinas.   

Essa diversificação, todavia, não chega a ter um alcance significativo e, por 

conseguinte, não se configura como uma tendência permanente. A grande maioria 

dos livros didáticos publicados no período pós 1970 retoma a uniformidade em 

relação a aspectos como conteúdo discutido, sua ordem e a ênfase dada aos 

mesmos. 

 A principal conseqüência deste movimento foi a atualização dos conteúdos 

relativos a unidades de estrutura atômica. Essa atualização é marcada pela entrada 

no domínio do livro didático do modelo da mecânica ondulatória, modelo que 

apresenta como novidade a modificação na descrição do elétron, “que passa a ser 

feita em termos probabilísticos” (MORTIMER, 1988, p.33). A idéia de órbita 

planetária é substituída pela noção de orbital, compreendido como região de 

contorno indefinido onde é alta a probabilidade de se encontrar o elétron. Passam 

também a tomar parte do livro didático de química, conteúdos como moléculas 

polares e apolares, ligações intermoleculares e ligações metálicas.  

A presença desses conteúdos trará uma melhoria significativa na abordagem 

da teoria de valência. Nesse sentido, torna-se mais fácil relacionar as propriedades 

de diferentes compostos iônicos, moleculares, covalentes e metálicos, aos modelos 

de ligação química. “Em relação à classificação periódica dos elementos químicos, 

foi introduzida uma série de propriedades atômicas, como energia de ionização, 

eletronegatividade, raio atômico, eletroafinidade, que não eram abordadas 

anteriormente” (MORTIMER, 1988, p.33).  

O acréscimo desses conteúdos não sacrificou o estudo das propriedades 

macroscópicas, como ponto de fusão, ebulição, densidade, etc. Em quase todas as 

obras analisadas, segundo Mortimer (1988), havia discussões significativas acerca 

do significado de cada uma das propriedades. Os livros de química não estavam 

preocupados somente em citar a variação das propriedades ao longo dos períodos e 

colunas do quadro periódico, como acontece nos dias atuais. A discussão era 

bastante profunda no tópico relativo à classificação periódica. 



 48 

Os livros didáticos de química situados entre 1971 e 1993, período que marca 

a vigência da Lei 5.692, de 11/8/1971, sofrerão mudanças mais radicais que aqueles 

dos períodos precedentes. Eles mudaram, especialmente, na extensão e abordagem 

de determinados assuntos. Para Mortimer (1988), com a diminuição da carga horária 

de química em virtude a Lei 5692/71, os autores foram obrigados a simplificar o 

conteúdo dos livros didáticos.   

 Segundo o autor, a primeira mudança verificada situa-se no fato dos livros 

didáticos incorporarem uma série de ‘truques’ gráficos, tais como conceitos em 

destaque, tabelas, gráficos, desenhos etc. O número de exercícios cresce de 

maneira substantiva. Esses, por sua vez, variam apenas no aspecto formal, pois a 

maioria das atividades exige apenas a habilidade de memorizar os conteúdos. O 

resultado é o sacrifício do próprio texto, que fica perdido no emaranhado de truques 

gráficos e metodológicos.  Mortimer (1988) admite que o número de esquemas, 

ilustrações e tabelas, chega a dificultar a leitura, que fica truncada em função de 

tantos truques gráficos. 

 Nos livros didáticos dos períodos anteriores, os alunos teriam que ler o texto, 

e a partir da leitura, selecionar os trechos mais importantes e sublinhar o que 

julgasse fundamental para o entendimento das questões presentes no livro. Os livros 

situados no período entre 1971 e 1993, dada a quantidade de ilustrações, exercícios 

e truques gráficos, apresentam de certo modo quase tudo pronto. Há uma 

preocupação efetiva com a forma de apresentação dos tópicos sacrificando-se o 

conteúdo de química, propriamente dito. A própria organização dos livros didáticos 

induz a uma aprendizagem memorística.  

 A década de 1970 é marcada por uma concepção tecnicista e burocrática que 

afeta todo o sistema de ensino e influencia os próprios manuais didáticos. A 

compreensão de aprendizagem do ponto de vista tecnicista, presente no cenário 

educacional, admite que a aprendizagem humana possa se basear no controle das 

variáveis estímulo e resposta.  Nessa direção, seria possível selecionar 

comportamentos desejáveis que se manifestariam no momento da aprendizagem. 

Os livros didáticos transformam-se em guias metodológicos de qualidade duvidosa, 

quase sempre simplificando em excesso o conteúdo das disciplinas em nome de 

uma pretensa objetividade. 

 No que se refere ao conteúdo dos livros didáticos, a maioria deles, ao tratar o 

capítulo referente à estrutura atômica, enfatiza os ‘macetes’ de distribuição 
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eletrônica por níveis e subníveis, e a determinação dos números quânticos de um 

elétron. Essa objetividade tecnicista, adverte Mortimer (1988), conduz também a 

uma falsa visão do que seja, em ciência, uma teoria e um modelo. 

 

A química é mostrada como algo pronto e acabado, e seus modelos são 
transformados em dogmas irrefutáveis. Essa visão é totalmente distorcida, 
pois modelos e teorias nas ciências físicas são aproximações, sujeitas à 
revisão desde que surjam fatos que os contradigam ou que fiquem sem 
explicação (MORTIMER, 1988, p.37). 
 

 

No que diz respeito à modernização dos conteúdos, os livros didáticos de 

química, mostram-se atualizados em relação à grande parte dos tópicos referentes à 

teoria atômica, ligação química e classificação periódica. Todavia, essa 

modernização é apenas aparente, pois a abordagem dessas teorias desvinculadas 

das propriedades dos materiais leva a uma visão distorcida do que sejam uma teoria 

e um modelo no domínio da química, adverte Mortimer. Os livros didáticos não 

conseguem ressaltar todas as implicações das teorias modernas, do mesmo modo 

que aconteceu com os tópicos de estrutura atômica e ligação química, para o 

restante do conteúdo que continua com uma abordagem nos moldes clássicos. O 

desdobramento dessa questão, do ponto de vista do conjunto dos conteúdos, 

consistirá na apresentação dos modelos de estrutura atômica e ligação química 

como teorias isoladas, sem aplicações além da previsão da valência dos elementos 

e da fórmula dos compostos.  

Nessa mesma direção, analisando as questões relativas à atualização de 

conteúdos em livros didáticos, Lopes (1993) chama atenção, por exemplo, para a 

perda do sentido das tradicionais funções inorgânicas, em decorrência da Teoria 

Ácido-Base de Bronstetd-Lowry, datada de 1923.  A autora adverte que o livro 

didático mantém até hoje o mesmo tratamento do tema, ressaltando que para o 

mesmo não há distinção em relação a livros mais antigos ou atuais. 

Para Mortimer (1988), a influência de movimentos pedagógicos na elaboração 

de livros didáticos brasileiros é bem significativa, em relação à pedagogia tecnicista, 

tendo dado o tom da produção dos livros didáticos do período situado entre 1971 e 

1988.  Outros movimentos, como o escolanovismo, tiveram uma influência limitada. 

O movimento de renovação do ensino de ciências nas décadas de 50 e 60, apesar 

da influência significativa nos livros a época, deixou uma herança bastante limitada. 
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Mendonça; Campos & Jófili (2004), em estudo realizado sobre livros didáticos 

de química orgânica, discutem como é abordado o conceito da reação de oxidação-

redução nos manuais do ensino médio. Os autores ressaltam, no âmbito desse 

estudo, a importância do livro didático enquanto instrumento mediador do ensinar 

aprender, e elegem quatro categorias para examinar como é configurado o conceito 

de reação de oxidação-redução nos livros didáticos.  

As categorias eleitas para orientar o estudo foram: a) abordagem revisória do 

conceito de oxidação-redução; b) relação do conceito com número de oxidação; c) 

contextualização na apresentação do conteúdo; e d) reações de oxidação que 

ocorrem sem a presença do oxigênio. Segundo os autores foram avaliados 

dezessete coleções utilizadas no ensino médio, sendo quinze livros didáticos de 

química orgânica (volume 3 das coleções seriadas) e dois do tipo volume único. 

Os resultados desse estudo indicam, admitem os autores, que os manuais 

deveriam contemplar, no âmbito da discussão acerca da reação de oxidação-

redução, aspectos relacionados à transferência de elétrons; a variação do número 

de oxidação do carbono; a conservação dos átomos de elementos químicos 

envolvidos na reação de oxidação-redução; e ainda a necessidade da desvinculação 

das reações de oxidação-redução da obrigatória presença do oxigênio.  Ressalta-se 

também a necessidade de que as discussões envolvendo essas reações tenham 

como suporte questões relacionadas às dimensões sociais, ambientais e políticas.  

Wartha & Alário (2005), em estudo realizado com livros didáticos de química, 

apresentam diferentes concepções acerca do uso do termo 'contextualização'. Os 

autores desenvolveram essa investigação objetivando identificar como a 

contextualização é efetivada nos livros didáticos de química, bem como apontar as 

concepções a respeito do significado do termo contextualização. 

 Wartha & Alário (2005) admitem que contextualizar é construir significados, e 

que esses, por sua vez, não são neutros, estando associados à incorporação de 

valores, pois explicitam os problemas do cotidiano, as questões do entorno social e 

cultural. Os autores preconizam que o entendimento do significado da 

contextualização é fundamental para se desenvolver estratégias de abordagem do 

conhecimento químico, podendo favorecer o exercício da cidadania. 

 Os autores analisaram nove coleções publicadas no período de 1999 a 2002, 

intervalo que precede a publicação de documentos orientadores do currículo, como 
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LDB e PCNEM, e que enfatizam a importância da contextualização na discussão do 

conjunto de saberes escolares em química.  

 Segundo Wartha & Alário (2005), os resultados desse estudo evidenciam uma 

tendência de entender a contextualização como uma descrição de fatos e processos 

do cotidiano. Outra tendência relatada pelos autores diz respeito à compreensão da 

contextualização como estratégia de ensino que pode facilitar a aprendizagem em 

química. 

 Wartha & Alário (2005) salientam ainda que não foi identificada, no domínio 

dessa investigação, uma abordagem do ponto de vista da contextualização, que 

proporcione ao estudante uma nova leitura do problema. Algo que pudesse conduzir 

os estudantes a se posicionar ou tomar decisões a partir do que foi objeto de 

discussão. 

Martorano (2007), por sua vez, investigou como o tópico a respeito da 

Cinética Química foi apropriado pelos livros didáticos de química destinados ao 

ensino médio, no período situado entre 1929-2004.  Segundo autora o conteúdo da 

cinética química é apresentado, de maneira geral, nos livros didáticos tradicionais 

dirigidos ao ensino médio, dividido em quatro tópicos: estudo da velocidade das 

reações; condições necessárias para que uma reação possa ocorrer; e fatores que 

influem na velocidade das reações e catálise, variando algumas vezes somente a 

ordem de apresentação. Martorano optou em seu trabalho por analisar o conteúdo 

referente ao modelo teórico utilizado para explicar a velocidade das reações 

químicas e a influência da concentração e da temperatura sobre a velocidade. 

Segundo estudo da pesquisadora, os livros didáticos utilizados até a década de 

1960 dedicavam-se a explicar a influência da concentração nas reações químicas, 

amparados em justificativas empíricas e no formalismo matemático, com pouca 

atenção sendo dedicada a aspectos moleculares.  

 A teoria das colisões proposta por Lewis, em 1918 que foi a primeira teoria 

que explicou a velocidade de uma reação química em termos microscópicos, 

começou a aparecer nos livros didáticos de química a partir de 1967, adverte 

Martorano (2007). No final da década de 1960 começam a surgir, então, as 

explicações em termos da teoria das colisões e do estado de transição. No que se 

refere à teoria do Estado de Transição, datada de 1935, que também explica as 

reações químicas do ponto vista microscópico, sua inserção nos manuais didáticos 

ocorre também a partir de 1967. 
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 Para a autora os livros didáticos mais recentes atualizaram o seu conteúdo 

teórico seguindo, além das mudanças que ocorreram na ciência, aquelas oriundas 

de reformas curriculares e de orientações advindas dos PCN, por exemplo. 

Martorano (2007) ressalta ainda que, de 1929 até o ano de 1966, não havia 

preocupação por parte dos autores de livros didáticos em explicar a influência da 

velocidade das reações do ponto de vista microscópico, excetuando-se os livros de 

1942 e 1946. 

  A autora pondera que a despeito da preocupação dos cientistas em propor 

uma explicação microscópica para o entendimento da velocidade das reações 

químicas, considerando para isso aspectos atômico-moleculares e a utilização de 

modelos teóricos, se percebe nos livros didáticos analisados dificuldades em se 

materializar propostas que permitam a aprendizagem dos estudantes no domínio da 

visão microscópica.  Martorano (2007) adverte que o que se nota na maioria dos 

livros didáticos, é a ênfase dada ao aspecto empírico e matemático no tratamento 

dos conceitos presentes no tópico a respeito da cinética química. 

 

 

2.3 Livros Didáticos de Química: Influências do Movimento Ciência Tecnologia 

e Sociedade (CTS) 

  

 Nesta seção apresentaremos, em linhas gerais, algumas ponderações a 

respeito de mudanças nos currículos escolares e, por conseguinte, na produção 

didática, decorrentes da emergência do Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS).  

 O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), instalado no Brasil por 

volta da década de 1980, e que perdura até o presente, vem influenciando a 

elaboração de documentos regulativos dos currículos de ciências e química no país. 

Documentos como Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) e 

Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM), presentes na cena 

educacional brasileira, têm sido influenciados pelo movimento CTS e se manifestado 

no domínio dos livros didáticos de Ciências e Química.   

A inclusão desse tópico no âmbito do nosso trabalho impõe-se, então, pelo 

fato do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) vir influenciando a 

elaboração de propostas curriculares de ciências e química desde a década de 
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1980, estando presente, de forma significativa, nos documentos curriculares 

produzidos após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996 e, 

certamente, na produção didática que veio em sua esteira.  

Para Mortimer e Santos (2000), desde a década de sessenta, os currículos de 

ensino de ciências com ênfase no movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), vêm sendo desenvolvidos no mundo inteiro. Os currículos em ciências 

apresentam como objetivo principal, segundo esses autores, a instrumentalização 

dos estudantes para o exercício da cidadania e têm como característica marcante 

uma abordagem de conteúdos pontuada pela relação com o contexto social. 

Em revisão bibliográfica realizada por Mortimer e Santos (2000) foram 

selecionadas algumas contribuições que caracterizam o currículo com ênfase no 

movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A primeira contribuição vem de 

Roberts (1991, apud MORTIMER & SANTOS, 2000), que se refere às abordagens 

curriculares enquanto ações que tratam das inter-relações entre explicação 

cientifica, planejamento tecnológico, solução de problemas e tomada de decisão, no 

que se refere a temas práticos de importância social.   

Os currículos teriam os seguintes princípios: a) ciência como atividade 

humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que está muito 

relacionada à tecnologia e às questões sociais; b) sociedade que busca desenvolver 

no público em geral, e também nos cientistas, uma visão operacional sofisticada de 

como são tomadas as decisões a respeito de problemas relacionados à ciência e a 

tecnologia; c) aluno como alguém que seja preparado para tomar decisões 

inteligentes e que compreenda a base cientifica da tecnologia e a base prática das 

decisões; e d) professor como aquele que desenvolve o conhecimento e percebe as 

inter-relações complexas entre ciência, tecnologia. 

A segunda contribuição é advinda de Bybee (1987, apud MORTIMER & 

SANTOS, 2000) e caracteriza a orientação curricular do movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) como pesquisa e desenvolvimento de currículos que 

possam contemplar: a) a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e 

tecnológicos em um contexto pessoal e social: b) a inclusão de conhecimentos e 

habilidades tecnológicos: c) a ampliação do processo de investigação de modo a 

incluir a tomada de decisão e, d) a vivência de projetos de CTS no sistema escolar. 

A terceira contribuição é oriunda de Hofstein (1988, apud MORTIMER & 

SANTOS, 2000), e admite que o movimento CTS possa ser caracterizado como 
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ensino de ciências, no contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, onde os 

estudantes integrem o conhecimento científico com a tecnologia e com mundo social 

de suas experiências do dia-a-dia. A proposta curricular de CTS corresponderia, 

então, a uma integração entre educação científica, tecnológica e social, em que os 

conteúdos científicos e tecnológicos são estudados conjuntamente com aspectos 

históricos, éticos, políticos e sócio-econômicos. 

Para Pinheiro (2007), o movimento ciência, tecnologia e sociedade objetiva 

também destacar a importância social da ciência e da tecnologia, de modo a 

enfatizar a necessidade de avaliações críticas e análises reflexivas sobre a relação 

científico-tecnológica e a sociedade. A base da idéia do movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) é, segundo essa autora, desmitificar o espírito de 

neutralidade da ciência e da tecnologia e enfrentar a responsabilidade política das 

mesmas. A autora admite que esse posicionamento supere a mera repetição de 

ensino de leis que regem o fenômeno, e possibilite a reflexão sobre o uso político e 

social que se faz desse saber. Desse modo, trabalhar dentro de uma disciplina, 

fazendo uso do enfoque CTS, “implica capacitar o educando a participar do 

processo democrático de tomada de decisões, promovendo a ação cidadã, 

encaminhada à solução de problemas relacionados à sociedade na qual ele está 

inserido” (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007, p.82).  

Krasilchik (1987, apud MORTIMER & SANTOS, 2000), ao discutir a evolução 

da inovação educacional dos currículos de ciências no Brasil no período situado 

entre 1950 e 1985, adverte que na década de 1970, por exemplo, tais currículos 

começaram a incorporar timidamente uma visão de ciência como produto do 

contexto econômico, político e social. Na década de 1980, conforme Mortimer e 

Santos (2000), a renovação no ensino de ciências passou a se pautar pelo objetivo 

de analisar as implicações sociais decorrentes do desenvolvimento cientifico e 

tecnológico. 

Múltiplos materiais didáticos e projetos curriculares brasileiros foram 

elaborados, segundo Mortimer e Santos (2000), a partir de elementos dessa 

perspectiva. Dentre os diversos materiais didáticos produzidos, os autores citam: 

projeto de Unidades Modulares de Química (AMBROGI et al, 1987); as propostas 

pedagógicas de Lutfi (1988 e 1992); a coleção de livros do Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Química da USP – GEPEQ, (1993, 1995 e 1998); a coleção de livros de 

física do GREF (1990, 1991 e 1993); o livro Química na Sociedade (MOL e 



 55 

SANTOS, 2000); e o livro Química, Energia e Ambiente (MORTIMER, MACHADO e 

ROMANELLI, 1999). 

O fato é que ao lermos, por exemplo, documentos como PCMEN, OCEM, 

bem como propostas curriculares produzidas a partir do final da década de 1980, 

rapidamente encontraremos conexões entre as idéias que estão na base do 

movimento CTS e as concepções de ciência e de ensino de ciências presentes no 

domínio de tais documentos. O que reitera a importância do movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) no domínio dos currículos e dos manuais didáticos 

de química e ciência no Brasil. 

 Finalizamos esse capitulo admitindo, entre outras coisas, a importância 

estratégica da pesquisa desenvolvida em livros didáticos de química, nos últimos 

vinte anos, para docência em química no Brasil; e a contribuição do movimento 

ciência, tecnologia e sociedade (CTS) na composição do saber escolar trabalhado 

na química. Nessa direção, aspectos relacionados à adequação do conteúdo em 

química no âmbito dos manuais didáticos, bem como elementos didático-

metodológicos contidos no domínio desses livros, constam como objetos de 

investigação numa série de estudos, realizados desde o final da década de 1980 

(MORTIMER, 1988; LOPES, 1993; MENDONÇA; CAMPOS & JÓFILI, 2004; 

WARTHA & ALARIO, 2005; MARTORANO, 2007).  A reunião dessas duas frentes, 

ou seja, a pesquisa em livros didáticos de química e o advento do movimento 

ciência, tecnologia e sociedade (CTS), configura-se como um marco de influência na 

elaboração de documentos regulativos do currículo de química e na geração de um 

conjunto de propostas alternativas de ensino da química escolar. Entre as propostas 

alternativas geradas a partir da dinâmica mencionada, destacamos: Unidades 

Modulares de Química (AMBROGI; LISBOA & VERSOLATO, 1987); Cotidiano e 

Educação em Química: os aditivos em alimentos como proposta para o ensino de 

química no 2º grau (LUTFI, 1988); Química e Sociedade (MOL & SANTOS, 1992); 

Os Ferrados e os Cromados: produção social e apropriação privada do 

conhecimento químico (LUTFI, 1992); Introdução ao Estudo da Química: 

transformações, energia e ambiente (MORTIMER & MACHADO, 2000); e Química 

para o Ensino Médio (MORTIMER, 2002).  Os eventos citados, isto é, a pesquisa em 

livros didáticos de química e o movimento ciência, tecnologia e sociedade (CTS), 

pelo caráter da relação estabelecida entre academia e a sociedade, vinculam-se 

naturalmente à noosfera, espaço que congrega especialistas, professores, 
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pesquisadores, elaboradores de propostas curriculares, e autores de livros didáticos, 

local reconhecido por Chevallard como núcleo operacional da transposição didática 

externa. É na noosfera que acontecem os conflitos, ocorrem negociações, 

amadurecem as soluções, pois nela se encontram os agentes participantes do 

funcionamento didático. 

 



CAPÍTULO 3 
 
 

TEORIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO 

DIDÁTICO 

 

 

Considerações iniciais. 

  

Apresentaremos, neste capítulo, os pressupostos a respeito da Teoria da 

Transposição Didática, bem como os fundamentos da Teoria Antropológica do 

Didático. Para isso faremos uso de algumas contribuições advindas de A Didática 

das Ciências de Astolfi & Develay (1995); de Conhecimento escolar: ciência e 

cotidiano, de Alice Casimiro Lopes (1999); de Ensinar matemáticas: o elo perdido 

entre o Ensino e Aprendizagem, de Chevallard, Bosch e Gascón (2001), de A 

transposição didática em matemática, física e biologia, Gilbert Arsac e, 

fundamentalmente, dos elementos oriundos de La transposición didactica: del saber 

sabio al saber enseñado, de Yves Chevallard (1991) e El análisis de las prácticas 

docentes en la teoría antropológica de lo didáctico, também de Yves Chevallard 

(1999), textos de onde serão retirados os aportes mais significativos tanto deste 

capítulo, como do referente a abordagem metodológica. 

 

 

3.1 Contribuições de Astolfi & Develay Acerca da Teoria da Transposição 

Didática 

  

Segundo Astolfi & Develay (1995) o estudo a respeito da transposição 

didática tem, em Yves Chevallard, sua principal referência. Para esses autores, a 

teoria da transposição didática teve origem na didática da matemática, a partir do 

trabalho de Yves Chevallard e M. A. Johsua. (1982, apud ASTOLFI&DEVELAY, 

1995) a respeito da noção de distância.  

Chevallard e Joshua, segundo Astolfi & Develay (1995), estudaram o conceito 

de distância e analisaram as transformações por que passou esse conceito, desde 
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sua origem, enquanto saber sábio/cientifico, até sua introdução em programas de 

geometria na sétima serie.  

Astolfi & Develay (1995) analisaram as modificações do estatuto do saber 

sábio, pelos círculos de pensamento intermediários situados entre a condição de 

saber acadêmico e de saber escolar, ou seja, entre a pesquisa e o ensino; e tendo 

como substrato a idéia de que o saber cientifico sofre uma transformação ao se 

tornar saber escolar. Os autores admitem a existência de “uma epistemologia 

escolar que pode ser distinguida da epistemologia em vigor nos saberes de 

referência” (ASTOLFI & DEVELAY, 1995, p.48). 

Os mencionados autores admitem que no andamento do processo de 

transposição didática, passa-se de uma epistemologia em vigor nos saberes de 

referência para uma ‘epistemologia escolar’. Nesse contexto, veremos a entrada em 

cena de outro saber, que estará reconfigurado e com desenho cognitivo 

particularmente escolar. Dessa perspectiva, teremos um conhecimento retirado de 

sua problemática original, de sua historicidade, e agora composto por novas 

conformações cognitivas. Nesta ordem de idéias, um novo escalão de conhecimento 

relacionado à escola - ao ato de ensinar e aprender em instituições de ensino – é 

produzido. 

Astolfi & Develay (1995) advertem que a designação de um componente do 

saber sábio enquanto objeto de ensino impõe uma modificação em sua natureza. E 

isso ocorre em função da aquisição de novo estatuto de saber e pela estruturação 

de uma rede relacional com outros conceitos. Para esses autores três pontos de 

vista devem ser considerados no entendimento das modificações do estatuto do 

saber sábio.   

O primeiro desses pontos de vista explicar-se-ia, em princípio, pelo 

distanciamento entre a lógica de exposição dos resultados e as modalidades da 

descoberta. Afastamento esse do qual participariam os cientistas já no momento das 

comunicações a seus colegas. No momento de sua sistematização o saber já estaria 

sujeito a modificações e supressões, em relação a sua forma cientifica inédita ou 

original, ou seja, o saber não é divulgado tal como foi produzido. É o que pode ser 

chamado ‘efeito de reformulação’.  

O segundo ponto de vista refere-se a posições epistemológicas dominantes - 

relacionadas à primazia factual da observação - ou seja, ao imperialismo do 
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empirismo7 enquanto ‘filosofia espontânea dos sábios’ e modo, por excelência, de 

produção do saber acadêmico. Dessa perspectiva uma vigilância especial é 

apropriada para evitar os reescritos abusivos e para estimular a volta freqüente as 

publicações originais. Este é um aspecto considerado negativo da transposição 

didática e pode ser chamado de ‘processo de dogmatização’. 

O terceiro ponto de vista situar-se-ia na inevitabilidade da transposição 

didática. Uma vez que a escola não ensina saberes em ‘estado puro’ – isto é, recém 

saídos da academia, mas conteúdos de ensino que são o produto de cruzamentos 

complexos entre uma lógica conceitual, um projeto de formação e, ainda, exigências 

didáticas particulares, que permitam a transformação de saberes científicos e de 

referência em objetos de ensino através da ‘didatização’ do saber científico. Nesse 

sentido, as transformações por que passam o saber sábio precisam ser 

interpretadas não como desvio ou degradação sempre em geração, mas em termos 

de necessidade constitutiva, devendo ser apreciada desse ponto de vista. Uma vez 

instituído um currículo, qualquer conceito cientifico se integra numa nova economia 

ou ordenação do saber, devendo, no caso, constituir-se como algo ou alguma coisa 

a ser aprendida, “um texto do saber diria Chevallard” (ASTOLFI & DEVELAY, 1995, 

p.52). Essa característica, como exigência, por exemplo, não residia no saber de 

referência, no contexto do saber sábio.  

 A transposição didática diz respeito então ao processo de integração de um 

conceito ao texto do saber, todavia durante a integração sabemos que pesaram 

outras determinações na elaboração curricular, como por exemplo, conflitos, 

negociações e amadurecimento de soluções. Para Astolfi & Develay (1995) faz-se 

necessária a introdução de outros conceitos desenvolvidos na didática das ciências 

para compreensão da transposição didática, tais como o de práticas sociais de 

referência.  

 O conceito de práticas sociais de referência - tomado de Martinand (1986), e 

citado por Astolfi & Develay (1995) - pode ser entendido como uma crítica àquela 

transposição didática que se limita ao ‘texto do saber’ sem considerar as atividades 

correspondentes. “Pois a definição de um conteúdo de ensino não se estabelece 

com a simples redução regressiva do saber universitário correspondente, mas supõe 

uma reelaboração original” (ASTOLFI & DEVELAY, 1995, p.52). 

                                                
7
  Corrente filosófica que acreditava que o conhecimento era uma cópia da realidade e que esse poderia 

ser produzido a partir da experiência. 
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Astolfi & Develay (1995) admitem influências políticas e sociais advindas de 

aportes das práticas sociais, além daquelas oriundas do saber sábio, no processo de 

transposição didática. Ao admitir tais considerações, os autores colocam-se de 

forma complementar a Chevallard (1991), pois este não nega o papel das práticas 

sociais de referência na produção do saber escolar, porém as coloca em dimensão 

muito reduzida. Para Astolfi & Develay (1995) a transposição didática promove certa 

modificação epistemológica do conceito, conduzindo-nos a considerar, por exemplo, 

todos os aspectos de sua prática de ensino, o que finda por determinar o surgimento 

de uma epistemologia escolar própria. 

 

 

3.2.  Mediação Didática e Transposição Didática: Contribuição de Lopes 

  

Lopes (1999), em Conhecimento escolar: ciência e cotidiano, advoga que o 

termo transposição didática não representa de forma satisfatória a reconstrução de 

saberes que ocorre na instituição escolar. E que a expressão transposição didática 

pode ser associada à idéia de movimento, de transportar de um lugar para outro.  

Lopes (1999) apresenta a expressão mediação didática como uma possibilidade de 

entendimento do processo de modificação por que passam os saberes. Todavia ela 

adverte que tal expressão não deve ser entendida no seu sentido genérico, ou seja, 

ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de meio ou ‘ponte’, de consentir à 

passagem de uma coisa a outra. A autora admite que mediação didática deva ser 

compreendida no sentido dialético do termo, isto é, como “um processo de 

constituição de uma realidade através de mediações contraditórias, de relações 

complexas, não imediatas” (LOPES, 1999, p.209).  

 Lopes (1999) ressalta que a apropriação, em química, de conceitos como 

orbital, distribuição eletrônica, ou de princípios como Princípio da Incerteza de 

Heisenberg, feitas no domínio dos livros didáticos terminaram por banalizá-los de tal 

forma, que tais conceitos assumiram significados diferentes em relação aos 

conceitos originais. A mecânica quântica, prossegue a autora, que originalmente 

rompe com concepções realistas da ciência e estabelece uma descontinuidade entre 

o mundo microscópico e o macroscópico, passa a ser transmitida de modo realista e 

esquemático. O processo de distribuição eletrônica, por exemplo, que tem um 

significado substantivo para compreensão da estrutura molecular em química, 
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“passa a ser considerado no ensino médio como uma espécie de jogo: conhecidas 

as regras de preenchimento de orbitais, nada mais fácil do que neles colocar 

elétrons” (LOPES, 1999, p.209). Para essa autora as razões de tal processo de 

didatização se aproximam daquelas apontadas por Chevallard e Johsua no que diz 

respeito ao conceito de distância. Nesse sentido, ensinamos apenas o resultado, 

sem considerar o processo histórico de constituição do conceito e o conjunto de 

problemas e questões que estão na sua gênese.  

Lopes (1999) faz uma crítica ao posicionamento daquela tendência didática 

que considera necessário, para tornar um conceito assimilável, o estabelecimento de 

um caminho que vai do concreto ao abstrato a partir da criação de uma continuidade 

entre o senso comum e ciência. Para a autora, ao invés de se elaborar meios de 

entender a racionalidade científica, tenta-se aproximar os conceitos científicos da 

racionalidade do senso comum.  Lopes (1999) admite ainda que no caso das 

ciências exatas e da natureza, os processos de mediação didática voltados para 

aproximação com senso comum se fazem normalmente pelo uso de metáforas, e 

que tais metáforas existem como forma de expressão de conceitos que são 

construídos em estreita relação com a linguagem formal ou científica. Lopes (1999) 

indica também que a linguagem matemática tem, no domínio das ciências, um 

estatuto de fundamento, de elaboradora de teorias, “mas a expressão em linguagem 

não-formal, necessária para comunicação de resultados e explicações, se utiliza de 

metáforas para conseguir expressar os novos conceitos criados pela linguagem 

formal” (LOPES, 1999, p.214).   

Essa autora admite também que se o uso da metáfora for feito para que não 

enfrentemos raciocínios formais poderemos incorrer em problemas epistemológicos. 

E que isso pode ser constatado no ensino através da banalização da metáfora e da 

analogia, como forma de marcar o continuísmo entre conhecimento comum e 

conhecimento científico. Todavia Lopes (1999) adverte também que o esforço de 

professores e livros didáticos para elaborar explicações para os estudantes com o 

uso da linguagem não-formal, mais próxima dos alunos, termina por instituir novas 

formas de abordagem de conceitos científicos, “novas configurações cognitivas, não 

necessariamente equivocadas ou permeadas por metáforas – mas formas que 

facilitam a compreensão de conceitos, inclusive pela comunidade científica” 

(LOPES, p.16, 1999). 
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Para Lopes (1999), a mediação didática não deve ser entendida como um 

mal, ou mesmo como uma distorção a ser superada. Nesse sentido, a didatização 

não é simplesmente um processo de vulgarização ou adaptação de um 

conhecimento produzido em outras instâncias, como universidades e centros de 

pesquisa.  A autora admite que o papel da escola seja tornar um conhecimento 

acessível para poder ser transmitido. No entanto, isso não deve fazer da escola uma 

instância simplesmente reprodutora de conhecimento, pois o trabalho de 

didatização, que acontece no seu domínio, termina por provocar uma atividade de 

produção original, adverte a autora. Assim, para Lopes (1999), devemos abandonar 

a “imagem passiva da escola como receptáculo de subprodutos culturais da 

sociedade” (LOPES, p.218, 1999). 

Lopes (1999) assinala que a transposição didática não representa de forma 

satisfatória a reconstrução de saberes que ocorre no domínio das instituições 

escolares. Essa autora advoga a existência de um dispositivo chamado mediação 

didática, definido por ela mesma, não enquanto 'ponte' ou meio de permitir a 

passagem de uma coisa à outra, mas como um processo de constituição da 

realidade em que convivem mediações contraditórias e relações complexas e não 

imediatas. Lopes (1999) entende que a mediação didática representa outro modo de 

se compreender a mudança de estatuto por que passa o saber no âmbito da escola. 

Embora observemos alguns poucos pontos de aproximação entre a idéia de 

mediação didática, defendida por Lopes (1999), e a Teoria da Transposição Didática 

de Chevallard (1991), alguns aspectos relacionados à contribuição de Lopes (1999) 

e à teoria de Chevallard (1991) precisam ser evidenciados.   

O primeiro deles reside na compreensão dada por Lopes (1999) ao termo 

transposição didática. Para Lopes (1999), a transposição didática deve ser 

entendida como movimento de transportar o saber de um lugar (academia) para 

outro (escola). Com relação a essa ponderação da autora, entendemos que o 

processo de supressão, modificação, adaptação e transformação por que passam os 

saberes, durante a transposição didática, como conceitua Chevallard (1991), 

ultrapassa a concepção de simples movimento de transportar algo de um local para 

outro. Não obstante entendemos que a idéia de mediação didática, defendida por 

Lopes (1999), tem alguns pontos de aproximação em relação à teoria de Chevallard, 

mais precisamente no que se refere a certos aspectos do conceito de transposição 

didática interna. As observações de Lopes (1999) acerca da mediação didática, por 
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exemplo, gravitam em torno da idéia de re-significação e modificação do saber 

através do uso de analogias e/ou metáforas pelo professor, no âmbito da sala de 

aula. 

O segundo aspecto está relacionado ao fato da Teoria da Transposição 

Didática, diferentemente da idéia de mediação didática, apresentar-se 

obrigatoriamente em duas etapas interdependentes. Uma etapa relacionada ao 

domínio da relação didática, definida por Chevallard (1991) como transposição 

didática Interna e caracterizada pela inter-relação triangular envolvendo o professor, 

o aluno e o saber a ser ensinado. E outra etapa relacionada à noosfera, definida por 

Chevallard como Transposição Didática Externa. Para Chevallard (1991) a noosfera 

configura-se como espaço que congrega especialistas, professores, elaboradores de 

propostas curriculares e autores de livros didáticos e caracteriza-se como uma 

região de conflitos e tensões.  

Segundo Chevallard (1991) é exatamente na noosfera que ocorrem os 

conflitos, negociações e tomadas de decisões, que marcam a transformação do 

saber sábio/acadêmico em saber escolar. Chamamos atenção para complexidade 

da Teoria da Transposição Didática, bem como para existência da transposição 

didática externa e interna para dimensionar o alcance da teoria elaborada por 

Chevallard, diferenciando-a da idéia de mediação didática. Assinalamos também 

que é no âmbito da transposição didática externa que se inscreve nosso objeto de 

estudo, pois investigaremos o processo de transposição didática externa do conceito 

de reação química. 

 

 

3.3. Gilbert Arsac: Ponderações sobre a Teoria da Transposição Didática 

 

Arsac (1989), ao analisar o fenômeno da transposição didática, adverte que 

tal fenômeno é, às vezes, ocultado, seja porque a adaptação dos conteúdos à 

condição de saber escolar foi realizada há muito tempo, seja porque a distância 

entre o saber a ensinar e o saber ensinado tende a ser negada. 

No que diz respeito aos imperativos devidos à epistemologia e às hipóteses 

de aprendizagem, o autor chama atenção para o fato de que cabe ao professor a 

responsabilidade de ensinar uma parcela do saber designado como saber sábio. 

Saber esse que universitários e pesquisadores são detentores permanentes. Ocorre 
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que, para chegar à escola, o saber sábio precisa ser transformado, necessita ser 

“rebaixado” a um dado nível para se tornar ensinável, admite Arsac (1989). Dessa 

perspectiva, esse autor apresenta as características que devem possuir um saber, 

definidas pela epistemologia e, posteriormente, aquelas características que deve 

apresentar um objeto de ensino definido por uma hipótese de aprendizagem. 

No que diz respeito ao ajuste e comunicação de um objeto do saber sábio, 

Arsac (1989) ressalta que o pesquisador suprime, de início, tudo que se poderia 

chamar de infância de sua pesquisa, tais como reflexões inúteis, erros e 

encaminhamentos tortuosos, que conduziram somente a impasses. Suprime 

também, prossegue o autor, tudo que é considerado motivação de caráter pessoal 

ou de cunho ideológico da ciência. Esse conjunto de supressões é chamado pelo 

autor de despersonalização. Suprime em seguida a história anterior que conduziu a 

essa pesquisa, como hesitações, falsas pistas, etc.; separa enfim, do contexto geral, 

o problema particular que deseja resolver e pesquisar. Essa ação é denominada por 

Arsac (1989) de descontextualização. Esse autor afirma ainda que essas 

modificações estão relacionadas à pretensão de tornar de domínio público esse 

saber mesmo que, concretamente, tal público se limite à própria comunidade 

científica.  

Arsac (1989) admite que o grande valor do trabalho do pesquisador consiste 

em tornar o saber um bem de domínio público. Os resultados tornam-se, prossegue 

o autor, utilizáveis e verificáveis por sujeitos anônimos, ao menos no que diz respeito 

aos membros da comunidade científica.  Esse autor enfatiza, todavia, que o efeito 

negativo consiste no desaparecimento parcial ou total do contexto da descoberta 

que se torna enigmático, privado de sentido. 

Arsac (1989) sublinha que o trabalho do educador pressupõe um 

conhecimento do objeto do saber, bem como uma representação da maneira como o 

aluno assimila o conhecimento, ou seja, uma hipótese de aprendizagem. Nesse 

sentido, ele considera que um objeto do saber para poder se tornar objeto de 

aprendizagem precisará de um novo trabalho de despersonalização, agora realizado 

pelo aluno. Desse modo, o aluno deverá percorrer etapas similares àquelas 

percorridas pelo pesquisador, porém num panorama criado artificialmente pelo 

professor. A origem artificial mencionada termina por se configurar num resumo, 

numa síntese a respeito do conhecimento (BROUSSEAU, 1981 apud ARSAC, 

1989). Esse caráter artificial demonstrado na cena criada pelo professor conserva, 
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em princípio, a recontextualização, todavia com o problema histórico que deu origem 

ao conhecimento sendo adaptado à realidade escolar. Nessa perspectiva, o 

conhecimento deverá surgir como solução de um problema proposto, pelo professor, 

ao aluno. O caráter artificial criado favorece a dinâmica da compreensão no sentido 

da redescoberta provocada da situação criada pelo professor; não há, portanto, 

estatuto de descoberta na ação do aluno. O tipo de problema escolhido para dar 

materialidade à recontextualização dependerá, segundo o autor, não somente de 

escolhas epistemológicas, mas, sobretudo, das hipóteses de aprendizagem 

escolhidas, dado ao elo que, com freqüência, se estabelece entre as escolhas 

relativas a opções epistemológicas e àquelas relacionadas à aprendizagem. 

Ao analisar as condições concretas do ensino, Arsac (1989) admite que um 

objeto do saber, ao ser conduzido à qualidade de objeto de ensino, além do controle 

exercido pelos imperativos de análise epistemológica e de aprendizagem, estará 

submetido a determinações existentes no funcionamento concreto do sistema de 

ensino e a influências de ordem social. Esse autor admite que a análise da 

transposição, do ponto de vista das condições concretas do ensino, deve-se a 

Chevallard (1985). Nesse sentido, a discussão acerca das condições destacadas 

acima é tratada a partir de coações trazidas pela existência e funcionamento do 

sistema de ensino. 

Para Arsac (1989), se pensarmos na designação dos assuntos (objetos) a 

ensinar, certamente constataremos que essa indicação passará por um 

ordenamento legal, intermediado por um programa. O autor admite que nos países 

menos centralizados onde, às vezes, a noção de programa ou currículo nacional 

pode não existir, não desobriga a existência da designação de objetos de ensino, e 

que esses são, por sua vez, objetos de controle social (autoridades locais, 

administração da educação, etc.). 

Arsac sublinha que mesmo quando acontece a atividade de constituição de 

um programa ou currículo nacional, isto é, a definição do quadro de matérias e a 

elaboração de manuais, o professor não exerce uma influência direta, mesmo que o 

deseje. O autor destaca também que, em pesquisa realizada em 1984, com 182 

professores de matemática do primeiro ciclo do ensino secundário (14 e 15 anos), 

constatou-se que a fonte mais utilizada pelos professores para elaboração das aulas 

são os manuais do primeiro ciclo do ensino secundário (78%). A segunda fonte mais 

consultada, segundo a sondagem, são os programas e instruções oficiais. Os 
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manuais do ensino superior que representam o saber sábio são pouco examinados 

(1%), o que corrobora o argumento das determinações existentes, tanto do ponto de 

vista do controle exercido pelas autoridades que administram a educação, como das 

coações existentes no funcionamento do sistema de ensino. Nesse sentido, o 

trabalho de transposição ocorre em duas etapas8, e inicia quando o saber sábio é 

transformado em saber a ensinar com a produção do texto do saber a partir das 

determinações mencionadas acima.  

