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RESUMO
O tema Equilíbrio Químico está relacionado a inúmeros conteúdos da Química,
como por exemplo, a termoquímica e cinética química. Trata-se de um conceito
fundamental para a melhor compreensão de assuntos importantes, como as reações
de oxirredução, de ácido-base e de precipitação. Dada a relevância do tema em
questão, é de extrema importância que o livro texto usado seja claro, com analogias
coerentes e figuras adequadas. Este trabalho visa analisar como o conceito de
Equilíbrio Químico está sendo tratado em livros didáticos do Ensino Médio,
especialmente os selecionados pelo Programa Nacional do Livro e do Material
Didático em 2018. Para isso, serão usados os Parâmetros Curriculares Nacionais e a
opinião dos profissionais que utilizam tais livros em sala de aula. Tal análise é
essencial, visto que o livro didático se constitui uma das principais ferramentas
utilizadas no trabalho docente de ensino de Química.

Palavras chaves: Livro didático; Equilíbrio Químico; Ensino de Química.

ABSTRACT
The Chemical Equilibrium topic is related to numerous chemical contents, such
as thermochemistry and chemical kinetics. This is a fundamental concept for better
understanding important issues such as oxidation, acid-base and precipitation
reactions. Given the relevance of the topic in question, it is of the utmost importance
that the textbook used be clear, with coherent analogies and appropriate figures. This
paper aims to analyze how the concept of Chemical Equilibrium is being treated in high
school textbooks, especially those selected by the National Book and Teaching Material
Program in 2018. For this, the National Curricular Parameters will be used and the
opinion of the professionals who use such books in the classroom. Such an analysis is
essential, since the textbook constitutes one of the main tools used in the teaching work
of Chemistry.
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Capítulo 1 – Introdução
O processo de ensino e aprendizado de Química ainda apresenta grandes
obstáculos devido a concepções distorcidas a respeito dessa ciência e dificuldades
em relacionar os conceitos de Química aos fenômenos e acontecimentos do cotidiano
(MACHADO E ARAGÃO, 1996).Tais dificuldades, em muitos casos, parte da forma
como o educador aborda e contextualiza os conteúdos, e se reflete numa dificuldade
de compreensão e aplicação dos conceitos por parte dos alunos.
Equilíbrio Químico é considerado um dos temas mais desafiadores de se
trabalhar em sala de aula (MASKILL e CACHAPUZ apud MACHADO e ARAGÃO,
1996). Nessa jornada de discussões, houve espaço para problematizar os livros
didáticos, sua “qualidade”, seus usos e seus conceitos. Esta problematização teve
como referência teórica principal os trabalhos de Gaston Bachelard, sobre os
Obstáculos Epistemológicos elencados em seu livro Formação do Espírito Científico
(1996) e de Demétrio Delizoicov (1991) sobre os Momentos Pedagógicos baseados
na proposta de ensino com uso de Temas Geradores de Paulo Freire (1987).
1.1.

Referenciais teóricos

A sociedade encontra-se em constante interação com o conhecimento químico
por diferentes meios e de diferentes formas. Tradições culturais promovem a difusão
de saberes que perpassam gerações e que podem estar fundamentados em um ponto
de vista químico, científico, ou baseados em crenças populares. É possível, e não
incomum, encontrar relação entre esses dois tipos de saberes, como, por exemplo,
no caso de certas ervas com ações terapêuticas de conhecimento popular e que têm
suas propriedades justificadas por fundamentos químicos. A partir do que é conhecido
popularmente, investem-se recursos na pesquisa dos seus princípios e das suas
aplicações. No entanto, as crenças populares nem sempre são verídicas do ponto de
vista científico e podem reforçar uma visão distorcida do cientista e da atividade
científica. Tome-se como exemplo o alquimista, que ao invés de ser considerado um
intelectual da época, foi visto como feiticeiro. Além disso, comumente os meios de
comunicação veiculam informações exageradamente técnicas, superficiais e até
mesmo errôneas a respeito de conhecimentos científicos. Então as informações
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recebidas podem culminar numa compreensão equivocada da realidade e do papel
do conhecimento químico no mundo contemporâneo.
Bachelard (1996) levanta essa questão afirmando que as atividades empíricas
vivenciadas no cotidiano e conceitos do senso comum, o chamado conhecimento
popular, levam a formulações de concepções equivocadas (ou inadequadas), que
resultam na formação dos chamados obstáculos epistemológicos. Dessa forma, o
senso comum torna-se um empecilho ao conhecimento científico. Para uma
aprendizagem realmente efetiva, Bachelard defende a ideia de que todo indivíduo
precisa romper com esses conhecimentos prévios, pois é impossível formular um novo
conhecimento quando já existem concepções enraizadas. Não se trata de uma adição
ao conhecimento prévio, mas sim, de abandonar um realismo ingênuo num processo
que o autor chama de “arrependimento intelectual”:
O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras. Nunca
é imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real nunca é “o
que se poderia achar” mas é sempre o que se deveria ter pensado. O
pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de
argumentos fica estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros,
encontra-se a verdade num autêntico arrependimento intelectual. No fundo,
o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo
conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é
obstáculo à espiritualização. (BACHELARD, 1996, p. 17)

