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Resumo: No presente trabalho, instiga-nos reconhecer como são abordados conceitos 

considerados representativos no ensino da química (átomo, molécula, íon, reação, solução, 

substância) em produções publicadas em portais, periódicos, revistas e atas de eventos 

voltados a área de Educação Química, tendo como foco discussões sobre a formação dos 

conceitos. Para tal propósito, realizou-se uma revisão de literatura em periódicos, bases de 

dados da Capes e Scielo, revistas nacionais e internacionais e atas de eventos relacionados à 

referida área, os quais foram quantificados e tabulados e, posteriormente, analisados e 

interpretados mediante a metodologia de Analise Textual Discursiva – ATD – de Moraes e 

Galiazzi (2014). Produziu-se quatro categorias emergentes das quais duas serão apresentadas 

neste trabalho, e que correspondem às abordagens dos conceitos: a metodologia de ensino e 

abordagem histórica. Dentre os resultados obtidos, evidencia-se o uso dos livros didáticos de 

forma pouco contextualizada, os jogos e atividades lúdicas evidenciam o propósito de 

“aprender prazerosamente”, associados à imutabilidade dos conceitos; além da pouca ênfase 

dada à compreensão dos conceitos como construções/representações temporais, históricas e de 

apropriação intersubjetiva. Sendo assim, faz-se necessário aprofundar estudos nesta direção, 

com vistas a garantir uma maior compreensão/significação de conceitos que são 

representativos do pensamento químico, metodologias e concepções que as orientam.  
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Introdução 

O que é um conceito? Um conceito é um instrumento criado pelo homem que ajuda na 

interpretação da realidade. O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define o conceito 

como a “representação mental de um objeto abstrato ou concreto, que se mostra como 

instrumento fundamental do pensamento em sua tarefa de identificar, descrever e classificar 

os diferentes elementos e aspectos da realidade”, O que o dicionário enuncia como tarefas de 

identificar, descrever e classificar fenômenos ou situações pertence a domínios ou 

capacidades do intelecto humano no exercício de suas funções mentais superiores (FMS), as 

quais são desenvolvidas pelos portais dos conhecimentos científicos e o que congrega os 

diferentes aspectos (fenomenológico, teórico e representacional) da linguagem científica 

própria da Ciência Química (RITTER, 2017).  

Esta série de capacidades, aliadas a outras como interpretar, analisar, inferir foram 

reinterpretadas por Ritter (2017) com base em Vigotzki, 2009 como  da ordem das Funções 
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Mentais Superiores (FMS) as quais são desenvolvidas primeiramente no nível social, cultural 

e intersubjetivo, e posteriormente manifestam-se internalizadas no nível individual/ 

intrasubjetivo como competências básicas dos seres humanos. Seu desenvolvimento e 

internalização sempre se dão no plano das relações interpessoais pelo uso de instrumentos e 

signos. Os primeiros, de tipo externo porque agem externamente e, os signos, de caráter 

interno, nos referimos especificamente aos conceitos da linguagem química os quais agem 

sobre o desenvolvimento dessas FMS e por meio delas também se manifestam. Ou seja, 

evidencia-se o desenvolvimento dessas capacidades ou competências, por exemplo, no uso 

que os indivíduos fazem dos conceitos químicos para interpretar, analisar, descrever, 

classificar, etc determinado fenômeno ou situação e também ao fazê-lo os signos/conceitos 

evoluem e são ressignificados no horizonte da linguagem. Para Vigotski, (ano), linguagem é 

manifestação do pensamento, mas sobretudo ela é constitutiva de uma mente pensante. 

Defendemos a ideia de que todo conceito a ser ensinado tem como objetivo principal a 

significação conceitual, de modo que, ensinar pela compreensão do conceito, é promover o 

desenvolvimento de funções intelectuais, que permitem o entendimento da realidade. Nessa 

perspectiva, é infrutífero o ensino pautado pela simples repetição da informação ou 

memorização de conceitos, pela pura e simples definição. A significação quando vai além da 

definição, os signos constitutivos da mente ganham um papel importante dentro do ensino de 

qualquer ciência. Assim, baseando-nos em Vigotski (2009), salientamos que todo 

conceito/signo ao ser uma criação do homem, no curso da evolução da humanidade, tem uma 

história, que é importante no processo de formação do mesmo, e que não pode ser esquecida 

quando o mesmo é recontextualizado para a perspectiva do ensino. Também no ato 

pedagógico, devem-se reconhecer a importância do significado das palavras/ conceitos e 

promover a sua evolução que nada mais é do que a sua significação e constante 

ressignificação.   