Nosso trabalho de pesquisa se insere no contexto da primeira etapa, ou seja, 

tentaremos compreender o processo de transposição didática externa a que foi 

submetido o conceito de reação química. Objetivamos, desse modo, analisar as 

possíveis alterações por que passou o mencionado conceito desde sua condição de 

saber acadêmico até sua instituição enquanto saber escolar. Admitimos, como 

adverte Arsac, que a forma como o conceito de reação química se encontra no 

domínio da química, enquanto saber sábio, está marcada por escolhas 

epistemológicas. O conceito de reação química configura-se, tanto como conceito 

fundante no corpus do conhecimento em química, como noção-chave, instrumento 

de caráter relacional que permite o entendimento de como se estrutura o saber em 

química. 

O professor, sublinha Arsac (1989), intervém mais efetivamente no estágio 

que diz respeito ao saber a ser ensinado, ou seja, tem um papel mais efetivo no 

processo de transposição didática interna, etapa que se desenvolve no domínio da 

relação didática. No que se refere às diferenças de características existentes entre o 

objeto do saber sábio e o saber a ensinar, o autor admite que a noção de saber a 

ensinar não se restringe ao programa, nem aos manuais, configurando-se, sim, 

como um texto que pede uma interpretação. Nessa direção, o professor entra em 

cena como o sujeito que interpreta o texto do saber a ensinar. Arsac sublinha ainda 

que, segundo Chevallard (1985), o “texto do saber” jamais se conclui. 

Arsac (1989) enfatiza que o saber acadêmico é despersonalizado; 

descontextualizado (no domínio das publicações), ordenado, segundo problemas 

encontrados (no âmbito do conhecimento dos pesquisadores), e sincretizado, ou 

seja, os saberes estão sempre ligados uns aos outros. No que diz respeito às 

características do saber ensinado, o autor admite que essas características 

                                                
8
  As etapas em questão envolvem a transposição didática externa e a transposição didática interna. 
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decorrem de duas exigências. A primeira exigência está relacionada à definição de 

uma progressão ao longo do tempo para o saber a ensinar. A segunda, por sua vez, 

está associada à necessidade de examinar a conformidade dessa progressão ao 

longo do tempo com o desenvolvimento do conhecimento do aluno, ou seja, a 

obrigação de se avaliar essa evolução. O saber ensinado é submetido a uma 

progressão no tempo e este pode ser entendido do ponto de vista legal como tempo 

legal, isto é, aquele definido pelos programas, e também do ponto de vista lógico.  

O tempo legal está relacionado ao tempo de ensino (tempo didático), sendo 

marcado pelo texto do saber, isto é, pelos programas e manuais. Esse tempo existe 

graças ao programa, ou seja, graças à existência do tempo legal de aprendizagem. 

Nessa direção, cada período ou cada idade deve corresponder à aprendizagem de 

algo; quando isso não acontece evidencia-se a falha do sistema educativo. O tempo 

lógico, por sua vez, está relacionado a uma estruturação lógica, linear, em que cada 

capítulo supõe como pré-requisito o conhecimento dos capítulos anteriores. Esse 

tempo está mais amplamente relacionado às disciplinas científicas.   

Arsac (1989) admite que a progressão do saber acadêmico seja comandada 

pelo encadeamento de problemas que são, sucessivamente, resolvidos. Nesse 

sentido, os problemas são o motor da evolução do saber acadêmico. O saber a 

ensinar, por seu turno, progride no tempo da contradição antigo-novo. Assim, um 

tópico de ensino é, inicialmente, apresentado pelo professor como novo em relação 

ao conhecimento dos alunos. O professor, posteriormente, mostrará pouco a pouco 

que o assunto apresentado como novo pode ser relacionado ao conhecimento já 

adquirido, e que esse é, de certa maneira, antigo ou pelo menos pode estar contido 

logicamente no antigo. 

Arsac (1989) sublinha, a respeito da publicidade do saber, que o saber a 

ensinar encontra-se definido explicitamente e que tal condição o configura como o 

“saber a saber”. Essa situação propicia um controle social e legal da aprendizagem 

do aluno pela avaliação. Assim, a escolha dos saberes a ensinar é influenciada 

também por essa necessidade de avaliação. Nesse sentido, assuntos (temas) de 

ensino devem, necessariamente, possibilitar a avaliação. Essa necessidade de 

avaliação leva à seleção e delimitação do saber acadêmico, pois sua estrutura é 

naturalmente mais complexa que a estrutura linear que caracteriza o saber a 

ensinar. O sucesso de alguns assuntos (temas), adverte o autor, deve-se ao fato 
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deles se configurarem como assuntos (temas) privilegiados no que se refere à 

estruturação de exercícios de avaliação no curso do ano escolar. 

 Para Arsac a estrutura não linear e mais complexa do saber acadêmico 

impõe, na produção do texto do saber, o que Chevallard chama de desincretização 

do saber, isto é, o saber é extraído do campo de problemas que lhe deu origem e a 

que está ligado. 

Ao tratar da relação entre o tempo de aprendizagem e do tempo de ensino, 

Arsac sublinha que o tempo configura-se como uma questão substantiva no 

processo de transposição didática interna. O autor sublinha a contradição existente 

entre o tempo de ensino, imposto institucionalmente, o tempo empregado pelo 

professor em sala de aula e, ainda, os tempos (ritmos) de aprendizagem dos 

estudantes. Arsac adverte também que o sistema de ensino tende a negar essas 

diferenças e admitir a identificação entre o tempo de ensino e o tempo de 

aprendizagem. 

Arsac chama de tempo de aprendizagem o ritmo real da aprendizagem, 

específica em cada aprendiz. E ressalta que esse tempo não é contínuo, sendo 

marcado pelo acaso, por descompassos e por saltos. Nessa direção, não há razão 

para que o tempo de aprendizagem seja moldado ao tempo de ensino. Na pratica, 

admite o autor, o tempo de aprendizagem comporta recapitulações distintas do 

progresso somativo suposto no processo de ensino. Para Arsac o tempo de 

aprendizagem comporta reorganizações, reinterpretações após um lampejo de 

compreensão que muda o sentido. A distinção entre o tempo de ensino e o tempo de 

aprendizagem é percebida no sistema de ensino, todavia, não como um fenômeno 

global, mas como atribuída a particularidades de cada estudante. Nesse sentido, o 

aluno é desatento, preguiçoso, interessado, lento ou mais, especificamente, ele é 

ajuizado como adiantado ou atrasado.   

Arsac (1989), objetivando responder qual seria o estatuto do saber antes da 

atividade de reinterpretação, sublinhada acima, lança mão do conceito de saber pré-

construído de Chevallard (1985). O conceito de saber pré-construído dá ao saber o 

estatuto de estágio intermediário do conhecimento, entendido como normal, e que 

considera a atividade particular do sujeito. Nessa perspectiva, o progresso, no 

sentido do conhecer, somente será possível quando o estágio da pré-construção for 

ultrapassado. Para Arsac (1989) se o mesmo processo ocorre no plano individual, 
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ou seja, se há, necessariamente, a passagem por fases de pré-construção, então 

será difícil combinar (compatibilizar) aprendiz e temas (assuntos) do saber. 

O tratamento das contradições entre o tempo de aprendizagem e o tempo de 

ensino, se dará, segundo o autor, nos seguintes dispositivos: transições; fracasso 

escolar e sua relatividade; e não avanço do ensino. As transições caracterizar-se-

iam pela passagem a um assunto (tema) ou capítulo seguinte pelo fato do assunto 

(tema) ter se tornado velho; isso acontece mesmo que uma proporção significativa 

dos alunos ainda não tenha compreendido tal assunto. Nesse tipo de situação, 

exigir-se-ia dos alunos apenas respostas frágeis.  O fracasso escolar e sua 

relatividade, por sua vez, estariam associados à pretensão de identificar o tempo de 

ensino com o tempo de aprendizagem. E poderia ser caracterizado pela constatação 

de que o programa não é assimilado pela idade prevista. O não avanço do ensino 

ocorre quando o tempo de ensino, internalizado pelos agentes do sistema educativo, 

se opõe ao que o aluno sabe, ao que o professor ensina e ao que está no programa 

do ano seguinte.  

Em resposta à indagação a respeito do porque da transposição didática, 

Arsac sublinha que reproduzirá a teoria sistemática de Chevallard (1985), trazendo, 

porém, algumas questões sobre seu domínio de validade. Nesse sentido, retoma a 

descrição precisa do sistema de ensino, reduzindo esse cerco aos “sábios”, aos pais 

e à instância de decisão política. Arsac considera o sistema de ensino como um 

sistema aberto, tendo relações com o entorno e cujo funcionamento deve ser 

compatível com esse mesmo entorno, define também a noosfera como conjunto de 

locais e de instâncias onde se processam as trocas entre o sistema de ensino e seu 

entorno (associação de especialistas, comissões permanentes ou temporárias de 

reflexão sobre o ensino, etc.). O autor admite que em períodos normais haja um 

equilíbrio, ou seja, o sistema de ensino funciona como um sistema isolado, não há 

intervenção exterior, no que concerne aos conteúdos de ensino (texto do saber). 

Ao longo do tempo, porém, o saber ensinado, admite Arsac, tende a se 

distanciar do saber sábio em função da evolução deste último. Dessa forma, os 

saberes ensinados tornam-se impróprios em função de descobertas recentes. Por 

outro lado, a criação didática pode distanciar o saber ensinado do saber sábio. 

Acontece, nessas ocasiões, uma crítica ao saber ensinado, da parte dos sábios, que 

recomendam o exercício da “vigilância epistemológica”.  A escola pode, nesses 

períodos, ser acusada de ensinar coisas falsas, sem interesse e ultrapassadas. 
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As relações entre o sistema de ensino e seu entorno são de uma grande 

complexidade. Em geral, todos os problemas se regulam apenas pela manipulação 

do saber, ou seja, pelas modificações no conteúdo dos programas. Arsac (1989) 

adverte que a maioria das intervenções que ocorre na noosfera incide sobre os 

conteúdos. Algumas modificações de conteúdo não são apenas consideradas como 

necessárias devido à evolução da ciência, mas como capazes de corrigir 

dificuldades de aprendizagem.  

Arsac (1989), ao apresentar algumas questões a respeito da transposição 

didática, sublinha que esse conceito está longe de estar concluído. Ele destaca que, 

ao se tentar aplicá-lo, percebe-se que o mesmo ainda levanta diversas questões. 

Arsac enfatiza que questões como saber de referência e saber sábio carecem 

de um aprofundamento. O saber de referência, por exemplo, não pode estar 

associado unicamente ao saber sábio, pois não satisfaria ao estudo dos fenômenos 

da transposição. Arsac sublinha que temos ensinos nos quais o saber de referência 

não é unicamente o saber sábio, seja porque esse saber propriamente dito não 

existe, seja porque o objetivo do ensino, sua finalidade, privilegia outra indicação. O 

autor aponta, como exemplo, o caso da educação física educativa (escolar). Arsac 

(1989) argumenta também que a menção ao saber sábio, muito freqüente no ensino, 

deve-se ao fato de que, na sociedade, a alusão à ciência se configura como uma 

garantia de legitimidade reconhecida em maior consideração que a referência à 

religião, por exemplo. 

No que se refere ao saber sábio, Arsac (1989) admite dificuldades na 

correspondência entre os temas de ensino e os temas estabilizados, enquanto saber 

sábio. O autor enfatiza que a estabilidade do saber sábio é apenas provisória e que 

o tema/assunto do saber sábio pode, a qualquer instante, conduzir a um debate 

entre pesquisadores. Nesse sentido, adverte Arsac, a definição do objeto do saber 

sábio, geralmente, não é simples, pois não há transparência nesse nível de 

conhecimento. O objeto do saber sábio não é um dado apenas para se transpor de 

estatuto, sua definição carece de escolhas epistemológicas, necessariamente 

marcadas por ideais dominantes da época e por ideais pessoais do pesquisador. A 

identificação dessas escolhas representa o primeiro passo no estudo do problema 

da transposição didática de uma noção dada. O objeto do saber sábio não é definido 

fora do campo de problemas aos quais está ligado, embora se reconheça que a 
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existência de diferentes campos de problemas possa provocar certo ‘arrebatamento’ 

do objeto do saber.  

Na seqüência da discussão Arsac (1989) enfatiza, no debate acerca do 

funcionamento real do ensino, a necessidade de se por em evidência as teorias 

implícitas de aprendizagem que funcionam no ensino e que têm o caráter de 

provisórias. Para esse autor, considerando que o ensino evolui, certos aspectos 

amparados em Chevallard (1985) se encontram modificados em função do 

transcorrer dos anos. As características do objeto de ensino têm um aspecto 

provisório que deveria se modificar se, por exemplo, o conhecimento das teorias de 

aprendizagem se difundisse mais amplamente na cena educacional.  Arsac (1989) 

admite também que seria imperioso reconhecer que não fizemos a necessária 

articulação entre transposição didática e contrato didático. Nesse sentido, 

fenômenos como o que chamamos de transposição poderiam ser interpretados do 

ponto de vista do contrato didático.  Brito de Menezes (2006) propõe em seu 

trabalho de pesquisa uma reflexão a respeito da interface existente entre contrato 

didático e transposição didática. No mencionado trabalho a autora chama atenção 

para a ‘cara’ que o professor deverá dar ao saber no processo de transposição 

didática, considerando as interseções existentes entre os dois fenômenos e ao papel 

desempenhado pelo contrato didático na cena didática.  

 

É difícil identificar momentos onde só um dos fenômenos se revele e o outro 
não apareça. No momento em que o professor propõe uma seqüência de 
ensino, ele está priorizando uma certa forma de transposição do saber que 
está em cena no jogo didático. Por outro lado, para que se realize a 
seqüência proposta é preciso que haja uma divisão de responsabilidades, 
uma hierarquia de regras e passos, uma expectativa em relação ao outro 
parceiro, e isso está estreitamente ligado ao contrato didático (BRITO DE 
MENEZES, p.220, 2006). 

 

Nesse sentido, os resultados obtidos por Brito Menezes (2006) apontam na 

direção de uma inter-relação entre os fenômenos didáticos, como adverte Arsac. 

Prosseguindo com as considerações de Arsac (1989), observamos que o 

autor faz ponderações sobre o sistema de ensino e seu entorno, admitindo esta 

relação como a parte mais contestável da teoria de Chevallard (1985), sobretudo no 

que se refere à análise das causas de desequilíbrio entre o sistema de ensino e seu 

entorno. Na teoria de Chevallard apenas a manipulação do saber sábio aparece 
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como remédio miraculoso para todos os desequilíbrios existentes entre o sistema de 

ensino e o seu entorno. 

Arsac adverte, todavia, que os críticos da teoria da transposição didática 

devem ser cautelosos em relação às contestações por duas razões. A primeira está 

relacionada à pertinência do conceito de transposição e indica a existência de um 

problema mais complexo do que se poderia imaginar, num primeiro momento, mas 

que fornece um quadro teórico que propicia a abordagem da problemática. A 

segunda razão está associada ao entendimento da teoria, da parte dos seus críticos, 

como sujeita a aperfeiçoamento e não como exposta à eliminação. Pois não se pode 

esperar que um conceito geral em ciências humanas, como o de transposição 

didática, se aplique a todas as situações particulares. O conceito, como já 

explicitado acima, advoga Arsac, concebe uma problemática que serve de quadro 

teórico para o estudo de situações particulares, todavia, prossegue o autor, com seu 

arcabouço se encontrando cada vez mais posto em desconfiança em função da 

realidade com que se defronta. 

Arsac (1989), diferentemente de Astolfi & Develay (1995) e de Lopes (1999), 

conduz a discussão a respeito da Teoria da Transposição Didática de uma 

perspectiva que nos parece mais criteriosa e aprofundada. As ponderações de Arsac 

(1989) acerca da transposição didática, tanto trazem mais subsídios e consistência 

que aquelas apresentadas por Astolfi & Develay (1995), como elementos mais 

consistentes que a idéia de mediação didática de Lopes (1999).  

A análise desenvolvida por Arsac (1989), em função de sua abrangência em 

relação às etapas da transposição didática, configura-se como um estudo mais 

racional a respeito do arcabouço que constitui a mencionada teoria.  Nesse sentido, 

a discussão é cuidadosamente balizada entre os elementos relacionados à 

transposição didática externa, que acontece no domínio da noosfera, e à 

transposição didática interna, que ocorre no âmbito da relação triangular envolvendo 

o professor, o aluno e o saber a ser ensinado. 

Arsac (1989) apresenta, por exemplo, elementos indispensáveis para 

compreensão de como se processa a transposição didática interna, tais como o 

funcionamento do ensino e o valor das teorias de aprendizagem às quais se filiam os 

professores, a importância dos ritmos de aprendizagem dos estudantes (tempo de 

aprendizagem) e a necessidade de sua compatibilização com o tempo legal ou 

lógico, associado à programação do saber e, ainda, a indicação da ‘vigilância 
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epistemológica’, enquanto medida recomendada para conferir a distância entre o 

saber sábio e o saber a ser ensinado, no domínio das instituições escolares. 

No que se refere à transposição didática externa, esfera em que localizamos 

nosso objeto de estudo, isto é, a transposição didática externa do conceito de 

reação química, algumas ponderações importantes são feitas por Arsac (1989). 

Esse autor adverte, por exemplo, que o objeto do saber sábio não é um dado 

apenas para transpor de estatuto, como admite Lopes (1999) em suas 

considerações a respeito da mediação didática, mas uma definição que irá 

necessitar de escolhas epistemológicas marcadas por ideais dominantes da época, 

por ideais do próprio pesquisador e ainda pelas determinações existentes no 

domínio da noosfera. É a noosfera, por excelência, o lócus onde serão selecionados 

os saberes que entrarão na cena didática. 

 

 

3.4. Yves Chevallard e a Teoria da Transposição Didática 

 

Considerações Iniciais 

 

Apresentaremos, nessa seção, fundamentos a respeito da Teoria da 

Transposição Didática de Chevalllard (1991), advindos da tradução para o espanhol 

do original francês La Transposition Didactique. Os fundamentos que constituem a 

teoria supracitada aparecem ao longo dos oito capítulos da obra mencionada, bem 

como nas ponderações presentes no tópico Por que a transposição didática? E no 

posfácio da edição mencionada. 

A finalidade da seção é alargar a compreensão dos pressupostos 

constituintes da teoria de Chevallard. Como nas seções anteriores desse capítulo, 

nos aproximamos das contribuições de Astolfi & Develay (1995), Lopes (1999) e 

Arsac (1989), resolvemos trazer para o conjunto de subsídios que compõem o 

arcabouço teórico de nosso trabalho o texto original de Chevallard. Essa deliberação 

ampara-se no fato do nosso objeto de estudo estar circunscrito, exatamente, na 

compreensão do processo de transposição didática externa do conceito de reação 

química. 
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3.4.1. O Conceito de Transposição Didática 

  

A necessidade de algumas modificações, adaptações e supressões do saber, 

para ser ensinado, constitui o pressuposto básico da idéia de transposição didática. 

A especificidade do trabalho de Chevallard reside exatamente na elaboração de um 

modelo teórico que possibilite a apreciação do sistema de ensino, sem perder de 

vista as efetivas questões relacionadas à didática. Chevallard corrige, em sua teoria, 

uma injustiça existente no campo da reflexão pedagógica, destituindo a posição 

secundária ocupada pelos saberes escolares na arena da discussão da didática.  

Para esse autor, quando se determina ao saber sábio seu justo lugar no 

processo de transposição - sem que a análise da transposição didática substitua, 

indevidamente, a análise epistemológica stricto sensu – se faz claro que é 

exatamente o conceito de transposição didática quem permite a articulação entre a 

análise epistemológica e a análise didática, convertendo-se, então, num bom guia 

tanto para o uso da epistemologia como para a didática. 

Segundo Chevallard (1991), o termo ‘transposição didática’ foi empregado a 

princípio pelo sociólogo francês Michel Verret, em sua tese de doutorado Les temps 

des études, publicada em 1975. Ao longo desse trabalho, Verret propõe-se a realizar 

um estudo sociológico a respeito da distribuição do tempo das atividades escolares. 

No capitulo referente aos Saberes escolarizáveis e preparação didática, 

Chevallard adverte que o regime didático do saber conduz a saberes ensináveis e a 

saberes não ensináveis ou, pelo menos, não escolarizáveis. Segundo Verret 

(CHEVALLARD, 1991, apud 1975, p.146-147) 

 

 Uma transmissão escolar supõe, quanto ao saber: 
a) a divisão da prática teórica em campos delimitados do saber que 

dêem lugar a práticas de aprendizagem especializadas, isto é, a 
dessincretização do saber; 

b) a separação do saber da pessoa, no âmbito das praticas, ou seja, 
a despersonalização do saber; 

c) a programação das aprendizagens e o controle das mesmas, 
segundo seqüências racionais que permitam uma aquisição progressiva dos 
conhecimentos, isto é, a programabilidade da aquisição do saber; 

d) a definição explicita, em termos de compreensão e extensão, do 
saber a transmitir, ou seja, a publicidade do saber;  

e) o controle e regulação das aprendizagens, segundo 
procedimentos de verificação que autorizem a certificação do conhecimento, 
isto é, o controle social das aprendizagens. 
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Essas exigências, oriundas do que, inicialmente, propôs Verret (1975), 

configuram o que Chevallard (1991) chama de colocar o saber em texto, ou seja, 

textualizar o saber. Desse modo, a dessincretização do saber consiste na separação 

das práticas teóricas dos campos delimitados de saberes em campos de 

aprendizagens específicas, ou seja, há uma delimitação do que constitui o campo do 

saber a ser ensinado. Esse processo pode ser compreendido como resultado da 

textualização do saber, em que o todo é estruturado em partes, acontecendo, assim, 

uma ‘desintrincação’ do saber. A despersonalização do saber, por sua vez, 

caracterizar-se-á por uma ordenação lógica sustentada em pré-requesitos que 

omitem, por exemplo, o processo de construção desses saberes, desconsiderando-

se contribuições anteriores. Esse processo já se inicia na comunidade científica, 

dada a necessidade de ser comunicado numa linguagem própria e ao atendimento 

de padrões de legitimação. Essa etapa objetiva dar um caráter mais geral, 

descontextualizado e não personalizado ao saber. A programabilidade da aquisição 

dos saberes a ensinar caracteriza-se pela consideração das etapas de 

aprendizagem e o tempo escolar. Essa etapa está relacionada ao estabelecimento 

de uma programação para que o saber seja adquirido de forma seqüencial e 

racional.  A publicidade do saber irá ocorrer quando este assumir uma forma que lhe 

permita circular nos programas escolares e ser apropriado por professores e alunos.  

O controle e regulação das aprendizagens como sugere o próprio termo, está 

relacionado ao domínio das aprendizagens, isto é, ao modo como ocorreu a 

aprendizagem ou, mais precisamente, como o saber a ensinar se efetivou como 

saber ensinado. 

 Chevallard ressalta que esses requisitos muito gerais definem, ao mesmo 

tempo, por exclusão, os saberes não escolarizáveis. Ainda segundo Verret 

(CHEVALLARD, 1991, apud 1975, p.147-148);  

 

Essas condições, ao mesmo tempo, que definem um campo da 
transmissibilidade escolar, determinam também seu campo de não 
transmissibilidade. Serão não escolarizáveis socialmente: 

1- os saberes reservados (esotéricos, iniciáticos), pois escapariam à 
publicidade; 

2- os saberes aristocráticos, enquanto saberes que não se submetem às 
exigências de controle publicamente definidos, segundo normas universais 
que excluem todo privilégio setorial. 
Seriam gnosiologicamente não escolarizáveis: 

1- os saberes totais ou com pretensões de totalidade, enquanto saberes que 
se opõem a procedimentos analíticos, bem como a programações 
organizadas e em seqüências progressivas; 
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2- os saberes pessoais, enquanto saberes consubstancialmente vinculados a 
pessoas; 

3- os saberes empíricos, enquanto saberes que em seu sincretismo conduzem 
à aquisição global e pessoal, por meios intuitivos sem que se saiba quando 
se aprende e exatamente o que se aprende. 

 

Para Chevallard, durante a transposição didática, os requisitos enumerados 

acima, ou seja: a dessincretização do saber, a despersonalização do saber, a 

programabilidade da aquisição de saber, a publicidade do saber e o controle social 

das aprendizagens se encontram ajustados no processo de “preparação” didática 

conhecida como texto do saber. 

Chevallard (1991), parte do pressuposto de que o ensino de um certo objeto 

do saber só será viável se esse objeto sofrer certas alterações para que se torne 

apto a ser ensinado. Esse autor admite que o saber ensinado é, necessariamente, 

diferente do saber de referência que lhe originou, pois sofre uma série de 

modificações, supressões e adaptações para poder se tornar escolarizável.  E que 

seria este o terrível segredo que o conceito de transposição didática colocaria em 

perigo.  

Chevallard (1991) destaca que a transposição didática designa o passo do 

saber sábio na direção do saber escolar; todavia, ele aconselha que a especificidade 

do tratamento didático por que passa o saber poderá ser melhor compreendida por 

meio do confronto existente entre os dois saberes, ou seja, a partir da distância que 

mais os separa, que aproxima, e que, por isso, impõe o inevitável confronto.  

Chevallard distingue movimentos diferentes dos saberes sábio e escolar. 

Desse modo, enquanto a esfera do saber sábio movimenta-se em torno da 

resolução de problemas impostos pela comunidade de pesquisadores e também 

pelas demandas sociais o saber escolar, pela sua especificidade e devido ao 

funcionamento didático, é impulsionado não pela necessidade de solução de 

problemas, mas pela dinâmica da contradição velho/novo. 

 Em relação ao processo de ensino, a contradição velho/novo funciona, 

segundo Chevallard (1991), de modo que objeto do saber possa integrar-se 

enquanto objeto de ensino. Para isso é preciso sua introdução num determinado 

momento da duração didática. Num primeiro momento o objeto do saber deve 

aparecer como algo que produz uma abertura na fronteira de conhecimentos já 

explorados, sua entrada em cena permite que se estabeleça entre aquele que 

ensina (professor) e aqueles que aprendem (os estudantes), o contrato didático.  Por 
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outro lado, num segundo momento da dialética do ensino, o saber deve aparecer 

como um objeto antigo - que possa possibilitar uma identificação por parte dos 

alunos – que o inscreva na perspectiva do universo de conhecimentos anteriores. 

Essa contradição velho/novo explicaria a necessidade de que os objetos de ensino 

estivessem associados ao já conhecido - colocando o aluno diante do já conhecido, 

entretanto com status de novidade - pois seria o novo, e não aquilo que já se sabe, a 

justificação da relação didática. Desse modo, aquele aluno que não realizar algum 

tipo de reconhecimento ou identificação de saberes que já domina, pode ter seu 

aprendizado inviabilizado. O objeto de ensino tem, assim, o papel de objeto de 

negociação entre passado e futuro, nas palavras de Chevallard: “o objeto de ensino 

produz, pois, um equilíbrio contraditório entre o passado e o futuro: é um objeto 

transacional entre passado e futuro” (CHEVALLARD, 1991, p.77)9. 

O autor prossegue destacando que se pode dizer que a superação da 

contradição velho/novo, a propósito de um determinado objeto de ensino, equivale 

ao envelhecimento desse objeto. Os objetos de ensino são vitimas do tempo 

didático, estando submetidos a uma deterioração e um desgaste morais, que 

pressupõem sua renovação ao longo de um ciclo de estudos. Desse modo, o saber 

se designa, inicialmente, como uma coisa nova, ou seja, como algo que deve ser 

ensinado a um grupo de estudantes, que, por sua vez, pouco conhece a respeito 

desse saber. Ao sair dessa situação inicial, em relação ao saber, os estudantes 

mostram-se modificados. E aquele saber que, a princípio, consistia em algo novo 

passa, então, a ser velho. É nesse contexto de análise, isto é, dialética velho/novo, 

que Chevallard (1991) discute a idéia de obsolescência interna do saber. Esse autor 

também chama atenção para a obsolescência externa, processo que é determinado 

na noosfera, que acontece pelo fato de que todo saber é histórico, é datado, é um 

saber de uma instituição que, certamente, está sujeita a história e ao contexto social, 

como adverte Chevallard (1991). Esse autor denomina o fenômeno que acomete um 

ciclo de ensino de obsolescência interna ou relativa em oposição à obsolescência 

externa ou absoluta, relacionada à sociedade em geral.  A renovação dos objetos de 

ensino se realiza em função da estrutura especifica da dialética velho/novo que a 

produz. 

                                                
9
   el objeto de enseñanza produce pues un ’equilibio’ contraditorio entre pasado y futuro: es um objeto 

transaccional entre pasado y futuro.  
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A teoria da transposição didática fornece um modelo para analisar a distância 

existente entre o saber sábio (científico) e o saber ensinado, concebendo o sistema 

didático enquanto lócus privilegiado da abordagem da epistemologia do saber 

ensinado.  Na Teoria da Transposição Didática o foco da análise é a transposição 

dos conceitos científicos para o processo de ensino, tendo como referência o saber 

sábio. O saber a ser ensinado, para Chevallard, é legitimado epistemologicamente e 

sua legitimação social está submetida à legitimação epistemológica.  

Chevallard (1991) defende a representação triangular do sistema didático a 

partir de três pólos: o saber (S), aquele que ensina/professor (P) e aquele que 

aprende/aluno (A). Ele ressalta também a complexidade das relações estabelecidas 

entre os três pólos do mencionado sistema e também que discutir o triângulo 

didático, de uma perspectiva epistemológica, tem o significado de pensar as 

relações que nele ocorrem a partir dos saberes escolares. Ao prosseguir em sua 

apreciação, destaca que o enfoque psicológico foi hegemônico na análise desse 

sistema, contemplando substancialmente a relação professor/aluno.  No sistema 

didático, por sua vez, verifica-se claramente as posições ocupadas pelo professor, o 

aluno e o saber na cena didática. Observa-se, por exemplo, que o saber configura-

se como um componente imperativo para o estabelecimento da relação didática, 

pois são as múltiplas relações estabelecidas entre este e os outros dois 

componentes do triangulo que animam o funcionamento do próprio sistema didático.  

Vale salientar também que é no sistema didático que acontece a transposição 

didática interna. Ela está relacionada à marca singular que o professor, ou cada 

professor, dará ao saber a ensinar a partir do texto do saber (livro didático), dos 

programas e dos currículos. Nessa ordem de idéias, diferenças relativas ao objeto 

de ensino e ao modo de discuti-lo podem ser verificadas. A transposição didática 

interna ao ocorrer no interior do sistema didático torna-se menos visível que a 

transposição didática externa, materializada no âmbito da noosfera. Chevallard 

admite que, ao se preparar uma lição (aula) já estaríamos iniciando a transposição 

didática interna, ou seja, estaria em curso uma etapa da transposição didática que 

tem seqüência na ação do professor, no desenho que o mesmo dará ao saber a ser 

ensinado.  

Em relação ao sistema didático, Chevallard admite que não se compreenderá 

o que acontece no interior do sistema se não levar-se em consideração as 

determinações existentes no seu exterior. Para Chevallard “o sistema didático é um 
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sistema aberto, sua sobrevivência supõe sua compatibilidade com seu meio” 

(CHEVALLARD, 1991, p.17)10. 

Segundo o autor, esta compatibilização com o meio impõe respostas às 

exigências que acompanham e justificam o projeto social a que sua atualização deve 

responder. A ficção da existência de conformidade no que se refere à 

compatibilização com o meio social, instala-se, segundo Chevallard, devido ao fato 

do saber a ensinar e o saber sábio, de onde se deriva por designação - se encontrar 

rapidamente esquecido como ponto de partida, objeto de referência, fonte de 

normatização e legitimidade - ao longo do processo de transposição didática.  

  Chevallard (1991) adverte também que a compatibilidade entre o sistema de 

ensino e o seu entorno deve se realizar em múltiplos e diferentes planos, todavia, 

solidários entre si. Entretanto, no que diz respeito ao plano do saber, a 

compatibilidade mencionada deve ser caracterizada por uma dupla condição. Por 

um lado o saber ensinado – o saber tratado no interior do sistema – deve ser visto 

pelos “acadêmicos”, como suficientemente próximo ao saber sábio. Chevallard 

(1991) adverte que o saber ensinado torna-se tanto mais legítimo quanto mais 

próximo dos saberes de referência.  

  Para Chevallard (1991) a compatibilidade entre o sistema didático e o seu 

entorno social depende da manutenção do saber ensinado em um ponto mais ou 

menos eqüidistante, - a distância correta - entre o saber ensinado e o saber 

banalizado, isto é, aquele acessível às famílias do estudante sem a interferência da 

escola. Quando o saber ensinado se afasta em demasia do saber sábio acontece o 

que ele chama de ‘envelhecimento biológico’. O envelhecimento biológico ocorre em 

função dos avanços científicos da área, ou seja, o saber ensinado se afasta do 

saber sábio. Aquilo que ocupava um lugar importante, por determinadas razões, 

passa a ser desnecessário ou menos importante, dado ao avanço científico. O saber 

sábio passa, então, a ter sua legitimidade questionada pelo entorno social em 

função de sua obsolescência. Por outro lado, para Chevallard, acontece também o 

desgaste moral ou “envelhecimento moral”, em que o saber ensinado se encontra 

em desacordo com a sociedade, velho em relação à sociedade. O envelhecimento 

moral se dá, então, quando o saber se banaliza, isto é, torna-se muito próximo do 

                                                
10

   El sistema didactico es um sistema abierto. Su supervivencia supone su compatibilización com su 

medio 
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senso comum. Nesse caso, o saber ensinado se distancia excessivamente do saber 

sábio, colocando em risco a utilidade da própria escola, pois o saber já é de amplo 

domínio público.  “Nos dois casos, o desgaste do saber ensinado supõe como 

resultado a incompatibilidade do sistema de ensino com seu entorno” 

(CHEVALLARD, 1991, p.31)11. 

Em ambos os casos, ‘envelhecimento biológico’ ou ‘envelhecimento moral’, o 

desgaste do saber é imputado à incompatibilidade do sistema com o seu entorno. 

Para o autor, essa deterioração terminará afetando tanto aos pais como aos 

professores. Os pais, por exemplo, irão apontar a inadequação do sistema de 

ensino, fato que reprovam de imediato e sem ressalvas. Os professores, por sua 

vez, sentir-se-ão afetados pelo desprestigio e incomodados com o olhar de 

suspeição lançado sob suas costas, que atenta contra a necessária autonomia do 

funcionamento didático e que, cedo ou tarde, lhes impedirá de exercer seu trabalho. 

 Segundo Chevallard esse é o instante em que se impõem as reformas de 

ensino. “Para restabelecer a compatibilidade é indispensável a instauração de uma 

corrente de saber proveniente do saber sábio” (CHEVALLARD, 1991, p.31)12. 

Esse fluxo do saber é indispensável para permitir a compatibilidade entre o 

sistema didático e seu entorno social. O novo aporte de conhecimento encurta a 

distância com o saber sábio, o dos especialistas; e põe uma distância adequada em 

relação ao saber dos pais. Para o autor, é aí que reside a origem do processo de 

transposição didática. Embora Chevallard (1991) admita que seja determinante a 

compreensão de que existe uma distância entre o saber científico, o saber a ensinar 

e o saber ensinado, não pode existir, para esse autor, uma desarticulação entre os 

saberes mencionados, sob pena de se provocar situações de crise. Chevallard 

adverte que é necessária a realização de uma vigilância epistemológica para que a 

distância, as deformações e as adaptações, por que passam o saber original não o 

desfigurem. Desse modo, o saber a ensinar não pode deixar de guardar certa 

fidelidade com o saber de referência que lhe deu origem.  

A noosfera atua no processo de transposição didática restabelecendo a 

compatibilidade há pouco mencionada. É nela que acontece a interação entre o 

sistema de ensino stricto sensu e a sociedade. É onde se encontram os agentes 

                                                
11

  En los dos casos, el desgase del saber enseñado supone como resultado la incompatibilización del 

sistema de enseñanza com su entorno. 
12

  Para restablecer la compatibilidad, se torna indispensable la instauración de una corriente de saber 

proveniente del saber sábio. 
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participantes do funcionamento didático e onde se enfrentam os problemas que 

resultam desse embate com a sociedade. Na noosfera acontecem os conflitos, 

ocorrem negociações, amadurecem as soluções. Essa atividade de compatibilização 

origina um novo texto, ou seja, o texto escolar. Vale salientar que é na noosfera que 

acontece a transposição didática externa, é nela que serão selecionados os saberes 

que entrarão na cena didática. A noosfera é, segundo Chevallard (1991), o núcleo 

operacional do processo de transposição didática. 

 A noosfera configura-se, então, como um espaço de tensão e conflito, onde a 

compatibilização nem sempre será um movimento automático e natural, bem como 

nem sempre terá um sentido de atualização, uma vez que as mudanças viabilizadas 

atendem às múltiplas e conflitantes demandas do entorno social. 

O saber sábio/científico ao ser transformado em saber escolar, ou mais 

precisamente no texto escolar, sofre uma série de modificações. O saber a ensinar é 

produzido quando da elaboração de programas de ensino, todavia não serão tais 

programas que conduzirão diretamente o processo de ensino. No âmbito desse 

processo surgem os manuais de ensino ou livros didáticos, que implicam na 

estruturação de uma nova adaptação. Os livros didáticos podem trazer, por exemplo, 

o programa dividido em capítulos, tópicos, ilustrações, que de certo modo irão 

reconfigurar o saber escolar. O saber escolar é um tipo de saber diferente do saber 

acadêmico, embora a esse relacionado. O próprio Chevallard (1991), o analisa, 

demonstrando que esse saber é considerado exilado de suas origens, separado da 

esfera de produção do saber acadêmico. 

Para Jonnaert (2002) “o saber ou saberes constituídos (BRUN, 1994; 

CONNE, 1992) são aqueles descritos nos programas. É a propósito deles que se 

desenvolve um projeto de ensino e aprendizagem em torno do qual, professores e 

alunos, se reúnem” (JONNAERT, 2002, p.93). Vale salientar que o texto escolar ao 

chegar à escola, enquanto instituição, ainda sofrerá modificações. O professor, 

embora pense ser fiel ao texto de saber, também fará modificações, adaptará o 

texto, realizará escolhas. Ele também muda esse saber, faz opções para poder 

trabalhar o texto, que muitas vezes dependem de suas concepções. Desse modo, o 

que o professor faz em sala de aula não é traduzir integramente o texto do livro 

didático para os alunos, mas, especialmente, transformá-lo, produzindo, como 

adverte Chevallard (1991), um metatexto. 
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Para Chevallard (1991), o fluxo entre saberes ocorre na noosfera. É nela que 

encontraremos os agentes que regulam a passagem do saber de uma condição à 

outra. No seu domínio se encontram as políticas de educação, os autores de livros 

didáticos, os formadores de programas, de diretrizes curriculares. São esses 

agentes que regulam essa transposição do saber científico para o saber escolar. 

Constata-se que, durante esse fluxo, nessa passagem, ocorrem diversas perdas.  

 Chevallard (1991), ao discutir a relação existente entre o texto do saber e a 

estrutura do tempo didático, observa que no texto do saber são engendrados efeitos 

como: dessincretização e despersonalização. Ao passo que na relação específica 

entre o texto do saber e o tempo didático associa-se a programabilidade da 

aquisição do conhecimento. A relação saber/duração é, para o autor, o elemento 

fundamental do processo didático. 

 Para Chevallard a especificidade do funcionamento didático, por sua própria 

natureza, difere do funcionamento da comunidade acadêmica. Na comunidade 

acadêmica o motor de avanço na construção do saber é constituído pelos problemas 

que se encadeiam e se reproduzem, constituindo uma história intelectual da 

comunidade a que pertence. Uma investigação se apresenta como uma sucessão 

de coisas, em que um problema resolvido – ou provisoriamente abandonado – leva à 

formulação e à resolução de outros problemas. Nessa perspectiva, o processo de 

ensino difere do processo de investigação científica; no primeiro os problemas são o 

motor do progresso, no segundo, isto é, no processo de ensino, o avanço se dará 

pela contradição velho/novo.  

 Chevallard lembra existência do tempo didático, considerando duas 

dimensões temporais no sistema didático: tempo de ensino e tempo de 

aprendizagem. Esses tempos, cuja versão consciente e intencional é proporcionada 

no nível da administração do ato de ensinar, não são iguais. O tempo de ensino, por 

exemplo, é estabelecido tendo em vista os programas, manuais dos professores e 

unidades curriculares. O tempo de aprendizagem, por sua vez, não poderá ser 

previamente estabelecido e controlado, dada a individualidade da trajetória de 

aprendizagem de cada aluno. 

 Chevallard (1991) adverte que ao definir o tempo de ensino em sua estrutura 

especifica; dialética entre o novo e o velho – trabalhando os saberes 

contextualizados – organiza-se o tempo de duração didática que chegará a um 

modelo de temporalidade dominante, na representação das temporalidades 
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diferentes que coexistem e se completam, sem, todavia, se igualar no sistema 

didático. Trata-se do modelo legalista de um tempo de duração progressivo, 

acumulativo e irreversível. O efeito deste tempo de duração, assim instituído, não se 

configura como a criação de um tempo de aprendizagem “isomorfo” que seria sua 

duplicação subjetiva em cada aluno. O tempo “legal” de ensino tem como efeito 

fundamental interpelar cada “aluno concreto” como “sujeito didático”. Diante desse 

tempo que se impõe, o sujeito didático postula sua subjetividade e sua “história” 

pessoal. Ao ser interpelado deve responder segundo a estrutura específica que se 

define no marco progressivo do tempo de ensino, sem, todavia, se identificar com o 

mesmo.   

No que diz respeito ao tempo de ensino como ficção, Chevallard admite que 

na relação didática, que conecta professor, aluno e saber, o professor é um condutor 

da máquina didática cujo motor é a contradição entre o velho e o novo. O 

funcionamento dessa máquina é alimentado introduzindo-se na mesma os objetos 

transacionais que são, na verdade, os objetos de saber convenientemente 

transformados em objetos de ensino. É o professor, enquanto servidor da máquina 

didática, quem deve surpreender continuamente se deseja cumprir sua função de 

condutor do processo. Ele efetua a reprogramação do relógio didático para evitar a 

obsolescência interna. 

  O docente é, portanto, aquele que sabe antes que os demais, que já sabe, 

que sabe mais. E por saber mais conduz a cronogênese do saber. Para Câmara dos 

Santos (1997) o professor se apresenta, de certo modo, como proprietário do 

conhecimento que está em jogo na relação didática, diferenciando-se do aluno pela 

sua capacidade de ‘antecipar o futuro’ de um determinado objeto de conhecimento 

que está circunscrito à relação didática. Essa é a condição que, estritamente, lhe 

permite levar a bom termo a renovação didática. A situação de avanço cronológico, 

ressalta Chevallard, se estrutura segundo o eixo temporal único de um tempo 

progressivo, acumulativo e irreversível. Existe uma identificação – embora em 

assincronia cronológica – do tempo de ensino e do tempo de aprendizagem. 