Os principais obstáculos epistemológicos abordados pelo autor são:
Experiência primeira – caracterizada pela opinião e observação básica; os Obstáculos
Verbais – os quais são explicados por meio de analogias, metáforas, ocorrendo à
associação de uma palavra concreta a uma palavra abstrata; os Obstáculos
substancialistas – com o uso de imagens ou da atribuição de qualidade aos
fenômenos; os Obstáculos animistas – caracterizado pelo fato de que muitos
professores dão ‘vida’ a muitas representações para explicar determinados
conteúdos; Obstáculos realistas – em que a substância de um objeto é aceita como
um bem pessoal; e os Conhecimentos Unitário e Pragmático – caracterizados pelo
uso de generalizações exageradas.
Uma metodologia que pode ser usada para facilitar a compreensão de novos
conceitos, bem como, a aplicação dos mesmos no cotidiano, é a proposta de
2

problematização com o uso de Temas Geradores de Paulo Freire. No livro Pedagogia
do Oprimido (FREIRE, 1987), essa prática é explicada pelo autor como o uso de
situações que compõem a realidade de educandos e educadores. Tais temas devem
ser, não somente apreendidos, mas refletidos, para que ocorra a tomada de
consciência dos indivíduos sobre eles. Mais do que apenas palavras, os temas são
objetos de conhecimentos que deverão ser interpretados e representados pelos
aprendizes. Para Freire, uma educação humanizadora requer cultivar o conhecimento
de forma interdisciplinar articulando dialeticamente a experiência da vida prática com
a sistematização rigorosa e crítica.
Freire (1987), em todo momento, parte do princípio de que todo e qualquer ser
humano é detentor de conhecimentos significativos, não importando sua idade, grau
de escolaridade, meio social, posição político-econômica etc. O conhecimento
consiste no conjunto de saberes que formam a visão de mundo de cada sujeito
cognoscente. Dessa forma, um fundamento importante da pedagogia freiriana em seu
âmbito epistemológico é a visão dialetizante do processo de construção do
conhecimento, no qual não há separação entre seres humanos sábios e ignorantes.
A construção de uma racionalidade dialógica é possível a partir de um trabalho
sociocultural que tem por base a metodologia dos Temas Geradores.
Na perspectiva freiriana, a “educação bancária” é caracterizada pela
transmissão acrítica e apolítica do conhecimento e trata o conhecimento “como uma
doação dos que se julgam sábios” (FREIRE, 1987). Por outro lado, na pedagogia
problematizadora, o professor deve suscitar nos estudantes o espírito crítico, a
curiosidade, a não aceitação do conhecimento simplesmente transferido. De acordo
com Freire, a educação bancária deve ser repudiada já que a aprendizagem acontece
com a formulação e a reformulação dos saberes pelos estudantes ao lado dos
professores, igualmente sujeitos do processo.
Com base nas teorias de Paulo Freire, Demétrio Delizoicov (1991) estrutura o
que se denominou momentos pedagógicos, e que vêm sendo empregados em vários
projetos de ensino. Tais projetos, constituem-se em três momentos, estruturalmente
relacionados, com as seguintes características:
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Problematização inicial: Trata-se da apresentação de uma situação real que
faz parte da realidade dos alunos, que necessariamente está envolvida no(s) tema(s)
proposto(s), e que exige a articulação de conhecimentos científicos para interpretálas.
Organização do conhecimento: Trata-se do estudo sistemático dos
conhecimentos necessários para a compreensão das situações iniciais com a
orientação do professor.
Aplicação do Conhecimento: Trata-se da abordar do conhecimento que vem
sendo incorporado pelo aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que
determinaram seu estudo, como outras situações que podem ser compreendidas pelo
mesmo conhecimento.
1.2. Livro didático (LD)
O livro didático (LD) é um dos recursos pedagógicos mais utilizados no ensino
de Química e possui importância fundamental no processo ensino-aprendizagem. Em
muitos casos os livros didáticos se constituem no único material de apoio didático
disponível para alunos e professores (MORTIMER, 1988). Ao utilizar um LD como
recurso didático em sala de aula é necessário ao docente conhecer previamente a
linguagem, abordagem e o método utilizados para apresentar determinados conceitos.
Dessa forma, torna-se de extrema importância avaliar rigorosamente sua qualidade.
Segundo D. B. Gowin, o processo ensino-aprendizagem acontece numa
relação triádica entre professor, aluno e materiais educativos, dentro de um contexto
(GOWIN apud MOREIRA, 2012). Tal relação triádica envolve algumas relações
diáticas, como mostra o esquema a seguir:
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Figura 01. Relações triádica e diáticas no processo ensino-aprendizagem de Gowin.