Para instituir um pensamento sobre o mundo material é preciso a compreensão de um 

grupo de Conceitos3, que no caso de licenciandos ou licenciados em química, os 

consideramos representativos na constituição do seu pensamento químico, ao estarem 

presentes recorrentemente dentro dos conteúdos, temas ou temáticas a serem abordados 

durante o seu processo de formação. No presente trabalho, intencionamos responder a 

seguinte questão de pesquisa: como têm sido abordados conceitos considerados 

representativos no ensino da química em produções publicadas em portais, periódicos, 

revistas e atas de eventos voltados a área de Educação Química? O objetivo deste trabalho 

como parte de dissertação de mestrado, que está em fase de desenvolvimento no Programa de 
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Pós-graduação em Educação em Ciências, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

consistiu em reconhecer, através de revisão bibliográfica, se a comunidade de Educação 

Química, ao tratar sobre o ensino de conceitos, utiliza sua historicidade e significação para 

promover o desenvolvimento do pensamento Químico em estudantes da Educação Básica. 

Estabeleceram-se duas etapas para o desenvolvimento da pesquisa, a primeira foi 

realizar uma revisão de literatura em periódicos, bases de dados da Capes e Scielo, revistas 

nacionais e internacionais e atas de eventos relacionados à referida área, os quais foram 

quantificados e tabulados e, posteriormente, analisados e interpretados mediante a 

metodologia de Analise Textual Discursiva – ATD – de Moraes e Galiazzi (2014), através das 

categorias que emergiram. Esperamos que os resultados obtidos incentivem pesquisas futuras 

na temática central de nossa investigação. 

Marco teórico 

A importância da História da Ciência para a educação científica tem sido amplamente 

estudada na literatura por autores como Matos & Matos (2010); Leite (2002), dentre outros. 

Especificamente na área da Química, autores como SIlva et al, (2012); Oki & Moradillo 

(2008); desenvolvem trabalhos que tem como objetivo auxiliar os alunos na compreensão da 

natureza da ciência e no aprendizado de conceitos químicos através da sua história. 

Segundo Vigotski, 2009, todo homem se constitui como homem, segundo as relações 

que estabelece com a sua sociedade no transcorrer da história, na sua filogênese, e que, depois 

da internalização e apropriação dessas relações, se consolida na sua individualidade, sua 

ontogênese. Do mesmo modo, acontece com um conceito, ao ser uma criação feita pelo 

mesmo homem, leva consigo, uma história, através da qual, sua compreensão evolui muito 

mais quando se ampliam as suas relações de sentido e significado do que a imposição da sua 

definição sem sentido. Segundo Vigotski: 

conceitos são construções humanas históricas que, em novos contextos, adquirem 

sentidos e significados renovados. Desta forma conceitos e conteúdos científicos são 

recontextualizados, mesmo que os sentidos iniciais produzidos ainda estejam 

distantes dos significados precisos que esses conceitos possuem no contexto 

científico ou no sistema conceitual que constituem. O controle de sentidos no 

contexto pedagógico, geralmente exercido pelo professor, permite que os 

significados evoluam na direção necessária (MALDANER, p. 246, 2007 apud 

RITTER, p.202, 2014) 

 Assim, ensinar um conceito, é muito mais do que uma definição, descontextualizada. 

Ensinar por definições “frequentemente suscita uma mera reprodução do conhecimento 

verbal, de definições já prontas, fornecidas a partir do exterior [...] em vez de um estudo do 

processo intelectual propriamente dito” (VIGOTSKI, 1991, p.45), negligenciando assim, o 

fato de que todo conceito pode evoluir e pode mudar no transcorrer da história e de sua 



 

própria história. Para Lobato, (2010) “Memorizar uma definição não garante a compreensão 

das relações envolvidas, uma vez que a aprendizagem de conceitos é algo complexo, pois 

implica simultaneamente a relação com objetos e com outros conceitos”. (LOBATO, 2010). O 

que Lobato sugere é que sejam priorizadas as relações conceituais entre si, bem como, destas 

com objetos a serem conhecidos e para isso, defende-se no contexto das pesquisas recentes o 

princípio da contextualização, interdisciplinaridade (LOPES, 2007).  