 Para Chevallard a distinção existente entre professor e aluno se afirma na 

relação com o tempo do saber e não na relação com o saber. O desdobramento 

temporal do saber, durante o processo didático, localiza o professor e aluno em 

posições distintas e com relações especificas no que se refere à antecipação do 

saber, ou seja, o antes e o depois. Nesse sentido, distingue-se o tempo de ensino – 
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em que a antecipação é essencial – e o tempo de aprendizagem, no qual operam 

certas retroações dado que manifestam diferentes relações com a duração, tendo 

em vista individualidade da trajetória de aprendizagem dos estudantes. A distinção 

também se realiza de outras formas. Professor e aluno ocupam diferentes posições 

em relação à dinâmica da duração didática. Chevallard (1991) adverte que tais 

atores:  

 

Diferem em suas respectivas relações com a diacronia do sistema didático, 
com o que podemos denominar a cronogênese. Mas também diferem 
segundo outras modalidades, segundo seus lugares em relação com o 
saber em construção, em relação com o que podemos chamar a 
topogênese do saber, na sincronia do sistema didático (CHEVALLARD, 
1991, p.83)13 
 

O professor por se permitir saber antes, por saber mais, controla a 

cronogênese do saber, ou seja, está, do ponto de vista do tempo, adiante do aluno, 

podendo, desse modo, prever e decidir acerca da introdução de novos objetos de 

ensino. Dessa forma, a diferença entre o professor e o aluno estaria no “tempo do 

saber” e não apenas na relação que cada um constitui com o saber. A possibilidade 

de regulação temporal do funcionamento do sistema didático encontra na 

subjetividade de cada estudante um limite que não permite a existência de um 

tempo didático único. A propósito da subjetividade, é importante destacar que tanto 

o professor, como o estudante, dada a condição de constituintes humanos da 

relação didática, estão sujeitos as ingerências da história particular de cada um, e 

que essas terminam por interferir no modo como a relação didática se estabelece. 

Chevallard admite a existência de outra diferença entre aluno e professor e 

que esta resida na relação que eles estabelecem com o saber. Essa diferença é 

denominada pelo autor como topogênese e consistiria na diferença de lugar que 

ocupam professor e aluno em relação ao saber. Tal diferença também teria caráter 

quantitativo e qualitativo. Para Chevallard, “o saber do ensinado e o saber do 

ensinante não diferem exclusivamente no plano da quantidade” (CHEVALLARD, 

1991, p.86)14. 

                                                
13

  difieren en sus relaciones respectivas con la diacronia del sistema didáctico, con lo que 
podemos denominar la cronogênesis. Pero tambien difieren según otras modalidades: según sus 
lugares en relación con lo saber em construción, en relación con lo que podemos llamar  la 
topogénesis del saber, en la sincronia del sistema didáctico.  
 
14

  El saber del enseñado y el saber del enseñante no diferen exclusivamente en el plano de la 
cantidad. 
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Segundo esse autor, o professor tem o domínio do saber a ensinar, num nível 

de abstração mais intenso do que aquele que seria possível ao estudante atingir, 

inicialmente, num primeiro movimento de estudo. O professor sabe de modo 

diferente, pois precisa também conhecer a maneira de ensinar ao seu aluno. 

Chevallard (1991) faz a seguinte advertência: como o docente, supõe-se, 

sabe mais e pode antecipar esse saber, deve mostrar que pode conduzir a 

cronogênese didática; isto é, como ele sabe mais pode programar ações futuras 

afirmando seu lugar específico na construção do saber. Segundo esse autor, a 

transposição didática tende a organizar qualitativamente a assimetria de lugares 

existente entre professor e aluno, podendo instituir duas maneiras de saber e 

produzir dois registros distintos de atos epistemológicos. Nesse sentido, a 

transposição didática age sobre os objetos a ensinar segundo a diferenciação 

empirista existente entre o “dado” e a “teoria”, o aluno será encontrado do lado 

empírico, da comprovação, da verificação, etc., e ao mestre caberá a discussão da 

teoria. Convém notar, ainda, que os dois registros nos quais, a cada momento, 

especifica-se a diferença dos lugares do professor e do aluno se inscrevem em 

detalhes no contrato didático. Contrato esse, cujas cláusulas em sua maioria, são 

implícitas e que termina por determinar os papéis de cada um dos participantes do 

sistema didático. 

O duplo regime do saber em sala de aula cria, para o autor, uma situação 

singular: existe o saber ensinado e existe o saber a se aprender, ou melhor, a 

“saber”, ocorrendo entre ambos uma heterogeneidade natural. A dicotomia de 

lugares estabelecida entre esses saberes, bem como sua realização do ponto de 

vista didático supõe uma dicotomização do objeto do saber: Uma versão própria do 

professor e uma versão para o aluno. 

 

A coexistência e a articulação dessas duas versões criam o que podemos 
chamar uma situação transacional: entre a versão oficialmente ensinada e a 
versão cujo conhecimento se exige do ensinado. O objeto de ensino foi visto 
como objeto transacional entre o passado e o futuro (na cronogênese); 
agora se mostra como um objeto transacional entre os regimes didáticos do 
saber (CHEVALLARD, 1991, p.88)15. 

                                                
15

  La coexistencia y la articulación de esas dos versiones crea lo que podemos llamar uma 
situación transaccional: entre la versión oficialmente enseñada y la versión  cuyo conocimiento se 
exige del enseñado. El objeto de enseñanza ha sido visto como objeto transaccional entre pasado e 
futuro (en la cronogénisis); ahora se muestra como objeto transaccional enter los regímenes 
didácticos del saber (topogénesis). 
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Dessa exigência que está subjacente à transposição didática surgirá, segundo 

o autor, um conjunto de limitações a respeito da possibilidade do ensino dos saberes 

e de sua elaboração didática. 

Para Chevallard, como já foi dito, o objeto de ensino pode sofrer a 

obsolescência externa ou absoluta. Desse modo, esse objeto pode envelhecer não 

em relação à duração de um ciclo, mas em relação à duração histórica. Esse 

envelhecimento histórico dos objetos de ensino prossegue Chevallard, tem dois 

aspectos. Por um lado não permite manter adequadamente a distinção dos lugares 

didáticos. Por outro, em relação à sociedade (pais, contribuintes, etc.) não consegue 

estabelecer uma diferença entre o saber “leigo” e o saber “sábio”. Esse fato tende, 

então, a deteriorar a legitimidade social do projeto de ensino, portanto o 

envelhecimento afeta seus objetos. O autor adverte também que há a necessidade 

de que tenhamos no sistema didático sempre algo novo (cronogênese) e, sempre 

algo um pouco acima do “nível” do aluno (topogênese), sendo essa uma 

necessidade funcional do próprio sistema. 

A topogênese do saber, na relação didática, responde simultaneamente à 

diferença de relação que estabelecem o professor e o aluno com o tempo didático.  

Chevallard admite que a ficção do tempo didático instituído não se apresenta 

espontaneamente ao professor.  Essa é a razão pela qual a aposta na evidência de 

uma norma temporal a partir da realidade das aprendizagens emana apenas 

excepcionalmente da instância docente propriamente dita, surgindo de um olhar que 

enfoca a relação didática de um ponto próximo, todavia exterior. Olhar que faz surgir 

a inadaptação do sistema didático e que sustenta, a partir dessa constatação, uma 

determinada aspiração de reforma; olhar guiado pela análise científica (didática) e 

que se põe a claro, eventualmente, antes de sua perplexidade, esta distorção. 

 Para Chevallard o tempo didático legal se impõe como uma norma ao 

professor. Ele ressalta que é surpreendente como essa norma se imponha não 

somente como uma aceleração, como guia do progresso didático, mas também 

como um freio desse progresso. 

 Segundo o autor, a normalização imposta pelo tempo didático legal à 

apreensão da temporalidade das aprendizagens, se apóia na delimitação do saber 

que resulta da aposta no tempo que constitui o tempo didático, isto é, por meio da 

dialética velho/novo. Na análise da transposição didática e do tempo didático, 



 87 

prossegue Chevallard, não se pode esquecer a redução feita dos saberes, a um 

texto.  Câmara do Santos (1997) adverte que o tempo didático “legal” seria 

determinado, num nível geral, pelos programas e, em escala microscópica, pelos 

livros didáticos. Isso o faria, prossegue esse autor, definir o “conteúdo” que o 

professor trabalha em cada ano escolar. “O tempo legal teria a função de gerenciar o 

ritmo de surgimento dos objetos de conhecimento, no âmbito da relação didática, 

segundo o fracionamento que ocorre no texto escolar” (CÂMARA DOS SANTOS, 

1997). 

 Nesse sentido, entra na cena didática – o tempo didático legal - o tempo de 

ensino como uma ficção que proíbe desvios na duração, quer seja de avanços, quer 

seja de atrasos. Essa instância designa uma norma dinâmica que define o ritmo do 

avanço didático e como ocorre em toda norma, os desvios temporais são percebidos 

como faltas (atrasos) ou como avanços. No que diz respeito ao tempo de evolução 

psicogenético, Chevallard admite que o mesmo constitua um progresso em relação 

ao modelo do tempo didático, substituindo uma duração simplesmente acumulativa 

por uma duração de sentido integrador – em que cada estrutura, integra a 

precedente enquanto estrutura subordinada. Para ele o mecanismo de equilibração 

comporta um aspecto retroativo. A psicogênese, todavia, não deixa de demonstrar 

uma temporalidade irreversível enquanto que o tempo do aluno parece estar 

constituído por reorganizações que anulam as representações anteriores para 

posteriormente reinseri-las em construções inéditas. 

 A necessidade de reorganizações, de retomar as “aquisições” anteriores a 

partir de experiências posteriores constitui a atividade própria do sujeito, adverte 

Chevallard. O ensino tende a prover “respostas” a perguntas que ele não formulou, a 

atividade de apropriação consistiria então na elaboração de perguntas, na 

formulação da pergunta das perguntas, e a atividade do professor consistiria em 

criar situações que favorecessem essa atividade questionadora enquanto zonas de 

elaboração que autorizassem o aluno a assumir a dinâmica temporal instituída.  

No que se refere à importância das pré-construções, Chevallard adverte que o 

saber nas pré-construções segundo a lógica implícita de um código de conduta é um 

saber frágil, sem vigor, pois depende do contexto da situação, não tolerando a 

variação. Para ascender a um estatuto que lhe permita uma atividade teórica, isto é, 

para que possa ser posto em discussão, deverá ser retomado, refundado e 

construído, sem que o pré-construído deixe de existir em nosso saber. Desse modo, 
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o pré-construído é a manifestação, eventualmente arcaizante, do passado – do 

nosso saber passado – no seio do presente. Para Chevallard a estrutura necessária 

do saber desmente a ficção de uma duração simplesmente progressiva do tempo da 

construção do saber.  

É importante salientar que Chevallard (CHEVALLARD, BOSCH & GASCON, 

2001) apresentou, mais recentemente, uma reflexão a respeito das posições de 

professor e aluno, enquanto protagonistas, no âmbito da relação didática. Nessa 

reflexão, considera-se que o estudo de um determinado saber configura-se como o 

primeiro objetivo do processo didático. Nesse sentido, professor e aluno re-

significam seus papéis e o estudo, por sua vez, aparece na cena da relação didática 

como um elo significativo entre os processos de ensino e aprendizagem. Ao 

considerar o estudo como objetivo principal do processo didático é possível vencer a 

excessiva dependência dos protagonistas com a instituição escolar (CHEVALLARD, 

BOSCH & GASCON, 2001). 

No posfácio da segunda edição de La transposición didactica: del saber sabio 

al saber enseñado, Chevallard justifica que o plano da obra, elaborado inicialmente 

em relação à matemática, excede os limites da própria matemática. E que 

numerosos leitores que provinham de outros campos de estudo a viram como um 

facho de luz que projetava sua claridade para outros territórios do saber. Em seguida 

apresenta diferenças entre a didática geral e as didáticas específicas, bem como 

suas implicações epistemológicas e de campos do saber.  

 Ao se interrogar acerca do local da didática da matemática, ele afirma o 

seguinte: “a didática, as didáticas se inscrevem no campo da antropologia” 

(CHEVALLARD, 1991, p.117)16.  Desse modo, a didática pertence, segundo o autor, 

ao continente antropológico.  E que a didática modifica o poder da antropologia e a 

própria idéia que fazemos dela. 

 Segundo o autor, a epistemologia atual nos proporciona uma visão restrita da 

vida dos saberes na sociedade. O que caracteriza os saberes é, especialmente, sua 

“multilocação”. Um dado saber S se encontra em diversos tipos de instituições I, que 

são para aquele, do ponto de vista da ecologia dos saberes, respectivos habitats. 

Porém se considerarmos esses habitats iremos perceber que o saber em questão 

ocupa regularmente nichos muito diferentes. A relação institucional de I com S, 

                                                
16

  ‘la didáctica’, las didácticas, se inscriben en el campo de la antropologia 
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também chamada à problemática de I em relação a S, pode ser bem diferente. 

Analogamente, a forma como os agentes da instituição irão “manipular” esse saber 

também será variável.  

 Segundo Chevallard a epistemologia, tal como existe, consagrou-se até o 

presente como o gosto pelo estudo, quase que exclusivamente, da produção dos 

saberes e do estudo de seus produtores. Para o autor, na encruzilhada entre a 

antropologia dos saberes e a antropologia didática do conhecimento localiza-se a 

antropologia didática dos saberes, cujo objeto é a manipulação dos saberes com 

objetivo didático, especialmente, o ensino de saberes. Para ele, assim como se fala 

de didática do conhecimento ou didática cognitiva, deve-se falar da didática dos 

saberes. 

 Chevallard parece deixar evidente nas entrelinhas, ao longo do posfácio da 2ª 

edição do livro, a opção pela composição de uma didática que se diferencie da 

didática geral – aquela discutida no âmbito dos cursos de formação de professores – 

defendendo a constituição de uma didática que possa, enquanto campo do saber, 

tentar dar conta da complexidade presente na ação de ensinar/aprender bem como 

das determinações existentes no processo de transposição didática.  

 

 

3.5. A Teoria Antropológica do Didático (TAD) 

 

Considerações iniciais 

  

Retomando a idéia de que as didáticas estão circunscritas ao campo da 

antropologia, defendida por Chevallard, apresentaremos, nesse tópico, os 

pressupostos da Teoria Antropológica do Didático desse autor. Tomaremos como 

referencia para essa discussão os artigos: Conceitos Fundamentais da Didática: 

Perspectivas trazidas por uma Abordagem Antropológica de Chevallard (1992); e El 

análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico, de 

Chevallard (1999). 
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3.5.1. Fundamentos da Teoria Antropológica do Didático.  

 

A Teoria Antropológica do Didático pode ser considerada como uma 

seqüência da teoria da transposição didática, pois considera as exigências 

decorrentes das inter-relações entre os objetos de ensino. Ao apresentar a teoria 

antropológica do didático, Chevallard (1992), chama atenção para o fato de essa 

teoria existir em estado germinativo, nos fundamentos da teoria da transposição 

didática.  

 A propósito da relação de continuidade entre a teoria da transposição didática 

e teoria antropológica, Chevallard (1992) enfatiza que na teoria da transposição 

didática, as primeiras análises limitavam-se a distinguir objetos matemáticos, 

paramatemáticos e protomatemáticos. A ampliação do quadro, na esfera da teoria 

antropológica do didático, levado a cabo por necessidades de análise, conduziu a 

proposição de uma teoria em que qualquer objeto pudesse aparecer como peça de 

estudo.  

O autor enfatiza que a teoria antropológica precisa ser compreendida como 

uma teoria cuja elaboração objetiva pensar, de modo unificado, um grande número 

de fenômenos didáticos. E, desse modo, controlar os problemas oriundos da difusão 

de conhecimentos e de saberes.  O enfoque antropológico da teoria permite o 

estudo de relações pessoais e institucionais. 

A teoria antropológica do didático se assenta em três conceitos primitivos, os 

objetos O, as pessoas X e as instituições, I.   

O primeiro conceito fundante abordado por Chevallard (1992) é o conceito de 

objeto.  

Os objetos ocupam, contudo, uma posição privilegiada: são o «material de 
base» da construção teórica considerada. Da mesma forma que, no 
universo matemático contemporâneo, fundado na teoria dos conjuntos, tudo 
é um conjunto (os próprios números inteiros são conjuntos), assim também, 
no universo que estou a considerar, todas as coisas são objetos. As 
pessoas X e as instituições I, bem como as restantes entidades que serei 
levado a introduzir, são pois objetos de um tipo particular (CHEVALLARD, 
1992, p. 127). 

 

Chevallard (1992) admite que, além dos conceitos mencionados, outros como 

relações pessoais de sujeito e objeto e relações institucionais, envolvendo instituição 

e objeto, são, igualmente, importantes na teoria antropológica do didático.  
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Chevallard preconiza que, no âmbito da Teoria Antropológica do Didático, um 

objeto existe a partir do momento em que uma pessoa X ou instituição I o reconhece 

como existente. O princípio dessa abordagem é ‘que tudo é objeto’. A função 

logarítmica, por exemplo, é um objeto (matemático), todavia, igualmente existe o 

objeto ‘escola’, o objeto ‘professor’, o objeto ‘aprender’, o objeto ‘dor de dente’, etc. 

Para chevallard passa-se, então, de uma estrutura (máquina) para pensar o universo 

didático restrito para um conjunto de artefatos (maquinaria) de maior alcance e, apta, 

em principio, a inscrever a didática no seio da antropologia (CHEVALLARD, 1992, 

P.128). Nessa direção, de acordo com Chevallard, a didática das ciências, como de 

resto todas as didáticas, estão circunscritas ao campo da antropologia, ou seja, 

reside no campo que estuda o homem 

Chevallard (1992) apresenta, no domínio da teoria antropológica, a noção de 

conhecer o objeto O, que, nesse caso, acrescenta-se à noção de conhecimento, 

adverte o autor. Na perspectiva da teoria antropológica, conhecer um objeto 

consistirá, tanto para uma pessoa como para uma instituição, em ter uma relação 

com o objeto. Nessa direção, a pessoa X conhece o objeto O, se existir R(X, O); 

analogamente, a instituição I conhece o objeto O, se existir RI(O). Para Chevallard 

um objeto existe se for conhecido por, pelo menos, uma pessoa ou instituição. E um 

objeto só existe porque é objeto de conhecimento. A noção de objeto e as noções a 

ela relacionadas permitem pensar de maneira precisa o real antropológico, ou seja, 

a própria matéria do conhecimento, admite o autor. 

O conceito de pessoa é definido então a partir do par formado por um 

indivíduo X e pelo conjunto de suas relações pessoais com objeto, O, designada por 

R(X,O). Para chevallard, a pessoa X muda com decorrer do tempo e essa mudança 

depende da modificação e da evolução de suas relações pessoais com os objetos, 

todavia o indivíduo continuar invariante. 

 No que diz respeito ao terceiro conceito primitivo da teoria antropológica, no 

caso instituições, Chevallard, a exemplo do que ocorre com conceito de objetos, 

ultrapassa o sentido corrente das palavras. Nessa direção, a instituição pode ser 

quase o que quer que seja.  

 

Uma escola é uma instituição, tal como o é uma sala de aula; mas existe 
igualmente a instituição ‘trabalho orientado’, a instituição ‘curso’, a 
instituição ‘família’. A vida cotidiana é uma instituição (num dado meio 
social), o mesmo acontecendo ao estado amoroso (numa dada cultura), etc. 
(CHEVALLARD, 1992, p.129). 



 92 

 Na seqüência da apresentação da teoria, Chevallard faz algumas 

ponderações em relação à articulação entre os objetos e as instituições. Ele adverte 

que a cada instituição I está associado um conjunto de objetos OI, denominado 

conjunto dos objetos institucionais (para I), que é o conjunto dos objetos O que 

conhece I, ou seja, para os quais existe uma relação institucional RI (O). Um objeto 

O é institucional para I ou existe para I, quando I define uma relação institucional 

com O. 

Chevallard (1992) faz algumas ponderações em relação à aprendizagem, no 

âmbito da apresentação da teoria. “Há, pois, aprendizagem (para a pessoa X, 

relativamente ao objeto O) quando R(X,O) se altera. Bem entendido, é possível que 

R(X,O) não se altere, dizemos então que X «nada aprendeu»” (Chevallard, 1992, 

p.130). Nesse sentido, para Chevallard, a aprendizagem ocorrerá para a pessoa X 

no instante em que a relação R(X,O) se alterar. Ele admite que o entendimento da 

aprendizagem passe, então, pela compreensão das aprendizagens institucionais. 

Ao introduzir a noção primitiva de sujeito, Chevallard adverte que, 

considerando uma instituição I, uma pessoa X torna-se sujeito de I quando se 

‘sujeita’ a I, ou seja, uma pessoa X se torna um sujeito de I ‘entrando em I’. 

 
Suponhamos então que uma pessoa X entra na instituição I, e seja O um 
objeto institucional para I. O objeto O começará a ‘viver’ para X sob o 
constrangimento da relação institucional RI(O). Por outras palavras, vai 
construir-se, ou alterar-se, uma relação pessoal R(X,O), sob 
constrangimento RI(O) – e, mais amplamente, sob constrangimento do 
contrato institucional CI 

17 (CHEVALLARD, 1992, p.130). 
 

Dessa perspectiva, o objeto O poderia não existir para pessoa X antes de sua 

entrada na instituição I. Para Chevallard é o fato de X se tornar um sujeito de I que 

introduz alterações cognitivas que, eventualmente, farão de X um ‘sujeito adequado’ 

de I. A noção de ‘sujeito adequado’ passa, segundo Chevallard, pela conformidade 

no que se refere à relação institucional RI(O). Nesse sentido, uma pessoa X revela-

se um sujeito adequado de I, relativamente ao objeto institucional O, quando sua 

relação pessoal R(X,O) for considerada conforme a relação institucional RI(O).  

A relação pessoal de uma pessoa X com um objeto O só pode ser 

estabelecida quando a pessoa entra na instituição onde existe o mencionado objeto.  

A relação institucional está, nesse caso, relacionada às atividades institucionais. 

                                                
17

 Deriva da noção de contrato didático, introduzida por Guy Brousseau na teoria das 

situações didáticas. 
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Nessa direção, a relação institucional pode ser descrita por um conjunto de práticas 

sociais que acontecem em uma determinada instituição. Para Chevallard o saber 

matemático, enquanto modo específico de conhecimento é originário da ação 

institucional.  

Segundo Chevallard (1992) os saberes constituem uma categoria especial de 

objetos. Tais objetos, por sua vez, podem ser caracterizados como objetos que 

podem ser aprendidos e podem ser ensinados, porém não podem ser conhecidos 

sem terem sido aprendidos.  

Chevallard (1992) admite ainda que para serem utilizados e para existirem, 

eles têm que de ser produzidos.  Para o autor, a qualquer saber S está associada 

uma instituição, denominada P(S), que é a instituição de produção de S. Nesse 

sentido, o saber é algo que se produz, utiliza-se, se ensina e, de forma geral, 

movimenta-se nas instituições. Chevallard propôs a noção de organização 

praxeológica como conceito-chave para estudar as práticas institucionais relativas a 

um objeto do saber. A abordagem praxeológica é então um modelo para análise da 

ação humana institucional.  

Ao tomar como referência o saber sábio presente em P(S) e ponderar que o 

saber movimenta-se entre instituições, ou seja, que ele pode ser transferido de P(S) 

para instituição escola, sofrendo uma série de modificações/supressões, é possível 

analisar o processo de transposição didática a partir da teoria antropológica do 

didático.  

Na seção seguinte, dando seqüência na discussão a respeito da teoria 

antropológica do didático (TAD), abordaremos as noções que constituem uma 

organização praxeológica. Tomaremos como referência o artigo, El análisis de las 

prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico, de Chevallard (1999). 

No âmbito do mencionado artigo, Chevallard enfatiza que o aspecto fundamental 

dessa teoria consiste no fato da mesma situar a atividade matemática, e em 

conseqüência a atividade de estudo em matemática, no conjunto de atividades 

humanas e de instituições sociais. 
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3.5.2. Fundamentos da Organização Praxeológica  

  

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) tem se centrado, quase que 

exclusivamente, na discussão institucional do conhecimento matemático. As noções 

de obra matemática, praxeologia, relação institucional com objeto são propostos 

como instrumentos para descrever a atividade matemática e os objetos institucionais 

que emergem dessa atividade. A noção de praxeologia é considerada uma das 

noções estruturais da Teoria Antropológica do Didático (TAD).  

Na apresentação da noção de praxeologia, Chevallard (1999), aponta quatro 

dispositivos constituintes e interdependentes dessa noção: tipos de tarefas; técnicas; 

tecnologias; e teorias.  Chevallard (1999) admite que na raiz da noção de 

praxeologia se encontram as noções solidárias de tarefa (t) e tipos de tarefas (T). 

Quando uma tarefa faz parte de tipos de tarefas pode-se dizer, prossegue o autor, 

que t pertence a T. Na maioria dos casos, uma tarefa se expressa por um verbo 

como, por exemplo, limpar a casa; desenvolver a expressão literal dada, ler um 

manual de instruções, etc. O autor admite que três aspectos, a respeito das tarefas, 

precisam ser ressaltados.  

 O primeiro deles refere-se à noção de tarefa empregada por Chevallard 

(1999). Para esse autor a noção de tarefa, existente no domínio de sua teoria, é bem 

mais vasta que a constante na linguagem corrente que admite, enquanto tarefa, 

qualquer ação como, por exemplo, ir do sofá ao armário ou coçar a bochecha. 

 O segundo aspecto destacado pelo autor está associado ao fato de que tipos 

de tarefas supõem um objetivo ou finalidade precisos. Nessa perspectiva, subir uma 

escada é um tipo de tarefa, porém simplesmente subir não se configura como tal. 

Nessa direção, para Chevallard, do mesmo modo que calcular o valor de uma 

função em um ponto é um tipo de tarefa, calcular simplesmente é o que 

chamaríamos de um gênero de tarefa, ou seja, a ação de calcular pede uma 

especificação. 

 O terceiro ponto ressaltado por Chevallard está relacionado ao fato de que 

tarefas, tipos de tarefas, gêneros são ‘artefatos’, ‘obras’, ou seja, construções 

institucionais cuja reconstrução, numa outra instituição, uma classe, por exemplo, se 

constitui num problema que, segundo o próprio autor, “é objeto natural da didática” 

(CHEVALLARD, 1999, p.223). 
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 Ao prosseguir com a discussão a respeito da noção de praxeologia, 

Chevallard (1999) faz algumas ponderações acerca das técnicas. Para o autor, dado 

um tipo de tarefa T, uma praxeologia relativa a T irá requerer uma forma de realizar 

as tarefas t pertencentes a T. Nesse sentido, teremos uma determinada maneira de 

fazer (τ), que Chevallard (1990) define como técnica (do grego tekhne, saber fazer). 

O autor assinala que na praxeologia relativa ao tipo de tarefa T, teremos uma 

técnica τ  relativa à T. Chevallard admite a existência de um bloco designado por [T/ 

τ], chamado bloco prático-técnico, identificado pelo autor como saber-fazer. Nessa 

direção, certo tipo de tarefa T está relacionado ao modo de realizar (técnica, τ). A 

exemplo do que ocorre em relação às tarefas, Chevallard também chamará atenção, 

no caso da técnica, para três pontos que merecem ponderações.  

 Em primeiro lugar uma técnica (τ), isto é, um modo de fazer, não tem uma 

prevalência ou êxito maior em relação a uma porção ou conjunto P(τ) de técnicas 

recomendadas para resolução das tarefas do tipo T, a que se refere. E essa 

característica está relacionada ao alcance da técnica.  

 A segunda ponderação refere-se ao fato de que uma técnica (τ) não é, 

necessariamente, algorítmica ou quase algorítmica. Nesse sentido, pintar uma 

paisagem, criar uma família são, por exemplo, tipos de tarefas para as quais não 

existe uma técnica algorítmica. Todavia, adverte Chevallard (1999), é verdade que 

existe uma tendência geral de algoritmização, inclusive quando esse progresso 

técnico parece permanecer por longo tempo numa determinada instituição. 

 A terceira ponderação refere-se ao fato de que numa dada instituição I, 

considerando o tipo de tarefa dado, existe em geral uma só técnica ou, pelo menos, 

um pequeno conjunto de técnicas institucionalmente reconhecidas em I. Excluem-se, 

assim, técnicas alternativas possíveis, que podem efetivamente existir em outras 

instituições. Esta visão observada, freqüentemente, entre os sujeitos de uma 

instituição I, configura-se como verdadeiras paixões institucionais pelas práticas 

naturalizadas na instituição. Segundo Chevallard (1999) uma maneira de fazer 

(técnica) desconhecida no âmbito de uma instituição receberia, certamente, uma 

onda de criticas caso fosse posta em prática. 

 Na seção a respeito da noção de tecnologias, Chevallard (1999), defende que 

o termo, geralmente indicado por θ, estaria relacionado ao discurso racional (aos 

argumentos da razão) em relação à técnica τ. A tecnologia configura-se, então, 
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como discurso cujo primeiro objetivo é justificar racionalmente a técnica, 

assegurando-se que esta permita realização de tarefas do tipo T, isto é, realize o 

que se propõe. O estilo de racionalidade posta em jogo varia no espaço institucional 

e também numa instituição dada, de modo que uma racionalidade institucionalmente 

dada em I poderá parecer pouco racional em outra instituição, adverte o autor. 

Chevallard, como já havia feito na ocasião das considerações acerca de tarefas e 

técnicas, chama atenção para três ponderações a respeito de tecnologias. 

 A primeira delas está relacionada ao fato de que numa instituição I, qualquer 

que seja o tipo de tarefa T, a técnica τ relacionada à tarefa T estará sempre 

acompanhada de, pelo menos, um embrião ou mais freqüentemente ainda de um 

vestígio de tecnologia (θ). Em muitos casos alguns elementos tecnológicos estão, 

inclusive, integrados á técnica. 

 

Assim ocorre tradicionalmente na aritmética elementar, em que o mesmo 
discurso tem dupla função, permitindo, de uma vez, encontrar o resultado 
solicitado (função técnica) e justificar que é correto o resultado esperado 
(função tecnológica), como quando se diz: ‘Se 8 caramelos custam 10 
francos, 24 caramelos, ou seja, 3 vezes 8 caramelos, custarão 3 vezes 
mais, 3 vezes 10 francos’ (CHEVALLARD, 1999, p.224). 

  

Por outro lado, o fato de existir em I uma técnica canônica, em princípio a 

única reconhecida e a única empregada, confere a essa técnica uma virtude 

“autotecnológica”: atuar desta forma não exige justificação, pois é uma boa forma de 

atuar (em I). 

 A outra ponderação apontada pelo autor, assinala que a segunda função da 

tecnologia consiste em explicar, tornar inteligível, clarificar a técnica. Se a primeira 

função (justificar a técnica) consiste em assegurar que a técnica atenda ao que se 

pretende, esta segunda função consistirá em expor porque a mesma é correta. 

Segundo Chevallard, estas duas funções são desigualmente assumidas por uma 

tecnologia dada. Deste ponto de vista, na matemática, a função de justificação 

prevalece, tradicionalmente, por meio da exigência demonstrativa, sobre a função 

explicativa. 

 A terceira ponderação corresponde a um emprego mais atual do termo 

tecnologia: a produção de técnicas. Segundo o autor, sempre há tecnologias 

potenciais, a espera de técnicas, que não são ainda tecnologias de alguma técnica 

ou que o são de poucas técnicas. A esse respeito se assinalará o fenômeno de sub-
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exploração das tecnologias disponíveis, tanto do ponto de vista da explicação como 

da produção. 

O discurso tecnológico contém, por sua vez, afirmações mais ou menos 

explícitas amparadas na razão, isto e, no suporte teórico. Passa-se, então, para um 

nível superior de justificação-explicação-produção, que é o nível da Teoria (Θ). A 

teoria, segundo Chevallard (1999), dará sustentação à tecnologia e terá papel 

fundamental em relação à técnica, ocorrendo uma relação de interdependência entre 

técnica/tecnologia/teoria, suficiente em geral para dar conta da tarefa proposta. 

A palavra theoria, advinda do grego a partir de Platão tem sentido de 

“especulação abstrata” (CHEVALLARD, 1999, p.225). Chevallard admite que o 

termo, em sua origem, significava contemplação de um espetáculo – o theoros era, 

na verdade, o expectador que olhava a ação sem participar. Os enunciados teóricos 

aparecem de fato, freqüentemente, como abstratos, separados das preocupações 

relativas às tecnologias e técnicas, admite Chevallard (1999). Este efeito de 

abstração é correspondente ao que funda a grande generalidade dos enunciados 

teóricos e sua capacidade para justificar, explicar, produzir. 

 

 

3.5.3. Saber-Fazer e Saberes no Âmbito da Teoria Antropológica do Didático. 

  

Discutiremos nesse sub-item a importância do bloco relacionado ao saber-

fazer, que envolve a explicitação das tarefas e das técnicas utilizadas e, ainda, a 

relação existente entre o saber-fazer e o bloco tecnológico/teórico, que representa o 

discurso racional utilizado para resolver a tarefa a partir de certa técnica.  

 Ao redor dos tipos de tarefas (T) se encontram, em princípio, uma trilogia 

formada por uma técnica (τ), uma tecnologia (θ) e uma teoria (Θ). O conjunto 

formado por [T/τ/θ/Θ] constitui uma praxeologia pontual, que significa uma 

praxeologia relativa a um único tipo de tarefa, T. Essa praxeologia ou organização 

praxeológica é constituída, admite Chevallard (1999), por dois blocos. Um bloco 

prático/técnico [T/τ], relacionado ao saber-fazer, e outro bloco nomeado como 

tecnológico/teórico [θ/Θ].   

 O bloco [θ/Θ] se identifica habitualmente com o saber, enquanto que o bloco 

[T/τ] constitui o saber-fazer. Por metonímia ou transnominação se designa 
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correntemente como saber a praxeologia completa [T/τ/θ/Θ], ou qualquer parte dela. 

Esta compreensão estimula uma minoração do saber-fazer, especialmente na 

produção e difusão de praxeologias. Desse modo, adverte Chevallard, encontramos 

com freqüência tecnologias que ‘aguardam seu primeiro emprego’, ou que tenham 

‘perdido seu emprego’. 

 Este predomínio do saber, segundo Chevallard (1999), nunca é ocasional e 

se encontra em praxeologias pontuais. Geralmente, em uma instituição dada, I, uma 

teoria Θ responde a varias tecnologias θ j, cada uma das quais se justifica e faz 

inteligíveis várias técnicas τ i j, correspondentes a outros vários tipos de tarefas T i j. 

As organizações pontuais vão assim combinar-se, em primeiro lugar, em 

organizações locais [T i / τ i / θ / Θ], centradas sobre tecnologia determinada θ, e, 

posteriormente, em organizações regionais [T i j / τ i j / θ j/ Θ], formadas em torno de 

uma teoria Θ. Mais adiante, se denominará organização global o complexo 

praxeológico [T ijk / τ ijk / θ jk/ Θ k], obtido numa dada instituição pela agregação de 

várias organizações regionais correspondentes a várias teorias Θ k. Isto posto, o 

caminho trilhado de uma praxeologia pontual [T / τ / θ / Θ] para uma praxeologia 

local [T i / τ i / θ /Θ] coloca em marcha a tecnologia θ, da mesma forma que o passo 

seguinte, ou seja, uma praxeologia regional [T i j / τ i j / θ j/ Θ], levará ao primeiro 

plano da teoria Θ. Nos dois casos, a visibilidade do bloco do saber aumenta em 

detrimento do saber-fazer. Este desequilíbrio entre o saber-fazer e o bloco 

tecnológico/teórico tem, sem dúvida, uma justificativa, pois se é verdade que, na 

maioria dos casos, os tipos de tarefas precedem geneticamente o bloco [θ/Θ] – que 

aparece, então, como meio de produzir e justificar uma técnica τ apropriada a T – 

não é menos correto que estruturalmente o saber [θ/Θ] permite gerar técnicas τ 

(para T dadas). Por esta razão se pode apresentar, classicamente, no texto do 

saber, o saber-fazer [T/τ] como uma simples aplicação do ‘saber’ [θ/Θ], adverte 

Chevallard. 

 Uma organização praxeológica, inclusive pontual, não resulta em geral 

conforme os cânones evocados anteriormente. O tipo de tarefa em torno das quais 

se constroem pode permanecer mal identificado, revelando-se a técnica associada 

como algo quase impraticável. A tecnologia poderá reduzir-se, às vezes, a pura 

petição (requerimento) de princípios, e a teoria permanecer perfeitamente obscura, 

admite o autor. A noção de praxeologia aparece assim como uma noção genérica 
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cujo estudo convém aprofundar, sobretudo, mediante o estudo e a análise dos 

dados de observação reconhecidos. 

Na discussão da seção a respeito do rotineiro e do problemático, Chevallard 

(1999) chama atenção para impossibilidade de um mundo institucional, em que as 

atividades humanas estivessem governadas por praxeologias, tão bem adaptadas, 

que permitissem realizar todas as tarefas desejadas de maneira eficaz, segura e 

inteligente. O autor admite, porém, que tal mundo não existe, como se tem sugerido, 

e que as praxeologias são percorridas por uma dinâmica própria. 

 Segundo Chevallard, as praxeologias envelhecem. Seus componentes 

teóricos e tecnológicos perdem credibilidade e chegam a perder o brilho, ao mesmo 

tempo emergem novas tecnologias que, por oposição, põem sob suspeita, como 

arcaicas, as técnicas até então estabelecidas.  

Sobretudo, num universo de tarefas rotineiras, surgem, a todo o momento, 

aqui e ali, as tarefas problemáticas, que ainda não se sabe realizar. Novos tipos de 

tarefas, que advêm, então, dos diversos tipos de problemas se estabelecem, e 

novas praxeologias também se estabelecem ao seu redor. 

 Para Chevallard (1999), numa instituição I dada, aparecem novas 

praxeologias que, pelo menos, uma parte dos autores de I considera como 

necessárias para melhorar o funcionamento da instituição I. Estas praxeologias 

deverão, em conseqüência, serem produzidas ou mais precisamente reproduzidas 

na medida em que já existam em qualquer instituição I', a partir da qual se poderá 

propor “importá-la” a I. As condições impostas pela ecologia de I fazem com que a 

praxeologia desejada não possa ser reproduzida ali de forma idêntica. Ocorre, 

então, que nessa transferência acontecerão determinadas modificações adaptativas; 

se falará, pois, não de transferência, mas de transposição de I para I'.  

 

Os processos de transposição institucional não produzem necessariamente 
versões degradadas – inferiores, por exemplo, quanto à qualidade do seu 
bloco tecnológico-teórico – das organizações transpostas. Muito pelo 
contrário, em termos de transposição didática, por exemplo, quando I é uma 
instituição didática (uma escola, uma turma) acontece com freqüência, 
sobretudo quando I' não é uma instituição acadêmica, que o trabalho de 
transposição seja a ocasião para melhorar a praxeologia, assim voltar a 
trabalhar simplificando-a, determinando alguns dos seus elementos, etc. Em 
todo caso, a transposição enriquece o mundo das praxeologias socialmente 
disponíveis – na medida em que cria uma praxeologia adaptada a certas 
condições institucionais inéditas. (CHEVALLARD, 1999, p.228) 
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É exatamente nesse movimento de produção ou reprodução de novas 

praxeologias que se inscreve nosso trabalho de pesquisa, pois examinaremos a 

transposição didática externa (TDE) do conceito de reação química. Utilizaremos 

para esse fim a apreciação da organização praxeológica, existente no domínio do 

saber sábio reação química, e a organização praxeológica do saber escolar reação 

química, correspondente, encontrado no âmbito dos livros didáticos de química da 1ª 

série do Ensino Médio.  

 

 

3.6. A Teoria Antropológica do Didático como Possibilidade Metodológica Para 

Analisar a Transposição Didática. 

 

A teoria de Chevallard (1999), mais especificamente, a idéia de praxeologia 

proposta por esse autor, no domínio da Teoria Antropológica do Didático (TAD), nos 

interessa em função da mesma apresentar um quadro teórico, que possibilita a 

observação do processo de transposição didática externa (TDE) do conceito de 

reação química a partir do exame das organizações praxeológicas que se encontram 

nos livros de química do ensino superior e médio. 

Tomando como referência a praxeologia matemática de Chevallard (1999), 

que une uma prática matemática e um discurso teórico que lhe serve de ancoragem, 

procuramos, ao longo de nosso trabalho, adaptar as ferramentas utilizadas no 

domínio dessa metodologia ao nosso trabalho de investigação, mais 

especificamente, a análise do processo de transposição didática externa do conceito 

de reação química. 

Para Chevallard (1999), como já anunciado, numa instituição I dada, 

aparecem novas praxeologias que, pelo menos, uma parte dos autores de I 

considera como necessárias para melhorar o funcionamento da instituição I. Desse 

modo, segundo o autor, essas praxeologias deverão, em conseqüência, serem 

produzidas ou mais precisamente reproduzidas na medida em que já existam em 

qualquer instituição I', a partir da qual se poderá propor “importá-la” a I. As condições 

impostas pela ecologia de I fazem com que a praxeologia desejada não possa ser 

reproduzida ali de forma idêntica, ocorrendo nessa transferência determinadas 

modificações adaptativas; se falará, pois, adverte o autor, não de transferência, mas 

de transposição de I para I'. Nesse sentido, o suporte teórico fornecido pela Teoria 
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Antropológica do didático (TAD) representa uma possibilidade de análise da 

transposição didática externa do conceito objeto de investigação nesse trabalho. 

 Essa opção metodológica ampara-se na proximidade existente entre 

matemática escolar e a química escolar, especialmente no que se refere à 

estruturação dos manuais didáticos que, ao contemplarem em seu domínio uma 

serie de tarefas (exercícios), permite uma análise praxeológica dessas tarefas.  A 

organização praxeológica, proposta por Chevallard (1999), permite a apreciação dos 

tipos de tarefas, das técnicas e do discurso teórico-tecnológico que sustenta o bloco 

tarefa/técnica, presentes nas atividades objeto de analise. A Teoria Antropológica do 

Didático tem a possibilidade então de compreender e modelar o desenvolvimento de 

conceitos e procedimentos. Desse modo, podemos analisar as tarefas e as técnicas 

requeridas em cada atividade, bem como a tecnologia e teoria que o sujeito 

precisará mobilizar ao se deparar com atividades dispostas nos manuais didáticos. 