Fonte: MOREIRA, 2008, p.8.

O modelo de ensino de Gowin é baseado num compartilhamento de
significados entre professor e aluno. Nesse processo o professor utiliza materiais
educativos do currículo de forma intencional, a fim de mudar significados de
experiências do aluno. Para Gowin, o significado lógico dos materiais passa a ter
significado psicológico para quem aprende ao longo do processo de aprendizagem
significativa.
Neste mesmo contexto, Ausubel, em sua teoria da aprendizagem significativa,
apresenta as condições para que essa aprendizagem aconteça. São elas:
1. Materiais potencialmente significativos (que possuam significado lógico, bem
como conceitos e proposições pertinentes e significativos)
2. Disposição para aprender (disposição por parte do aprendiz para relacionar
de maneira substantiva e não-arbitrária o novo material, potencialmente significativo,
com sua estrutura cognitiva) (AUSUBEL apud MOREIRA, 2012).
Em uma análise sobre a evolução dos LD de Química, Mortimer (1988) destaca
suas principais características, em cada um dos cinco períodos estudados, em relação
à seleção e organização dos conteúdos, à apresentação gráfica e às atividades
propostas. Mortimer conclui que, ao longo da história, os autores de LD têm
dificuldades em inovar, ou seja, romper com certas tradições e que, na verdade, as
únicas rupturas que ele constatou foram “as relacionadas à apresentação dos livros
didáticos e à posição dos temas que se está discutindo no programa de segundo grau
(atual ensino médio)” (MORTIMER, 1988, p. 39). De acordo com o autor, todos os
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livros analisados apresentam problemas relativos à desatualização e à simplificação
dos conteúdos químicos.
Os livros didáticos, apesar de serem cuidadosamente elaborados e avaliados,
em muitos casos, apresentam uma lógica de transmissão passiva de conhecimentos
científicos. Tratam-se de muitos capítulos com uma sequência fragmentada que
acabam por limitar o potencial criativo de professores mais desatentos e o
pensamento crítico de alunos. Bachelard (1996) levanta essa questão e faz uma
interessante comparação dos livros modernos com livros do século XVII:
Peguem um livro de ensino científico moderno: apresenta a ciência como
ligada a uma teoria geral. Seu caráter orgânico é tão evidente que será difícil
pular algum capítulo. Passadas as primeiras páginas, já não resta lugar para
o senso comum; nem se ouvem as perguntas do leitor. Amigo leitor será
substituído pela severa advertência: preste atenção, aluno! O livro formula
suas próprias perguntas. O livro comanda. Peguem um livro científico do
século XVII e vejam como está inserido na vida cotidiana. O autor dialoga
com o leitor como um conferencista. Adota os interesses e as preocupações
naturais. Por exemplo: quer alguém saber a causa do trovão? Começa-se por
falar com o leitor sobre o medo de trovão, vai se mostrar que esse medo não
tem razão de ser, repete-se mais uma vez que, quando o trovão reboa, o
perigo já passou, que só o raio pode matar. (BACHELARD, 1996)