Saber compreender, interpretar e analisar situações e fenômenos, implica, por parte do 

docente, desenvolver no aluno essas FMS4, enunciadas por Vigotski e que para este autor, é 

sempre um processo mediado. Somente através dessas funções mediadas, o ser humano pode 

desenvolver a hermenêutica dos conceitos, de tal modo que: 

Saberemos que faz parte do conhecimento do aluno não apenas quando este é capaz 

de repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para a interpretação, 

compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação; quando é capaz de situar 

os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui (ZABALA, 

1998 apud LOBATO, 2010). 

Levando em conta que todo conceito a ser ensinado carrega consigo uma história, e 

que através dessa história é possível desenvolver funções intelectuais que auxiliam na 

compreensão das situações, questões e fenômenos da realidade, queremos conhecer se 

trabalhos desenvolvidos no ensino de química, tem atribuído essa importância à historicidade 

conceitual a qual consideramos relevante no processo de ensino. 

Metodologia 

Para atingir nosso objetivo de saber como têm sido abordados conceitos que 

consideramos representativos no ensino da química, a exemplo de ÁTOMO, MOLÉCULA, 

SOLUÇÃO, REAÇÃO, ÍON, SUBSTÂNCIA,  optamos por realizar dois procedimentos, os 

quais correspondem a:  

1)  Uma revisão de literatura de tipo quantitativo, em periódicos, bases de dados da 

Capes e Scielo, atas de eventos e revistas nacionais e internacionais relacionados à referida 

área, respectivamente: a) Portal periódicos CAPES, Scielo, RBPEC (Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências), REBEQ (revista Brasileira de Ensino em Química), 

QNEsc (Revista Química Nova na Escola), ENEQ (Encontro Nacional de Ensino em 

Química), EDEQ (Encontro de debates sobre o ensino de Química), ENPEC (Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências), IENCI (Investigações em ensino de 

ciências) REDEQUIM (Revista Debates em Ensino de Química); b) nível internacional: 

Dialnet , TED (Tecné, Episteme y Didaxis). 
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Para delimitar o córpus da pesquisa, utilizou-se os critérios de busca: Busca avançada, 

com as palavras-chave: ensino de; concepções alternativas, ideias prévias, pré-saberes, 

pseudoconceitos; com os operadores booleanos AND e cada um dos conceitos (átomo, 

molécula, substância, solução/ soluções, substância/ substâncias, íon, reação/ reações.  

Depois de realizada a busca dos artigos segundo os critérios de busca, procedeu-se 

com a leitura dos títulos e palavras chave de cada artigo, seguido da leitura dos resumos, e 

finalmente dos trabalhos completos. A identificação das Unidades de Significado conforme os 

critérios supracitados levaram as nucleações – aproximação por semelhança – e, por 

conseguinte, as categorizações. 

2. A identificação de “categorias emergentes” segundo a metodologia de ATD de 

Moraes & Galiazzi, (2014) é composta por três movimentos, neste caso do particular para o 

geral, que são: Unitarização, nucleação e metatextos. 

Na unitarização, foi possível reconhecer 124 unidades de significado que foram 

representadas conforme a codificação: ano do evento ou publicação - evento, revista ou 

periódico – letra inicial de cada um dos conceitos-chave - número da ideia ou unidade de 

significado assim: 2000 EVENTO M001
.  

Seguidamente, as unidades de significado foram agrupadas em 15 núcleos ou 

categorias iniciais e que após nova generalização permitiram a emergência de 4 categorias, 

denominadas categorias finais, as quais foram nomeadas assim: 1. Concepções espontâneas, 

2. Interações conceituais, 3. Metodologias de ensino 4. Abordagem histórica e 

representacional. As categorias são definidas e sustentadas por meio de proposições. Segundo 

Chalmers (1993, p.26), com base em Popper, “todas as proposições de observação vão ser 

afirmações singulares”, do pesquisador no trato com os dados. Para o presente trabalho, 

apresentam-se as categorias 3 e 4, com as suas respectivas proposições, conforme a tabela 2. 

Tabela 1: categorias emergentes e suas respectivas proposições. 

CATEGORIA PROPOSIÇÃO 

Metodologias de ensino 

 Os livros didáticos são pouco contextualizados, com 

informações desatualizadas, as quais são apresentadas 

como verdades absolutas. 

 A contextualização é importante no momento de 

ensinar os conceitos representativos da química.  

 Os jogos ou atividades lúdicas são desenvolvidos com o 

objetivo principal de “aprender prazerosamente”  



 

Abordagem histórica e 

representacional 

 Alguns dos conceitos químicos são entendidos como 

estáticos ou imutáveis. 