 É exatamente a identificação de semelhanças e diferenças, existentes entre 

as técnicas e tecnologias presentes nas instituições, ou mais precisamente, no 

domínio do saber universitário e no âmbito do saber escolar; que poderá permitir ou 

não, a identificação da transposição didática externa do conceito de reação química. 

Por isso a opção pela teoria antropologia do didático, como suporte metodológico. 

 

 

3.7. O Exame de Livros Didáticos e Teoria Antropológica do Didático 

 

Neste trabalho, a opção pela Teoria Antropológica do Didático (TAD), 

enquanto suporte metodológico sustenta-se no fato da mesma fornecer subsídios 

que permitem analisar o livro-texto de química geral e o livro didático de química 

através do exame da organização praxeológica presente no âmbito desses títulos. 

Desse modo, a organização praxeológica presente no âmbito do saber sábio reação 

química poderá aparecer, enquanto manifestação da transposição didática, na 

organização praxeológica existente no domínio do saber escolar. Ao considerar esse 

argumento, tomamos como referencial de análise a noção de organização 

praxeológica, de Chevallard (1999), objetivando apreciar nos livros-texto de química 

geral, oriundos do ensino superior, os capítulos que versam, especificamente, a 

respeito do conceito de reação química; e nos livros didáticos da 1ª série do ensino 

médio, os capítulos que tratam do mesmo conceito.  
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Esse procedimento objetivou investigar o processo de Transposição Didática 

Externa (TDE) do conceito de reação química, a partir da análise das organizações 

praxeológicas presentes no domínio do saber sábio e do saber escolar, através do 

exame de tarefas, técnicas, tecnologia e teoria, encontradas no livro-texto de 

química geral no ensino superior, representante do sabre sábio; e no livro didático 

de química do ensino médio, que representa o saber escolar. 

 



CAPÍTULO 4 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Considerações iniciais 

  

Neste capitulo apresentamos o desenho metodológico posto em execução 

para materializar a investigação. Nele retomamos os objetivos do estudo e situamos 

a perspectiva de análise que fizemos opção. Em seguida focalizamos os 

procedimentos metodológicos, destacando os planos de análise efetivados na 

investigação. Na ocasião, indicamos a finalidade do primeiro plano de análise, que 

consiste na apreciação das características do saber sábio ou acadêmico reação 

química; bem como do saber escolar relativo ao mesmo conceito. Na seqüência 

apontamos o segundo plano de análise que aborda a utilização, como ferramenta de 

pesquisa, da organização praxeológica de Chevallard (1999), cuja finalidade reside 

em examinar tarefas, técnicas, tecnologias e teorias empregadas no âmbito do saber 

sábio e do escolar, reação química. Na seqüência faremos a análise interpretativa 

das tarefas no domínio do saber sábio e escolar, bem como a análise comparativa 

dos tipos de tarefas mapeados no estudo. 

 

 

4.1 Objetivos da Pesquisa 

 

          Como já anunciamos, o objetivo desse estudo é investigar o processo de 

transposição didática externa do saber sábio, reação química, em saber 

escolarizável, tomando como saber de referência ou acadêmico aquele presente nos 

livros-texto de química geral, utilizados no âmbito do ensino superior, e como 

representante do saber escolar, aquele encontrado nos livros didáticos de química, 

da 1ª série do ensino médio. Para dar materialidade a investigação do processo de 

transposição didática externa do conceito de transformação química, utilizamos 

como suporte teórico a teoria da transposição didática e a teoria antropológica do 

didatico de Chevallard (1991, 1992).   

           O fato de nosso estudo tentar compreender uma realidade específica, ou 

seja, o conjunto de supressões, modificações e alterações que ocorrem com o 
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conceito de reação química na sua passagem da condição de saber sábio ou 

acadêmico para saber escolar, conduziu-nos à opção pela perspectiva qualitativa de 

análise. Desse modo, desenvolvemos um estudo em que o pesquisador, dada a sua 

importância na interpretação dos dados, configura-se, muitas vezes como 

instrumento valioso de interpretação. A investigação, nessa perspectiva, busca, 

então, a interpretação em oposição à pura e simples mensuração, persegue a 

descoberta em lugar da constatação, visa, especialmente, compreender os 

componentes de um fenômeno ou situação. Nesse sentido, o pesquisador poderá 

ser o primeiro sujeito da pesquisa, tendo em vista a ‘lente’ por ele utilizada para 

tentar compreender o dado (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Todavia é importante 

destacar que o pesquisador não pode ter o papel de simples ‘decodificador’, mas 

deve se constituir num sujeito capaz de analisar os dados que emergem com o 

andamento o trabalho. Nessa direção, essa investigação está circunscrita à esfera 

do compreender, ou seja, tentamos, ao longo da investigação, entender o processo 

de transposição didática externa do conceito de transformação química.  

 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

 

A modalidade de pesquisa adotada no curso do nosso trabalho foi documental 

com a investigação sendo organizada em dois planos de análise que, em conjunto, 

objetivava identificar o processo de Transposição Didática Externa (TDE) do 

conceito de reação química.  

O primeiro plano de análise teve como finalidade analisar as características 

do saber sábio ou acadêmico, reação química, presente no livro-texto de química 

geral do 3º grau, a fim de caracterizar o conceito em questão no domínio do saber 

sábio, bem como analisar possíveis mudanças que o tenham acometido, enquanto 

saber sábio.  No que se refere ao saber acadêmico é interessante ponderar que sua 

estabilidade, por exemplo, deve ser compreendida numa perspectiva provisória, pois 

considerando a dinâmica de constituição desse saber, existe sempre a possibilidade 

de emergir o debate entre pesquisadores a qualquer instante. Todavia observa-se 

que desde sua elevação a condição de saber acadêmico, situada, possivelmente, 

entre o final do século XVIII e inicio do século XIX, o conceito supracitado pouco se 

alterou, ganhando a conformação atual no século XX.  Na atualidade a compreensão 
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de como acontecem as transformações químicas resulta da articulação de modelos 

advindos da teoria de valência, da constituição atômica, das interpretações oriundas 

das teorias mecânico-quânticas da estrutura das substâncias; e também da 

formação das ligações químicas.  Ressaltamos que tomamos como saber sábio, 

nesse estudo, o conceito de reação química presente na academia, nos cursos de 

química, a despeito de compreender que a inserção desse saber no ensino superior 

tenha resultado também de um movimento de transposição didática.  A análise 

proposta buscou caracterizar o conceito de transformação química, no domínio do 

saber universitário, e para esse fim foram selecionados os seguintes livros do 3º 

grau: Masterton & Slowinski (1990), Mahan (1995), Hein & Arena (1998) e Brown & 

Bursten & Lemay (1999). Ainda nesse plano de análise examinamos as 

características apresentadas pelo conceito de transformação química no âmbito do 

saber escolar, tomando para apreciação os manuais didáticos de Feltre (1972, 1994, 

2004) todos referentes à 1ª série do ensino médio. A preferência por um único autor 

decorreu da necessidade de se investigar as possíveis interferências advindas da 

noosfera no domínio da obra desse autor. Esse primeiro plano centra-se na análise 

pragmática do saber reação química presente nos capítulos dos livros-texto de 

química geral do ensino superior, e dos manuais didáticos do ensino médio. Os 

aspectos levados em consideração nessa análise foram os seguintes: modo como o 

conceito de reação química aparece no texto acadêmico e escolar, ou seja, como o 

conceito é explicitado, que elementos do conceito são apontados; localização do 

conceito no texto, isto é, capítulos e seções em que o conceito é evidenciado; e 

modelos/teorias associados ao conceito, ou seja, suporte teórico-conceitual 

relacionado ao saber reação química, presente na instância do saber acadêmico e 

do saber escolar. É importante que se destaque também que a opção pelos manuais 

didáticos, dentre os diversos registros textuais do saber que convivem no cenário da 

escola, ocorreu em função dos mesmos se configurarem como documentos de 

efetivo poder enquanto fonte primária de dados para nossa investigação. A razão 

dessa escolha decorre da força que o livro didático tem, no âmbito da relação 

didática, enquanto fonte de legitimação do saber a ser ensinado. Nesse sentido o 

texto do saber escolar (texto didático) representa um conhecimento modificado que, 

em geral, tem um papel relevante na dinâmica da sala de aula. Nessa direção, o 

saber escolar apresentado no livro didático pode representar um saber transformado 
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e re-interpretado na noosfera, espaço onde acontece a transposição didática 

externa.  

O segundo plano de análise de nossa investigação utilizou como suporte 

metodológico a Teoria Antropológica do Didático (TAD), de Chevallard (1999). Esse 

plano de análise teve como finalidade, num primeiro momento, a realização de um 

estudo das organizações praxeológicas do saber reação química no ensino superior, 

ou seja, do modo como estão organizadas as tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, 

no domínio do livro-texto de química geral usado no 3º grau. Ainda nessa etapa, 

todavia, num segundo momento desse segundo plano de análise, realizamos a 

investigação das organizações praxeológicas presentes nos livros didáticos da 1ª 

série do ensino médio. A escolha dos livros de 1ª série sustenta-se no fato dessa 

série marcar o inicio da discussão do conceito reação química, tomando como 

referência aspectos históricos da constituição desse conceito. Na ocasião foram 

examinados os capítulos dedicados ao estudo das transformações químicas com o 

objetivo de verificar o processo de transposição didática externa (TDE) do conceito 

supracitado.  

Para Chevallard (1999), as tarefas, tipo de tarefas, gêneros de tarefas são 

‘artefatos’, ‘obras’, ou seja, são construções institucionais cuja reconstrução, numa 

outra instituição, uma classe, por exemplo, constitui-se num problema, que segundo 

o próprio autor, é objeto natural da didática. Daí nossa opção pela utilização da 

organização praxeológica, enquanto suporte metodológico, em nosso estudo. 

Chevallard (1999) adverte ainda, que uma técnica não é necessariamente 

algorítmica, ou quase algorítmica. Nessa direção, pintar uma paisagem, criar uma 

família são, por exemplo, tipos de tarefas para as quais não existe uma técnica 

algorítmica. É nessa perspectiva que as tarefas sobre reação química, que serão 

objeto de análise, devem ser compreendidas. 

Uma tarefa ou tipo de tarefa, no contexto da educação em química, pode ser 

evidenciado como acontece no domínio da matemática, por meio da utilização de 

um verbo, como por exemplo: diferenciar substâncias simples de substâncias 

compostas a partir de sua fórmula molecular; localizar os diversos elementos 

químicos em blocos, famílias e períodos da tabela periódica; classificar as reações 

químicas a partir da energia envolvida na transformação.  



CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE PRAGMÁTICA DOS MANUAIS DO ENSINO SUPERIOR E DOS LIVROS 

DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO.  

 

Considerações iniciais 

  

 Neste capítulo, que corresponde ao primeiro plano de analise desse trabalho, 

apresentamos os resultados obtidos por meio da apreciação dos capítulos dos 

livros-texto de química geral, que versam sobre o conceito de reação química; e dos 

capítulos dos livros didáticos da 1ª série do ensino médio, que tratam do 

mencionado conceito. O conceito de transformação química foi analisado a partir da 

consideração dos seguintes aspectos: modo como o conceito é estruturado no texto 

do saber acadêmico e no texto do saber escolar; localização do conceito no texto do 

saber nas duas instâncias examinadas; e modelos/teorias associados ao conceito no 

domínio do saber acadêmico e na esfera do saber escolar. No ensino superior foram 

selecionados os seguintes títulos para análise: Masterton; Slowinski, (1990); Mahan 

& Myers, (1995); Hein & Arena, (1998); e Brown & Bursten & Lemay, (1999).  No 

ensino médio, por sua vez, foram selecionados três livros, todos referentes a 1ª série 

dessa modalidade de ensino, os títulos selecionados foram os seguintes: Feltre & 

Setsuo (1972); Feltre (1994); e Feltre (2004). Nas seções que seguem, quando 

abordaremos as questões relativas ao conceito de reação química em cada 

modalidade de ensino, explicitaremos os critérios de escolha dos manuais química 

geral do ensino superior, e dos livros didáticos de química do ensino médio. 

 

 

5.1. O Saber Reação Química e os Manuais de Ensino Superior 

 

O conceito de reação química é trabalhado na academia já no primeiro 

semestre na disciplina Química Geral. Os livros dessa disciplina vêm estruturados 

com conceitos considerados centrais na organização do conhecimento químico. 

Nesse sentido, os diversos títulos contam, freqüentemente, com a seguinte 

estruturação de conceitos: atomismo (unidades da matéria: átomos, moléculas e 

íons), ligação química, geometria molecular, reações químicas (formação e 
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transformação dos materiais), teoria cinética e termodinâmica (a energia como 

componente das transformações químicas, bem como parte integrante de sua 

descrição e explicação). 

O conceito de reação ou transformação química, a despeito de sua 

importância no âmbito da constituição do próprio texto de química geral consultado 

(MASTERTON & SLOWINSKI, 1990; MAHAN & MYERS, 1995; HEIN & ARENA, 

1998; BROWN; BURSTEN & LEMAY, 1999), não parece receber um tratamento 

epistemológico que possamos aquilatar como profundo nos capítulos iniciais desses 

títulos. Ao se analisar o modo como as reações químicas são apresentadas e 

discutidas nos manuais de química geral, a impressão que emerge, é de que o 

conceito em questão é considerado tão básico, no conjunto de conceitos trabalhados 

na química, que não haveria necessidade de investimentos maiores em relação ao 

tempo de discussão e aprofundamento de sua abordagem. A apresentação do 

conceito de transformação, quase sempre realizada nos primeiros capítulos, é breve 

e insistentemente associada ao tópico relativo a equações químicas, ou seja, a 

representação simbólica das reações químicas. 

Embora o conceito supracitado reapareça em diversos capítulos, seções e 

tópicos no domínio dos textos de química geral analisados, a forma como se 

discorre a respeito de reações químicas, nos capítulos iniciais dos livros avaliados, 

parece não fazer justiça à importância que o mesmo recebe à medida que o livro de 

química geral vai ganhando profundidade, com o avanço dos capítulos.  É fato, por 

exemplo, que o entendimento do conceito de reação química será indispensável 

para a compreensão do conjunto de conhecimentos contido no arcabouço de 

saberes que constituem a química, enquanto ciência.  Nessa direção, a 

compreensão desse conceito constitui-se, por exemplo, num pré-requisito 

imprescindível para o entendimento de um conjunto teorias, modelos e conceitos, 

tais como: cinética química, equilíbrio químico, espontaneidade das reações, 

termoquímica e reações de óxido-redução, por exemplo. A nosso ver a impressão, à 

primeira vista, é então de que o referido conceito não recebe o estatuto 

epistemológico, que tem direito, no conjunto de saberes que constitui o 

conhecimento químico.  
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5.2. O Saber Sábio Reação Química: Livros-Texto do Ensino Superior 

Selecionados 

 

Tomamos para análise o conceito de reação química presente em quatro 

livros de química geral utilizados nos cursos superiores de Química no Brasil. 

Escolhemos para exame aqueles manuais de uso mais freqüente, no âmbito da 

disciplina química geral. Foram verificadas as ementas de química geral das 

seguintes universidades publicas: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL); Universidade Federal do ABC (UFABC); 

Universidade Federal de Lavras (UFLA); Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade de Brasília 

(UnB); Universidade Federal de Roraima (UFRR); Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  

Dos quatro livros selecionados, um deles (MAHAN & MYERS, 1995), consta 

como livro texto de química geral desde a década de 1970, nas universidades 

brasileiras, tendo sido reformulado e trocado de tradutor no decorrer desses mais de 

trinta anos de uso. Atualmente este título está em sua 4ª edição americana. Os 

outros três títulos, tomados para análise, são mais recentes, datando da década de 

1990. Os títulos são os seguintes: Masterton & Slowinski, 1990; Mahan & Myers, 

1995; Hein & Arena, 1998; Brown; Bursten & Lemay, 1999.  

 

 

5.3. Análise dos Capítulos que Tratam do Saber Sábio, Reação Química 

 

Nessa seção abordaremos como acontece a apresentação do conceito de 

reação química nos quatro títulos escolhidos para investigação. A verificação do 

conceito supracitado aconteceu naqueles capítulos onde o mesmo é o objeto central 

de estudo, bem como naqueles em que o conceito de transformação química 

aparece como instrumento para permitir a compreensão de modelos, teorias e 

conceitos discutidos no âmbito da química. Consideraremos, nessa análise, a forma 

como o conceito é estruturado no texto do saber acadêmico; a localização do 

conceito no texto do saber na esfera da academia; e os modelos/teorias associados 

ao conceito no domínio do saber acadêmico. 
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5.3.1. MAHAN, B. M. & MYERS, R.J.  Química: Um curso Universitário. São 

Paulo. Editora Edgard Blücher. 4ª edição. Tradução: Koiti Araki, Denise de Oliveira 

Silva, Flávio Matsumoto, 1995. 

 

  O livro-texto de Mahan & Myers (1995), em princípio, não explicita o conceito 

de reação química. Será ao iniciar a apresentação do conceito de equação química, 

ou seja, ao trabalhar a representação simbólica das reações, que os autores farão 

referência ao conceito de transformação química. 

 

As equações químicas são usadas para descrever as mudanças que 
ocorrem durante uma reação química. Embora na maior parte das 
vezes estas mudanças estejam relacionadas como consumo de 
reagentes e o aparecimento de produtos, há varias maneiras de 
descrever mudanças aparentemente simples. Estas maneiras 
dependem de quais aspectos da reação química queremos 
descrever e de como queremos descrevê-los (MAHAN & MYERS, 
1995, p.08). 

  

Nessa mesma seção, isto é, no âmbito da discussão acerca das equações 

químicas, Mahan & Myers (1995) chamarão atenção para algumas das 

características básicas das equações, como, por exemplo, a existência de reagentes 

e produtos de uma reação química representada. Na ocasião, os autores farão 

referência a essas características tomando como exemplo a decomposição do N2O5. 

“A molécula N2O5 é instável e decompõe-se lentamente ao redor da temperatura 

ambiente. Os produtos desta reação são NO2 e O2. Isto pode ser expresso pela 

equação: N2O5 → NO2 + O2” (MAHAN & MYERS, 1995, p.08).  

 Logo em seguida, os autores fazem referência a alguns elementos 

constitutivos do conceito de reação química, chamando atenção para o fato de que 

nas reações químicas os átomos envolvidos se conservam durante a transformação. 

O mote continua sendo equação química, representada, no momento, pela 

decomposição do N2O5, que, na ocasião, não tem sua equação química ajustada. 

 

A maior falha desta equação simples é que ela não está balanceada. Desde 
a época de Dalton sabemos que, nas reações químicas, os átomos se 
conservam, logo todos os átomos de nitrogênio e oxigênio que formavam o 
N2O5 também devem ser encontrados nos produtos NO2 e o O2. A contagem 
de N e O pode ser usada para balancear a equação elementar e assim 
podemos escrever: 2N2O5 → 4NO2 + O2 (MAHAN & MYERS, 1995, p.08).  
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Apresentação do conceito de reação química, como antecipamos, ocorre a 

partir de considerações a respeito da representação simbólica das transformações, 

ou seja, através de ponderações a respeito das equações químicas. Os autores 

retomarão a discussão acerca das reações químicas no capítulo 4 (MAHAN & 

MYERS, 1995, p.83) do livro-texto, que versa sobre equilíbrio químico. No 

mencionado capitulo a discussão gira em torno das conseqüências da 

reversibilidade das reações químicas e do fato desse fenômeno ocorrer em sistemas 

fechados, onde pode acontecer o estado de equilíbrio entre os reagentes e produtos 

de uma reação química. 

 

As reações químicas, assim como as mudanças de fases, são reversíveis. 
Conseqüentemente haverá condições de concentração e temperatura sob 
as quais reagentes e produtos coexistem, em equilíbrio. Para ilustrar a 
questão, e enfatizar a intima conexão entre equilíbrios de fase e equilíbrios 
químicos, consideraremos a decomposição térmica do carbonato de cálcio: 
CaCO3 (s)→  CaO (s) +  CO2 (g) (4.1) 
Quando essa reação é realizada num recipiente aberto que permite a 
eliminação de CO2, há uma total conversão do CaCO3 em CaO. Por outro 
lado, sabe-se que o CaO reage CO2, e se a pressão deste último for 
suficientemente alta, o óxido poderá ser inteiramente convertido em 
carbonato: CaO(s) + CO2 (g) →   CaCO3 (s). (4.2). Assim, devemos considerar 
(4.1) e (4.2) como processos reversíveis (MAHAN & MYERS, 1995, p.83).  

 

Observa-se, então, que o conceito de reação química entra em cena 

enquanto suporte para o entendimento de conceitos relativos a equilíbrio químico, 

reversibilidade de reações e reatividade química. 

O conceito de reação química voltará à cena no capitulo 7, de Mahan & Myers 

(1995), que versa sobre as reações de oxi-redução. Desta feita, o foco da discussão 

será deslocado para um grupo especial de reações químicas que acontecem com 

transferência de elétrons. Estuda-se então, em detalhe, aquelas reações que 

ocorrem com transferência de elétrons ou, mais precisamente, as reações de 

oxidação-redução. Os autores exemplificam as reações que ocorrem com 

transferência de elétrons a partir de um contraponto entre a reação de oxi-redução 

de cobre (Cu) e zinco (Zn) e a reação de formação do dióxido de carbono (CO2): 

 

Por exemplo:         
 Zn  +  Cu++ ═ Zn ++  +  Cu.  E uma reação de oxidação-redução na 
qual a transferência de elétrons é evidente, enquanto que 2CO + ½ O2 ═ 
2CO2 é também uma reação de óxidação-redução, na qual a transferência 
de elétrons não é tão obvia (MAHAN & MYERS, 1995, p.168).  
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As reações de oxidação-redução têm como característica a transferência de 

elétrons. Nesse sentido, nestas reações a perda de elétrons por uma substância 

(seja ela reagente ou produto) deve vir acompanhada pelo conseqüente ganho de 

elétrons por outra substância (reagente ou produto). O conceito de reação química 

ganha amplitude em função de em sua constituição introduzir-se, como aspecto 

explicativo, a transferência de elétrons que ocorre com as reações de oxidação e 

redução. 

 As reações químicas voltam a ser objeto de estudo no capítulo 9, de Mahan & 

Myers (1995), que trata das questões relativas à cinética química. Neste capítulo, a 

ênfase da discussão recai sobre a velocidade das reações químicas e, também no 

modo como as reações são influenciadas em função da maneira como reagentes 

são transformados em produtos durante a transformação. Os autores voltam a fazer 

referência ao conceito de reação química, quando chamam atenção para aspectos 

relacionados ao mecanismo de reação:  

 

Agora, vamos obter uma descrição química completa de como as moléculas 
dos reagentes se transformam em produtos. Em alguns casos, a reação 
ocorre em uma única etapa: duas moléculas dos reagentes colidem e 
formam as moléculas do produto. Um exemplo é a reação em fase gasosa: 
NO + O3 → NO2 + O2. 
Entretanto, a maioria das reações não consegue caminhos de reação tão 
simples entre reagente e produtos. Por exemplo, a reação aquosa, H2O2 + 
2Br - + 2H+ → Br2 + 2H2O, não ocorre por meio de colisões simultâneas de 
dois íons H+ e dois íons Br - (MAHAN & MYERS, 1995, p.239). 
 

 A despeito do conceito de reação química estar presente, de forma direta ou 

indireta em praticamente todo o texto, que versa sobre saber químico, o mesmo irá 

aparecer mais efetivamente nos capítulos 1, 4, 7 e 9.  Observa-se também que o 

conceito de reação química ganha amplitude ao longo do texto. Fato que lhe 

inscreve na condição de conceito-chave para o entendimento teorias, modelos, e 

conceitos, contidos no domínio da química, dentre os quais destacamos: equilíbrio 

químico, reações de oxi-redução e cinética química.  
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Quadro 01 – Saber Sábio em Mahan & Myers (1995) 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em 

Mahan & Myers (1995) 

1-Consumo de reagentes e aparecimento de produtos da reação; 

2-Conservação dos átomos de elementos químicos durante a reação química; 

3-Transferência de elétrons durante a reação química; 

4-transformação de moléculas dos reagentes em moléculas dos produtos da reação; 

5-Colisão de moléculas reagentes e formação dos produtos da reação. 

 

 

5.3.2. MASTERTON, W. L; SLOWINSKI, E.J. & STANITSKI, C. L. Princípios de 

Química. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan. 6ª edição. Tradução: Jossyl 

de Souza Peixoto, 1990. 

 

Masterton; Slowinski & Stanitski (1990) apresentam o conceito de reação 

química, inicialmente, no capítulo 3, que versa sobre fórmulas e equações químicas. 

A exemplo do que acontece em Mahan & Myers (1995), também ocorre a opção por 

uma abordagem das reações químicas a partir da apresentação da noção de 

equação química.  

 

Quando uma reação química ocorre, matérias-primas, que chamamos de 
reagentes, são convertidas a outras, denominadas produtos. Uma reação 
pode ser descrita em palavras, porém é mais apropriado representá-la por 
uma equação química. As fórmulas dos reagentes aparecem no lado 
esquerdo da equação química. Uma seta separa reagentes de produtos, 
situados no lado direito da equação química. Numa equação química 
balanceada há o mesmo número de átomos de um dado elemento nos dois 
lados (MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI, 1990, p.53). 

  

Os autores explicitam o conceito de reação química vinculando-o ao de 

equação química, ou seja, não ocorre, em princípio, uma discussão mais profunda a 

respeito do conceito de transformação química. Na ocasião da apresentação da 

noção de reação química, o texto leva-nos a entender que este se faz tão evidente 

que imediatamente salta-se para explicitação da representação simbólica da própria 

reação química, que ocorre através da equação química. Nessa seção, acontece 

então uma descrição breve dos componentes de uma equação química, registra-se 

de que modo ficam posicionados reagentes e produtos de uma equação química e, 
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por fim, indica-se que a separação desses componentes acontece através de uma 

seta.  

Masterton; Slowinski & Stanitski (1990) também tratam da conservação da 

massa, durante a discussão envolvendo as transformações químicas, ao 

mencionarem a obrigatoriedade da existência do mesmo numero de átomos de um 

dado elemento nos dois lados da equação. 

 No capitulo 5 do livro, que trata da termoquímica, retoma-se a discussão a 

respeito das reações químicas. Todavia, o capítulo focaliza as trocas de energia que 

acontecem durante as reações químicas. Esse capítulo tem sua discussão pautada 

nos conceitos de reações exotérmicas e endotérmicas e no fluxo de energia 

existente nas reações químicas. 

 

Do ponto de vista do fluxo de calor, podemos distinguir dois tipos de 
reações:  
1. Reações exotérmicas, na qual um sistema reativo libera calor para o meio 
ambiente. A maioria das reações que você promove em laboratório são 
exotérmicas. Um exemplo familiar e á combustão do metano, CH4(g)  +  O2(g)  

→ CO2(g)  +  H2O(l) . Esta reação libera calor para o meio ambiente. 
2. Reações endotérmicas, na qual um sistema reativo absorve calor do meio 
ambiente (MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI,1990, p.88). 

 

O conceito de reação química irá reaparecer no capítulo 14, que versa sobre 

a espontaneidade das reações químicas. Entretanto, mais uma vez, o conceito 

aparece como requisito para a compreensão de outro fenômeno, no caso, da noção 

de espontaneidade das reações químicas. Observa-se que o conceito de reação 

química é alargado para permitir a compreensão das condições de ocorrência das 

reações químicas. Nesse capitulo, os autores declaram que “uma reação que ocorre 

'por si mesma', sem interferência de nenhuma força exterior, é considerada 

espontânea” (MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI, 1990, p.300).  

Em seguida, Masterton; Slowinski & Stanitski (1990), colocam exemplos de 

reações espontâneas e chamam atenção para o fato do termo 'espontânea' não 

representar rapidez de reação. Para esses autores algumas reações espontâneas 

como a formação da ferrugem, por exemplo, representada pela equação: 2Fe(s)  + 

3/2O2  +  3H2O  →  2Fe(OH)3 , são muito lentas e, a despeito dessa característica, 

não deixam de ser espontâneas. A exemplo do que ocorrera no capítulo referente a 

termoquímica, o conceito de reação química é ampliado e funciona como suporte 

para compreensão da espontaneidade das reações. 
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No capítulo 16, que se refere à velocidade das reações, retoma-se a discussão a 

respeito das reações químicas. Desta vez, porém, enfatizando-se como a velocidade 

de uma reação química pode indicar o modo como a concentração de um reagente 

ou produto diminui, altera-se com o passar do tempo.    

 

Para discutirmos a velocidade de reação de um modo significativo, devemos 
primeiro definir precisamente o que este termo significa. A velocidade de 
reação é uma quantidade positiva que nos diz como a concentração de um 
reagente ou produto varia com passar do tempo. Mais freqüentemente, a 
velocidade de reação é expressa em termos de concentração de reagentes. 
Considere, por exemplo, a decomposição do pentóxido de nitrogênio, N2O5.  
2 N2O5 (g) → 4 NO2 (g)   +   O2 (g) (MASTERTON; SLOWINSKI & 
STANITSKI, 1990, p.342). 

  

Mahan & Myers (1995) também trabalharão aspectos relacionados à 

velocidade das reações químicas, porém no capítulo que diz respeito à cinética 

química.  No capítulo 18, dedicado especificamente a reações de precipitação, 

discutem-se aquelas reações que acontecem em solução aquosa, e não mais as 

reações que têm como reagentes substâncias puras, objeto de estudo nos capítulos 

anteriores. O foco situa-se nas reações que ocorrem em solução aquosa, 

consideradas reações que acontecem com muito mais freqüência, tanto em 

laboratório como no cotidiano. Desse modo, a ênfase é colocada no estudo de 

reações que acontecem em meio aquoso, com destaque para as reações de 

precipitação. 

 

Quando soluções de dois ou mais eletrólitos diferentes são misturados, às 
vezes observamos que um sólido insolúvel sai de solução. Este sólido é um 
precipitado. A reação química, pela qual este sólido é formado, é uma 
reação de precipitação. Como exemplo, considere o que acontece quando 
soluções de cloreto de bário e sulfato de potássio são misturadas. 
Observamos a formação de um precipitado branco. As reações de 
precipitação podem ser representadas por equações iônicas:  
Ba2+(aq)  +   SO4 

2- (aq) →  BaSO4  (MASTERTON; SLOWINSKI & 
STANITSKI,1990, p.391). 

 

Observa-se que, mais uma vez, o conceito de reação química entra em cena 

como suporte para o entendimento das questões, agora relacionadas à velocidade 

da reação química e à formação de precipitados.  

O capítulo 23, último a referenciar diretamente as reações químicas, versa 

sobre o tema Oxidação, Redução e Reatores Eletroquímicos. A ênfase do capitulo, 

como já ocorreu brevemente no capítulo 4, será colocada na compreensão das 



 116 

reações de oxidação e redução. Esse fato também será observado em Mahan & 

Myers (1995), ao discutir o mesmo tema. 

 O capitulo é desenvolvido a partir do entendimento de como se processam 

reações de oxidação e redução, sendo enfatizado o movimento de elétrons que 

ocorre durante as reações químicas, bem como o processo de estruturação das 

semi-reações de oxidação e redução.  

 

Um exemplo simples de uma reação redox (oxidação e redução) é o que 
ocorre entre os elementos sódio e cloro. O produto da reação é um 
composto iônico cloreto de sódio (íons Na++, Cl-),  
 2 Na (s)  +    Cl2  →   2 NaCl.    Os átomos de sódio perdem elétrons e 
são oxidados a íons Na+: oxidação: 2Na → 2Na+ +  2e-. 
 Ao mesmo tempo, os átomos de cloro na molécula de Cl2 ganham 
elétrons e são reduzidas a íons de Cl- : redução: Cl2 + 2e- →  2Cl-  
(MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI,1990, p.491). 

 

 

Quadro 02 – Saber Sábio em Masterton; Slowinski &Stanitski (1990) 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em 

Masterton; Slowinski&Stanitski (1990) 

1-Fluxo de calor/energia envolvido na reação química; 

2-Classificação das reações em função do calor envolvido na reação em 

exotérmicas e endotérmicas, bem como classificação das reações de precipitação; 

3-Conservação dos átomos de elementos químicos, durante a representação da 

reação química; 

4-Relação entre velocidade das reações químicas e a concentração de reagentes e 

produtos com decorrer do tempo; 

5-Perda e ganho de elétrons nas reações de oxidação e redução. 
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5.3.3. HEIN, M. & ARENA, S. Fundamentos de Química Geral. Rio de Janeiro. 

Editora: Livros Técnicos e Científicos – LTC. 9ª edição. Tradução: Geraldo Gerson 

Bezerra de Souza e Roberto de Barros Faria, 1998. 

 

A apresentação do conceito de reação química em Hein & Arena (1998) 

ocorre, inicialmente, no capitulo 4, que trata das propriedades da matéria. Nessa 

seção, os autores descrevem o que acontece durante uma reação química tomando 

como referência a reação de combustão do cobre.  

 

Numa transformação química, são formadas substâncias novas, com 
propriedades e composição diferentes do material inicial. As novas 
substâncias não precisam, de nenhuma forma, apresentar semelhanças 
com material original. 
Colocando-se um fio limpo de cobre numa chama, a aparência do cobre 
evolui de uma cor metálica para vermelho brilhante. (....) ele se transforma 
num material de cor preta. Este material negro é uma nova substância, 
chamada óxido de cobre (II). Ele foi formado a partir de uma transformação 
química, tendo o cobre reagido com o oxigênio do ar durante o processo de 
aquecimento. O fio antes do aquecimento era essencialmente (100%) 
cobre, mas o óxido de cobre (II) contém 79,9% de cobre e 20,1% de 
oxigênio (HEIN & ARENA, 1998, p.65). 

  

Os autores apresentam, na seção a respeito das transformações químicas, 

uma tabela contendo exemplos em que são manifestadas as características das 

transformações químicas e físicas (HEIN & ARENA, p.67, 1998). A mencionada 

tabela, que explicita as diferenças existentes entre os dois tipos de transformação, 

objetiva contribuir para compreensão das diferenças existentes entre os conceitos 

supracitados. 

Hein & Arena (1998) trazem para o contexto da discussão a respeito das 

reações químicas a importância da Lei da Conservação da Massa (HEIN & ARENA, 

1998, p.67), e destacam, no transcorrer da exposição, a importância da Lei de 

Lavoisier (1743-1794) para entendimento de como acontecem reações químicas. 

Embora os outros manuais examinados (MAHAN & MYERS, 1995; MASTERTON; 

SLOWINSKI & STANITSKI, 1990) apresentem a discussão  acerca da Lei da 

Conservação da Massa, no âmbito dos textos, essa iniciativa não ocorre na seção 

relativa a reações químicas, como acontece em Hein & Arena (1998), e sim no 

tópico referente a estequiometria. 

No capítulo 8 de Hein & Arena (1998), que trata das equações químicas, 

retoma-se a discussão a respeito do conceito de reação química. Desta feita, porém, 
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os autores trazem para discussão elementos substantivos para compreensão do 

conceito de reação química. 

 

Em uma reação química, as substancias que reagem são chamadas 
reagentes, e as substancias formadas são chamadas de produtos. Durante 
uma reação química ocorre a interação de átomos, moléculas ou íons que 
se rearranjam para formar os produtos. Nesse processo algumas ligações 
são quebradas e outras se formam. Os reagentes podem estar no estado 
sólido, líquido, gasoso ou em solução (HEIN & ARENA, 1998, p.138). 

  

Podemos observar, nessa exposição, uma ampliação dos elementos 

constituintes do conceito de reação química, aparecendo dados relativos aos 

componentes de uma reação (reagentes e produtos) e a interação entre átomos, 

como ação propiciadora da transformação. Menciona-se ainda, no âmbito da 

apresentação do conceito, o rearranjo de átomos, moléculas ou íons, como condição 

para que se efetive a reação química; a necessidade da quebra das ligações 

químicas existentes nos reagentes com conseqüente formação dos produtos da 

reação química; e por último, o estado físico dos reagentes e produtos da reação 

química. Observa-se, assim, um aprofundamento da abordagem a respeito das 

transformações químicas. 

A outra diferença notada, em relação aos outros autores analisados (MAHAN 

& MYERS, 1995; MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI, 1990), manifesta-se na 

utilização de um texto, objetivando promover a contextualização do saber reação 

química. O texto em questão é A Cor das Folhas de Outono (HEIN & ARENA, 1998, 

p.145). A atividade é interessante enquanto estratégia que possibilita a 

compreensão de como funcionam as coisas na química, mas pouco freqüente nos 

livros de ensino superior que antecedem o final da década de noventa. 

O saber reação química voltará a ser trabalhado no capítulo 15, que versa 

sobre as funções inorgânicas: ácidos, bases e sais. No domínio desse capítulo serão 

trabalhadas as reações dos ácidos com bases, óxidos metálicos e carbonatos (HEIN 

& ARENA, 1998, p.343-344,); as reações das bases com ácidos e hidróxidos 

anfóteros (HEIN & ARENA, 1998, p.344); e, ainda, as reações de salificação ou 

neutralização com apresentação da equação iônica: 

 
Considere a reação que ocorre ao misturarmos soluções de hidróxido de 
sódio e ácido clorídrico. Os íons inicialmente presentes são Na+ e OH- 
provenientes da base e H+ e Cl- do ácido. Os produtos, cloreto de sódio e 
água, existem como íons Na+ e Cl- e moléculas de água. A equação química 
que representa essa reação é:  HCl (aq) + NaOH  → NaCl (aq) + H2O (l). 



 119 

Entretanto, essa equação não mostra  que HCl, NaOH e NaCl estão como  
íons na solução. A equação iônica total a seguir nos dá uma melhor da 
representação da reação: (H+ + Cl-)+  (Na+ + OH-) → Na+ + Cl- + H2O (l) 
(HEIN & ARENA, 1998, p.355). 

 

As reações químicas voltarão à cena de discussão no capitulo 16 (HEIN & 

ARENA, 1998, p. 372), referente ao equilíbrio químico. Nesse capítulo, o saber 

reação química configura-se como um requisito para compreensão do conceito de 

reversibilidade das reações químicas, fato notado também nos outros autores 

examinados (MAHAN & MYERS, 1995; MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI, 

1990). Na ocasião, as reações químicas são tratadas, não somente pelo 

entendimento de reagentes sendo convertidos (transformados) em produtos, mas 

como reações que não prosseguem até seu término por se configurarem como 

reversíveis, ou seja, à medida que se formam os produtos, estes reagem (outra vez) 

produzindo os reagentes iniciais. 

 

A interconversão do dióxido de nitrogênio, NO2, em tetróxido de dinitrogênio, 
N2O4, oferece uma evidência visível da reversibilidade de uma reação. O 
NO2  é um gás vermelho-alaranjado que por resfriamento muda para  N2O4 , 
um líquido amarelo que ferve a 21,2° C, e a seguir para um sólido incolor a -
11,2° C. A reação é reversível em relação ao aquecimento do  N2O4 : 2 NO2 
(g) → N2O4  (l) , com resfriamento. E N2O4 (l) → 2 NO2 (g), com aquecimento 
(HEIN & ARENA, 1998, p.372). 

 

As reações químicas voltam a ser discutidas no capítulo 17, que trata da 

reação de oxi-redução. Neste capítulo, toda a apresentação do conteúdo é 

conduzida a luz do movimento (transferências) de elétrons que acontece entre as 

substâncias envolvidas na reação química (HEIN & ARENA, 1998, p.404). A ênfase 

reside nos processos de oxidação e redução (transferências de elétrons) que 

ocorrem nas reações químicas. Outra vez, o conceito de reação química terá 

estatuto de ferramenta para compreensão dos aspectos relacionados à reação de 

oxi-redução. 

 

Na reação: Zn(s) + H2SO4 (aq) →  ZnSO4 (aq) + H2 (g). O Zinco metálico é 
oxidado e os íons hidrogênio reduzidos. O zinco é o agente redutor, e os 
íons hidrogênio, o agente oxidante. Os elétrons saõ transferidos do zinco 
metálico para os íons hidrogênios. A reação é mais bem expressa como: 
Zn° + 2 H+ + SO4 

2-  
→ Zn 2+ + SO4 

2- + H2° “ (HEIN & ARENA,1998, p.408). 
  

Esse procedimento também será verificado nos outros autores estudados 

(MAHAN & MYERS, 1995; MASTERTON; SLOWINSKI & STANITSKI, 1990). 
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Quadro 03 – Saber Sábio em Hein & Arena (1998) 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em 

Hein & Arena (1998) 

1-Formação de novas substâncias com propriedades e composição diferentes do 

material inicial; 

2-Interação de átomos, moléculas ou íons para formar as substancias produtos da 

reação; 

3-Quebra de ligações químicas e conseqüente formação de outras ligações; 

4-transferência de elétrons durante as reações químicas de oxidação e redução; 

5-Reversibilidade das reações químicas. 

 

 

5.3.4. BROWN, T. L.; BURSTEN, B. E. & LEMAY, H. E Química: Ciência Central. 

Rio de Janeiro. Editora: Livros Técnicos e Científicos - LTC. 7ª edição. Tradução: 

Horácio Macedo, 1999. 

 

Brown; Bursten & Lemay (1999) apresentam o conceito de transformação 

química, em princípio, nas primeiras paginas do manual de química geral. Os 

autores fazem referência às reações químicas ao abordarem as mudanças químicas 

e físicas que ocorrem nas substâncias, essa estratégia acontece logo no capítulo 1, 

que versa sobre a matéria e medidas. “Nas mudanças químicas (também chamadas 

reações químicas) há transformação de uma substância em outra, quimicamente 

diferente” (BROWN; BURSTEN &, LEMAY 1999, p.08).  