Uma análise de LD de Química usados no Brasil durante o período de 1931 a
1990 mostrou que o apelo às imagens fáceis, capazes de permitir ao aluno associação
imediata com ideias que lhes são familiares, mostra-se como tendência comum dos
LDs. Constatou-se que não há problematização dos conceitos, nem tampouco o
desenvolvimento do raciocínio dos alunos (LOPES,1990).
Tendo em vista a importância da qualidade dos materiais de ensino, propôs-se
no presente trabalho a análise do capítulo de Equilíbrio Químico de diferentes LDs
aprovados no Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático (PNLD) do
ano de 2018. Os LDs analisados no presente trabalho foram escolhidos por serem os
mais utilizados entre os professores entrevistados na pesquisa, como será mostrado
mais adiante no Capítulo 5.
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1.3 . O conceito Equilíbrio Químico (EQ) nos livros didáticos
Os conhecimentos de Equilíbrio Químico permitem um entendimento de como
as reações reversíveis ocorrem e quais os efeitos da variação de parâmetros como
temperatura, pressão e concentração de reagentes ou produtos. Além disso, este
tema está relacionado a inúmeros conteúdos, como por exemplo, a termoquímica e
cinética química e trata-se de um conceito fundamental para a melhor compreensão
de fenômenos químicos, como as reações de oxirredução, ácido-base e de
precipitação.
O conceito de equilíbrio químico tem sido apontado por muitos autores — e
também por muitos professores — como problemático para o ensino e a
aprendizagem. Grande parte dos alunos possui grande dificuldade de assimilação das
ideias e fenômenos envolvidos no EQ devido a sua natureza abstrata (MASKILL e
CACHAPUZ apud MACHADO e ARAGÃO, 1996).
Em muitos casos torna-se difícil para o professor montar uma aula dinâmica,
contextualizada e clara sobre esse assunto que, no geral, não é percebido no cotidiano
dos estudantes. No ambiente escolar, de modo geral, os estudantes interagem com
um conhecimento estritamente acadêmico, pela transmissão de informações. A
dificuldade de compreensão, muitas vezes apresentadas pelos alunos, não pode se
tornar um motivo para resumir os conceitos com excesso de simplificações,
memorização passiva e aplicação de fórmulas, levando o aluno a obter somente o
“conhecimento acumulado”. A respeito disso, Chassot levanta a questão da promoção
da “ciência da escola”:
Considero que ensinar o estudante a repetir princípios e conceitos científicos
e a aplicar corretamente fórmulas na resolução de exercícios corresponde a
ministrar uma “ciência da escola”, que acaba por não lograr satisfatoriamente
o objetivo de formar cidadãos capazes de fazer uma leitura científica crítica
do mundo. (CHASSOT, 2015)