 A formação do conceito deve ser compreendida como 

um modelo representacional criado pelo homem e 

utilizado para a interpretação do mundo 

submicroscópico. 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras, 2018 

 

Resultados e discussão: captando o emergente 

a) Metodologias de ensino 

Esta categoria aborda as diferentes metodologias utilizadas pelos professores no 

momento de ensinar os conceitos representativos da química, sendo que sua abordagem vai 

desde o uso do livro didático, contextualização e jogos ou atividades lúdicas até a simples 

definição como indicam as unidades de significado (US) selecionadas e expressam por meio 

das seguintes afirmações: 

Proposição 1: Os livros didáticos são pouco contextualizados, com informações 

desatualizadas, as quais são apresentadas como verdades absolutas. 

Dentre as abordagens dadas aos conceitos ou como objetivos principais dos trabalhos 

encontrava-se a crítica ao Livro didático (LD) como metodologia de ensino para a abordagem 

dos conceitos denominados representativos nesta pesquisa. Conforme o 2016 ENEQA002 “Os 

livros didáticos geralmente abordam apenas quatro principais teorias [refere-se as teorias 

atômicas], que são as de John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr. 

Porém, esta abordagem muitas vezes é resumida e de pouca contextualização”.  Sobre o 

conceito de molécula, “nos chama a atenção ao fato de os livros didáticos, ao definirem 

molécula, geralmente a apresentam como: a menor parte da substância capaz de guardar suas 

propriedades” 2016 ENPEQM001 

Segundo as US apresentadas no ENEQ 2016, e 2016 ENPEQM001, as críticas se refere 

ao fato dos LD ainda mostrarem fragilidades, 

A análise da literatura tem mostrado que o ensino de química tem privilegiado o uso 

de equações químicas que representam reações químicas, mas não explicam em que 

meio ocorre a reação e, muitas vezes, não apresentam o estado físico das substâncias 

envolvidas. Ademais, apresenta-se uma classificação para as reações por um sistema 

já bastante desatualizado, dos tipos, simples troca, dupla troca, deslocamento, 

síntese e decomposição. Esse panorama conduz o aluno a manter a concepção de 

reação num nível fenomenológico ou com dificuldade de relacionar este nível com o 

nível atômico-molecular (GOMES, et al, 2013).  



 

É notório saber que os LD ainda não incorporaram as modificações que se tem 

produzido ao longo da história sobre conceitos representativos da química, preocupação que 

existe desde meados de 1995.  

Proposição 2: A contextualização é importante no momento de ensinar os conceitos 

representativos da química.  

Fez-se essa proposição com base no que dizem os pesquisadores sobre a 

contextualização como forma de ensinar conceitos representativos da química para os 

estudantes, assim:  

O tema gerador sucos artificiais de envelope, por se tratar de um produto muito 

presente na realidade da maioria dos alunos. Através desta temática aborda-se o 

conhecimento químico de soluções, ensinando alguns conceitos como: concentração, 

proporção massa/volume, proporção massa/massa, coeficiente de solubilidade, 

diluição e caloria.( 2012 ENEQSO004) 
 

Assim como na US anterior, os pesquisadores apresentam o conceito ‘soluções’ na US 

do ENPEQ, 2013, por meio de um tema. No trabalho anterior o tema escolhido foi sucos 

artificiais e na US que segue, foi consumo de bebidas alcoólicas, neste caso: 

Realizar uma intervenção educativa para abordar o conteúdo “Soluções”, de forma 

crítica a partir do tema gerador de enfoque social “consumo de bebidas alcoólicas e 

direção”, fazendo-se correlação com a Lei Seca e o alcoolismo a fim de que os 

alunos compreendam a finalidade do conteúdo, exemplificando situações cotidianas 

que afetam a sociedade, levando-os a entender o papel social e científico da 

disciplina Química.( 2013 ENPEQSO001) 
 

 Sobre abordagens temáticas, Dallagnol. et al, 2009 com base em Wartha & Faljoni-

alário 2005, salientam a importância de inserir o contexto no momento de ensinar conceitos 

ao pretender:   

Buscar o significado do conhecimento a partir de contextos do mundo ou da 

sociedade em geral é levar o estudante a compreender a relevância e utilizar o 

conhecimento para entender os fatos, tendências, fenômenos, processos que o 

cercam. Contextualizar o conhecimento no seu próprio processo de produção é criar 

condições para que o estudante experimente a curiosidade, o encantamento da 

descoberta e a satisfação de construir o conhecimento com autonomia, construir uma 

visão de mundo e um projeto com identidade própria. 