 A menção às reações químicas acorrerá novamente no capítulo 3, que trata 

do tema Estequiometria: Cálculos e fórmulas e equações químicas. Esse capítulo 

tem início com a discussão a respeito do que acontece com a matéria ao sofrer uma 

transformação química. Todavia, antes mesmo de iniciar a apresentação das 

reações químicas e de trabalhar sua representação simbólica, através de equações 

químicas, Brown; Bursten & Lemay (1999) mostram a importância da Lei da 

Conservação da Massa, de Lavoisier, como princípio fundamental para 

compreensão da mudança química (transformação química).  
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No final do século XVIII, Lavoisier, observou que a massa das substâncias 
presentes no final de uma reação química era igual à massa das 
substâncias presentes no inicio da reação. (...) Em 1789, Lavoisier 
publicava um livro-texto de química em que afirmava: 'Podemos 
estabelecer, como axioma incontestável, que em todas as operações 
artificiais e naturais nada se cria; a quantidade de matéria que existe antes 
de uma experiência é igual à quantidade que existe depois da experiência'. 
Com o desenvolvimento da teoria atômica, os químicos compreenderam o 
fundamento desta lei: Os átomos nem se criam nem se destroem em 
qualquer reação química. Assim, o mesmo conjunto de átomos existe antes 
e depois de uma reação. As mudanças que ocorrem em qualquer reação 
envolvem, simplesmente, a reorganização de átomos (BROWN; BURSTEN 
&, LEMAY, 1999, p.45). 

  

Podemos observar que Brown; Bursten & Lemay (1999) apresentam uma 

estratégia de discussão do conceito de reação química similar àquela apresentada 

por Hein & Arena (1998), que discutem as reações químicas considerando a 

contribuição da Lei da Conservação da Massa, de Lavoisier, para o entendimento 

dessas transformações. Na seqüência da discussão, os autores categorizam as 

reações químicas como representações compactas das reações químicas. Na 

ocasião, exemplifica-se com reação de combinação do H2 com O2, do ar atmosférico, 

produzindo água, H2O. 

A discussão a respeito das reações químicas será retomada no capítulo 5, 

que trata da termoquímica. O foco da discussão, nesse capítulo, são as trocas de 

energia que envolvem as transformações químicas. 

 

As reações químicas envolvem transformações de energia. Algumas, como 
a combustão da gasolina, libertam energia. Outras, como a divisão da água 
em hidrogênio e oxigênio, exigem energia. Cerca de 90% da energia 
utilizada na sociedade provém de reações químicas, especialmente da 
combustão do carvão, dos produtos do petróleo e do gás natural (BROWN; 
BURSTEN &, LEMAY, 1999, p.91). 

 
No âmbito desse capítulo se estuda as trocas de energia e, especialmente, as 

transformações de calor que acontecem durante as reações químicas. 

As reações químicas voltarão a ser estudadas no capítulo 14, que trata da 

cinética química. Nesse capítulo, estudar-se-á não somente a formação de novas 

substâncias a partir de um dado conjunto de regentes, mas, sobretudo a velocidade 

com que determinadas reações se processam, uma vez que o objeto de estudo da 

cinética química é exatamente a velocidade das reações químicas. 

 

A experiência diária nos mostra que algumas reações são rápidas e outras 
são lentas, e é interessante determinar os fatores que controlam essas 
velocidades. Por exemplo, que fatores determinam a velocidade de 
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deterioração dos alimentos? Como se pode conseguir material de adesão 
rápida para obturações odontológicas? O que influencia o enferrujamento 
do ferro? O que controla a velocidade da queima de um combustível no 
motor de um automóvel? (BROWN; BURSTEN &, LEMAY, 1999, p.324).  

 

Tomando como ponto de partida as indagações mencionadas acima, os 

autores vão dando seqüência à discussão a respeito da velocidade das reações 

químicas. Ainda, nesse capítulo, é explicado como a velocidade das reações pode 

ser afetada por fatores como: concentração de reagentes; temperatura da reação; 

presença de um catalisador; área superficial dos reagentes sólidos ou líquidos dos 

catalisadores. 

As reações químicas voltam a ser discutidas no capitulo 20, que versa sobre a 

eletroquímica.  A eletroquímica, como antecipado, aborda aquelas reações em que 

acontece a modificação do estado de oxidação, de um ou mais de um elemento 

constitutivo dos reagentes e produtos da reação química, ou seja, estuda o 

movimento de elétrons durante o processo. No domínio desse capítulo estudar-se-á 

as relações existentes entre a energia elétrica e a energia das reações químicas. 

 

Reações químicas que envolvem mudanças nos estados de oxidação dos 
átomos estão entre as mais comuns e importantes. Por exemplo, a reação 
que ocorre entre o zinco metálico e um ácido forte: Zn (s) + 2H+ (aq) → Zn2+ 
(aq)  + H2 (g). Nesta reação, o estado de oxidação do zinco passa de 0, no 
Zn(s), para +2, no Zn2+(aq), enquanto o do hidrogênio diminui de +1 para 0. 
As reações químicas em que o estado de oxidação de uma substância se 
altera são reações de oxidação-redução (BROWN; BURSTEN & LEMAY, 
1999, p.468).   

   

Será exatamente no tópico relativo à eletroquímica que encerrarão as 

discussões nas quais as reações químicas serão mencionadas diretamente, 

enquanto objeto de estudo, ou em que as mesmas aparecerão como suporte para a 

compreensão de outras temáticas, no âmbito desse manual de Bursten & Lemay, 

1999. 
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Quadro 04 – Saber Sábio em Brown; Bursten & Lemay, 1999 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em 

Brown; Bursten & Lemay, 1999 

1-Conservação da massa durante as reações químicas; 

2-Reorganização dos átomos nas transformações químicas, ou seja, manutenção do 

mesmo conjunto de átomos antes e depois da reação; 

3-transformações de energia durante as reações químicas; 

4-Importância do controle da velocidade as reações químicas; 

5-Alteração do estado de oxidação das substâncias envolvidas na reação química. 

 

 

5.4. Ponderações a Respeito dos Livros de Química Geral Examinados 

 

O exame dos livros de química geral nos permitiu observar que o conceito de 

reação química explicitado pelos autores estudados (MASTERTON; SLOWINSKI, 

1990; MAHAN & MYERS, 1995; HEIN & ARENA, 1998; BROWN; BURSTEN & 

LEMAY, 1999) leva em consideração uma série de aspectos importantes para o 

entendimento do conceito de reação química, dentre os quais destacamos: (a) 

relações de massa existentes nas transformações químicas; (b) trocas de energia; 

(c) as mudanças presentes na estrutura eletrônica dos átomos envolvidos na reação.  

A apreciação dos títulos mencionados revela indícios de que o saber transformação 

química, presente na academia, parece se encontrar estruturado de modo estável. E 

que essa estabilidade parece estar relacionada ao fato do mencionado conceito, 

além de figurar como um dos pilares em que se assenta o conhecimento químico, 

ganha profundidade e alarga-se à medida que discussão avança no âmbito do texto 

examinado. Vale ressaltar também a maneira como o conceito de reação química é 

ampliado com a finalidade de permitir a compreensão de diversos domínios da 

química, tais como: termoquímica, equilíbrio químico, cinética química, 

eletroquímica. 

No que diz respeito aos elementos constituintes do conceito de reação 

química presentes nos títulos analisados (MASTERTON; SLOWINSKI, 1990; 

MAHAN & MYERS, 1995; HEIN & ARENA, 1998; BROWN; BURSTEN & LEMAY, 

1999), podemos destacar os seguintes aspectos constituintes do conceito: 
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(A). Menção a trocas de energia que acompanham as reações químicas; 

(B). Explicitação da estrutura eletrônica externa dos átomos e moléculas envolvidos 

na reação química; 

(C). Admissão de relações de massa existentes entre reagentes e produtos de uma 

reação química; 

(D). Admissão da existência do estado inicial, que corresponde às substâncias 

reagentes da transformação, e do estado final, que corresponde às substâncias 

produtos de uma transformação química; 

(E). Quebra de ligações e conseqüente formação de novas ligações durante a 

transformação química; 

(F). Interação de átomos, moléculas e íons das substâncias reagentes para 

formação dos produtos da reação química. 

O conceito de reação química, de sua elevação à posição de saber sábio até 

o presente, incorporou poucas mudanças. Todavia, vale ressaltar que o mesmo 

ganhou amplitude para permitir a compreensão de diversos conceitos e modelos 

presentes na química, enquanto ciência contemporânea. O núcleo mais rígido do 

conceito de transformação química pouco se alterou ao longo dos anos de 

consolidação da química moderna. Nesse sentido, a manutenção dessas 

características, ao longo dos anos, parece sancionar indícios de certa estabilidade 

do conceito de reação química no âmbito da academia, como já chamamos atenção.  

 Finalizamos essa seção destacando que a escolha do saber universitário, ou 

mais precisamente aquele que se encontra nos livros-texto de química geral, 

enquanto representante do saber sábio, ocorreu em função da dificuldade em se 

datar e localizar, com precisão, o conceito de reação química na academia. A 

complexidade dos fatos que marcaram o ingresso do conceito de reação química no 

domínio do saber sábio, aliada aos problemas com sua datação e localização, nessa 

instância do saber, levaram-nos a optar pelo saber presente no âmbito dos cursos 

de ensino superior como representante do saber sábio. Desse modo, mesmo 

compreendendo que esse saber chega ao ensino superior já re-significado, optamos 

por ele como representante do saber sábio, em nossa investigação. 

 Ao considerar essa questão, sugerimos como possibilidade de continuidade 

desse estudo, a investigação do processo de transposição didática do conceito de 

reação química, tomando como saber “escolar” aquele presente no ensino 

universitário. Essa proposta sustenta-se no fato do saber presente no domínio dos 
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cursos de 3º grau já chegar às instituições re-significado, ou seja, já resulte de um 

movimento de transposição didática. Os livros-texto utilizados nos cursos de química 

apresentam, atualmente, elementos antes encontrados apenas no domínio do saber 

escolar, como, por exemplo: textos introdutórios das temáticas discutidas e 

contextualizações do saber trabalhado. Desse modo, a indagação a respeito da 

conformação dessa noosfera parece-nos fecunda para um trabalho de pesquisa. 

 Ainda no território das sugestões de continuidade de estudos, como nossa 

investigação diz respeito à transposição didática externa do conceito de reação 

química, fenômeno que ocorre na noosfera, consideramos pertinente um estudo 

sobre a transposição didática interna do conceito supracitado.  Uma investigação da 

transposição didática interna que ocorre no âmbito da relação triangular, envolvendo 

o professor, o aluno e o saber a ser ensinado, pode discutir aspectos como a 

interface existente entre a Transposição Didática Interna e o Contrato Didático, bem 

como as tensões existentes no âmbito da relação didática. Essa proposta de 

continuidade de estudo, agora envolvendo variáveis relacionadas à relação didática 

e elementos como tempo de ensino e aprendizagem, por exemplo, poderá alargar a 

reflexão a respeito do ensinar/aprender química.  

 

 

5.5. O Saber Escolar Reação Química nos Livros Didáticos Analisados 

 

 Analisamos o saber escolar reação química, presente numa amostra de três 

livros didáticos de Feltre (FELTRE & SETSUO, 1972; FELTRE, 1994, FELTRE, 

2004). Os livros escolhidos são componentes de coleções formadas por três 

exemplares, indicados como volumes 1, 2 e 3. Em nosso trabalho, escolhemos para 

análise, especificamente, o volume 1, de cada coleção.  A opção pelo volume 1, das 

mencionadas coleções, ocorre em razão do conceito objeto de estudo, no caso, 

reação química, vir explicitado e discutido com uma abordagem mais conceitual e 

histórica no volume 1 de cada coleção.  

  A escolha do manual didático de Ricardo Feltre, ampara-se no fato desse livro 

didático estar presente no rol dos manuais didáticos de química, utilizados no ensino 

médio, sendo, portanto, um livro de efetivo uso no domínio do saber escolar. A 

utilização do livro de apenas um autor, por sua vez, sustenta-se no fato do 
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mencionado manual didático ter ultrapassado mais de três décadas em uso, e ainda 

hoje, ser adotado em escolas públicas e privadas do Brasil.     

Outro fato importante, relativo ao livro escolhido, diz respeito à relação do 

mesmo com a Noosfera, uma vez que esse espaço congrega especialistas, 

professores, elaboradores de propostas curriculares e autores de livros didáticos, 

caracterizando-se como uma região de conflitos e tensões que marcam a 

transposição didática externa e que, por isso, têm desdobramentos sobre a 

produção didática.  

No que diz respeito aos critérios eleitos para a configuração da amostra 

acima, destacamos que essa escolha tenta abarcar períodos significativos da 

educação química. O primeiro período, por exemplo, localizado na década de 1970 é 

marcado por intensa abordagem behaviorista com ênfase no uso de instrução 

programada, ensino por módulos, material auto-instrutivo e outras atividades que 

tinham como finalidade indicar mudanças de comportamento ao longo do estudo, 

como adverte Delizoicov (1990).  

O segundo período, localizado na década de 1990, caracterizar-se-á pela 

preocupação com desenvolvimento histórico do conhecimento científico, com os 

impactos sociais provocados por esse conhecimento e, sobretudo, por suas 

implicações tecnológicas em relação ao meio ambiente. Todavia também 

encontraremos, nesse período, influências advindas do período anterior, basta 

observar, no âmbito do livro didático dessa época, a utilização do recurso dos 

quadros-resumo e do material auto-instrutivo por exemplo. Esse período marca a 

manifestação do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no âmbito do 

ensino de ciências. Ainda nesse período, admite Schnetzler (2002), tem início, no 

âmbito da ciência escolar, a emergência da abordagem construtivista do 

conhecimento, influenciada pelo movimento das ‘concepções alternativas’ e pela 

proposição de modelos que as levem em consideração. É também incorporada, 

nessa ocasião, a dimensão sócio-interacionista à análise do processo de ensino-

aprendizagem.  

O terceiro período, situado entre os últimos anos do século XX e os primeiros 

anos do novo século, quando a presença da abordagem construtivista é significativa, 

caracteriza-se pela divulgação de documentos reguladores do ensino e dos 

currículos no país. Documentos esses que surgiram na esteira da nova Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) do Brasil. Os primeiros anos desta década do século XXI 
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foram marcados pela publicação de documentos que vêm influenciando a produção 

do livro didático no Brasil, dentre os quais mencionamos: Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEN) e Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM). 

Considerando os aspectos relatados, tomamos para estudo um manual 

didático que, ao ter atravessado três décadas e, atualmente, ainda ser adotado nas 

escolas, possivelmente recebeu influências advindas das determinações existentes 

no domínio da noosfera, bem como a interferência dos documentos regulativos dos 

currículos e das propostas curriculares, tais como: LDB (1971), LDB (9394/96), 

Diretrizes Curriculares Nacionais, PCNEM. 

 

 

5.6. Análise dos Capítulos que Tratam do Saber Escolar, Reação Química. 

 

Nessa seção abordaremos como ocorre a apresentação do conceito de 

reação química nos livros didáticos escolhidos para investigação. A apreciação do 

conceito de reação química aconteceu naqueles capítulos onde o mesmo é o objeto 

central de estudo, bem como naqueles em que o mesmo configura-se como um 

requisito para permitir a compreensão de modelos, teorias e conceitos discutidos no 

âmbito da química escolar. Consideraremos, nessa análise, a forma como o conceito 

é estruturado no texto do saber escolar; a localização do conceito no texto do saber 

no domínio da escola; e os modelos/teorias associados ao conceito no âmbito do 

saber escolar. 

 

 

5.6.1. FELTRE, R & SETSUO, Y. Química Geral. São Paulo. Editora Moderna. 2ª 

edição, 1972. 

  

Feltre & Setsuo (1972) introduzem discussão a respeito das transformações 

químicas numa seção no capítulo 1, que versa sobre apresentação da química. Na 

ocasião, os autores explicitam, respectivamente, os conceitos de transformação 

química e de transformação física.  

 
Algumas transformações são mais ‘duradouras, isto é, uma vez feita a 
transformação torna-se difícil, ou impossível, voltar a atrás (transformações 
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irreversíveis): ferro → ferrugem. Outras transformações são ‘passageiras’, 
isto é, podem ser feitas e desfeitas com mais facilidades (transformações 
reversíveis): água (sólida) → água (líquida) (FELTRE & SETSUO, 1972, 
p.14) 

   

O conceito de transformação química é retomado na apresentação do 

conceito de fenômeno químico. Para esses autores teremos um “Fenômeno químico 

(ou reação química) quando for uma transformação material de caráter ‘mais 

permanente’; como é a queima do combustível “(FELTRE & SETSUO, 1972, p.18).  

Na seqüência do manual os autores explicitam a importância histórica da 

Teoria do Flogisto para compreensão das reações de combustão. “A Teoria do 

Flogisto era então uma idéia para explicar a queima dos materiais, porém essa idéia 

tornou-se absurda quando se constatou, por meio de experiências, que um metal ao 

queimar aumenta e não diminui de peso” (FELTRE & SETSUO, 1972, p.27). 

No capítulo 2, que versa sobre a evolução da química, os autores retornam ao 

conceito de reação química. Desta vez, apresentando mais elementos para o 

entendimento do conceito de transformações químicas.  

 

As transformações, fenômenos ou reações químicas, são mais ‘violentas’ e 
mais ‘duradouras’ porque nelas as moléculas são arrebentadas e seus 
átomos, que permanecem praticamente intactos, são reagrupados de um 
modo diferente, formando então novas moléculas (que constituem novas 
substâncias). Por exemplo, o álcool comum está queimando, suas 
moléculas (C2H5OH) estão sendo arrebentadas, pois elas reagem com o as 
moléculas de oxigênio (O2) do ar. E então, à medida que algumas moléculas 
de álcool vão sendo arrebentadas, seus átomos são reaproveitados e 
reagrupados, de modo a formar novas substâncias – o gás carbônico (CO2) 
e água (H2O) (FELTRE & SETSUO, 1972, p.34-35). 

 

 O conceito de reação química volta a ser discutido no capitulo 5, que trata da 

representação e classificação das reações químicas. Observa-se nesse capitulo que 

a ênfase é colocada na representação simbólica das reações químicas. 

 

A equação química tem significado qualitativo e quantitativo (como, aliás, já 
aconteceu com os símbolos e fórmulas). De fato, uma equação química 
indica não só as substâncias que estão reagindo e sendo produzidas na 
reação, mas também indica as quantidades dessas substâncias (FELTRE & 
SETSUO, 1972, p.153). 

 

Nesse capitulo, observa-se que o conceito de reação química é apresentado 

considerando-se a existência das relações de massa de reagentes e produtos de 

uma transformação. Na seqüência do capítulo e com o foco do discurso situado na 

representação simbólica das reações químicas, os autores trabalham o 
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balanceamento das equações químicas. Na ocasião, são mencionados os métodos 

de ajuste por ‘tentativas’, o algébrico e por oxi-redução.  O capítulo prossegue e a 

abordagem do mesmo situar-se-á, agora, na classificação das reações químicas.  

As reações químicas podem ser classificadas segundo vários critérios. No 
entanto a classificação mais comum e: reações de analise; reações de 
síntese; reações de deslocamento; reações de dupla-troca; e reações de 
oxi-redução (FELTRE & SETSUO, 1972, p.160). 

  

Ainda, nesse capítulo 5, num tópico denominado ‘fila de reatividade’ ou fila de 

tensões eletrolíticas, discute-se a possibilidade que os átomos de elementos 

químicos têm de perder ou ganhar elétrons e a relação dessa propriedade com a 

reatividade das substâncias. 

 

Um elemento precisa ser ‘mais reativo’ que um outro, para poder deslocá-lo. 
Por isso foram organizadas as chamadas ‘filas de reatividade’, onde os 
elementos estão escritos em ordem decrescente de ‘reatividade’. Fila de 
reatividade dos metais (radicais positivos): Cs, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, 
Fe, Sn, Pb, As, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Fila de reatividade dos não–metais 
(radicais negativos): F, O, Cl, Br, I, S (FELTRE & SETSUO, 1972, p. 161). 

 

 As reações químicas voltam a ser discutidas no capítulo 6, que aborda o 

estudo dos ácidos. Na seção referente às reações de neutralização ou salificação. 

 

Quase todas as propriedades dos ácidos ‘desaparecem’ ou melhor são 
‘neutralizadas’ pela adição de uma base (ou algumas outras substâncias, 
como por exemplo, carbonatos, bicarbonatos, etc.). Hoje nós sabemos que 
isso acontece porque o acido reage quimicamente com a base dando 
origem a duas substâncias – o sal e água: NaOH + HCl → NaCl + H2O 
(FELTRE & SETSUO, 1972, p.175). 

 

Ao longo da seção são trabalhadas também as reações de neutralização total 

e parcial, bem como as reações de ácidos com metais e óxidos metálicos. Na 

seqüência do capítulo, os autores voltam discutir as reações químicas ao 

trabalharem os métodos de preparação dos ácidos. Na ocasião, são apresentadas 

as seguintes reações de preparação dos ácidos: síntese total; reação de certos 

óxidos com água; e reações de dupla troca envolvendo um sal e ácido. Observe a 

citação: 

 

A síntese total é a combinação direta entre o hidrogênio e certos não-
metais: 
                                      H2 + F2  → 2HF 
                                      H2 + Cl2  →  2HCl 
                                      H2 + Br2 → 2HBr 
                                      H2  + I2 → 2HI 
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                                      H2 + S → H2S.  
Os produtos formados são na realidade gases que, ao serem             
dissolvidos em água, tornam-se soluções ácidas, chamadas 
respectivamente: ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido 
iodídrico e ácido sulfídrico (FELTRE & SETSUO, 1972, p.187). 

 Os aspectos relacionados à transformação química reaparecem, no manual, 

na seção envolvendo o estudo das bases ou hidróxidos, capítulo 7 de Feltre & 

Setsuo (1972). Neste capítulo, torna-se a trabalhar as reações de neutralização ou 

salificação, bem como as reações químicas de preparação das bases ou hidróxidos. 

Na ocasião são apresentadas as reações de um metal com água; aquelas 

envolvendo certos óxidos com água; e as reações de um sal com uma base.  

 

A reação de um metal com a água: 
2Na + 2H2O →  NaOH  + H2 

Ca  + 2H2O → Ca(OH)2 + H2.  Este método só é aplicável quando o metal é 
muito reativo, ou seja, especificamente, o caso de metais alcalinos e 
alcalinos terrosos (FELTRE & SETSUO, 1972, p.215). 

 

 Feltre & Setsuo (1972) retomam a discussão a respeito das reações químicas 

no capítulo 8, que versa sobre o estudo dos sais. Nesse capítulo, na seção que diz 

respeito à preparação dos sais, são explicitadas as reações de preparação desses 

compostos. 

 
  1) Reação entre um metal e um não-metal: 
     Al + 3Cl → 2AlCl3 

  2) Reação entre um metal e um óxido ácido: 
     Na  + SO3  → Na2SO3. 
  3) Reação entre um metal e um ácido: 
      Zn + HCl →  ZnCl3 + H2 

    4) Reação entre um óxido básico e um não-metal: 
      2Na2O  + 2F2 →  4NaF + O2. 
  5) Reação entre um óxido básico e um óxido ácido: 
       K2O + SO3 →  K2SO4. 
  6) Reação entre um óxido básico e um ácido: 
       PbO + 2HNO3  →  Pb(NO3)2. 
   7) Reação entre uma base e um não-metal: 
       NaOH + Cl2  →  NaCl  + NaClO + H2O. 
   8) Reação entre uma base e um óxido ácido. 
       Ba(OH)2  + CO2 → BaCO3 + H2O (FELTRE & SETSUO, 1972, p.254-         
256). 

  

 Os autores voltam a trabalhar o conceito de reação química no capítulo 9, que 

trata do estudo dos óxidos. Nesse capítulo são discutidas, na seção a respeito da 

preparação dos óxidos, as reações entre óxidos e água; entre óxidos e bases; e, 

ainda, as reações entre óxidos e ácidos.  
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1) Óxidos básicos – são óxidos que reagem com a água produzindo uma 
base       ou com ácido, produzindo sal e água. 
Na2O + H2O → 2NaOH 
Na2O + HCl → 2NaCl  + H2O. 
2) Óxidos ácidos ou anidridos – são óxidos que reagem com a água 
produzindo um ácido ou reagem com uma base produzindo sal e água. 
SO3 + H2O →  H2SO4. 
SO3 + NaOH → Na2SO4 + H2O (FELTRE & SETSUO, 1972, p.271-272). 

 

O último capítulo em que Feltre & Setsuo (1972) abordam aspectos 

relacionados à reação química é o capítulo 14, nele se discutem as questões 

relativas ao cálculo estequiométrico. Na seção referente a casos particulares do 

cálculo estequiométrico são listados os seguintes aspectos referentes à reação 

química: processo de transformação quando temos quantidade proporcional dos 

dois reagentes dados (FELTRE & SETSUO, 1972, p.481); processo de 

transformação quando são envolvidas várias reações consecutivas (FELTRE & 

SETSUO, 1972, p.485-487); processo de transformação quando os reagentes são 

substâncias impuras (FELTRE & SETSUO, 1972, p.489); e, finalizando, processo de 

transformação quando misturas tomam parte nas reações químicas (FELTRE & 

SETSUO, 1972, p.499). 

 

Quadro 05 – Saber Escolar em Feltre & Setsuo, 1972 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em Feltre & 

Setsuo, 1972. 

1- Linguagem informal e próxima do senso comum na apresentação do conceito de 

reação química; 

2- Apresentação da irreversibilidade como critério de diferenciação de transformações 

químicas e físicas; critério, por sinal, não mais utilizado; 

3- Ênfase na representação e classificação das reações químicas e certo esvaziamento 

da discussão, do ponto de vista conceitual; 

4-Destaque para os aspectos macroscópicos como liberação de energia (calor, luz), 

liberação de gases, mudanças de cor e formação de precipitado, em detrimento de 

aspectos microscópicos, no âmbito do texto envolvendo reações químicas; 

5-Apresentação elementar de subsídios como: conservação da massa, durante as 

reações químicas; transformações de energia que ocorrem durante a reação química; 

aspectos que aparecem no domínio do saber sábio.  
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5.6.2. FELTRE, R. Química. São Paulo. Editora Moderna. 4ª edição. Volume 1 

(química geral), 1994. 

  

A discussão a respeito do conceito de reação química inicia logo nas 

primeiras paginas de Feltre (1994), a partir da seguinte indagação: você conhece as 

reações químicas? Na seqüência o autor dará alguns exemplos de reações 

químicas, dentre os quais destacamos: ‘enferrujamento’ de grades de ferro, 

cozimento de alimentos e oxidação de automóveis. Nesta seção, o autor chama 

atenção para lentidão das reações de ‘enferrujamento’ em relação a outros tipos de 

reação química. Em seguida, Feltre (1994) apresenta as reações de combustão do 

carvão e do álcool e, ainda, a reação de fotossíntese, todas representadas através 

de equações químicas. O tema voltará a ser apresentado na página 35, do capítulo, 

num tópico a respeito de fenômeno químico. 

 

Observemos agora a queima do carvão. O fenômeno não é mais 
‘passageiro’, isto é, depois de queimado, não é possível recuperar o carvão 
inicial (dizemos também que o fenômeno é irreversível). Essa é uma 
transformação, fenômeno ou reação química (FELTRE, 1994, p.35). 

  

Ainda nessa seção são dados mais dois exemplos de reação química: a 

oxidação do ferro e a queima do álcool. Todavia, até esse momento o conceito não é 

explicitado. Mais adiante, num quadro resumo, propõe-se que o estudante deva 

completar as lacunas em branco, nessa atividade são requisitados os conceitos de 

transformação química e transformação física.  

 

Numa transformação química as substancias iniciais transformam-se em 
_______________________. Isso não acontece numa________________  
Um fenômeno ___________é mais ‘profundo’ e duradouro do que um 
fenômeno ________________ 
Misturar é um fenômeno _______________ Reagir é um fenômeno 
_________(...)  (FELTRE, 1994, p.37). 

  

A discussão a respeito das transformações químicas prossegue, agora com 

um capítulo específico, o capitulo 7, cujo título é ‘reações químicas’. O mencionado 

capítulo constitui-se dos seguintes tópicos: classificação das reações químicas 

quanto, a liberação de calor; quanto à velocidade das reações, quanto à 

reversibilidade; quanto à variação do numero de oxidação (Nox); e, finalmente, a 

partir da complexidade das substâncias envolvidas (síntese ou combinação, 
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decomposição, deslocamento ou substituição e dupla troca). Seguem ainda como 

tópicos constituintes do capítulo: condições de ocorrência das reações químicas; 

balanceamento das equações químicas e reações que envolvem substâncias 

orgânicas. 

Uma parte significativa da discussão gira em torno da representação 

simbólica das reações químicas através das equações. O conceito de reação 

química é apresentado de forma abrangente na página 248: 

 

A reação química é um fenômeno em que os átomos permanecem 
praticamente intactos. Na reação química, as moléculas (ou aglomerados 
iônicos) iniciais são desmontadas e seus átomos são reaproveitados para 
montar as moléculas (ou aglomerados iônicos) finais. Por exemplo: 
2moléculas de (H2) + 1molécula de oxigênio (O2) → 2 moléculas de (H2O) . 
                   REAGENTES                                            PRODUTOS. 
A representação 2 H2   + O2 → 2 H2O, chamamos de equação química 
(FELTRE, 1994, p.248). 

  

 Observe que na citação acima Feltre (1994) comete um equívoco conceitual, 

pois os átomos permanecem intactos e não praticamente intactos, como admite o 

autor, sendo reagrupados e produzindo substâncias químicas diferentes durante a 

transformação.  No final desse tópico introdutório a respeito das reações químicas o 

autor, a exemplo de outras seções do manual didático, organiza um quadro a 

respeito das reações químicas e propõe que sejam completadas as lacunas. 

Observe o quadro: 

 

Numa reação química, as moléculas iniciais 
são__________________________ e os átomos são 
________________________na ‘montagem’ das 
____________________________finais. 
Equação química é a ______________________________________de 
uma reação química. 
Numa equação química, as substâncias são indicadas por meio de suas 
______________; e a proporção entre as moléculas é indicada pelos 
_______________________________. 
Numa reação química as substâncias iniciais são denominadas 
__________________; as substâncias finais são os 
_________________________ da reação.  
Numa equação iônica deve aparecer, no mínimo, um ________________.  
Quando uma reação química libera calor, ela é denominada 
_____________________; caso contrário, ela é 
___________________________. 
Quando uma reação química ocorre nos dois sentidos, ela é 
denominada__________ ,caso contrario, ela é ___________________. 
Quando há variação do número de oxidação (Nox) de um ou mais 
elementos envolvidos na reação, ela é denominada 
___________________________ (...) (FELTRE, 1994, p.253).  
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Na seqüência da discussão a respeito das transformações químicas, Feltre 

(1994) aponta as condições para que uma reação química aconteça. 

 

Para duas substâncias reagirem quimicamente, é necessário que ocorram 
as seguintes condições: 
a)Suas moléculas sejam postas no melhor CONTATO possível. É por isso 
que uma reação no estado gasoso é, em geral, mais fácil e rápida que no 
estado liquido; e neste, em geral, mais rápida que no estado sólido. Entre os 
sólidos é normalmente muito difícil, pois falta “contato” ente as moléculas; 
daí o costume de se pulverizar os reagentes sólidos, ou, o que é em geral 
melhor: procurar dissolver os sólidos na água ou em outro solvente 
apropriado. 
b)Os reagentes tenham uma certa AFINIDADE QUÍMICA, ou seja ‘vontade 
de reagir’. 
Embora seja fácil constatar que existem reagentes mais reativos e menos 
reativos, devemos avisar que o estado de REATIVIDADE e da AFINIDADE 
QUÍMICA é bastante complexo. Entretanto, para reações comuns podemos 
indicar certos critérios que nos permitem ‘prever’ quais serão os produtos 
formados a partir de determinados reagentes (FELTRE, 1994, p.255). 

 

  O capitulo é finalizado com o seguinte quadro resumo, que aborda aspectos 

como: afinidade química, reatividade e condições de contato: 

  

Para reagir quimicamente, duas substâncias devem entrar em 
____________ e devem possuir uma 
certa___________________________________ química. 
Os metais têm a tendência espontânea para __________________ 
elétrons; eles agem, pois como _________________________________. 
Com relação à fila de reatividade, todo metal pode ________________ou 
____________ou ____________________ outro metal que esteja colocado 
a sua direita.  
(...) Uma reação de dupla troca ocorre quando um dos produtos for 
____________ou _______________ou __________________  que os 
reagentes (FELTRE, 1994, p.259). 

 
  

O próximo capitulo de Feltre (1994) que trabalhará as transformações 

químicas será o capitulo referente ao ‘balanceamento de equações químicas’. A 

ênfase do capitulo situa-se no acerto dos coeficientes dos reagentes e produtos das 

reações químicas. O autor trabalha dois métodos de ajuste dos coeficientes das 

reações químicas; o método direto ‘por tentativas’ e o método de oxi-redução. O 

autor fecha a discussão a respeito das transformações químicas, mais uma vez com 

um quadro resumo. 

 

Uma equação química deve representar um fenômeno químico 
________________ através de ______________________e 
_____________________ corretos. 
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Balancear uma equação significa ____________________ o numero total 
de _____________de cada elemento, no 1º e 2º membros da equação. 
No balanceamento direto devemos raciocinar com o elemento (ou radical) 
que aparece apenas ___________ vez(es) no 1º e no 2º membros dando 
preferência ao de índices _____________. 
(...) No balanceamento por oxi-redução, interessa calcular que o numero 
total de ________cedidos pelo redutor seja _________________ ao número 
total de _________ recebidos pelo oxidante. 
Quando um mesmo elemento químico em parte se oxida e em parte se 
reduz, a reação é denominada 
____________________________________. 
Numa equação iônica de oxi-redução deve haver igualdade entre as 
______________ no 1º e no 2º membros da equação (FELTRE, 1994, 
p.272). 

 

 O ultimo capítulo que trabalha aspectos relacionados a reações químicas, em 

Feltre (1994), é capítulo 8, cujo tema é ‘leis das reações químicas’.  O autor destaca 

que as leis das reações químicas surgidas entre o século XVIII e XIX (leis ponderais, 

leis volumétricas e lei de Avogadro) deram um grande impulso à interpretação das 

transformações químicas, em função do seu caráter experimental. 

 

A partir dessas leis, as reações puderam ser interpretadas, entendidas e até 
previstas. Das leis surgiram os símbolos, fórmulas, e equações químicas, 
como escrevemos atualmente; enfim, foi a partir dessas leis que a Química 
realmente adquiriu o caráter de Ciência. Ganhando caráter científico, a 
Química progrediu muito, do século XIX até os nossos dias. (...). As leis 
ponderais dizem respeito as massas das substâncias que participam das 
reações e leis volumétricas dizem respeito aos volumes dos gases  que 
participam das reações químicas (FELTRE, 1994, p.290). 
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Quadro 06 – Saber Escolar em Feltre, 1994. 

 

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em 

Feltre,1994 

1-Linguagem informal e próxima do senso comum na apresentação do conceito 

de reação química; 

2-Ênfase na representação e classificação das reações químicas e certo 

esvaziamento da discussão do ponto de vista conceitual; 

3-Apresentação da irreversibilidade como critério de diferenciação de 

transformações químicas e físicas; critério, por sinal, não mais utilizado; 

4- Destaque para os aspectos macroscópicos como liberação de energia (calor, 

luz), liberação de gases, mudanças de cor e formação de precipitado, em 

detrimento de aspectos microscópicos, no âmbito do texto envolvendo reações 

químicas; 

5-Explicitação das condições para ocorrência das reações químicas (melhor 

superfície de contato, afinidade química, reatividade);  

6- Utilização de quadros resumo cuja atividade consiste em completar lacunas 

em branco, que versam sobre o conteúdo discutido; 

7- Apresentação elementar de subsídios como: conservação da massa, durante 

as reações químicas; transformações de energia que ocorrem durante a reação 

química; aspectos que aparecem no domínio do saber sábio. 

 

 

 

5.6.3. FELTRE, R. Química. São Paulo. Editora Moderna. 5ª edição revisada e 

ampliada. Volume 1 (Química Geral), 2004. 

 

 Feltre (2004) inicia a discussão a respeito das reações químicas no capítulo 3, 

na seção onde são discutidas as transformações químicas e físicas. O autor utiliza 

como suporte para explicação das transformações a teoria atômica de Dalton. A 

queima do carvão é exemplificada como uma transformação química.  

 

Observemos agora a queima do carvão. O fenômeno não é mais 
‘passageiro’, isto é, depois de queimado, não é possível recuperar o carvão 
inicial (dizemos que o fenômeno é irreversível). Essa é uma transformação, 
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fenômeno ou reação química. As coisas se passam assim porque as 
moléculas iniciais (reagentes) são quebradas, e seus átomos se reagrupam 
para formar novas moléculas (produtos da reação) (FELTRE, 2004, p.65-
66). 

  

Logo em seguida, o autor trabalha a representação simbólica da 

transformação envolvendo a queima do carvão e introduz a noção de equação 

química. 

 

Para representar uma transformação química, os químicos usam uma 
escrita especial denominada equação química. Assim, para indicar a 
queima do carvão, escreve-se: 
C + O2 → CO2 + calor 
Para representar a queima do álcool: 
C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + energia ( FELTRE, 2004, p.66). 
 

  

Na seqüência do capítulo Feltre (2004) aponta apenas possíveis critérios ou 

evidências macroscópicas de uma reação química. O autor ressalta, por exemplo, 

que para se reconhecer uma reação química algumas manifestações podem ser 

esclarecedoras: 

 

(...) quase sempre percebemos algumas das seguintes manifestações: 
·liberação de energia (calor, luz, explosão, etc.), como acontece na queima 
do carvão; 
·liberação de gases – por exemplo, a efervescência de um comprimido 
antiácido em água, o mau cheiro do ovo podre, etc. 
·mudanças de cor - uma folha de árvore amarelecendo, um fruto 
apodrecendo, uma grade de ferro enferrujando, etc.  
·formação de um precipitado (aparecimento de um sólido ou turvação de 
uma solução liquida) – é o que se observa, por exemplo, soprando ar de 
nossos pulmões em água de cal (cal de pedreiro) (FELTRE, 2004, p.68).  
 

 As reações químicas reaparecem no capítulo 7, que trata do estudo das 

funções inorgânicas, ao se trabalhar as reações de neutralização de um acido por 

uma base ou hidróxido. 

 

Você já percebeu que, em todas as reações, o H+ do ácido se une ao OH- 
da base para formar água, enquanto o cátion da base e o ânion do acido se 
unem para formar um sal. (...) De fato, na reação de neutralização, o H+ 

(que é responsável pelas propriedades agressivas do ácido) se une ao OH- 
(que é responsável pelas propriedades agressivas da base) (FELTRE, 
2004, p.252). 

 
 

Ainda no capítulo referente às funções inorgânicas, ao se conceituar os sais 

segundo Arrhenius, novamente faz-se alusão às reações químicas. 
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Do ponto de vista prático, podemos dizer que:  
Sais são compostos formados juntamente com a água na reação de um 
ácido com uma base de Arrhenius. De fato, já vimos que a reação entre um 
ácido e uma base de Arrhenius – chamada de reação de neutralização ou 
salificação – forma um sal, além da água. 
HCl + NaOH → NaCl + H2O (FELTRE, 2004, p.258).  

 

 Na seqüência do capítulo 7, no domínio da discussão envolvendo os sais, o 

autor apresenta dois tipos de reações de neutralização ou salificação.  O primeiro 

grupo de reações apresentado é o relativo às reações de neutralização parcial. 

 

NaOH + H2SO4 → NaHSO4  + H20; 
 NaOH  + H3PO4 → NaH2PO4  + H2O; 
 Ca(OH)2  + H3PO4 → CaHPO4 + H2O. 
O sal formado em qualquer dessas reações é chamado de sal ácido ou 
hidrogeno-sal, pois apresenta em sua estrutura, um ou mais hidrogênios 
(H+) ionizáveis (FELTRE, 2004, p.263). 

  

Logo em seguida, Feltre (2004) apresenta as reações neutralização parcial de 

uma base ou hidróxido. 

 

Ca(OH)2 + HCl → Ca(OH)Cl  + H2O; 
Al(OH)3 + 2HCl → Al(OH)Cl + H2O; 
Al(OH)3 + H2SO4 → Al(OH)SO4 + H20. 
O sal formado em qualquer dessas reações é chamado de sal básico ou 
hidroxi-sal, pois apresenta em sua estrutura, uma ou mais hidroxilas (OH-) 
(FELTRE, 2004, p.264). 
 

 Prosseguindo, ainda neste capítulo, encontraremos no tópico relativo a 

óxidos, especificamente na apresentação dos conceitos de peróxidos e superóxidos, 

a explicitação pelo autor das reações envolvidas na constituição dos referidos 

compostos. 

 

Peróxidos são óxidos que reagem com água ou com ácidos diluídos 
produzindo água oxigenada (H2O2): 
Na2O2  + H2O → 2NaOH + H2O2; 
Na2O2  + H2SO4 → Na2SO4 + H2O2.. 

Superóxidos são óxidos que reagem com água ou com ácidos diluídos 
produzindo água oxigenada  (H2O2) e oxigênio. 
2KO2 + H2O  → 2KOH +  H2O2  + O2; 
2KO2 + H2SO4 → K2SO4  + H2O2  + O2. (FELTRE, 2004, p.275). 
 

 O estudo das reações químicas constitui todo o capítulo 8 de Feltre (2004). 

Nesse capítulo o conceito de reação química é reapresentado, e, na ocasião, 

discutem-se as condições de ocorrência de uma transformação química; trabalha-se 
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a classificação das reações e o ajuste de seus coeficientes; e ainda as principais 

reações envolvendo as funções inorgânicas. 

 Feltre (2004) reapresenta o conceito de reação química a partir da descoberta 

do fogo (queima), utilizado desde a pré-história; do preparo de alimentos; e das 

reações que ocorrem em nosso organismo, quando nos alimentamos. Em seguida o 

autor destaca: 

 

Na reação química, as moléculas (ou aglomerados iônicos) iniciais são 
'desmontadas' e seus átomos são reaproveitados para 'montar' as 
moléculas (ou aglomerados iônicos) finais. Por exemplo: 
2moléculas de hidrogênio (H2) + 1molécula de oxigênio  → 2moléculas de 
água (H2O) (FELTRE, 2004, p.293). 
 

Na seqüência da apresentação do conceito de reação química, Feltre (2004) 

trabalha a representação simbólica das reações químicas, através das equações 

químicas, estruturadas tanto com átomos como com íons. 

 Prosseguindo com a temática das transformações, esse autor inicia a seção a 

respeito da classificação das reações químicas. Na ocasião, além da categorização 

clássica das reações, conhecida como: reações de síntese ou adição, reações de 

decomposição, reações de simples troca e reações de dupla troca; utiliza-se como 

critério de classificação o calor envolvido nas transformações químicas. 