Os livros didáticos apresentam uma maneira diversificada de abordagem desse
tópico: alguns são mais tradicionais, conteudistas e teóricos, enquanto outros são
mais empíricos e apresentam o tema através de experimentos e analogias diversas.
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Segundo GILBERT e BAULTER (1995), os modelos de ensino são uma forma de
linguagem utilizada pelos livros didáticos na tentativa de facilitar a compreensão de
conceitos abstratos, sendo elaborados a partir de desenhos, analogias, gráficos,
esquemas e outra linguagem mais conveniente.
O tema escolhido foi equilíbrio químico, devido o mesmo ter grande riqueza e
potencial de ensino, possibilitando o desenvolvimento de outros conceitos da Química
já citados anteriormente. A importância do tema e a dificuldade de compreensão dos
conceitos por parte dos alunos motivaram a escolha de Equilíbrio Químico como tema
para este trabalho.
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Capítulo 2 – Instrucional
2.1. Equilíbrio Químico - Definição
Equilíbrio químico é o ramo da Físico-química que estuda as reações
reversíveis, ou seja, as que se processam em dois sentidos: reagentes formando
produtos e produtos formando os reagentes que lhe deram origem. Um Equilíbrio
Químico é a situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e
produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Todos os
equilíbrios químicos são dinâmicos, com a reação direta e inversa ocorrendo na
mesma velocidade.
Alguns conceitos construtores estão ligados diretamente ao conceito maior de
equilíbrio como: reversibilidade química, constante de equilíbrio, equilíbrio
heterogêneo, equilíbrio gasoso, adição ou remoção de reagentes, compressão,
temperatura, efeito dos catalisadores e relações entre Kp e Kc.
2.2. Reversibilidade das reações
Considere-se a reação que ocorre quando o nitrogênio e o hidrogênio são
aquecidos juntos sob pressão e na presença de uma pequena quantidade de ferro —
que faz parte do Processo de Haber:
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)
A seta dupla (⇌) indica que a reação ocorre nos dois sentidos, e que o subscrito
(g) indica que a substância se encontra na fase gasosa.
Quando a formação de amônia parece parar, a velocidade da reação inversa
aumenta à medida que mais amônia é formada; e no equilíbrio, a amônia é
decomposta tão rapidamente quanto é formada, conforme é mostrado nos gráficos
das figuras a seguir:
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Figura 02. Gráficos de variação da concentração molar de reagentes e produtos em
função do tempo.

Figura 03. Velocidade das reações direta e inversa em função do tempo.

É importante ressaltar que quando uma reação atinge o equilíbrio ela não para.
Ela continua se processando, porém tanto a reação direta como a inversa ocorrem à
mesma velocidade, e deste jeito, a proporção entre os reagentes e os produtos não
varia. Em outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico (e não de
um equilíbrio estático).
2.3. As constantes de equilíbrio
Para um equilíbrio em que todos os participantes formam um sistema
homogêneo, isto é, um equilíbrio homogêneo, genericamente representado por:
aA+bB⇌cC+dD
A velocidade das reações pode ser expressa por:
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Velocidade direta = K1 . [A]a . [B]b
Velocidade inversa = K2 . [C]c . [D]d
No equilíbrio, as velocidades são iguais, logo:
Vd = Vi
K1 . [A]a . [B]b = K2 . [C]c . [D]d
K1/K2 = [C]c . [D]d
[A]a . [B]b
Como K 1 e K2 são constantes, a relação K1/K2 também é constante. A essa
nova constante foi dado o nome de constante de equilíbrio, que é representada por
Ke ou ainda Kc (constante de equilíbrio em termos de concentração).
No equilíbrio, temos a expressão do Kc em termos de concentração:
aA+bB⇌cC+dD
Kc = [C]c . [D]d
[A] a . [B]b
Os valores de Kc muito grandes indicam que a concentração dos “produtos”
(indicados no numerador) é maior que a dos “reagentes” (indicados no denominador)
informando que a reação direta prevalece sobre a inversa.
O Kc muito pequeno indica que a concentração dos “reagentes” (denominador)
é maior que a dos “produtos” (numerador), indicando que a reação inversa prevalece
sobre a direta.
As constantes de equilíbrio recebem nomes específicos relacionados com a
situação em estão sendo estudadas:
1) Para reações químicas na fase gasosa que usam pressões parciais: Kp
2) Dissociação da água: constante de dissociação da água, Kw
3)Kc é usado simplesmente como K
4) Dissociação de ácidos: constante de dissociação de ácidos, Ka
5)Reações de base com a água: constante de dissociação de bases, Kb
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6) Solubilidade de precipitados: produto de solubilidade, Kps

O valor da constante de equilíbrio indica a extensão com que a reação química
favorece os reagentes ou os produtos no Equilíbrio Químico.
A figura abaixo exemplifica os diferentes valores da constante de equilíbrio, em
relação às concentrações dos reagentes e dos produtos.
2.4. Equilíbrio homogêneo e heterogêneo
O equilíbrio químico com reagentes e produtos na mesma fase é chamado de
equilíbrio homogêneo. O equilíbrio heterogêneo é aquele no qual pelo menos uma
substância está em uma fase diferente das outras.
Por exemplo, o equilíbrio entre vapor de água e água líquida em um sistema
fechado é heterogêneo:
H2O(l) ⇌ H2O(g)

Do mesmo modo, o equilíbrio entre um sólido e sua solução saturada é
heterogêneo:
Ca(OH)2(s) ⇌ Ca2+ (aq.) + 2 OH-(aq.)