Assim, não basta o uso do signo (conceito) mas sim com a interação do signo/conceito 

com o uso dos diferentes instrumentos, neste caso a contextualização por meio de um tema e o 

que ele pode agregar. Pois com interpelação de ambos, se consegue o desenvolvimento das 

FMS, e, assim uma aprendizagem com sentido e significado por parte do estudante. 

 Enfim, nos surpreende identificarmos que todas as US extraídas para discutir a 

contextualização, apontam para o conceito de solução, possivelmente pela ideia de ser um 

conceito muito mais “fácil” de explicar no nível fenomenológico ou macroscópico do que os 

outros conceitos representativos da química. 



 

Proposição 3: Os jogos ou atividades lúdicas são desenvolvidos com o objetivo 

principal de “aprender prazerosamente “e em detrimento à memorização. 

As atividades lúdicas como a música e os jogos que são abordados com a intenção de 

favorecer o “aprender”, dão ênfase na diversão e no prazer de aprender conceitos 

representativos da química, mas, esquecem a importância de ensinar pela significação 

conceitual. “Diante dos resultados obtidos foi possível perceber que o jogo elaborado e 

desenvolvido neste trabalho e tornou a aula de química mais dinâmica e divertida”. 

(2016ENEQSO006) 

Igualmente, o uso da música como metodologia de ensino, também centra-se no prazer 

em detrimento ao desenvolvimento das habilidades que poderia evocar:  

A música está presente constantemente na vida das pessoas e a paródia pode 

despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, motivando-os a aprender o 

conteúdo ministrado pelo professor, consequentemente facilitando o processo de 

ensino aprendizagem. Assim, a utilização de paródias torna-se relevante, pois 

trabalha conteúdos e conceitos de uma forma lúdica, permitindo que a aprendizagem 

aconteça de uma forma muito mais prazerosa. 2016 ENEQSO002. 

 

 

A música usada como descrita anteriormente, carrega a concepção de um ensino pela 

simples decoreba, especificamente falando do conceito de solução: “Tem dias que a gente 

acorda e sente-se inseguro porque não sabe o número de mols do soluto. Então eu vou mostrar 

a fórmula agora pra vocês. Anote aí no caderno, vocês vão aprender N1 é igual a m1 pequeno 

sobre o M1 grandão e o número de mols, você tem na mão” (2016 ENEQSO003). Nesta US, 

evidencia-se a importância da memorização de uma formula que não explica o porquê da sua 

natureza, simplesmente, é um texto acompanhado de um ritmo musical fácil de recordar e 

associar, que ajudara na memorização, mais que nos significados que podem produzir. 

Tal perspectiva, é também, evidenciada na US extraída do ENEQ, 2016 : “a proposta 

da roleta facilitou a compreensão do conteúdo sobre cátions e ânions pelos alunos e tornou a 

aula menos decorativa e mais atrativa. (2016 ENEQI001). 

Francisco Junior & Lautharte, 2012; Saraiva & Martins, 2012, com base em Vargas, et 

al, 2016 “enfatizam a utilização desse recurso lúdico como facilitador da aprendizagem e que 

defendem a importância da música no ensino da química”. Contudo, não a utilizam como 

instrumento mediador para uma aprendizagem com sentido e significado, conforme estabelece 

Vigotski, 2009, mas para memorização por repetição ou associação; esquecendo da 

hermenêutica dos conceitos. 

b) Abordagem histórica e representacional 



 

Esta categoria manifesta a importância da abordagem de conceitos representativos da 

química por meio da compreensão sobre a historicidade dos mesmos e entendê-los como 

representações humanas, que não são imutáveis, mas que evoluem ao longo do tempo. 

Proposição 1: Alguns dos conceitos químicos são entendidos como estáticos ou 

imutáveis. 

As unidades de significado que melhor representam ou sustentam esta afirmação 

foram encontradas nas US de QNEsc, 1997 e TED, 2001. “Os átomos raramente foram 

considerados pelos alunos no sentido hipotético, mas foram aprendidos como fatos, da mesma 

forma que apreenderam sobre fatos do mundo observável. (1997QNEscA004). No mesmo 

trabalho, identificou-se que “o átomo era a figura do livro/o desenho do professor”. 

(1997QNEscA004), e que “La molécula se define como la unidad estructural fundamental de las 

sustâncias”. (2001TEDM001). 