 

As reações químicas podem ser classificadas segundo vários critérios. Por 
exemplo: 
·quando uma reação libera calor, nós a chamamos de exotérmica; é o caso 
da queima do carvão: C + O2 → CO2 + calor. 
·pelo contrario, quando uma reação consume calor para se processar, nós a 
chamamos de endotérmica; é o caso da reação: N2 + O2 + calor → 2 NO 
(FELTRE, 2004, p.294). 

  

O tópico seguinte, do capítulo 8, trata das condições para ocorrência de uma 

transformação química. Na ocasião são declaradas, enquanto condições de 

ocorrência, o contato das moléculas reagentes e a afinidade química (FELTRE, 

2004, p.298). No decorrer da discussão, o autor indica alguns critérios utilizados 

para realizar a previsão dos produtos de reação, formados a partir de determinados 

reagentes. Nesse momento são mencionados comportamento dos metais e não-

metais a partir da consideração da fila de reatividade ou tensões eletrolíticas 

(FELTRE, 2004, p.299-300). Ainda na discussão relativa a esse tópico, Feltre 

(2004), apresenta as reações de oxi-redução. Prosseguindo com a explanação, o 
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autor ressalta a importância das reações de dupla troca e admite que, essas 

transformações podem ocorrer em três situações específicas: 

 
A) Quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes: 
NaCl + AgNO3 → AgCl ↓  + NaNO3    
Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4   

B) Quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes:  
FeS + HCl → FeCl2 + H2S ↑ 

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl ↑   

C) Quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes: 
HCl (ionizável) + NaOH (iônico)  → NaCl (iônico)  + H2O (molecular) 
H2SO4  (ionizável)  +  2 KOH  (iônico)   → k2SO4 (iônico)  + 2H2O (molecular)  
(FELTRE, 2004, p.301-302). 

 
 
 Na seqüência do capítulo 8, o autor trabalha os métodos de ajuste ou 

balanceamento das equações químicas. A ênfase, nessa seção, fica situada no 

ajuste quantitativo dos coeficientes, a partir de dois métodos: o método direto ou ‘por 

tentativas’ e o método de oxi-redução. São apontadas, no domínio dessa seção, 

regras práticas para o ajuste por tentativas (FELTRE, 2004, p.305), bem como para 

o método de oxi-redução (FELTRE, 2004, p.308). 

 Ainda no capítulo 8, encontramos uma última seção onde Feltre (2004) 

trabalha com as transformações químicas, trata-se do tópico denominado principais 

reações químicas envolvendo funções inorgânicas (FELTRE, 2004, p.314).  Nesse 

tópico são estudadas reações do tipo ácido base; reações entre um ácido e um sal; 

reações com hidrogênio; reações com oxigênio; e reações com água. São discutidas 

ainda, no domínio desse tópico, as reações de decomposição térmica de 

substâncias como: oxiácidos comuns; bases ou hidróxidos; alguns sais instáveis e 

sensíveis ao calor; e, finalmente, alguns óxidos (FELTRE, 2004, p.315-319). 

 O último capítulo que trata de aspectos relacionados ás reações químicas é o 

capítulo 10, e versa sobre fórmulas químicas e estequiometria. Nesse capítulo temos 

uma seção relativa à 'casos particulares de cálculo estequiométrico', nela são 

tratadas, especificamente, as relações quantitativas envolvendo reagentes e 

produtos de uma reação química. No âmbito dessa seção são destacados pelo autor 

os seguintes casos envolvendo reações químicas: aparecimento de reações 

consecutivas (FELTRE, 2004, p.445); reações em que são dadas as quantidades de 

dois ou mais reagentes (FELTRE, 2004, p.447); reações em os reagentes são 

substâncias impuras (FELTRE, 2004, p.452); transformações em que o rendimento 
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da reação não é total (FELTRE, 2004, p.454); e, por último, reações químicas em 

que os reagentes são misturas (FELTRE, 2004, p.458). 

 

Quadro 07 – Saber Escolar em Feltre, 2004. 

  

Aspectos/Características do Conceito de Reação Química Mapeados em Feltre, 

2004. 

1-Linguagem informal e próxima do senso comum na apresentação do conceito de reação 

química; 

2-Destaque para afinidade química e reatividade química como condição para ocorrência 

das reações; 

3-Ênfase na representação e classificação das reações químicas e certo esvaziamento da 

discussão do conceito de transformação; 

4-Apresentação da irreversibilidade como critério de diferenciação de transformações 

químicas e físicas; critério, por sinal, não mais utilizado; 

5-Apresentação elementar de subsídios como: conservação da massa, durante as 

reações químicas; transformações de energia que ocorrem durante a reação química; 

aspectos que aparecem no domínio do saber sábio;  

6-Ênfase em aspectos macroscópicos como, liberação de energia (calor, luz), liberação de 

gases, mudanças de cor e formação de precipitado; em detrimento de aspectos 

microscópicos no âmbito do texto analisado; 

 

 

 

5.7. Análise dos quadros referentes ao saber escolar selecionado nos livros 

didáticos  

 

 A verificação dos três quadros que apontam os aspectos/características do 

conceito de reação química presentes nos livros didáticos de Feltre & Setsuo (1972), 

Feltre (1994) e Feltre (2004), revelou algumas semelhanças e poucas diferenças 

entre os manuais examinados.  

As semelhanças residem nos seguintes aspectos/características: linguagem 

informal e próxima do senso comum na apresentação do conceito de reação 

química; destaque para os aspectos macroscópicos como liberação de energia 

(calor, luz), liberação de gases, mudanças de cor e formação de precipitado, em 
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detrimento de aspectos microscópicos, no âmbito do texto envolvendo reações 

químicas; apresentação incipiente de elementos como conservação da massa, 

durante as reações químicas, e transformações de energia que ocorrem durante a 

reação química; ênfase na representação e classificação das reações químicas e 

certo esvaziamento da discussão, do ponto de vista conceitual; e apresentação da 

irreversibilidade como critério de diferenciação de transformações químicas e físicas; 

critério, por sinal, não mais utilizado no âmbito do saber universitário. Esses 

aspectos/características aparecem, simultaneamente, nos três volumes consultados 

(FELTRE & SETSUO, 1972; FELTRE, 1994; e FELTRE, 2004). Todavia temos um 

aspecto/característica que aparece, ao mesmo tempo, apenas nos manuais de 

Feltre (1994) e Feltre (2004), trata-se da explicitação das condições para ocorrência 

das reações químicas (melhor superfície de contato, afinidade química, reatividade) 

(FELTRE, 1994; FELTRE, 2004).   

A diferença entre os manuais, por sua vez, fica por conta de um 

aspecto/característica observado, isoladamente, em Feltre (1994), que diz respeito à 

utilização de quadros resumo cuja atividade consiste em completar lacunas em 

branco, que versam sobre o conteúdo discutido, observado no capitulo que trata das 

reações químicas, nas páginas 35, 37, 259 e 272 do manual supracitado. 

Ao analisar as semelhanças acima e tomando como referência o primeiro 

aspecto/característica listado nos manuais examinados, no caso, a utilização da 

linguagem informal e próxima do senso comum na apresentação do conceito de 

reação química, que acontece de forma recorrente nos três volumes consultados: 

“As transformações, fenômenos ou reações químicas, são mais ‘violentas’ e 

‘duradouras’” (FELTRE & SETSUO, 1972, p.34); “as moléculas são desmontadas” 

(FELTRE, 1994, p.248); “Observemos agora a queima do carvão. O fenômeno não é 

mais passageiro (...)” (FELTRE, 2004, p.66); arriscamos algumas considerações. 

Observamos, por exemplo, que esse tratamento dado ao conceito de reação 

química, na esfera do saber escolar, termina por distanciá-lo do saber de referência 

que lhe deu origem. Esse movimento de simplificação e aproximação da linguagem 

do senso comum observado no conceito de transformação química, suprime 

modelos, teorias e leis, que estão na gênese do conceito supracitado. Lopes (1993) 

adverte que movimentos de simplificação terminam, às vezes, banalizando alguns 

conceitos de tal modo, que esses terminam assumindo significados diferentes em 

relação aos conceitos originais. Para essa autora, ao invés de se elaborar meios que 
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permitam a compreensão da racionalidade científica, tenta-se aproximar os 

conceitos científicos da racionalidade do senso comum.  

Chevallard (1991) admite que o saber ensinado seja, necessariamente, 

diferente do saber de referência que lhe gerou, pois sofre uma série de 

modificações, supressões e adaptações para poder se tornar escolarizável. Arsac 

(1989) adverte que, para chegar à escola, o saber sábio precisa ser transformado, 

necessita ser ‘rebaixado’ a um dado nível para se tornar ensinável. E que o efeito 

negativo desse processo de modificação, por que passa o saber, consista no 

desaparecimento parcial ou total da identidade do saber de referência. Chevallard 

(1991), a propósito dessa questão, aconselha que seja necessária a realização do 

que ele denomina vigilância epistemológica, isto é, que se administre a distância 

entre os dois saberes, de modo que as deformações e as adaptações, por que 

passam o saber original, não o desfigurem. 

O segundo aspecto/característica, semelhante nos três manuais didáticos 

analisados, refere-se à ênfase dada a aspectos macroscópicos como liberação de 

energia (calor, luz), liberação de gases, mudanças de cor e formação de precipitado, 

em detrimento de aspectos microscópicos, verificado no âmbito do texto envolvendo 

reações químicas.  

 A propósito desse aspecto, ou seja, da opção pela explicação macroscópica 

em detrimento da microscópica, Martorano (2007), em estudo realizado a respeito 

da cinética química nos livros didáticos escolares, faz algumas ponderações. Essa 

autora admite que apesar da preocupação dos cientistas (instância do saber sábio) 

em propor uma explicação microscópica para a compreensão da velocidade das 

reações químicas, considerando para isso a utilização de modelos teóricos e de 

subsídios atômico-moleculares, observam-se nos livros didáticos analisados, 

dificuldades na materialização de propostas que permitam a aprendizagem dos 

estudantes do ponto de vista microscópico (MARTORANO, 2007). 

 Lopes (1999) aponta problemas na administração da aprendizagem de 

conceitos em química, quando não se considera a descontinuidade existente entre o 

mundo macroscópico e o mundo microscópico. Ela esclarece a questão com o 

exemplo da distribuição eletrônica, que tem um significado substantivo para 

compreensão da problemática a respeito da estrutura molecular, mas que se 

transforma numa espécie de ‘jogo’ para preenchimento de orbitais com elétrons, no 



 144 

domínio dos livros didáticos, esvaziando fundamentos importantes situados no 

território do mundo microscópico.  

 Para Rosa & Schnetzler (1998), a ausência de limites que demarquem o nível 

observável (fenomenológico/macroscópico) e o nível explicativo (atômico-

molecular/microscópico) é atribuída a dificuldades apresentadas pelos estudantes, 

ao tentarem compreender o papel dos modelos teóricos na interpretação dos 

fenômenos. 

O terceiro aspecto/característica que aparece nos três manuais consultados, 

é a apresentação da irreversibilidade como critério de diferenciação de 

transformações químicas e físicas (FELTRE & SETSUO, 1972, p14; FELTRE, 1994, 

p.35; FELTRE, 2004, p.65-66). A irreversibilidade como critério de diferenciação das 

transformações físicas e transformações ou reação químicas, em virtude do avanço 

das discussões a respeito das reações químicas, foi colocada no terreno dos 

equívocos conceituais. Considerando que as reações químicas em sistemas 

fechados são reversíveis, não há sentido nesse tipo de classificação. Esse critério 

que, por sinal, não é mais utilizado no domínio do saber científico (acadêmico), 

merece algumas ponderações.  

Segundo Chevallard (1991), quando o saber ensinado se afasta em demasia 

do saber sábio acontece o que ele denomina de ‘envelhecimento biológico’. Para 

Chevallard, o ‘envelhecimento biológico’ acontece em função dos avanços científicos 

da área. Ocorre, nesse caso, um afastamento do saber ensinado em relação ao 

saber sábio ou de referência.  Ao longo do tempo, o saber ensinado, admite Arsac 

(1989), tende a se distanciar do saber sábio em função da evolução deste último. 

Dessa forma, os saberes ensinados tornam-se impróprios em função de descobertas 

recentes. Aquilo que ocupava um lugar importante, por determinadas razões, passa 

a ser desnecessário ou menos importante, dado ao avanço científico. Segundo 

Arsac (1989) acontece, nessas ocasiões, uma crítica ao saber ensinado, da parte 

dos sábios, que recomendam o exercício da “vigilância epistemológica”.  

A escola pode, nesses períodos, ser acusada de ensinar coisas falsas, sem 

interesse e ultrapassadas. Chevallard (1991) admite que o desgaste do saber 

advindo do ‘envelhecimento biológico’ é imputado á incompatibilidade do sistema de 

ensino com seu entorno. Para Chevallard esse é, então, o instante em que se 

impõem as reformas ao ensino. “Para restabelecer a compatibilidade é indispensável 

o estabelecimento de uma corrente de saber proveniente do saber sábio” 
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(CHEVALLARD, 1991, p.31). Para esse autor será a noosfera que atuará no 

processo de transposição didática, restabelecendo a compatibilidade há pouco 

mencionada. É nela que acontece a interação entre o sistema de ensino stricto 

sensu e a sociedade. Na noosfera acontece a transposição didática externa, ou seja, 

nela serão selecionados os saberes que entrarão na cena didática. 

 Para Martorano (2007), os livros didáticos mais recentes atualizaram o seu 

conteúdo teórico seguindo, além das mudanças que ocorreram na ciência, aquelas 

oriundas de documentos regulatórios do currículo como, por exemplo, as 

orientações advindas dos PCN. Ao considerar a questão relativa aos documentos 

curriculares, sugerimos como possibilidade de continuidade desse estudo, a 

investigação do impacto nas salas de aula do ensino médio, dos documentos 

produzidos no âmbito da noosfera, ou seja, Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM). Nesse sentido, 

sugerimos como objeto de estudo o impacto causado por documentos gerados na 

noosfera sobre os saberes escolares, trabalhados no domínio da química escolar, 

tais como os conceitos de substância química, de molécula, de valência química, e 

elemento químico.  

Os outros dois aspectos/características presentes nos três livros didáticos 

(FELTRE & SETSUO, 1972; FELTRE, 1994; e FELTRE, 2004) são, 

respectivamente, a apresentação elementar de subsídios como conservação da 

massa, durante as reações químicas, e transformações de energia que ocorrem 

durante a reação química; e a ênfase na representação e classificação das reações 

químicas e certo esvaziamento da discussão, do ponto de vista conceitual. Esses 

dois aspectos/características, dada a relação de interdependência que apresentam 

entre si, requerem uma apreciação conjunta. A representação simbólica da reação 

química, por meio de equações, e sua classificação, requerem o suporte de um 

conjunto de teorias, modelos e conceitos para sua compreensão. Todavia nos três 

manuais didáticos analisados nota-se certo esvaziamento dos modelos teóricos, leis 

e conceitos importantes para compreensão do conceito de reação química, dentre 

os quais destacamos as trocas de energia que acompanham as reações químicas, a 

quebra de ligações e conseqüente formação de novas ligações, durante as 

transformações químicas; as interações entre átomos, moléculas e íons das 

substâncias reagentes para formação de produtos da reação química; e 

conservação da massa e da natureza dos elementos químicos (lei de Lavoisier); 
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fundamentos importantes para o entendimento do conceito de reação química. Esse 

movimento de simplificação do conceito de reação química, observado nos livros 

didáticos analisados, parece harmonizar-se com o que Chevallard (1991) denomina 

como conjunto de modificações, supressões e adaptações, por que passa o saber, 

para tornar-se escolarizável. 

Ao prosseguir com a análise das semelhanças, tomaremos agora para 

apreciação um aspecto/característica que aparece, em dois momentos, em Feltre 

(1994; 2004). Trata-se da explicitação das condições para ocorrência das reações 

químicas (melhor superfície de contato, afinidade química, reatividade), que é 

observado nos manuais de 1994 e 2004. Na ocasião são creditadas, enquanto 

condições de ocorrência das reações químicas, o contato das moléculas reagentes e 

a afinidade química (FELTRE, 1994, p.255; FELTRE, 2004, p.298). Esse aspecto 

pode ser compreendido como uma tentativa de atualização do tópico a respeito das 

reações químicas, pois traz para o contexto da discussão, por exemplo, aspectos 

teóricos que não foram encontrados em Feltre & Setsuo (1972), tais como: a 

importância da superfície de contato, fundamento que permite examinar as 

condições de reação a partir estados físicos dos reagentes; a interação de átomos, 

moléculas e íons, durante as reações químicas; reatividade e afinidade química. 

Consideramos que, nesse caso, a tentativa de atualização de conteúdos observada, 

pode estar associada ao que Chevallard chama de obsolescência interna do saber. 

Para Chevallard (1991) os objetos de ensino são vítimas do tempo didático, estando 

submetido a uma deterioração e a um desgaste morais, que pressupõe sua 

renovação ao longo de um ciclo de estudos. 

Na seqüência dessa análise encontraremos um aspecto/característica 

presente, isoladamente, no manual de Feltre (1994), que merece uma apreciação 

mais detalhada. Trata-se da utilização de quadros resumo cuja atividade consiste 

em completar lacunas em branco, que versam sobre o conteúdo discutido; esse 

recurso aparece nas páginas 35, 37, 259 e 272, em seções que versam sobre o 

conceito de reação química.  A proposição do preenchimento de lacunas (em 

branco) em quadros-resumo no final das seções e capítulos, objetivando, 

certamente, reforçar definições trabalhadas, evidencia uma marca da concepção 

behaviorista de aprendizagem. A concepção comportamentalista da aprendizagem 

baseava-se no controle das variáveis estímulo e resposta durante o processo. A 

abordagem behaviorista caracterizava-se pela ênfase no uso de instrução 
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programada, no ensino por módulos, e na utilização de material auto-instrutivo, que 

tinham como finalidade indicar mudanças de comportamento ao longo do estudo 

(DELIZOICOV, 1990). Segundo Mortimer (1988), essa concepção tecnicista e 

burocrática afetou todo o sistema de ensino e, por conseguinte, os livros didáticos 

produzidos por mais de duas décadas. Para esse autor a influência da pedagogia 

tecnicista na elaboração dos livros didáticos brasileiros é significativa e deu as cartas 

no que diz respeito à produção dos manuais didáticos situados entre 1971 e 1988. 

Todavia, a nosso ver, esta influência estendeu-se um pouco mais, como se observa 

no manual de Feltre (1994). 

 As mudanças que os livros didáticos sofreram no período do governo militar 

têm sua gênese, possivelmente, no que Chevallard (1991) chama de noosfera. A 

noosfera é, segundo o autor, o local onde acontecem os conflitos, ocorrem 

negociações, amadurecem as soluções; é nela que se encontram os agentes 

participantes do funcionamento didático. Dessa perspectiva, as determinações da 

noosfera, ocorridas no período citado, atendiam a requerimentos do governo militar. 

Como a noosfera funciona no sentido de compatibilizar o sistema didático com o 

entorno social, a demanda por um sistema de ensino mais ajustado à nova ordem 

era plenamente justificada e precisava ser atendida.  

Chevallard (1991) admite que a compatibilização nem sempre é um 

movimento automático e natural, bem como nem sempre terá sentido de 

atualização, pois as mudanças viabilizadas atendem a múltiplas e conflitantes 

demandas do entorno social. No que se refere ao manual de Feltre (1994), 

consideramos que o aspecto/característica examinado apresenta indícios de 

atendimento a exigências oriundas da política pedagógica da sociedade daquela 

época.  

 



CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISE PRAXEOLÓGICA DO SABER SÁBIO E DO SABER ESCOLAR 

REAÇÃO QUÍMICA 

 

Considerações iniciais 

 

Neste capítulo, que corresponde ao segundo plano de análise, apresentamos 

os resultados obtidos a partir do exame da organização praxeológica presente nos 

livros-texto de química geral, representantes do saber sábio; e nos livros didáticos 

de química da 1ª série do ensino médio, representantes do saber escolar. As 

atividades selecionadas na análise praxeológica, referentes ao saber sábio reação 

química, estão relacionadas ao conceito de transformação química ou à sua 

representação simbólica, enquanto equação química. Os livros-texto de química 

geral analisados, nesse trabalho, foram os seguintes: Masterton; Slowinski, (1990); 

Mahan & Myers, (1995); Hein & Arena, (1998); e Brown & Bursten & Lemay, (1999).  

No que se refere ao saber escolar, examinamos o conceito de reação química 

presente numa amostra de três livros didáticos de um mesmo autor (Feltre & Setsuo, 

1972; Feltre, 1994, Feltre, 2004). As atividades selecionadas na análise 

praxeológica, do saber escolar reação química, são referentes ao conceito de 

reação química; classificação das reações químicas e sua representação simbólica, 

enquanto equação química.  

Nesse estudo optamos por tarefas que abordam o conceito de reação 

química, sua classificação e representação simbólica, enquanto equação química. 

Essa escolha deve-se ao fato de tais atividades possibilitarem a observação do 

modo como elementos constituintes do conceito de transformação química se 

materializam no domínio dos exercícios examinados, uma vez que esses elementos 

podem se manifestar tanto na esfera da explicitação do conceito de reação química, 

como em sua representação simbólica.   

A representação química dos componentes de uma equação química e o 

registro do modo como ficam posicionados reagentes e produtos da reação, por 

exemplo, podem fornecer elementos fundantes do conceito de transformação 

química. Esse capítulo também se configura como lócus de discussão resultante da 
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apreciação dos dados e informações advindas da análise da organização 

praxeológica do saber sábio e do saber escolar.  

 O capítulo é constituído pelas seguintes seções: Ponderações a respeito da 

organização praxeológica; Análise Interpretativa das atividades (tarefas, técnica, 

tecnologia e teoria) – no âmbito do saber sábio; Análise Interpretativa das atividades 

(tarefas, técnica, tecnologia e teoria) – no âmbito do saber escolar; e Análise 

comparativa dos tipos de tarefas identificadas no domínio do saber sábio e no saber 

escolar. 

 

 

6.1 Ponderações a Respeito da Organização Praxeológica  

 

A organização praxeológica, apresentada por Chevallard (1999), admite que 

toda tarefa esteja relacionada a uma técnica, que essa técnica esteja associada a 

uma tecnologia e que essa, por sua vez, encontra-se vinculada a uma determinada 

teoria.  

Uma tarefa ou um tipo de tarefa, no contexto da educação em química, pode 

ser explicitado, a exemplo do que acontece no domínio da matemática, por meio da 

utilização de um verbo, como por exemplo: diferenciar substâncias simples de 

substâncias compostas a partir de sua fórmula molecular; localizar os diversos 

elementos químicos em blocos, famílias e períodos da tabela periódica; estabelecer 

relações entre reatividade dos metais e possibilidade da ocorrência de reações 

químicas; classificar as reações químicas a partir da energia envolvida na 

transformação.  

Chevallard (1999) destaca, no âmbito do conceito de organização 

praxeológica, que a atividade humana pode ser organizada em quatro categorias 

específicas denominadas: tarefas, técnicas, tecnologias e teorias.  

A tarefa, como já explicitado, consiste numa ação, em algo a ser realizado no 

domínio de uma atividade. Os comandos para realização de uma atividade podem 

ser situados em diversas dimensões, tais como: demonstrar, ajustar, equilibrar, 

escrever identificar, escrever, analisar, etc. A técnica, por sua vez, é a maneira ou o 

método que permite a resolução da tarefa, ou seja, o modo de realizar a ação. 

Nesse sentido, as técnicas estão associadas ao saber-fazer.  
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A tecnologia e a teoria, por sua vez, constituem um bloco relacionado ao 

saber.  A tecnologia está associada ao discurso racional sobre a técnica, estando 

amparada na teoria. A teoria é constituída por definições, teoremas, conceitos, 

axiomas, modelos, que dão suporte à tecnologia. Nesse sentido, a teoria está 

relacionada à tecnologia e conseqüentemente à técnica. Desse modo, em torno da 

tarefa se encontram uma técnica, uma tecnologia e uma teoria.  

Para Chevallard (1999), uma técnica não é necessariamente algorítmica, ou 

quase algorítmica. Nessa direção, pintar uma paisagem, criar uma família são, por 

exemplo, tipos de tarefas para as quais não existe uma técnica algorítmica. É nessa 

perspectiva que as tarefas sobre reação química, que serão objeto de análise no 

saber sábio e no saber escolar, devem ser compreendidas.  

Segundo esse autor, as tarefas, tipos de tarefas, e gêneros de tarefas são 

‘artefatos’, ou seja, são construções institucionais cuja reconstrução, numa outra 

instituição, por exemplo, constitui-se num problema, que Chevallard (1999) admite 

como objeto natural da didática. Daí nossa opção pela utilização da organização 

praxeológica, enquanto suporte metodológico, em nosso estudo. 

Nessa próxima seção desse capítulo, apresentaremos os dados relativos à 

organização praxeológica, encontrada no domínio do saber sábio e no âmbito do 

saber escolar reação química, bem como a discussão a respeito dos mesmos. 

 

 

6.2. Análise Interpretativa das Atividades (Tarefas, Técnica, Tecnologia e 

Teoria) – no Âmbito do Saber Sábio 

 

Nessa seção analisaremos um conjunto de tarefas selecionado dos quatro 

títulos de química geral examinados. No âmbito da análise serão observadas as 

tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, presentes em dois exercícios de cada livro-

texto. Os exercícios analisados versam sobre representação simbólica das 

transformações, enquanto equações químicas, e balanceamento ou ajuste dos 

reagentes e produtos dessas equações químicas. A referência para o apreciação 

dos exercícios serão os blocos relacionados ao saber-fazer, isto é, tarefas e técnicas 

utilizadas, bem como o bloco do saber mobilizado, ou seja, a tecnologia e a teorias 

exigidas para realização da tarefa. Serão analisadas duas tarefas de cada manual 

de química geral. Optamos por tarefas que versassem sobre representação das 
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reações químicas em função dessas atividades mobilizarem, obrigatoriamente, um 

conjunto de teorias, leis e modelos, que constituem o arcabouço em que se assenta 

o conceito de transformação química. 

 

Quadro 08: Tarefas Referentes ao Saber Sábio Reação Química dos Livros-

texto de Química Geral 

 

Tarefas  Autores/Obras 

t1-Escreva a equação balanceada para 

combustão do C3H4 em O2 produzindo CO2 

e H2O. 

 

MAHAN, B. M. & MYERS, R.J.  (1995). Química: 

Um curso Universitário. São Paulo. Editora 

Edgard Blücher. 4ª edição. Tradução: Koiti 

Araki, Denise de Oliveira Silva, Flávio 

Matsumoto. 

t2-Fazer o balanceamento de um bloco com 

três equações químicas:  (a) NO3 → NO2 + 

O2; (b) NaN3 → Na + N2 
↑; (c) HCO3

- + Ca2+ 

→ CaCO3 + CO2 + H2O. 

 

MAHAN, B. M. & MYERS, R.J.  (1995). Química: 

Um curso Universitário. São Paulo. Editora 

Edgard Blücher. 4ª edição. Tradução: Koiti 

Araki, Denise de Oliveira Silva, Flávio 

Matsumoto. 

t3-Ajustar os coeficientes de um bloco 

reações químicas composto por três 

reações químicas: (a) C6H14 (l) + O2 (g) → 

CO2 (g) + H2O (l); (b) Al(s) + HCl (aq) → AlCl3(s) 

+ H2(g); (c) KClO3 (s) → KClO4 (s) + KCl (s) 

MASTERTON, W. L & SLOWINSKI, E. J. (1990). 

Princípios de Química. Tradução: Jossyl de 

Souza Peixoto. Editora Guanabara Koogan. Rio 

de Janeiro. 

 

t4-Ajustar os coeficientes de um bloco 

reações químicas composto por três 

reações químicas: : (a) H2O2 (l) → H20 (l) + 

O2 (g); (b) Al (s) + MgO (s) →Mg (s) + Al2O3 

(s); (c) C2H5OH (l) + O2 (g)→ CO2 (g)+ H2O (l). 

MASTERTON, W. L & SLOWINSKI, E. J. (1990). 

Princípios de Química. Tradução: Jossyl de 

Souza Peixoto. Editora Guanabara Koogan. Rio 

de Janeiro. 

 

t5-Equilibre a seguinte equação em 

palavras: alumínio + oxigênio → óxido de 

alumínio. 

 

HEIN, M. & ARENA, S. (1998). Fundamentos de 

Química Geral. Rio de Janeiro. Editora: Livros 

Técnicos e Científicos – LTC. 9ª edição. 

Tradução: Geraldo Gerson Bezerra de Souza e 

Roberto de Barros Faria. 

t6-Equilibre a seguinte equação em 

palavras: hidróxido de magnésio + ácido 

fosfórico →fosfato de magnésio + água 

HEIN, M. & ARENA, S. (1998). Fundamentos de 

Química Geral. Rio de Janeiro. Editora: Livros 

Técnicos e Científicos – LTC. 9ª edição. 
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 Tradução: Geraldo Gerson Bezerra de Souza e 

Roberto de Barros Faria. 

t7-Equilibrar as seguintes equações 

determinando os coeficientes faltantes: 

(a)NH4NO3 (s) → N2O(g) + H2O (l)  (b) La2O3+  

H2O (l) → La(OH)3 (aq); (c) Mg3N2 (s)+ H2O (l)  

→ Mg(OH)2 (s) + NH3 (aq) ;(d) NCl3 (aq) + H2O 

(l)  → NH3 (aq) + HOCl (aq) ; (e) Al(OH)3 (s) + 

HNO3 (aq) → Al(NO3)3 (aq) + H2O (l) ; (f) C6H6 

(l) +O2 (g)→CO2 (g) + H2O (l); (g) CH3NH2 (g) + 

O2 (g)→CO2 (g) + H2O (g) +  N2 (g). 

BROWN, T. L. & BURSTEN, B. E. & LEMAY, H. 

E (1999). Química: Ciência Central. Rio de 

Janeiro. Editora: Livros Técnicos e Científicos - 

LTC. 7ª edição. Tradução: Horácio Macedo. 

 

t8-Equilibre cada equação seguinte e diga 

se a reação é de combustão, de 

combinação ou de decomposição: 

(a) C5H6O(l) +O2 (g)→CO2 (g) + H2O(g) ;(b) 

H2O2(l) →H2O(l)+O2(g); 

(c) CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq) ; (d) Li(s) + 

N2(g) → Li3N (s). 

BROWN, T. L. & BURSTEN, B. E. & LEMAY, H. 

E (1999). Química: Ciência Central. Rio de 

Janeiro. Editora: Livros Técnicos e Científicos - 

LTC. 7ª edição. Tradução: Horácio Macedo. 

 

 

 

6.2.1. MAHAN, B. M. & MYERS, R.J. Química: Um curso Universitário. São Paulo. 

Editora Edgard Blücher. 4ª edição. Tradução: Koiti Araki, Denise de Oliveira Silva, 

Flávio Matsumoto, 1995. 

 

Exercício 1.18, página 18 

 

Tarefa (t1): Escreva a equação balanceada para combustão do C3H4 em O2 

produzindo CO2 e H2O. 

Técnica (ττττ): Posicionar as substâncias reagentes, C3H4 e O2, e as substâncias 

produzidas na reação, isto é, CO2 e H2O, ajustando os seus respectivos coeficientes. 

Tecnologia (θ): Utilização do conhecimento a respeito de como são posicionados os 

reagentes e os produtos numa equação química (representação simbólica da reação 

química), seguido do ajuste dos coeficientes dos reagentes e produtos da reação 

química. Isto de maneira que o numero de átomos presentes no estado inicial da 
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reação química (reagentes) seja igual ao número de átomos presentes no estado 

final da reação (produtos).  

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

O autor propõe essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante revele 

seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular que ocorre durante a reação 

química de combustão, bem como indique a relação de proporcionalidade existente 

entre os átomos constituintes de reagentes e os formadores dos produtos da reação, 

evidenciada no balanceamento da equação química. 

 A tecnologia utilizada para resolver a tarefa consiste no posicionamento 

correto de reagentes e produtos da reação e no entendimento de que, nas reações 

de combustão, acontece o reagrupamento dos átomos de elementos químicos; e 

que, mesmo rearranjados, o número de átomos de elementos químicos presentes 

nas substâncias reagentes é exatamente igual aquele encontrado nas substâncias 

produzidas durante a transformação química. Requerer-se-á também do estudante a 

compreensão de que na combustão do propadieno, representada pela equação 

química ajustada, C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O, teremos a mesma quantidade de 

átomos de elementos químicos nos reagentes e produtos da reação.  

Apenas compreendendo o conceito de reação de combustão e o rearranjo 

dos átomos, na equação química, o aluno resolverá a tarefa. O conjunto de teorias 

necessário para resolver a tarefa é formado por: Fórmulas químicas; Conservação 

da massa e da natureza dos elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações 

químicas. 

 

 

Exercício 1.20, página 18 

 

Tarefa (t2): Fazer o balanceamento dos coeficientes de um bloco com três equações 

químicas. 

Técnica (ττττ): Ajustar os coeficientes das substâncias reagentes, no caso do NO3 (g), 

NaN3, HCO3 – (aq) e Ca2+; e das substâncias produtos, no caso, respectivamente, 

NO(g), O2 (g), Na, N2 (g), CaCO3 (s), CO2 (g) e H2O (l), de cada uma das equações 

químicas apresentadas. 
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Tecnologia (θ): Utilização do conhecimento de representação simbólica das 

reações químicas, bem como daquele referente ao ajuste de coeficientes de 

reagentes e produtos da reação química, de maneira que o numero de átomos/íons 

presentes no estado inicial das reações químicas (reagentes) seja exatamente o 

mesmo encontrado no estado final da reação (produtos). 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

O autor propõe essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante revele 

seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular ocorrido num bloco contendo as 

seguintes reações químicas: (a) NO3 → NO2 + O2; (b)NaN3 → Na + N2 
↑; (c) HCO3

- + 

Ca2+ → CaCO3 + CO2 + H2O. O aluno também deverá observar a relação de 

proporcionalidade existente entre os átomos constituintes de reagentes e os átomos 

que compõem os produtos da reação, evidenciada no ajuste de cada uma das 

equações químicas. 

A tecnologia utilizada para resolver a tarefa consiste no entendimento de que 

nas reações químicas acontece o reagrupamento dos átomos de elementos 

químicos envolvidos na transformação; e que, mesmo recombinados, o número de 

átomos de elementos químicos presentes nas substâncias reagentes é exatamente 

igual aquele encontrado nas substancias produzidas durante a reação química. 

Requerer-se-á ainda a compreensão de que na decomposição do trióxido de 

nitrogênio (NO3), por exemplo, teremos a seguinte equação química balanceada: 

2NO3 → 2NO2 + O2.  Também será necessário o entendimento de que na reação de 

decomposição do NaN3, teremos a seguinte equação ajustada: 2NaN3 → 2Na + 3N2 
↑. Finalizando, necessitar-se-á a compreensão de que na formação do carbonato de 

cálcio, teremos a seguinte equação balanceada: 2HCO3
- + Ca2+ → CaCO3 + CO2 + 

H2O.  

Apenas compreendendo o rearranjo dos átomos, que ocorre nas equações 

químicas destacadas acima, o aluno resolverá a tarefa. O conjunto de teorias 

necessário para resolver a tarefa é formado por: Fórmulas químicas; Conservação 

da massa e da natureza dos elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações 

químicas. 

As duas tarefas examinadas em Mahan & Myers (1995) possuem quase a 

mesma estrutura, pois solicitam o equilíbrio quantitativo dos átomos de elementos 
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químicos envolvidos na transformação. A diferença reside na exigência do 

posicionamento de reagentes e produtos, observado na tarefa t1. Na tarefa t2 é 

fornecida a equação química e solicita-se o ajuste quantitativo dos reagentes e 

produtos da mesma. Nesse caso, não há necessidade de se posicionar reagentes e 

produtos da reação, o que altera discretamente a tecnologia utilizada. 

 

 

6.2.2. MASTERTON, W. L; SLOWINSKI, E.J. & STANITSKI, C. L. Princípios de 

Química. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan. 6ª edição. Tradução: Jossyl 

de Souza Peixoto, 1990. 

 

 

Exercício 3.15, página 62.  

 

Tarefa (t3): Ajustar os coeficientes de um bloco reações químicas composto por três 

reações químicas. 

Técnica (ττττ): Colocar os coeficientes das substâncias reagentes, no caso, do C6H14 (g) 

e O2 (g), na primeira equação; do Al(S) e HCl(l), na segunda equação; e do KClO3(s), na 

terceira equação. Em seguida colocar os coeficientes dos produtos das três reações, 

que são, respectivamente, CO2(g) e H2O(l); AlCl3(s) e H2(g); e KClO4(s) e KCl(S) na 

terceira equação.  

Tecnologia (θ): Promoção do ajuste dos coeficientes dos reagentes e dos produtos 

da seqüência de equações químicas, de forma, que o número de átomos/íons 

presentes no estado inicial reação (reagentes) seja igual ao número de átomos no 

estado final (produtos da reação). 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

Os autores propõem essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante 

revele seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular que ocorre num bloco 

contendo as seguintes reações químicas: (a) C6H14 (l) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (l); (b) 

Al(s) + HCl (aq) → AlCl3(s) + H2(g); (c) KClO3 (s) → KClO4 (s) + KCl (s). O aluno também 

deverá explicitar, no âmbito da tarefa, a relação de proporcionalidade existente entre 
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os átomos de elementos químicos dos reagentes e os átomos de elementos 

químicos dos produtos de cada uma das reações químicas. 

A tecnologia utilizada para resolver a tarefa consiste no entendimento de que 

nas reações químicas acontece o reagrupamento dos átomos de elementos 

químicos envolvidos na transformação; e que, mesmo rearranjados, o número de 

átomos de elementos químicos presentes nas substâncias reagentes é exatamente 

igual aquele encontrado nas substancias produzidas durante a reação química. 

Requerer-se-á a compreensão de que a combustão do hexano dará a seguinte 

equação ajustada: 2C6H14 (l) + 19O2 (g) → 12CO2 (g) + 14H2O (l). Necessitar-se-á ainda 

o entendimento de que a reação do Alumínio com o acido clorídrico originará a 

seguinte equação química balanceada: 2Al(s) + 6HCl (aq) → 2AlCl3(s) + 3H2(g). 

Finalizando, requerer-se-á compreensão de que a decomposição do KClO3 (s), 

originará a seguinte equação química equilibrada: 4KClO3 (s) → 3KClO4 (s) + KCl (s).  

Apenas compreendendo o rearranjo dos átomos nas diversas reações, 

enquanto representações através de equações químicas, o aluno poderá resolver a 

tarefa. O bloco de teorias utilizado para resolver a tarefa é constituído por: Fórmulas 

químicas; Conservação da massa e da natureza dos elementos; Rearranjo dos 

átomos durante as reações químicas. 

 

 

          Exercício 3.45, página 62 

 

Tarefa (t4): Ajustar os coeficientes de um bloco reações químicas composto por três 

reações químicas. 

Técnica (ττττ): Colocar os coeficientes das substâncias reagentes, no caso, H2O2 (l), na 

primeira equação; Al(S) e MgO(s), na segunda equação; e C2H5OH(l), na terceira 

equação. Em seguida colocar os coeficientes dos produtos das três reações, que 

são: H2O (l) e O2(g) na primeira equação; Mg(s) e Al2O3(s), na segunda equação; e, 

finalmente, o CO2(g) e H2O (l), na terceira equação.  

Tecnologia (θ): Promoção do ajuste dos coeficientes dos reagentes e dos produtos 

da seqüência de equações químicas, de forma que o número de átomos presentes 

no estado inicial reação (reagentes) seja igual ao número de átomos no estado final 

(produtos da reação). 
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Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

Os autores propõem essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante 

revele seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular que ocorre num bloco 

contendo as seguintes reações químicas: (a) H2O2 (l) → H20 (l) + O2 (g); (b) Al (s) + 

MgO (s) →Mg (s) + Al2O3 (s); (c) C2H5OH (l) + O2 (g)→ CO2 (g)+ H2O (l). O aluno 

também deverá colocar a relação de proporcionalidade existente entre os átomos de 

elementos químicos dos reagentes e os átomos de elementos químicos dos 

produtos de cada uma das reações químicas. 

 A tecnologia utilizada para resolver essa tarefa é similar a usada na tarefa 

anterior (t3). A diferença reside no conjunto de reações químicas dado no âmbito da 

tarefa. Requerer-se-á, desta feita, a compreensão de que a decomposição da água 

oxigenada (H2O2) dará a seguinte equação química balanceada: 2H2O2 (l) → 2H20 (l) 

+ O2 (g). Também se fará necessário a compreensão de que a reação entre o 

Alumínio, no estado sólido, e o óxido magnésio (MgO) produzirá a seguinte equação 

química equilibrada: 2Al (s) + 3MgO (s) →3Mg (s) + Al2O3 (s). Finalizando, requerer-se-

á a compreensão da reação de combustão do álcool etílico (C2H5OH), materializada 

através da seguinte equação química balanceada: 2C2H5OH (l) + 7O2 (g)→ 4CO2 (g)+ 

6H2O. Apenas compreendendo a lógica do rearranjo dos átomos, nas diversas 

equações químicas, o aluno resolverá a tarefa. O suporte teórico utilizado para 

resolver essa tarefa é o mesmo das tarefas anteriores. 

As tarefas analisadas em Masterton & Slowinski & Stanitski (1990) são 

similares e solicitam do estudante o ajuste quantitativo dos coeficientes, dadas as 

equações químicas que representam as transformações. 

 

 

6.2.3. HEIN, M. & ARENA, S. Fundamentos de Química Geral. Rio de Janeiro. 

Editora: Livros Técnicos e Científicos – LTC. 9ª edição. Tradução: Geraldo Gerson 

Bezerra de Souza e Roberto de Barros Faria, 1998. 

 

Exercício 8.1, página143 

Tarefa (t5): Representar a equação química resultante da reação entre o alumínio e 

o oxigênio, produzindo o óxido de alumínio. 
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Técnica (ττττ): Colocar as fórmulas químicas das substâncias reagentes, no caso do Al 

(alumínio)/íon Al 3+e O2; e do produto da reação, no caso o Al2O3, bem como ajustar 

os coeficientes dessas substâncias no âmbito da reação química. 

Tecnologia (θ): Utilização do conhecimento das fórmulas químicas do alumínio 

(Al/Al 3+), oxigênio (O2)e do óxido de alumínio (Al2O3). Em seguida, promoção do 

ajuste dos coeficientes dos reagentes e do produto da reação química, de forma que 

o número de átomos de elementos químicos presentes no estado inicial (reagentes) 

seja igual ao número de átomos no estado final (produto da reação). 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

Os autores propõem essa tarefa objetivando que o aluno coloque a fórmula 

molecular de cada uma das substâncias envolvidas na reação química; explicite seu 

conhecimento a respeito do rearranjo molecular decorrente da combinação do 

alumínio com oxigênio e, ainda, revele como acontece a relação de 

proporcionalidade de átomos de elementos químicos resultantes da combinação das 

duas substâncias (alumínio + oxigênio), ou seja, o ajuste dos coeficientes da 

equação química. 

 A tecnologia utilizada para resolver a tarefa consiste em estruturar, 

corretamente, a fórmula molecular dos reagentes e produtos da reação e, na 

seqüência, fazer a recombinação dos átomos dos elementos químicos das 

substâncias envolvidas na transformação química. Requerer-se-á também que o 

estudante coloque a equação química que representa a reação formação do óxido 

de alumínio devidamente equilibrada: 4Al + 3O2 → 2Al2O3. O conjunto de teorias 

necessário para resolver essa tarefa é formado por: Fórmulas químicas; 

Conservação da massa e da natureza dos elementos; Rearranjo dos átomos durante 

as reações químicas. 

 

Exercício 8.2, página 144 

 

Tarefa (t6): Representar a equação química decorrente da reação entre o hidróxido 

de magnésio e o ácido fosfórico, produzindo o fosfato de magnésio e água. 
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Técnica (ττττ): Colocar as fórmulas químicas das substâncias reagentes, no caso do 

Mg(OH)2 e H3PO4;  e dos produtos da reação química, no caso Mg3(PO4)2 e H2O, 

bem como ajustar os coeficientes das substâncias envolvidas na reação. 

Tecnologia (θ): Utilização do conhecimento das fórmulas químicas do hidróxido de 

magnésio (Mg(OH)2), ácido fosfórico (H3PO4), fosfato de magnésio (Mg3(PO4)2) e da 

água (H2O). Em seguida, promoção do ajuste dos coeficientes dos reagentes e dos 

produtos da reação química, de forma, que o número de átomos de elementos 

químicos presentes no estado inicial (reagentes) seja igual ao número de átomos no 

estado final (produtos da reação). 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

 Os autores propõem essa tarefa objetivando que o aluno coloque a fórmula 

molecular de cada uma das substâncias envolvidas na reação química; explicite seu 

conhecimento a respeito do rearranjo molecular decorrente da combinação do 

hidróxido de magnésio [Mg(OH)2] com o acido fosfórico [H3PO4] produzindo o fosfato 

de magnésio [Mg3 (PO4)2]  e água [H2O], e ainda, como se estabelece a relação de 

proporcionalidade existente entre os átomos de elementos químicos que formam os 

reagentes e, os átomos que formam os produtos da reação química. 

 A tecnologia utilizada para resolver a tarefa é similar a usada na tarefa 

anterior (t5). A diferença reside na equação química fornecida. Requerer-se-á, nesse 

caso, que o estudante estruture a equação química de neutralização de um ácido 

por uma base, representada pela equação balanceada: 3Mg(OH)2  +  2H3PO4 → Mg3 

(PO4)2+ 6H2O. O bloco de teorias utilizado para resolver a tarefa é o mesmo da 

tarefa anterior. 

As tarefas analisadas em Hein & Arena (1998) são semelhantes e solicitam 

do estudante além do ajuste quantitativo dos coeficientes, dadas as equações 

químicas que representam as transformações, a estruturação da fórmula química 

dos reagentes e produtos das reações químicas. 

 

 

6.2.4. BROWN, T. L. & BURSTEN, B. E. & LEMAY, H. E Química: Ciência Central. 

Rio de Janeiro. Editora: Livros Técnicos e Científicos - LTC. 7ª edição. Tradução: 

Horácio Macedo, 1999. 
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Exercício 3.3, página 62 

 

Tarefa (t7): Balancear as equações químicas de um bloco com sete equações, 

determinando os coeficientes que estão faltando.  

Técnica (ττττ): Ajustar os coeficientes dos reagentes, no caso o NH4NO3 (s), La2O3 (s) e 

H2O (l), Mg3N2 (s) e H2O (l), NCl3 (aq) e H2O(l), Al(OH)3 (s) e HNO3(aq), C6H6(l)  e O2(g), 

CH3NH2(g) e O2(g); bem como dos produtos, no caso o N2O(g) e H2O(l), La(OH)3(aq), 

Mg(OH)2 (s) e NH3(aq), NH3(aq) e HOCl(aq, Al(NO3)3 e H2O(l), CO2(g) e H2O(l), CO2(g), 

H2O(g) e N2(g), de cada uma das sete equações químicas apresentadas. 

Tecnologia (θ): Promover o ajuste dos coeficientes de reagentes e produtos da 

seqüência de equações químicas, de forma que o número de átomos/íons presentes 

no estado inicial da reação (reagentes) seja igual ao número de átomos no estado 

final (produtos da reação), ou seja, aplicar a Lei da conservação da massa e da 

natureza dos elementos. 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

Os autores propõem essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante 

revele seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular que acontece entre os 

átomos de elementos químicos de reagentes e de produtos da reação, bem como 

revele, através da colocação dos coeficientes, a relação de proporcionalidade que se 

estabelece entre os átomos formadores dos reagentes e dos produtos das sete 

reações que constituem a tarefa. 

 A tecnologia utilizada para resolver a tarefa consiste no entendimento de que 

nas reações químicas acontece o reagrupamento dos átomos de elementos 

químicos envolvidos na transformação; e que, mesmo rearranjados, o número de 

átomos de elementos químicos presentes nas substâncias reagentes é igual aquele 

encontrado nas substancias produzidas durante a transformação química. Requerer-

se-á do estudante a compreensão de que a decomposição do nitrato de amônio dará 

a seguinte equação química balanceada: NH4NO3 (s) → N2O (g) + 2H2O (l). Também 

será necessária a compreensão de que a reação do trióxido de lantânio com água 

dará a seguinte equação: La2O3 (s) + 3H2O (l)→ 2La(OH)3 (aq). ; que a reação do 

nitreto de magnésio com água produzirá hidróxido de magnésio e amônia, conforme 
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a equação química equilibrada: Mg3N2(s) + 6H2O (l) → 3Mg(OH)2(s)  + 2NH3(aq). Ainda 

considerando a seqüência de reações da tarefa, o entendimento de que a reação 

entre o cloreto de nitrogênio e água, dará a seguinte equação química ajustada: 

NCl3(aq) + 3H2O (l)→ NH3(aq) + 3HOCl(aq). Necessitar-se-á também a compreensão de 

que a reação de neutralização que acontece entre o hidróxido de alumínio e o ácido 

nítrico produzirá a seguinte equação química balanceada: Al(OH)3(s)+ 3HNO3(aq) → 

Al(NO3)3(aq) + 3H2O(l);  que a reação de combustão do benzeno produzirá a seguinte 

equação: 2C6H6(l) + 15O2(g) → 12CO2(g) + 6H2O(l). E finalmente a compreensão de 

que a combustão da metilamina produzirá a seguinte equação: 4CH3NH2(g) + 9O2 (g) 

→ 4CO2(g) + 10H2O(g) + 2N2(g). O conjunto de teorias necessário para resolver a 

tarefa é formado por: Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

Exercício 3.9, página 63 

 

Tarefa (t8): Balancear os coeficientes da seqüência de equações químicas e, 

posteriormente, classificá-las em reações de combustão, combinação e 

decomposição. 

Técnica (ττττ): Promover o ajuste dos coeficientes da seqüência de equações químicas 

e em seguida, considerando a posição dos reagentes e produtos de cada reação, 

indicar as reações de combustão, combinação e decomposição.  

Tecnologia (θ): Utilização dos conceitos de reação de síntese ou combinação, de 

análise ou decomposição e de combustão. Na seqüência ajustar os coeficientes das 

substâncias: C5H6O(l) e O2; H2O2; CaO (S) e H2O (l); Li (s) e N2, que constituem, 

respectivamente, os reagentes das quatro equações químicas. Concluir atividade, 

promovendo o ajuste dos coeficientes dos produtos de reação, no caso do CO2 (g) e 

H2O (g); do H2O (l) e O2 (g); do Ca(OH)2 (aq); e do Li3N (s).  

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas; e classificação das 

reações químicas. 

 

 Os autores objetivam com essa tarefa fazer com que o estudante revele seu 

conhecimento a respeito do balanceamento de equações químicas, bem como 
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classifique as reações químicas listadas na tarefa, segundo três categorias: reação 

de combustão, reação de combinação e reação de decomposição. 

 A tecnologia utilizada pelo estudante para resolver a tarefa consiste no 

entendimento de que as reações químicas ocorrem com o reagrupamento dos 

átomos de elementos químicos envolvidos na transformação; e que, mesmo 

rearranjados, o número de átomos de elementos químicos presentes nas 

substâncias reagentes é igual aquele encontrado nas substancias produzidas 

durante a transformação química. E também a compreensão de que os coeficientes 

de reagentes e produtos devem estar devidamente equilibrados. Esse bloco ainda 

consiste no entendimento de que as reações de combustão ocorrem quando uma 

substância reage com oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico e água, conforme 

a equação química ajustada, 2C5H6 (l)+ 13O2 (g)→ 10CO2 (g)+ 6H2O (l). No 

entendimento de que as reações de decomposição ocorrem quando uma substância 

química se decompõe e produz duas ou mais novas substâncias, conforme a 

equação química equilibrada, 2H2O2 (l)→ H2O + O2 (g). Finalmente na compreensão 

de que a reação de síntese ou combinação, acontece quando duas ou mais 

substâncias reagem, produzindo uma única substância química, conforme as 

seguintes equações químicas balanceadas, CaO + H2O → Ca(OH)2; d)6Li(s) + N2 (g) 

→ 2Li3N. O bloco de teorias utilizado para resolver a tarefa é o mesmo da tarefa 

anterior (t7), acrescido do tópico que trata dos tipos de reações químicas 

(classificação). 

As duas tarefas examinadas em Brown; Bursten. & Lemay (1999) possuem 

estrutura bastante similar, pois solicitam o equilíbrio quantitativo dos átomos de 

elementos químicos envolvidos na transformação. A diferença entre as duas reside 

na exigência da classificação das reações em reações de combustão, de 

combinação e decomposição, observada na tarefa t8. Na tarefa t7, por sua vez, é 

fornecida a equação química e solicita-se o ajuste quantitativo dos reagentes e 

produtos da mesma. No que se refere ao conjunto de teorias, a diferença fica por 

conta da exigência da classificação já mencionada na tarefa t8, que irá requerer a 

entrada em cena de pressupostos teóricos que versem sobre classificação das 

reações químicas. 
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6.3. Análise Interpretativa das Atividades (Tarefas, Técnica, Tecnologia e 

Teoria) – no Âmbito do Saber Escolar 

 

Nessa seção analisaremos um conjunto de tarefas selecionado dos três livros 

didáticos de química do ensino médio examinados. No âmbito da análise serão 

observadas as tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, presentes em cinco 

exercícios de cada manual didático. Os exercícios analisados versam sobre 

identificação de transformações, classificação dos tipos de reações químicas, 

representação simbólica das transformações, enquanto equações químicas, e 

balanceamento ou ajuste dos reagentes e produtos dessas equações químicas. A 

referência para a apreciação dos exercícios serão os blocos relacionados ao saber-

fazer, isto é, tarefas e técnicas utilizadas, bem como o bloco do saber mobilizado, ou 

seja, a tecnologia e a teorias exigidas para realização da tarefa. Serão analisadas 

cinco tarefas de cada livro didático. 

 

 

Quadro 09: Tarefas Referentes ao Saber escolar Reação Química dos Livros 

didáticos do Ensino Médio.  

 

 

Tarefas  Autores/Obras 

t1-Dada uma série de fenômenos físicos e 
fenômenos químicos apontar o fenômeno 
químico.  

FELTRE, R. & SETSUO, Y, (1972). 
Química Geral. Editora Moderna. São 
Paulo. 

t2-Estabelecer a diferença entre transformação 
química e transformação física. 

FELTRE, R. & SETSUO, Y, (1972). 
Química Geral. Editora Moderna. São 
Paulo. 

t3-Dada a equação química: CaCO3  → CO2 + 
CaO. Classificar a reação. 

FELTRE, R. & SETSUO, Y, (1972). 
Química Geral. Editora Moderna. São 
Paulo. 

t4-Escrever e balancear as equações que 
traduzem as neutralizações, total e parcial (se 
houver) nos seguintes casos (mencionar também 
os nomes dos sais formados).  

FELTRE, R. & SETSUO, Y, (1972). 
Química Geral. Editora Moderna. São 
Paulo. 

t5-Escrever as equações representativas de uma 
seqüência de cinco reações químicas. 

FELTRE, R. & SETSUO, Y, (1972). 
Química Geral. Editora Moderna. São 
Paulo. 
 

t6-Dentre uma seqüência de transformações que 
acontecem com mudança de cor, identificar a 
reação química. 

FELTRE, R. (1994). Química. Editora 
Moderna. 4ª edição. Volume 1 (química 
geral). São Paulo. 
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t7-Dado um grupo de reações químicas, 
classificá-las na seguinte seqüência: síntese, 
análise, simples troca e dupla troca. 

FELTRE, R. (1994). Química. Editora 
Moderna. 4ª edição. Volume 1 (química 
geral). São Paulo. 

t8-Dada uma seqüência com três reações 
químicas: I)N2 + 3H2→2NH3; II) CaCO3 → CaO + 
CO2; III) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4, classifique-as. 

FELTRE, R. (1994). Química. Editora 
Moderna. 4ª edição. Volume 1 (química 
geral). São Paulo. 
 

t9-Indicar o reagente que completa reação, como 
reagente, com o Na2SO4 produzindo BaSO4 e 
NaBr. 

FELTRE, R. (1994). Química. Editora 
Moderna. 4ª edição. Volume 1 (química 
geral). São Paulo. 

t10-completar as reações químicas com seus 
respectivos produtos de reação, caso estas 
sejam possíveis: a)CO2 + NaOH → ? b)SO3 + 
HCl →?; c)Al2O3 + H2SO4 → ?; d)CO + KOH → ?; 
e)MgO + HCl →?; f)Fe2O3 + HCl →?; g)Na2O2 
+NaOH →?; h)K2O + H2SO4 →?; i) K2O2 + H2SO4 

→?;j)KO2 + H2SO4 →?. 

FELTRE, R. (1994). Química. Editora 
Moderna. 4ª edição. Volume 1 (química 
geral). São Paulo. 

t11-Dadas seis situações em que acontecem 
fenômenos físicos e químicos, indicar o 
fenômeno químico.  

FELTRE, R. (2004). Química. Editora 
Moderna. Volume1, 5ª ed. São Paulo 

t12-Dada uma seqüência com cinco 
transformações em que se observa mudança de 
cor, identifique aquela que não representa uma 
reação química. 

FELTRE, R. (2004). Química. Editora 
Moderna. Volume1, 5ª ed. São Paulo 

t13-Dada uma seqüência de transformações: 
I)H2O(s) → H2O(l); II)CaCO3(ação da chuva 
ácida)→CaSO4; III) Fe (corrosão) → Fe2O3. 
nH2O, diferenciar as transformações físicas e as 
reações químicas. 

FELTRE, R. (2004). Química. Editora 
Moderna. Volume1, 5ª ed. São Paulo 

t14-Classificar as reações químicas, dadas 

equações que as representam simbolicamente. 

FELTRE, R. (2004). Química. Editora 
Moderna. Volume1, 5ª ed. São Paulo 

t15-Dadas as equações: 

(I)CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl 

(II)CuSO4 + 2NaOH→Cu(OH)2 + Na2SO4 

(III)Cu(OH)2→CuO + H2O.  

Classificar a reação equacionada e o nome do 
composto assinalado em negrito 

FELTRE, R. (2004). Química. Editora 
Moderna. Volume1, 5ª ed. São Paulo 

 

 

6.3.1. FELTRE, R & SETSUO, Y. Química Geral. São Paulo. Editora Moderna. 2ª 

edição, 1972. 

 

Exercício 13, página 20  

 

Tarefa (t1): Dada uma série de fenômenos físicos e fenômenos químicos apontar o 

fenômeno químico.  
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Técnica (ττττ): Identificar as características dos fenômenos químicos e dos fenômenos 

físicos, apontando, dentre os fenômenos listados, aquele que é considerado 

fenômeno químico. 

Tecnologia (θ): O entendimento de que os fenômenos químicos acontecem 

ocasionando mudanças na estrutura da matéria, enquanto que fenômenos físicos 

ocorrem sem alterar a estrutura da matéria. 

Teoria (Θ): Conceitos de transformação química e de transformação física. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o estudante diferencie, dentre os 

fenômenos listados, aquele que representa o fenômeno químico. Mesmo solicitando 

que o estudante aponte somente o fenômeno químico, este será obrigado a recorrer 

aos conceitos de fenômeno químico e fenômeno físico para poder diferenciá-los. 

 A tecnologia utilizada para justificar a técnica e resolver a tarefa consiste no 

entendimento de que nos fenômenos químicos ocorre alteração na estrutura da 

matéria, como acontece, por exemplo, na digestão dos alimentos. Nos fenômenos 

físicos, por sua vez, não acontecem modificações na estrutura da matéria, ou seja, 

ao tirar uma fotografia, acender uma lâmpada e escrever no papel, não se altera a 

estrutura da matéria. Por isso, esses eventos são classificados como fenômenos 

físicos. Apenas compreendendo esses dois conceitos o estudante poderá resolver a 

tarefa proposta. O conjunto de teorias utilizado para resolver a tarefa é composto 

pelos conceitos de transformação química e transformação física. 

 

Exercício 55, página 58 

 

Tarefa (t2): Estabelecer a diferença entre transformação química e transformação 

física. 

Técnica (ττττ): analisar comparativamente os conceitos de transformação química e 

transformação física, apontando em que aspectos elas diferem.  

Tecnologia (θ): Entendimento de que as transformações químicas acontecem 

ocasionando mudanças na estrutura da matéria, enquanto que as transformações 

físicas ocorrem sem alterar a estrutura da matéria. 

Teoria (Θ): Conceitos de transformação química e de transformação física. 
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O autor propõe essa tarefa com a intenção de fazer com que o estudante 

explicite, por escrito, as diferenças existentes entre a transformação química e a 

transformação física. Ao solicitar que se estabeleça a diferença entre as duas 

categorias de transformações, obriga-se o aluno a recorrer aos conceitos de 

transformação química e transformação física. Nessa tarefa, porém não são dadas 

situações em que estejam acontecendo transformações químicas e físicas, como 

ocorre na tarefa anterior (t1). 

A tecnologia utilizada para justificar a técnica e resolver a tarefa acima 

consiste na compreensão de que as transformações químicas ocorrem com 

mudanças na estrutura da matéria, enquanto que as transformações físicas 

acontecem sem modificar a estrutura da matéria. Apenas compreendendo esses 

dois conceitos aluno poderá estabelecer as diferenças existentes entre os dois tipos 

de transformação e resolver a tarefa proposta, ou seja, explicitar por escrito a 

diferença entre transformação química e transformação física. O conjunto de teorias 

necessário para resolver a tarefa é composto pelos conceitos de transformação 

química e transformação física. 

 

Exercício 179, página168 

 

Tarefa (t3): Dada a equação química: CaCO3  → CO2 + CaO. Classificar a reação. 

Técnica (ττττ): Analisando as alternativas propostas, indicar aquela que corresponde à 

reação de decomposição ou desdobramento. 

Tecnologia (θ): Entendimento de que nas reações químicas de decomposição ou 

análise, uma substância química se decompõe formando duas ou mais novas 

substâncias. 

Teoria (Θ): Classificação das reações químicas a partir da complexidade das 

substancias envolvidas (síntese; análise ou decomposição; deslocamento ou 

substituição; e dupla troca). 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o estudante reconheça a 

representação simbólica da reação de análise ou decomposição. Espera-se, nesse 

caso, que o estudante recorra ao conceito de reação de decomposição e a sua 

forma de representação para poder resolver a tarefa. A técnica utilizada consiste em 

analisar a estrutura da reação (o modo como estão dispostos reagentes e produtos), 
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a partir desse exame, indicar classificação da reação, isto e, classificá-la como 

decomposição ou análise. 

 A tecnologia utilizada para justificar a técnica e resolver a tarefa consiste no 

entendimento de que reações químicas de decomposição ou análise acontecem 

quando uma substância química se decompõe formando duas ou mais novas 

substâncias. E que tais equações são representadas de modo que uma substância 

A se decomponha e produza duas ou mais substâncias B, C, D, segundo a equação: 

A → B + C + D. Apenas compreendendo esse conceito e a relação quantitativa 

existente entre os átomos envolvidos na reação química, o estudante poderá 

resolver a tarefa. O conjunto de teorias necessário para resolver a tarefa é 

composto: Classificação das reações químicas a partir da complexidade das 

substancias envolvidas (síntese; análise ou decomposição; deslocamento ou 

substituição; e dupla troca). 

 

Exercício 184 pagina 178 

 

Tarefa (t4): Escrever e balancear as equações que traduzem as neutralizações, total 

e parcial (se houver), mencionar também os nomes dos sais formados.  

Técnica (ττττ): Escrever a fórmula molecular dos reagentes e indicar os produtos das 

reações químicas. Em seguida classificar as reações em neutralização total e 

parcial, observando o ajuste dos coeficientes dos reagentes e produtos de cada 

reação, bem como colocando o nome do sal formado em cada uma das reações. 

Tecnologia (θ): Entendimento daquelas reações que se configuram apenas como 

neutralização total, como caso da alternativa (a), KOH + HNO3  → KNO3 + 2H2O, em 

que o sal formado é o nitrato de potássio. Compreensão das reações que 

acontecem com neutralização total e parcial, ao mesmo tempo, que correspondem, 

respectivamente, as alternativas (b), (c) e (d), segundo as equações; (b1)2LiOH + 

H2SO3 → Li2SO3 + 2H2O, neutralização total com o sal formado sendo o sulfito de 

lítio; (b2) LiOH + H2SO3 → LiHSO3 + H2O, neutralização parcial com sal formado 

sendo o sulfito ácido de lítio; (c1)3NH4OH + H3PO4 → (NH4)3PO4 + 3H2O, 

neutralização total com sal formado sendo o ortofosfato de amônio;  (c2)NH4OH + 

H3PO4 →(NH4)H2PO4 + H2O, neutralização parcial com sal formado sendo o 

ortofosfato diácido de amônio; (c3) NH4OH + H3PO4 →(NH4) 2HPO4 + H2O, 

neutralização parcial com sal formado sendo o ortofosfato monoácido de amônio; 
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(d1)4NaOH + H4 [Fe(CN)6]  → Na4[Fe(CN)6] + 4H2O, neutralização total com sal 

formado sendo o ferrocianeto de sódio; (d2)NaOH + H4 [Fe(CN)6]  → NaH3[Fe(CN)6] 

+ H2O, neutralização parcial com o sal formado sendo o ferrocianeto triácido de 

sódio; (d3)2NaOH + H4 [Fe(CN)6] → Na2H2[Fe(CN)6] + 2H2O, neutralização parcial e 

sal formado é o ferrocianeto diácido de sódio; (d4)3NaOH + H4 [Fe(CN)6] → 

Na3H[Fe(CN)6] + 3H2O, neutralização parcial com o sal formado sendo o ferrocianeto 

monoácido de sódio. 

Teoria (Θ): fórmulas químicas; conservação da massa e da natureza dos elementos; 

rearranjo dos átomos durante as reações químicas; e conceitos de neutralização, 

neutralização total, neutralização parcial.  

 

O autor propõe essa tarefa com objetivo de fazer com que o estudante revele 

seu conhecimento a respeito do rearranjo molecular que ocorre durante a reação 

química de neutralização, explicite as neutralizações parciais e totais, indique a 

relação de proporcionalidade existente entre os átomos constituintes de reagentes e 

os átomos dos produtos de cada reação, evidenciada no ajuste da equação química, 

bem como indique o nome dos sais formados em cada reação. A técnica consiste na 

estruturação da fórmula molecular de reagentes e produtos das reações, seguido da 

classificação das reações em neutralização total e parcial, bem como no ajuste 

quantitativo dos coeficientes de cada equação química. 

 A tecnologia utilizada para dar sustentação à tarefa pauta-se nos seguintes 

princípios: o entendimento de que nas reações químicas de neutralização total ou 

parcial acontece o reagrupamento dos átomos de elementos químicos envolvidos na 

reação; e que, mesmo rearranjados, o número de átomos de elementos químicos 

presentes nas substâncias reagentes é exatamente igual aquele encontrado nas 

substancias produzidas na reação química. Compreensão de que a reação que se 

configura como de neutralização está presente na alternativa (a): KOH + HNO3  → 

KNO3 + 2H2O; e que as reações de neutralização total e parcial, respectivamente, 

aparecem nas alternativas (b), (c) e (d), segundo as seguintes equações: 2LiOH + 

H2SO3 → Li2SO3 + 2H2O; LiOH + H2SO3 → LiHSO3 + H2O; NH4OH + H3PO4 → 

(NH4)3PO4 + 3H2O;  NH4OH + H3PO4 →(NH4)H2PO4 + 3H2O; 4NaOH + H4 [Fe(CN)6]  

→ Na4[Fe(CN)6] + 4H2O; 

NaOH + H4 [Fe(CN)6]  → NaH3[Fe(CN)6] + H2O; 2NaOH + H4 [Fe(CN)6] → 

Na2H2[Fe(CN)6] + 2H2O; 3NaOH + H4 [Fe(CN)6] → Na3H[Fe(CN)6] + 3H2O. O 



 169 

conjunto de teorias necessário para resolver a tarefa é formado por: fórmulas 

químicas; conservação da massa e da natureza dos elementos; rearranjo dos 

átomos durante as reações químicas; e pelos conceitos de neutralização, 

neutralização total, neutralização parcial.  

 

Exercício197, página 200  

 

Tarefa (t5): Escrever as equações representativas de uma seqüência de cinco 

reações químicas. 

Técnica (ττττ): Observados os nomes das substâncias reagentes e produtos da 

reação, escrever a fórmula molecular de cada uma delas, bem como os coeficientes 

das equações químicas ajustadas (balanceadas). 

Tecnologia (θ): Entendimento de como são estruturadas as equações químicas 

representativas de uma seqüência de reações químicas, considerando a fórmula 

molecular das substâncias participantes da transformação e o ajuste dos 

coeficientes das equações, segundo a seqüência: (a)Zn + H2SO3 →  ZnSO3  + H2  ↑ ; 

(b) BaO + H2S → BaS + H2O; (c)Cr2O3 + 6HCl → 2Cr(ClO3)3 + 3H2O; (d)2Al + 

6CH3COOH → 2Al(CH3COO)3 +3 H2  ↑; (e) SnO2 + 4HBr → SnBr4 + 2H2O. 

Teoria (Θ): formulas químicas; conservação da massa e da natureza dos elementos; 

rearranjo dos átomos durante as reações químicas; representação das equações 

químicas. 

 

O autor propõe essa tarefa com a intenção de fazer com que o estudante 

evidencie seu conhecimento a respeito da combinação que ocorre entre os átomos 

de elementos químicos constituintes de reagentes e os átomos de elementos 

químicos formadores dos produtos das reações químicas, constantes na atividade; e 

também, revele a proporção correta (ajustada) manifestada entre esses átomos 

durante a transformação. A técnica a ser utilizada consiste em colocar a fórmula 

molecular das substâncias reagentes e produtos e, em seguida, promover o ajuste 

quantitativo dos coeficientes dos reagentes e produtos da reação química. 

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

compreensão de que nas reações químicas ocorre o reagrupamento dos átomos de 

elementos químicos constituintes dos reagentes, de modo a formar novas 

substâncias, conhecidas como produtos da reação.  Esse bloco consiste também no 



 170 

reconhecimento da proporção existente entre os átomos formadores dos reagentes 

e dos produtos da reação, ou seja, do ajuste quantitativo dos átomos na 

transformação química. Desse modo, é necessário que o estudante estruture e 

ajuste as seguintes equações químicas: a) Zn + H2SO3 → ZnSO3 + H2; b) BaO + H2S 

→ BaS + H2O; c) Cr2O3 + 6HClO3→ 2Cr(ClO3)3 + 3H2O; d) 2Al + CH3COOH → 

2Al(CH3COO)3 + 3H2; e) SnO2 + 4HBr → SnBr4 + 2H2O. Apenas compreendendo 

como são estruturadas as reações acima e a relação quantitativa existente entre os 

átomos envolvidos nas reações químicas, o estudante poderá resolver a tarefa. O 

conjunto de teorias necessário para resolver a tarefa é formado por: fórmulas 

químicas; conservação da massa e da natureza dos elementos; rearranjo dos 

átomos durante as reações químicas; representação das equações químicas. 

 

 

6.3.2. FELTRE, R. Química. São Paulo. Editora Moderna. 4ª edição. Volume 1 

(Química Geral), 1994. 

 

Exercício 41, página 40 

 

Tarefa (t6): Dentre uma seqüência de transformações que acontecem com mudança 

de cor, identificar a reação química. 

Técnica (ττττ): Diferenciar mudanças de coloração indicativas de reação química 

daquelas presentes em transformações físicas. 

Tecnologia (θ) Entendimento da mudança de coloração enquanto resultado de 

transformação da matéria (composição das substâncias), diferindo das alterações 

físicas evidenciadas em transformações físicas, ou seja, em que não ocorrem 

mudanças na composição das substâncias. 

Teoria (Θ): conceitos de transformação química e transformação física. 

  

O autor propõe essa tarefa objetivando que o estudante identifique, dentre 

uma serie de transformações, a transformação química. A técnica a ser utilizada 

consiste em, observadas as diversas situações de mudança de coloração, identificar 

aquela transformação em que a modificação da coloração altera a constituição 

química da substância. 
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 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa sustenta-se 

na compreensão de que as mudanças de coloração, que ocorrem durante as 

transformações químicas, implicam numa mudança na estrutura da matéria, ou seja, 

no fato de moléculas serem quebradas e seus átomos se reagruparem formando 

novas moléculas. Nas transformações físicas, por sua vez, a mudança de coloração 

constatada não modifica a estrutura da matéria, pois as moléculas das substâncias 

permanecem estruturalmente intactas. Apenas compreendendo tais conceitos o 

estudante poderá resolver a tarefa. A teoria utilizada para resolver a tarefa consiste 

na compreensão de que o sistema muda de cor ao ocorrer alteração na composição 

da substância, ou seja, que acontece modificação na coloração acompanhada de 

alteração na composição da matéria durante a reação química. 

 

Exercício 5, página 254 

 

Tarefa (t7): Dado um grupo de reações químicas, classificá-las segundo a seguinte 

seqüência: síntese, análise, simples troca e dupla troca. 

Técnica (ττττ): Saber reconhecer como se estruturam as reações de síntese, 

decomposição, simples troca e dupla troca para indicar a seqüência correta. 

Tecnologia (θ): Entendimento de que nas reações de analise ou decomposição, 

uma substância produzirá duas ou mais novas substancias; nas reações de síntese, 

por sua vez, duas ou mais substancias reagirão produzindo uma nova substância 

química. Compreensão de que nas reações de simples troca, uma substância 

simples reage com uma substância composta e desloca desta, uma nova substância 

também simples. Já nas reações de dupla troca duas substâncias compostas 

reagem, permutando entre si dois elementos ou radicais, originando dois novos 

compostos. 

Teoria (Θ): Conceitos de reação de síntese, decomposição, simples troca e de 

dupla troca. 

 

 O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno reconheça como são 

classificadas as reações químicas presentes na atividade; bem como considere sua 

estruturação, diferenciando-as e ordenando-as segundo a seqüência proposta na 

tarefa, isto é: reação de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. A 
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técnica a ser utilizada consiste no conhecimento como se estruturam as reações de 

síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca, e dupla troca, 

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

compreensão de que reações de síntese acontecem quando duas ou mais 

substancias químicas combinam-se, originando uma nova substância, caso que 

ocorre na situação IV– N2 + 3H2 → 2NH3; que as reações de análise, por sua vez, 

acontecem quando uma única substância se decompõe produzindo duas ou mais 

novas substâncias químicas, como acontece na situação III-2NaNO3 → 2NaNO2 + 

O2. Entendimento de que as reações de simples troca ocorrem quando uma 

substância simples reage com uma substância composta e desloca desta última, 

uma nova substância simples, como ocorre na situação I- Zn + Pb(NO3)2 → 

Zn(NO3)2  + Pb; e, ainda que as reações de dupla troca acontecem quando duas 

substâncias compostas reagem, permutando, entre si dois elementos ou radicais e 

originam duas novas substâncias químicas, como acontece na situação II-FeS + 

2HCl→ FeCl2 + H2S. Apenas recorrendo aos conceitos de equações descritos 

acima, o estudante resolverá a tarefa. O conjunto de teorias utilizado para resolver a 

tarefa consiste nos seguintes conceitos: reação de síntese ou adição; reação 

decomposição ou análise; reação de simples troca; e reação de dupla troca. 

 

Exercício 6, página 254 

 

Tarefa (t8): Dada uma seqüência com três reações químicas, classificá-las. 

Técnica (ττττ): Classificar as reações de síntese ou adição e a reação de 

decomposição, dadas as equações químicas que representam as reações químicas. 

Tecnologia (θ): Entendimento de que nas reações de analise ou decomposição, 

uma substância originará duas ou mais, novas substancias. Nas reações de síntese, 

duas ou mais substancias combinar-se-ão, dando origem a uma nova substância 

química. 

Teoria (Θ): reações de síntese ou adição; reações de análise ou decomposição. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno classifique as reações de 

síntese ou adição e as reações de análise ou decomposição. A técnica a ser 

utilizada consiste em, fornecido um conjunto em que aparecem duas reações de 

síntese ou adição e uma reação de análise, classificar a série de reações segundo a 
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seqüência, (I) síntese, (III) síntese e (II) decomposição, que corresponde à resposta 

correta. 

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

compreensão de que reações de síntese acontecem quando duas ou mais 

substancias químicas combinam-se, originando uma nova substância, como 

acontece nas situações: I)N2 + 3H2→2NH3 e III) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4; enquanto 

que a reação de análise ou decomposição acontece quando uma única substância 

se decompõe, produzindo duas ou mais novas substâncias químicas; como ocorre 

na situação II) CaCO3 → CaO + CO2. Nesse caso o estudante terá que recorrer aos 

conceitos e equações descritas acima para realizar a tarefa. O conjunto de teorias 

utilizado para resolver a tarefa é constituído pelos conceitos de reação de síntese ou 

adição e reação de decomposição ou análise. 

 

Exercício 22, página 260 

 

Tarefa (t9): Indicar o reagente que completa reação com Na2SO4 produzindo BaSO4 

e NaBr. 

Técnica (ττττ): Observar na reação, os produtos formados (BaSO4 e NaBr) e a partir do 

reagente indicado (Na2SO4), considerando as alternativas postas, apontar a 

substância que reage com o  Na2SO4. 

Tecnologia (θ): Entendimento de que o composto que completa a reação química, 

dentre as alternativas, é o brometo de bário, pois o cátion do Ba2+ do brometo irá 

combinar-se com o ânion (SO4
2-), formando o BaSO4;e o ânion Br- do brometo, 

combinar-se-á com o cátion (Na+), produzindo o NaBr. 

Teoria (Θ): Formulas químicas; conservação dos elementos na reação química. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno reconheça qual a 

substância que completa a reação que acontece com o sulfato de sódio (Na2SO4), 

produzindo o sulfato de bário (BaSO4) e o brometo de sódio (NaBr). A técnica a ser 

utilizada consiste em observar as substâncias produtos da reação e, a partir deles e 

do reagente fornecido, indicar o reagente que completa a reação.  

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

compreensão de que o reagente que está faltando é o brometo de bário (BaBr2), 

pois o cátion do Ba2+ do brometo irá combinar-se com o ânion (SO4
2-), do sulfato de 
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sódio (Na2SO4), formando o BaSO4; e o ânion Br- do brometo irá combinar-se com o 

cátion (Na+), do sulfato de sódio (Na2SO4), produzindo o NaBr. Apenas 

compreendendo a recombinação de íons que acontece no domínio dessa reação 

química, o estudante será capaz de resolver a tarefa. O conjunto de teorias utilizado 

para resolver a tarefa consiste nos seguintes conceitos: conservação da massa e da 

natureza dos elementos químicos; e formulas químicas. 

 

Exercício 95, página 240  

 

Tarefa (t10): Completar as reações químicas abaixo, com os respectivos produtos de 

reação, caso estas sejam possíveis: a)CO2 + NaOH → ? b)SO3 + HCl →?; c)Al2O3 + 

H2SO4 → ?; d)CO + KOH → ?; e)MgO + HCl →?; f)Fe2O3 + HCl →?; g)Na2O2 

+NaOH →?; h)K2O + H2SO4 →?; i) K2O2 + H2SO4 →?;j)KO2 + H2SO4 →?. 

Técnica (ττττ): Observar, dentre as equações dadas, quais são as reações possíveis, 

estruturando as substâncias produtos de cada uma delas.  

Tecnologia (θ): Localização das transformações que não se processam, no caso as 

reações entre: SO3 e HCl, item (b); CO e KOH, item (d); Na2O2 e NaOH, item (g). Em 

seguida estruturar as reações que se processam com seus respectivos coeficientes 

ajustados (balanceados), no caso, os itens: (a) CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O; (c) 

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O; (e) MgO  + 2HCl → MgCl2 + H2O; (f) Fe2O4 + 

8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O; (h) K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O; (i) K2O2 + H2SO4 

→ K2SO4 + H2O2; e (j) 2KO2 + H2SO4 → K2SO4 + H2O2 + O2. 

Teoria (Θ): Fórmulas químicas; Conservação da massa e da natureza dos 

elementos; Rearranjo dos átomos durante as reações químicas. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno estruture, dentre as 

diversas possibilidades de transformação, aquelas reações químicas que são 

possíveis. Ele fornece uma seqüência em que aparecem dez possibilidades de 

reação (combinação), nessas possíveis reações, aparecem apenas os reagentes e 

solicita-se que as mesmas sejam completadas. A técnica a ser utilizada consiste em 

observar quais serão as reações possíveis e, em seguida, estruturar a formula 

molecular das substâncias produzidas em cada uma das reações químicas. 

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

indicação daquelas reações que são possíveis, seguido da estruturação dos 
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produtos de cada uma das reações possíveis, com respectivos coeficientes tanto em 

reagentes, como em produtos, no caso, os itens: a) CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + 

H2O; c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O; e) MgO  + 2HCl → MgCl2 + H2O; f) 

Fe2O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O; h) K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O; i) K2O2 + 

H2SO4 → K2SO4 + H2O2; e j) 2KO2 + H2SO4 → K2SO4 + H2O2 + O2. Na seqüência da 

tarefa localizar aquelas reações que não se processam, isto é, as reações entre: 

SO3 e HCl, item 'b'; CO e KOH, item 'd'; Na2O2 e NaOH, item 'g'. O conjunto de 

teorias utilizado para resolver a tarefa é constituído por: fórmulas químicas; 

conservação da massa e da natureza dos elementos; e rearranjo dos átomos 

durante as reações químicas. 

 

 

6.3.3. FELTRE, R. Química. São Paulo. Editora Moderna. 5ª edição revisada e 

ampliada. Volume 1(química geral), 2004.  

 

Exercício 59, pág. 81 

 

Tarefa (t11): Dadas seis situações em que acontecem fenômenos físicos e químicos, 

indicar o fenômeno químico.  

Técnica (ττττ): Associação da transformação física à conservação da substância 

envolvida no fenômeno; e o fenômeno químico ou reação química a modificação na 

composição da substância. 

Tecnologia (θ): Recorrer ao conceito de fenômenos químicos, ou seja, 

transformações que ao ocorrerem modificam a estrutura da matéria; e também ao 

conceito de fenômeno físico, isto é, transformações que não modificam a estrutura 

da matéria. Considerando em ambos os casos a manifestação de aspectos 

macroscópicos. 

Teoria (Θ): Conceitos de transformação física e de transformação química. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno diferencie os fenômenos 

químicos dos fenômenos físicos, fornece para isso o conceito de fenômeno químico 

ou reação química. A técnica a ser utilizada consiste em, observadas as situações 

em que são evidenciadas transformações químicas e transformações físicas, 
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diferenciar aquelas consideradas químicas, daquelas avaliadas como 

transformações físicas.  

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

análise das situações a partir do entendimento de que os fenômenos químicos 

modificam a estrutura da matéria, ou seja, do fato das moléculas serem quebradas e 

seus átomos se reagruparem formando novas moléculas. Os fenômenos físicos, por 

sua vez, não alteram a estrutura da matéria, pois as moléculas das substâncias 

permanecem estruturalmente intactas. A apreciação dos fenômenos irá amparar-se 

em aspectos macroscópicos das transformações dadas. São apontadas como 

transformações químicas ou reações químicas, as alternativas: (a) A combustão do 

álcool ou gasolina nos motores dos automóveis; (c) A queima do gás de cozinha; (e) 

A formação da ferrugem sobre uma peça de ferro deixada ao relento; (f) A 

respiração animal. As alternativas (b), precipitação das chuvas e (d), formação de 

gelo dentro de um refrigerador, configuram-se como fenômenos físicos. O conjunto 

de teorias utilizado para resolver a tarefa é formado pelos conceitos de 

transformação química e transformação física. 

 

Exercício 60, pág. 81  

 

Tarefa (t12): Dada uma seqüência com cinco transformações em que se observa 

mudança de cor, identifique aquela que não representa uma reação química. 

Técnica (ττττ): Observar se a mudanças de coloração são oriundas de modificações na 

composição da substância (estrutura da matéria) ou se tais mudanças não afetam as 

moléculas que, estruturalmente, permanecem intactas. 

Tecnologia (θ): Entendimento de que reações químicas ocorrem com modificação 

na cor das substâncias envolvidas no fenômeno, em virtude da modificação na 

estrutura da matéria, com conseqüente formação de outra(s) substância(s). E 

também que mudanças de coloração nas transformações físicas não alteram a 

composição da matéria. 

Teoria (Θ): conceitos de transformação física e de transformação química. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno diferencie os fenômenos 

químicos dos fenômenos físicos, mesmo considerando que em todas as situações 

observadas aconteça mudança de coloração. A técnica a ser utilizada consiste em 
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observar, no âmbito das situações fornecidas, se as modificações da coloração 

decorrem de alterações na estrutura da matéria ou não, ou seja, afetam ou não a 

estrutura molecular das substâncias.  