Embora os autores reconheçam tais enunciações, não fica claro se a intencionalidade 

dos pesquisadores é estabelecer o critério de entender a ciência ou os conceitos 

especificamente da química como conceitos que evoluem. Não se aborda com o sentido de 

considerar que todo conceito leva consigo uma história a qual defendemos no presente 

trabalho como importante no desenvolvimento das FMS e portanto na aprendizagem com 

sentido e significação conceitual e, não, pelas simples memorização de uma quantidade de 

informação. Segundo Vigotzki, 1991, quando refere-se a formação dos conceitos, sua atenção 

volta-se à palavra com significado. Assim, se um conceito fosse explicado pela sua 

historicidade, desde a sua filogênese, até sua ontogênese, se desenvolveriam as FMS e por 

tanto a compreensão dos mesmos. 

Proposição 2: A formação do conceito deve ser compreendida como um modelo 

representacional criado pelo homem utilizado para a interpretação do mundo 

submicroscópico. 

Por fim, evidenciamos US que descrevem o ensino de conceitos como modelos 

representacionais, criados pelo homem, que possuem uma história, e que merecem ser 

explicados com tal ênfase no momento do ensino da química. Dentre essas Us,“O 

desenvolvimento do conceito átomo em sala de aula demanda um processo de ensino e 

aprendizagem que envolve noções abstratas — a concepção de modelos, palavras e símbolos” 

(1996 QNEscA001). Do mesmo modo, o conceito de reação no trabalho TED, 2007 com base em 

Bond-Robinson (2005), destaca que: “entender el significado químico de una reacción es 



 

correlacionar el cambio químico visible con un modelo mental de átomos, iones y moléculas 

reaccionando en el mundo nanoscópico.” (2007 TEDR002). 

É importante compreender que um modelo mental ajuda na compreensão da realidade, 

mas que não representa exatamente a mesma, ou como estabelece NIETO, et al, 2007: ‘Se 

trata, en última instancia, de modelos extremos sobre el comportamiento de la materia en los 

procesos naturales. Y en Ciencia es elemental no confundir los modelos con la realidad’ 

(idem, p. 46. 2007). Assim, também corrobora a seguinte US: 

Así por ejemplo, en el contexto de la Química conceptos tales como metal, no metal, 

ácido o base, mezcla o solución, son entidades representativas que la mente humana 

ha creado para clasificar sustancias; como tales, dichos conceptos no tienen 

ejemplos concretos, pero aquellas sustancias que cumplan con las propiedades 

definidas para ellos constituyen ejemplos específicos de dicha categoría. 

(2012DIALNET SO001) 

 

Considerando que, um conceito é uma representação da mente humana, e que , 

segundo vigotski, 1991, todo conceito é uma categoria e como tal possui um série de 

características especificas que fazem com que algum elemento da realidade pertença a ela, do 

mesmo jeito acontece com a aprendizagem dos mesmos. Assim recomenda-se “La 

metodología de trabajo hasta este punto es la de leer los textos originales y analizar con 

cuidado la forma en que se fueron desarrollando los conceptos, es decir, cómo la idea de 

átomo es una idea forjada cuidadosamente en un proceso largo y tortuoso”. (2001TEDA003). 

Portanto, para explicar os conceitos representativos da química como ideias, modelos, 

representações da mente humana, é importante, reconhecer o caráter inacabado da ciência e 

sua relação com a compreensão da realidade, que se dá por meio desses modelos os quais não 

são entidades reais, mas criadas. 

 

Considerações finais  

É pouco representativa a quantidade de trabalhos que abordam o ensino de conceitos 

representativos da química como átomo, molécula, íon, reação, solução e substância. Para as 

duas categorias emergentes, e apresentadas neste trabalho, encontramos diferentes 

metodologias enunciadas para o ensino desses conceitos, contudo não manifestam a intenção 

de ensinar com a finalidade da significação conceitual. De outra parte, a relação da 

significação com a historicidade foi notável em alguns trabalhos, mas com ênfase nos 

conceitos de átomo, reação e substância. Destacamos assim, a relevância de trabalhos nessa 

direção, com ênfase na abordagem histórica de conceitos representativos da química com a 

intenção de promover pensamento e argumentações mais críticas sobre o mundo material. Só 

assim teremos um ensino menos centrado na memorização ou repetição, tanto como têm-se 



 

caracteriza os LD que são apresentados como desatualizados, quanto em trabalhos de pesquisa 

que apresentam os conceitos como imutáveis.  
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