A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste na 

análise das situações a partir do entendimento de que as mudanças de coloração 

são evidências de transformação química nas alternativas: (a) o bombril úmido 

passa, com o tempo, de acinzentado para avermelhado; (c) fotografia colorida 

exposta ao sol se desbota; (d) água sanitária descora uma calça jeans; e (e) uma 

banana cortada escurece com passar do tempo. Nessas situações ocorre alteração 

na estrutura da matéria, ou seja, moléculas são quebradas e seus átomos são 

rearranjados em novas moléculas. Enquanto que na alternativa (b), registrando o 

filamento de uma lâmpada acesa passando de cinza para amarelo esbranquiçado, 

temos uma transformação física, pois apesar da mudança de coloração, não ocorre 

alteração na estrutura da matéria. O conjunto de teorias utilizado para resolver a 

tarefa é formado pelos conceitos de transformação química e transformação física. 

 

Exercício 61, pág. 81 

 

Tarefa (t13): Dada uma seqüência de transformações: I)H2O(s) → H2O(l); 

II)CaCO3(ação da chuva ácida)→CaSO4; III) Fe (corrosão) → Fe2O3. nH2O, 

diferenciar as transformações físicas e as reações químicas. 

Técnica (ττττ): Observar nas equações fornecidas, se ocorre conservação da estrutura 

molecular da substância (transformação física), ou se a estrutura molecular da 

substância dada é alterada durante a transformação (reações químicas). 

Tecnologia (θ): Reações químicas, representadas simbolicamente, revelam a 

modificação na estrutura molecular das substancias, que são quebradas e seus 

átomos se reagrupam formando novas moléculas; enquanto que fenômenos físicos 

as moléculas permanecem estruturalmente intactas.  

Teoria (Θ): conceitos de transformação química e física; representação simbólica 

das transformações. 

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno diferencie os fenômenos 

químicos ou reações químicas dos fenômenos físicos. Para isso fornece três 

equações, representando, respectivamente, a passagem da água do estado sólido 
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para o liquido; a transformação mármore em gesso; e a formação da ferrugem.       A 

técnica a ser utilizada consiste em observar, no domínio das representações 

simbólicas ou equações fornecidas, se é conservada ou alterada a estrutura 

molecular das substâncias durante as transformações. 

 A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste 

na análise das transformações apresentadas a partir do entendimento dos conceitos 

de transformação física e reação química. Nesse sentido, o estudante deverá 

compreender que a primeira transformação representando a mudança de estado 

físico água, segundo a equação: Gelo [H2O(s)] → Água líquida [H2O(l)], indica a 

ocorrência de uma transformação física, pois não há modificação nas moléculas, 

que continuam sendo moléculas de água. A segunda equação, que representa a 

transformação do mármore (CaCO3) em gesso (CaSO4) pela ação da chuva ácida, 

segundo a equação: CaCO3   (Chuva ácida)    →     CaSO4, indica a existência de uma 

reação química.  A terceira equação, por sua vez, que representa a formação da 

ferrugem: Ferro [Fe] → ferrugem [Fe2O3. nH2O], também indica a ocorrência de uma 

reação química. Nessas duas últimas situações observam-se modificações na 

estrutura das substâncias. Apenas compreendendo esses conceitos o aluno 

chegaria à resposta correta, no caso, a alternativa (b), físico, químico, químico. O 

conjunto de teorias utilizado para resolver a tarefa consiste nos seguintes conceitos: 

transformação química; transformação física; e representação simbólica das reações 

químicas através de equações químicas. 

 

Exercício 10, pag. 297 

 

Tarefa (t14): Classificar as reações químicas, dadas equações que as representam 

simbolicamente. 

Técnica (ττττ): Observação da representação das reações fornecidas e, a partir das 

equações dadas, classificá-las de acordo com o modo como estão dispostos 

reagentes e produtos.  

Tecnologia (θ): Entendimento de que nas reações de síntese, duas ou mais 

substâncias químicas combinam-se e produzem uma nova substância, enquanto nas 

reações de análise, uma substância se decompõe produzindo duas ou mais novas 

substâncias.  
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Teoria (Θ): conceitos de reação química; recombinação de átomos; reação de 

síntese; e reação de análise ou decomposição.  

 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno, ao analisar as duas 

reações químicas, classifique-as de acordo com o modo como estão posicionados 

reagentes e produtos da reação. Desse modo, a técnica a ser utilizada consiste em 

analisar as reações químicas fornecidas e, a partir dessa observação, indicar aquela 

que é classificada como reação de síntese química e aquela que é classificada como 

reação de análise ou decomposição.  

A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste no 

entendimento de que nas reações síntese duas ou mais substâncias combinam-se e 

produzem uma nova substância química, conforme a equação NH3 + HCl → NH4Cl. 

Nas reações de análise, por sua vez, uma substância química decompõe-se 

produzindo duas ou mais novas substâncias, conforme a equação HgO → 2Hg + O2. 

O conjunto de teorias utilizado para resolver a tarefa é composto pelos conceitos de 

reação química; recombinação de átomos; reações de síntese; e reação de analise 

ou decomposição. 

 

Exercício 12. pág.297 

 

Tarefa (t15): Dadas as equações(I)CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl 

                                                     (II)CuSO4 + 2NaOH→Cu(OH)2 + Na2SO4 

                                                     (III)Cu(OH)2→CuO + H2O.  

Classificar a reação equacionada e o nome do composto assinalado em negrito. 

Técnica (ττττ): Observação da representação das reações fornecidas, a partir das 

equações dadas, classificá-las conforme a disposição dos reagentes e produtos da 

reação, e finalizar a tarefa indicando o nome das substâncias formadas.  

Tecnologia (θ): Entendimento de que nas reações de análise, uma substância 

composta decompõe-se produzindo duas ou mais novas substâncias químicas; 

enquanto que nas reações de dupla troca, duas substâncias compostas reagem 

produzindo duas novas substâncias, também compostas. Na seqüência indicar o 

nome dos compostos em negritos, considerando a recombinação dos átomos 

presentes nas equações. 
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Teoria (Θ): conceitos de reação química; recombinação de átomos; reação de 

análise ou decomposição; reação de dupla troca; fórmulas químicas. 

O autor propõe essa tarefa objetivando que o aluno ao analisar as três 

reações químicas, possa classificá-las de acordo com o modo como estão 

posicionados reagentes e produtos da reação, bem como indique o nome das 

substâncias em negrito. A técnica utilizada para resolver a tarefa consiste em 

analisar as equações fornecidas e, a partir das observações, indicar como são 

classificadas as reações, bem como o nome dos produtos destacados em negrito. 

A tecnologia que o aluno deverá lançar mão para resolver a tarefa consiste no 

entendimento de que nas reações de dupla troca, duas substâncias compostas 

reagem e produzem duas novas substâncias compostas, conforme as situações,(I ) 

CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl, e (II) CuSO4 + 2NaOH→Cu(OH)2 + 

Na2SO4.Enquanto que nas reações de análise ou decomposição, uma substância 

composta decompõe-se produzindo duas ou mais novas substâncias, conforme a 

situação(III) Cu(OH)2→CuO + H2O. E que as substâncias em negrito são o sulfato 

de cobre, hidróxido de cobre II, e óxido de cobre. O conjunto de teorias utilizado para 

resolver a tarefa é composto pelos conceitos de recombinação de átomos, fórmulas 

químicas, reação de análise ou decomposição, e reação de dupla troca. 

 

 

6.4. Análise Comparativa das Tarefas Identificadas no Domínio do Saber Sábio 

e do Saber Escolar. 

 

Nessa seção apresentaremos uma análise comparativa dos tipos de tarefas 

examinadas no campo do saber sábio e no âmbito do saber escolar. Serão 

analisadas, então, as aproximações e dissonâncias existentes no conceito de reação 

química, no domínio dos dois saberes, o sábio e o escolar. Tomaremos como 

referencial de análise a organização praxeológica encontrada no domínio do saber 

presente nos livros-texto de química geral, representantes do saber sábio; e na 

esfera dos livros didáticos do ensino médio, representantes do saber escolar. 
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6.4.1 Saber Sábio  

 

A tarefa mais freqüente no domínio do saber sábio examinado (MASTERTON; 

SLOWINSKI, 1990; MAHAN & MYERS, 1995; HEIN & ARENA 1998; BROWN & 

BURSTEN & LEMAY, 1999) é relativa à atividade de balancear ou ajustar os 

coeficientes de equações químicas, dadas as fórmulas químicas das mesmas. Essa 

tarefa aparece em cinco ocasiões, t1, t2, t3, t4, t7. É interessante salientar que a ação 

ajustar a equação química depende do entendimento de como são representadas, 

simbolicamente, as transformações, enquanto equações químicas.  As técnicas 

utilizadas no âmbito das tarefas, t1, t2, t3, t4, t7, consistem em colocar os coeficientes 

numéricos que ajustam quantitativamente o número de átomos de reagentes e 

produtos da reação química. A tecnologia viabilizada para resolver as tarefas acima 

consiste na compreensão de como devem ser posicionados regentes e produtos, 

conforme acontece na tarefa t1, seguido do ajuste dos coeficientes de cada 

substância participante. Nas tarefas seguintes, t2, t3, t4, t7, como as reações já são 

fornecidas, a tecnologia consiste em equilibrar quantitativamente o número de 

átomos de reagentes e produtos da reação, condição para se concretize o 

balanceamento das equações químicas. Desse modo, a atividade de balancear as 

equações químicas virá sempre acompanhada da necessidade do entendimento de 

como se estruturam as equações representantes das transformações químicas, bem 

como da compreensão de que a quantidade dos átomos nos reagentes deve ser 

igual à quantidade de átomos nos produtos da reação. A execução das tarefas que 

envolvem o balanceamento de equações químicas exigirá, então, o entendimento de 

um conjunto de teorias constituído por fórmulas químicas; conservação da massa e 

da natureza dos elementos; e rearranjo dos átomos envolvidos nas reações 

químicas. Desse modo, o conjunto de teorias que os estudantes precisam mobilizar 

para resolver as tarefas, t1, t2, t3, t4, t7, passa, necessariamente, pela compreensão 

das teorias mencionadas acima. 

O segundo grupo de tarefa mais freqüente, diz respeito à atividade de 

estruturar a fórmula química dos componentes da reação química e, em seguida, 

equilibrá-las, ou seja, ajustar os coeficientes de reagentes e produtos da reação. 

Esse tipo de tarefa aparece em duas ocasiões, t5 e t6. A técnica utilizada para 

resolver as tarefas t5 e t6, consiste em colocar as fórmulas estruturais de cada 

substância envolvida na reação e, posteriormente, realizar o ajuste da quantidade de 
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átomos dos reagentes e produtos da transformação, por meio do balanceamento da 

equação química. A tecnologia exigida, nessas tarefas, consiste em estruturar as 

fórmulas das substâncias que constituem as reações químicas, isto é, explicitar a 

como se formula ou se estrutura as substâncias químicas presentes nas duas 

equações, evidenciando como se articulam átomos/íons na formulação de uma 

substância; bem como, o entendimento da teoria da conservação da massa e 

natureza dos elementos químicos no domínio das reações químicas. Essa atividade, 

além demandar o entendimento da lei de Lavoisier e de fórmulas químicas, também 

irá requerer a compreensão de aspectos atômico-moleculares relativos à 

recombinação dos átomos/íons durante as reações químicas.  

O terceiro tipo de tarefa encontrado nos livros-texto analisados, refere-se ao 

ajuste quantitativo (balanceamento) da equação química, seguido de sua 

classificação em reação de combustão, combinação ou decomposição; temos 

apenas uma tarefa desse tipo, a tarefa t8. A técnica utilizada versa sobre o 

entendimento de como acontece o ajuste quantitativo do numero de reagentes e 

produtos da reação da reação, bem como da explicitação do modo como são 

equacionadas (estruturadas) as reações de combustão, combinação e 

decomposição.  A tecnologia utilizada na resolução dessa tarefa exigirá, além do 

entendimento da teoria da conservação da massa e da natureza dos elementos, a 

compreensão de como se materializa o rearranjo dos átomos durante as reações 

químicas; bem como, o entendimento dos critérios de classificação das 

transformações químicas em reações de combustão, reações de combinação; e 

reações decomposição. 

É interessante observar que algumas das tarefas analisadas requerem, em 

sua consecução, a realização de tarefas precedentes ou sub-tarefas. As tarefas que 

apresentam essa característica são: t1, t5 e t6. A tarefa t1, por exemplo, que consiste 

no ajuste quantitativo da reação de combustão do C3H4, irá requerer como tarefa 

precedente ou sub-tarefa a estruturação da equação química que representa a 

combustão do propadieno (C3H4). As tarefas t5 e t6, que também consistem no 

balanceamento ou ajuste quantitativo dos átomos de reagentes e produtos, irão 

requerer como sub-tarefa, para sua consecução, a estruturação da fórmula 

molecular das substâncias reagentes e produtos das reações químicas que constam 

nas tarefas citadas. A tarefa t8 também exige, para sua consecução, a realização de 
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uma sub-tarefa, que consiste, nesse caso, em classificar as reações químicas em 

reações de combustão, combinação ou decomposição. 

O conjunto de tarefas analisado, no âmbito do saber sábio, tem uma 

diversificação menor que aquele encontrado no domínio do saber escolar, como se 

observará na seção seguinte. Optamos por analisar no saber sábio objeto de 

investigação (MASTERTON; SLOWINSKI, 1990; MAHAN & MYERS, 1995; HEIN & 

ARENA 1998; BROWN & BURSTEN & LEMAY, 1999), as tarefas relativas ao 

balanceamento de equações químicas. A escolha desse tipo de tarefa para análise 

sustenta-se no fato delas requerem, ao serem resolvidas, um conjunto de modelos, 

teorias e leis, que explicam como acontecem as reações químicas. Algumas das 

tarefas analisadas, como antecipamos, têm como pré-requisito para sua solução a 

execução de sub-tarefas.  

A outra característica que merece destaque fica conta do nível de exigência 

manifestado do ponto de vista teórico-conceitual, bem mais rigoroso e apurado, 

certamente, em função do segmento a quem é endereçado esse tipo de saber 

(ensino superior). O conjunto de teorias que necessitará ser mobilizado para resolver 

as tarefas examinadas no domínio do saber sábio é constituído por: fórmulas 

químicas; teoria da conservação da massa e da natureza dos elementos (lei de 

Lavoisier); recombinação de átomos/íons no processo de transformação química; e 

critérios de classificação das reações químicas, segundo a complexidade das 

substâncias envolvidas (reações de síntese ou combinação; reações de análise ou 

decomposição; e reação de combustão). O saber sábio reação química observado 

no âmbito das tarefas examinadas, pode ser interpretado, do ponto de vista de sua 

constituição, como condicionado à compreensão do conjunto de teorias apontado 

acima, que, como observamos, se notabiliza pelo seu nível de complexidade no 

âmbito da química.     

 

 

6.4.2 Saber Escolar    

 

 No que diz respeito ao saber escolar examinado (Feltre & Setsuo, 1972; 

Feltre, 1994; Feltre 2004), a tarefa mais freqüente é a referente à classificação das 

reações químicas. Essa tarefa aparece em cinco ocasiões, nas tarefas t3, t7, t8, t14 e 

t15. Das tarefas referentes à classificação das reações, a t3 solicita que, dada 



 184 

equação química, indique-se que a mesma trata-se de uma reação de 

decomposição. Nessa tarefa, tomando como referência a reação química 

representada enquanto equação, a técnica utilizada consiste em classificar a reação 

em função do posicionamento e quantidade de reagentes e produtos da equação 

química. A tecnologia viabilizada consiste no entendimento de que nas reações 

químicas de decomposição ou análise, uma substância química se decompõe, 

originando duas ou mais novas substancias químicas. Na tarefa t7 requere-se o 

conhecimento dos conceitos de reação síntese ou adição, reação de decomposição 

ou analise, reação de simples troca e reação de dupla troca. Nesse caso, a técnica 

utilizada é similar à viabilizada na tarefa t3, acrescida de subsídios a respeito de 

como se estruturam as reações de simples troca e dupla troca. A tecnologia utilizada 

também é similar à viabilizada em t3, mais o entendimento de que nas reações de 

síntese duas ou mais substâncias químicas combinam-se e produzem uma 

substância; nas reações de simples troca, uma substância simples reage com uma 

composta e produz duas novas substâncias químicas, uma simples e outra 

composta; e nas reações de dupla troca, duas substâncias compostas reagem e 

produzem duas novas substâncias, também compostas. Na tarefa t8, por sua vez, 

requere-se a compreensão do conceito de reação de síntese ou adição e de reação 

de decomposição ou análise.  A técnica utilizada é similar à viabilizada nas tarefas t3 

e t7, o mesmo ocorre com a tecnologia, que também será similar à utilizada nas 

tarefas citadas. Na tarefa t14 solicita-se o entendimento de que as reações de síntese 

ocorrem quando duas ou mais substâncias químicas combinam-se e produzem uma 

nova substância, enquanto nas reações de análise, uma substância se decompõe 

produzindo duas ou mais novas substâncias. A técnica utilizada consiste em verificar 

representação das reações fornecidas e, a partir das equações dadas, classificá-las 

de acordo com o modo como estão dispostos reagentes e produtos. Na tarefa t15 

solicita-se a classificação das reações químicas e a indicação do nome das 

substancias produzidas (aquelas que estão em negrito). A técnica utilizada é similar 

a da tarefa t14, com exceção do fato de se declinar o nome da substância em negrito. 

O conjunto de teorias mobilizado para resolver esse grupo de tarefas é constituído 

por representação das reações como equações químicas; fórmulas químicas; e 

classificação das reações químicas.  

O segundo grupo de tarefas mais freqüente refere-se à identificação dos 

fenômenos ou transformações químicas. Essa tarefa aparece em quatro ocasiões: t1, 
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t6, t11, t12.  Nessas tarefas, curiosamente, o critério de identificação das 

transformações químicas é sempre ancorado em aspectos macroscópicos. Em 

nenhuma das tarefas listadas, se faz menção a critérios microscópicos ou atômico-

moleculares passíveis de verificação nas alterações da composição das substâncias 

(natureza da matéria), como acontece nas tarefas analisadas no âmbito do saber 

sábio, que requerem o entendimento de recombinação de átomos/íons no processo 

de transformação química. As tarefas envolvendo identificação dos fenômenos são 

solicitadas sempre a partir da possibilidade de visualização de modificações na 

aparência no sistema, tais como alteração de cor, formação de ferrugem, queima de 

substâncias, mudança de estado físico de substâncias, ou seja, fazendo uso de 

critérios macroscópicos para identificação da transformação. O conjunto de teorias 

mobilizado para resolver esse grupo de tarefas é constituído pelos conceitos de 

transformação química e transformação física. 

  O outro grupo de tarefas aparece em duas ocasiões. Trata-se tarefa relativa 

a completar reações químicas, que aparece em t9, t10. As tarefas desse grupo 

consistem em completar as reações químicas com reagentes, no caso de t9, e 

produtos, na tarefa t10.  Na seqüência, ajustá-las (balanceá-las), quantitativamente, 

ou seja, equilibrar os coeficientes igualando a quantidade de reagentes e produtos 

da reação química. A técnica utilizada em t9 consiste em observar, num primeiro 

momento, o reagente e os produtos indicados na reação e, em seguida, apontar o 

reagente capaz de combinar-se com o primeiro reagente e concretizar a 

transformação química. A tecnologia utilizada consiste no entendimento de que o 

composto que completa a reação química, é o brometo de bário, pois o cátion (Ba2+) 

do brometo irá combinar-se com o ânion (SO4
2-), formando o BaSO4. E o ânion (Br-) 

do brometo, combinar-se-á com o cátion (Na+), produzindo o NaBr. A técnica 

utilizada em t10 consiste em observar quais são as reações possíveis e, na 

seqüência, estruturar a fórmula molecular dos produtos de cada uma das reações 

químicas. A tecnologia viabilizada consiste na localização das reações que não são 

possíveis e, em seguida, estruturar a fórmula molecular dos produtos de cada uma 

das reações que se processam (são possíveis), devidamente balanceadas, isto é, 

equilibrados (igualados) os átomos de reagentes e produtos da reação. Essas 

tarefas exigem, em sua consecução, um conjunto de teorias constituído por fórmulas 

químicas, conservação da massa e da natureza dos elementos, e rearranjo dos 

átomos durante as reações químicas.  
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As tarefas t2 e t13 referem-se à ação de diferenciar reações/transformações 

químicas de transformações físicas. Na tarefa t2 solicita-se o estabelecimento da 

diferença em termos de alteração na estrutura das moléculas. Nessa direção, nas 

transformações físicas não haveria alteração nas moléculas, enquanto nas 

transformações ou reações químicas, obrigatoriamente, aconteceria modificação na 

estrutura das moléculas. Em t2 a técnica utilizada consiste em, analisando 

comparativamente os conceitos de transformação química e transformação física, 

apontar em que aspectos essas transformações diferem. A tecnologia utilizada 

consiste no entendimento de que as transformações químicas acontecem 

ocasionando mudanças na estrutura da matéria, enquanto que as transformações 

físicas ocorrem sem alterar a estrutura da matéria. Na tarefa t13, teremos a 

recorrência à representação simbólica das transformações químicas e físicas para 

que se proceda à diferenciação entre elas, pois colocadas três equações, 

representando, respectivamente, a passagem da água do estado sólido para o 

liquido; a transformação mármore em gesso; e a formação da ferrugem, e em 

seguida solicita-se que o aluno, a partir das equações diferencie a transformação 

física das reações químicas. A técnica utilizada consiste em observar se, nas 

equações fornecidas, acontece conservação da estrutura molecular da substância 

(transformação física), ou se a estrutura molecular da substância é modificada 

durante a transformação (reações químicas). A tecnologia viabilizada consiste na 

compreensão de que nas reações químicas ocorrem modificações na estrutura 

molecular das substâncias, que são quebradas e os átomos se reagrupam formando 

novas substâncias; enquanto que nas transformações físicas as moléculas 

continuam intactas após a transformação. O conjunto de teorias mobilizado nas 

tarefas acima é constituído pelos conceitos de transformação química e física; pela 

representação simbólica dessas transformações enquanto equações, e ainda pelo 

entendimento de que as transformações devem considerar aspectos teóricos, 

envolvendo recombinações atômico-moleculares.  

 A tarefa t5, uma das tarefas menos freqüente do conjunto de tarefas 

examinados no saber escolar, refere-se à ação de representar simbolicamente uma 

série contendo cinco reações químicas, bem como balanceá-las.  A técnica utilizada 

consiste em observar os nomes das substâncias reagentes e produtos e, em 

seguida, colocar a fórmula molecular de cada uma delas, bem como os coeficientes 

das equações químicas balanceadas. A tecnologia viabilizada consiste no 
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entendimento de como são estruturadas as equações químicas, representativas de 

uma seqüência de reações dadas; a fórmula molecular das substâncias participantes 

de cada uma das transformações; e o ajuste (balanceamento) dos coeficientes das 

equações. Nessa tarefa o conjunto de teorias é constituído por: fórmulas químicas; 

conservação da massa e da natureza dos elementos; rearranjo dos átomos durante 

as reações químicas; representação das equações químicas. 

A tarefa t4 refere-se à estruturação de equações químicas de neutralização 

total e parcial, bem como ao reconhecimento dos sais formados nessas reações. A 

técnica utilizada consiste em estruturar a fórmula molecular dos reagentes e 

produtos das reações químicas, representadas nas equações de neutralização total 

e parcial, observar o ajuste (balanceamento) dos coeficientes dos reagentes e 

produtos de cada reação, e ainda, colocar o nome do sal formado em cada uma das 

reações.  A tecnologia viabilizada consiste na compreensão de quais as reações de 

neutralização total e os sais formados nessas reações. E o entendimento de quais 

são as reações que acontecem com neutralização total e parcial, ao mesmo tempo. 

O conjunto de teorias mobilizado na tarefa é constituído por: fórmulas químicas; 

conservação da massa e da natureza dos elementos; rearranjo dos átomos durante 

as reações químicas; e pelos conceitos de neutralização, neutralização total, 

neutralização parcial.  

 As tarefas examinadas, no domínio do saber escolar, são mais diversificadas 

que aquelas verificadas no saber sábio. Encontramos no saber escolar examinado 

(FELTRE & SETSUO, 1972; FELTRE, 1994; FELTRE, 2004), por exemplo, tarefas 

relativas à ação de identificar (t1, t6, t11, e t12), de diferenciar (t2 e t13), de classificar (t3, 

t7, t8, t14, t15), de representar simbolicamente as reações químicas (t4 e t5), e de 

completar a reação química com reagentes e/ou produtos (t9 e t10). As tarefas 

analisadas no saber sábio, por sua vez, são relativas ao balanceamento de 

equações químicas; todavia, boa parte delas (t1, t5, t6 e t8) requer, em sua solução, 

como pré-requisito básico, a execução de sub-tarefas contidas no âmbito das 

tarefas.  

 No grupo de tarefas relativo à identificação dos fenômenos ou transformações 

(t1, t6, t11, t12), observamos o domínio da opção pelo critério macroscópico de 

identificação, enquanto único elemento de reconhecimento das transformações 

químicas. Nessas tarefas, verifica-se que a execução das mesmas depende da 

possibilidade de visualização de modificações na aparência no sistema. A adoção 
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desse critério foi verificada em todos os volumes analisados (FELTRE & SETSUO, 

1972; FELTRE, 1994; FELTRE, 2004).  

 Para Rosa & Schnetzler (1998) a ausência de limites entre o nível observável 

(fenomenológico) e o nível explicativo (atômico-molecular) que correspondem, 

respectivamente, aos planos macroscópicos e microscópicos; é atribuída a 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, ao tentar compreender o papel dos 

modelos teóricos na interpretação dos fenômenos. Lopes (1999) também aponta 

problemas na gerência da aprendizagem de conceitos em química, quando não se 

considera a descontinuidade existente entre o mundo macroscópico e o 

microscópico. A autora admite o rompimento com concepções realistas da ciência a 

partir do advento da mecânica quântica e, por conseguinte, o estabelecimento de 

uma descontinuidade entre o macroscópico e o microscópico.   

 Lopes (1999) esclarece a questão com o exemplo da distribuição eletrônica, 

que tem um significado substantivo para compreensão da problemática a respeito da 

estrutura molecular, mas que se transforma numa espécie de ‘jogo’ para 

preenchimento de orbitais com elétrons, no domínio dos livros didáticos, esvaziando 

fundamentos importantes situados no território do mundo microscópico. Essa autora 

ressalta que a apropriação, na química escolar, de conceitos como orbital, 

distribuição eletrônica, e de princípios como, o Princípio da Incerteza de Heisenberg, 

feitas no domínio dos livros didáticos, terminaram por banalizá-los de tal modo, que 

tais conceitos assumiram significados diferentes em relação aos conceitos originais. 

Para autora, ao invés de se elaborar meios que permitam o entendimento da 

racionalidade científica, tenta-se aproximar os conceitos científicos da racionalidade 

do senso comum (LOPES, 1999, p. 209).   

 Arsac (1989) admite que para chegar à escola o saber sábio precisa ser 

transformado, necessita ser “rebaixado” a um dado nível para se tornar ensinável. 

Esse autor admite que o efeito negativo desse movimento de modificação consista 

no desaparecimento parcial ou total da identidade do saber sábio que, nesse novo 

contexto, pode se tornar incompreensível, privado de sentido. Ponderação que se 

aproxima do que Lopes (1999) admite que aconteça no texto do livro didático, que 

recorre, segundo ela, ao caminho da racionalidade do senso comum, na discussão 

do saber. Chevallard ressalta que os processos de transposição didática não devem 

produzir, necessariamente, versões inferiores, degradadas do saber no seu bloco 

tecnológico/teórico (CHEVALLARD, 1999, p.228).  
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 Ao refletir sobre as questões colocadas, consideramos que no grupo de 

tarefas analisadas na esfera do saber escolar o problema resida em certa 

modificação existente na epistemologia dos conceitos, todavia tais modificações 

devem ser compreendidas como inerentes ao território da transposição didática. Em  

relação à explicitação do conceito de transformação química e às tarefas que 

envolvem tal conceito, a busca de apoio em critérios macroscópicos em detrimento 

dos microscópicos, certamente, ocorre no sentido de tornar o conceito supracitado 

inteligível. A nosso ver a questão complica-se quando o movimento de simplificação 

põe em risco o núcleo mais básico do próprio conceito, desfigurando-o, como 

adverte Chevallard. A utilização de critérios macroscópicos, observada no domínio 

das tarefas analisadas parece, todavia, harmonizar-se com o conceito de técnica (ττττ) 

explicitado por Chevallard (1999), no domínio da teoria antropológica do didático 

(TAD), e que constitui o bloco do saber-fazer em conjunto com a tarefa. 

 Prosseguindo com a problemática das modificações que afetam o saber 

escolar, admitimos que essa modificação, existente na esfera do saber escolar, leva-

nos a considerar, como advertem Astolfi & Develay (1995), o surgimento do saber 

procedente do próprio ato de ensinar e aprender, manifestado no texto do saber 

escolar; e a reconhecer a existência de uma epistemologia escolar. Um argumento 

em defesa das modificações, supressões e adaptações, que acometem o saber 

escolar consistiria em corrigir dificuldades de aprendizagem (ARSAC, 1989; 

CHEVALLARD, 1991) ou mesmo facilitá-la.  

 O outro ponto que precisa ser elucidado diz respeito ao lócus, por excelência, 

da primeira etapa dessas transformações, adaptações e modificações, que 

Chevallard (1991) denomina de noosfera. A noosfera, por caracterizar-se como local 

de elaboração de programas, propostas curriculares e orientações curriculares, 

influencia a elaboração do texto do saber escolar; podendo ser reconhecida como 

espaço operacional da transposição didática externa. 

 Retornando a questão das tarefas examinadas no saber escolar. As tarefas 

relativas ao ato de classificar (t3, t7, t8. t14 e t15), de representar através da simbologia 

da química os compostos que constituem as equações químicas (t4 e t5), diferenciar 

reações químicas de transformações físicas (t2 e t13), e aquelas relativas à ação de 

completar as reações químicas com reagentes ou produtos da reação (t9 e t10), do 

ponto de vista da organicidade, ou seja, de sua estruturação, estão mais próximas 

daquelas tarefas encontradas no âmbito do saber sábio. Observa-se inclusive a 
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designação de um conjunto de teorias relativamente próximo ao encontrado no 

domínio do saber sábio. Todavia a diferença substantiva entre as tarefas 

encontradas na esfera do saber acadêmico e aquelas presentes no âmbito do saber 

escolar, reside na complexidade do conjunto de teorias mobilizado para resolver 

cada uma delas.  

 Também merece atenção no conjunto de tarefas relativas ao saber escolar a 

prática de imputar ao saber um caráter gradativo. Uma preocupação que parece 

sintonizar-se com a programabilidade do saber evidenciada por chevallard (1991). 

As tarefas, em principio, exigem técnicas mais simples, como, por exemplo, 

operações envolvendo a identificação de transformações químicas e físicas, que vão 

ganhando complexidade com avanço da discussão apresentada no âmbito dos livros 

didáticos analisados. A exigência, do ponto de vista do suporte teórico-conceitual 

(leis, teorias, modelos, conceitos), caminha no mesmo sentido, ou seja, também vai 

sendo aprimorada, ganhando complexidade. Entretanto, ao compararmos as tarefas 

existentes na esfera do saber escolar com aquelas contidas no segmento do saber 

sábio, invariavelmente, observar-se-á certa redução do saber universitário 

correspondente o que talvez seja uma característica do saber escolar, de sua 

epistemologia, e que corrobora com a existência do processo de transposição 

didática do conceito estudado. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Essa seção de nosso trabalho de pesquisa, dada a perspectiva de constructo 

em permanente marcha no domínio da investigação científica, tem como marca a 

idéia de incompletude, de algo que necessita ter seqüência. É nesses termos que 

inscrevemos as nossas “Considerações Finais”. Salientamos também que a 

problemática de pesquisa e as questões iniciais desse estudo, anunciadas na 

introdução, tornaram-se mais consistentes à medida que os fundamentos teóricos e 

metodológicos foram explicitados.  

 Por situar-se no terreno do compreender, esse estudo tentou entender o 

processo de transposição didática externa do conceito de reação química. Para dar 

conta desse objeto de estudo, utilizamos como suporte teórico a Teoria da 

Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991) e a Teoria Antropológica do Didático 

(CHEVALLARD, 1999). Essa investigação considerou, em sua execução, a força e a 

fecundidade teórica da teoria da Transposição Didática para refletir sobre as 

questões relativas à problemática dos saberes, bem como o suporte teórico e 

metodológico advindo da teoria Antropológica do Didático. No que diz respeito ao 

suporte da Teoria Antropológica do Didático e, particularmente, da organização 

praxeológica, ou seja, do exame de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, 

possibilitou o entendimento e a modelagem do desenvolvimento de conceitos e 

procedimentos. Desse modo, pudemos analisar as tarefas e as técnicas requeridas 

em cada atividade, bem como a tecnologia e teoria que o sujeito precisou mobilizar 

ao se deparar com as atividades dispostas nos manuais didáticos, por essa razão 

escolheu-se a Teoria Antropológica do Didático como base metodológica. O 

potencial heurístico da teoria da Transposição Didática e da teoria Antropológica do 

Didático impõe a tais teorias, o estatuto de instrumento importante para investigar 

problemáticas dos saberes, bem como as questões relacionadas às didáticas 

específicas nos diversos campos disciplinares. 

 As ponderações que seguem precisam ser compreendidas como resultado de 

escolhas teórico-metodológicas, que pela ordem natural da pesquisa científica, têm 

alcances e limites que estão circunscritos a uma tese de doutoramento, todavia 

entendemos que nosso estudo trouxe contribuições para alargar o debate sobre o 
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tema. É desse ponto de vista que as considerações apresentadas, nesse trabalho, 

devem ser compreendidas. 

Como antecipávamos, em nossa problematização, a transposição didática 

externa do conceito de reação química de fato ocorreu, como demonstram alguns 

dados observados na análise pragmática capítulos dos livros-texto de química geral 

e livros didáticos, bem como no exame da organização praxeológica presente 

nesses manuais. Observamos a manifestação do movimento de supressão, 

modificação e alteração que acontece com o conceito de reação química, na sua 

passagem da condição de saber acadêmico (universitário) para saber escolar, nos 

dois planos de análise materializados nesse estudo.  

Verificamos o fenômeno da transposição didática externa na apreciação dos 

capítulos referentes ao saber sábio, contidos nos títulos do 3º grau analisados e nos 

capítulos dos livros didáticos de química da 1ª série do ensino médio, etapas 

referente ao primeiro plano de análise, ou seja, análise pragmática dos capítulos que 

tratam do conceito de reação química. No segundo plano de análise, isto é, no 

exame da organização praxeológica das tarefas contidas no saber universitário 

examinado (Masterton; Slowinski, 1990; Mahan & Myers, 1995; Hein & Arena, 1998; 

Brown & Bursten & Lemay, 1999) e das tarefas existentes nos livros didáticos de 

química, da 1ª série do ensino médio (Feltre & Setsuo, 1972; Feltre, 1994; Feltre, 

2004), também observamos o movimento de transposição didática externa 

evidenciada a partir do exame do bloco técnico/pratico (saber-fazer) e do bloco 

tecnológico/teórico (saber). 

 No que diz respeito ao saber acadêmico analisado (Masterton; Slowinski, 

1990; Mahan & Myers, 1995; Hein & Arena, 1998; Brown & Bursten & Lemay, 1999) 

é interessante ajuizar, por exemplo, que observamos indícios de estabilidade do 

conceito de reação química no domínio do saber sábio. Uma vez que, desde sua 

elevação a condição de saber acadêmico, situada, possivelmente, entre o final do 

século XVIII e inicio do século XIX, o conceito de reação química pouco se alterou, 

ganhando a conformação que apresenta hoje, no século XX.  Na atualidade o 

entendimento de como acontecem as transformações químicas resulta da 

compreensão de modelos advindos da teoria de valência, da constituição atômica, 

das interpretações oriundas das teorias mecânico-quânticas de estrutura das 

substâncias; e também da formação das ligações químicas. Observamos também 

que são elementos constantes no conjunto de noções que constituem o saber sábio 
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reação química analisado nesse trabalho: a alusão a trocas de energia que 

acompanham as reações químicas; a explicitação da estrutura eletrônica externa 

dos átomos e moléculas envolvidos na reação química; a admissão de relações de 

massa existentes entre reagentes e produtos de uma reação química; a aceitação 

da existência do estado inicial, que corresponde às substâncias reagentes da 

transformação, e do estado final, que corresponde às substâncias produtos de uma 

transformação química; a quebra de ligações e conseqüente formação de novas 

ligações durante a transformação química; e a interação de átomos, moléculas e 

íons das substâncias reagentes para formação dos produtos da reação química. 

No que se refere ao saber escolar analisado (Feltre & Setsuo, 1972; Feltre, 

1994; Feltre, 2004), observamos na apresentação do conceito de reação química a 

menção de elementos constitutivos do saber sábio, dentre os quais destacamos: 

aspectos relacionados à conservação da massa durante as reações químicas, 

transformações de energia, e alterações no estado de oxidação das substancias 

envolvidas na reação química. Todavia a marca mais relevante existente no saber 

escolar analisado consiste na ênfase em aspectos macroscópicos, no momento de 

sua explicitação, com destaque para libertação de gases, liberação de energia 

(calor, luz), mudanças de coloração, e formação de precipitados; em detrimento da 

apresentação de aspectos microscópicos ou atômico-moleculares. A ênfase em 

aspectos macroscópicos (fenomenológicos) em detrimento dos aspectos 

microscópicos (atômico-moleculares) acontece nos dois planos de análise 

materializados na investigação. Também notamos na esfera do saber escolar 

analisado, a utilização freqüente da linguagem informal e próxima do senso comum, 

na apresentação do conceito de reação química. Para Chevallard (1991) o ensino de 

certo objeto do saber só será viável se esse objeto sofrer certas alterações para que 

se torne apto a ser ensinado. Esse autor admite que o saber ensinado seja, 

necessariamente, diferente do saber de referência que lhe originou, pois sofre uma 

série de modificações, supressões e adaptações para poder se tornar escolarizável. 

Ainda no que diz respeito a respeito à questão, Arsac (1989) admite, que, para 

chegar à escola, o saber sábio precisa ser transformado, necessita ser “rebaixado” a 

um dado nível para se tornar ensinável.  

 Outra característica em especial nos chamou atenção, trata-se do uso de 

quadros-resumo, com lacunas em branco, possivelmente objetivando reforçar o 

conceito trabalhado. Marca da abordagem behaviorista, essa tendência pedagógica 
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caracterizada pela ênfase no uso de instrução programada, ensino por módulos, 

utilização de material auto-instrutivo e outras atividades, tinham como finalidade 

indicar mudanças de comportamento ao longo do estudo (DELIZOICOV, 1990). 

Essa característica relacionada à ‘otimização’ do processo de aprendizagem, 

através das técnicas de ensino, aparece, especialmente, no título de Feltre (1994).  

Observamos que esse movimento, engendrado, no domínio da noosfera, marcou as 

produções da década de setenta e oitenta, e manteve-se na década de noventa, 

como se observou em Feltre (1994). Verificadas à luz da teoria da transposição 

didática, essas características do saber escolar estariam relacionadas a um 

processo que ocorre na noosfera, mais precisamente ao fato, como admite 

Chevallard (1991), de que todo saber é histórico, é datado, é um saber de uma 

instituição, que certamente está sujeita à história e ao contexto social da época. 

Ainda com relação às características descritas acima, Chevallard (1992) chama 

atenção para existência do que ele denomina de contrato institucional CI. Nesse 

caso, temos a submissão às regras do jogo, ou seja, a relação ocorre de acordo 

exigências institucionais ou, como admite o autor, “conforme a relação institucional 

RI(O)” (CHEVALLARD, 1992, p.131).                                                             

 Nota-se, então, no exame dos livros didáticos situados entre as décadas de 

setenta e noventa (Feltre & Setsuo, 1972; Feltre, 1994) a influência de movimentos 

pautados pela pedagogia tecnicista e por uma concepção behaviorista de 

aprendizagem. Mesmo não existindo, no período citado, um programa/currículo 

nacional ou mesmo algo similar ao que significa, na atualidade, os PCN e as OCEM, 

observamos nos livros analisados influências oriundas da noosfera, ou seja, o 

controle dos objetos de ensino e das abordagens didático-epistemológicas exercido 

por sujeitos presentes na noosfera, espaço que congrega associação de 

especialistas, comissões permanentes ou temporárias de reflexão sobre o ensino, 

autores de livros didáticos, etc. Para Arsac (1989), a maioria das intervenções que 

acontecem na noosfera incide sobre os conteúdos escolares, sendo que algumas 

dessas modificações não são apenas necessárias devido à evolução da ciência, 

mas como capazes de corrigir dificuldades de aprendizagem. Mortimer (1988) 

admite a influência de movimentos pedagógicos no domínio dos livros didáticos, no 

período compreendido entre 1971 e 1988. Todavia, a nosso ver, essa influência 

estendeu-se para além dos anos noventa, como se observou no manual examinado 

(FELTRE, 1994). 
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 Antes de finalizar nossas ponderações a respeito da transposição didática 

externa do conceito de transformação química, considerando os descompassos 

existentes entre os livros-texto de química geral e os manuais didáticos do ensino 

médio, gostaríamos de sugerir como continuidade de estudos a investigação da 

formação dos autores de livros-texto e de livros didáticos nos diversos campos 

disciplinares. Esse estudo poderá possibilitar a discussão do contexto dessas 

produções, bem como a razão de modificações no domínio dessas produções. 

 Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que este trabalho, por estar inserido 

na linha de pesquisa Didática de Conteúdos Específicos, procurou trazer para o 

cenário de discussão subsídios que possam alargar o debate a respeito da 

problemática dos saberes, no domínio da química, em especial do conceito de 

reação química, dado a seu caráter de noção relacional no âmbito dessa ciência. Ao 

investigar o processo de transposição de didática externa do conceito de reação 

química, tentamos gerar elementos que pudessem ampliar o diálogo entre o campo 

da didática e o da química, de modo a estreitar a relação entre os representantes 

dessas duas esferas, dada a inerente complexidade que constitui, nos dias atuais, o 

ensinar e aprender, nos diversos campos disciplinares.  
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