A atividade de um sólido ou líquido puro é 1, sendo assim, a expressão para a
constante do último equilíbrio apresentado fica:

Kc= [Cl-]2 x [Ca2+]

Ao contrário da síntese de amônia pelo processo Haber, a partir de nitrogênio
e hidrogênio, ilustra muito bem um equilíbrio homogêneo:

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g)
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Pela equação dos gases perfeitos tem-se que para cada gás de uma mistura
gasosa:

Onde Px é a pressão parcial de um gás x qualquer (ou seja, a pressão que ele
teria caso estivesse apenas ele no recipiente), V é o volume ocupado pela mistura, nx
é o número de mols do gás, R é a constante dos gases perfeitos, e T a temperatura
em Kelvin.
Rearranjando a equação, teremos:

O membro esquerdo (nx/V) é a fórmula para o cálculo da concentração molar
do gás. A constante R é sempre a mesma e a temperatura T não varia em um sistema
que permanece em Equilíbrio Químico, assim o único fator que pode variar na
equação em um equilíbrio é a pressão parcial Px. Dessa forma, pode-se dizer que a
concentração do gás é proporcional à sua pressão parcial.
Com base nisso, também é possível escrever a fórmula da constante de
equilíbrio usando-se as pressões parciais dos gases envolvidos, no lugar de suas
concentrações. Por exemplo:

H2(g) + I2(g) = 2HI(g)

Observe-se que agora a constante de equilíbrio está representada por K p, em
vez de Kc (quando o cálculo foi feito usando-se as concentrações dos gases). Essas
duas constantes para um mesmo caso possuem valores diferentes uma da outra,
então é importante especificar qual das duas se está usando quando se está lidando
com um equilíbrio.
2.5. O Princípio de Le Chatelier
O Princípio de Le Chatelier diz que quando uma perturbação exterior é aplicada
a um sistema em equilíbrio dinâmico, o equilíbrio tende a se ajustar para minimizar o
efeito dessa perturbação. Os equilíbrios, portanto, respondem a mudanças nas
condições como remoção ou adição de reagentes ou produtos, variação da pressão
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ou mudança da temperatura do sistema. Este princípio empírico, no entanto, não é
mais uma regra prática. Isso não nos fornece uma explicação ou previsão quantitativa.
2.6. Efeito da adição ou remoção de reagentes
Ao se alterar a quantidade de uma substância, também se está interferindo na
velocidade em que a reação se processa (pois se estará mudando as chances
estatísticas de as substâncias reagirem entre si de forma efetiva). Dessa forma, as
velocidades das reações direta e inversa deixam de ser iguais momentaneamente: se
uma substância foi retirada de uma das reações, essa passará a ser mais lenta; e,
analogamente, ela passará a ser mais rápida se uma substância for adicionada a ela.
Seguindo o modelo do Princípio de Le Chatelier, quando uma substância é
adicionada a um sistema em equilíbrio, a reação tende a reduzir a concentração desta
substância; quando a substância é removida, a reação tende a restituí-la.
2.7. Efeito da variação da pressão
Todos os Equilíbrios Químicos são afetados em alguma extensão pela pressão
exercida no sistema, porém na maioria dos casos a constante de equilíbrio varia muito
pouco com a pressão. Quando gases estão envolvidos na reação em equilíbrio, o
efeito da pressão se torna mais significativo.
O equilíbrio responde a alterações na pressão, principalmente nas reações na
fase gasosa. De acordo com o princípio de Le Chatelier, um equilíbrio na fase gasosa
responde a um aumento na pressão, fazendo com que a reação se desloque no
sentido em que diminua este aumento na pressão.
Isto porque o princípio de Le Chatelier indica que quando uma pressão é
aplicada em uma reação em equilíbrio, a composição tende a se deslocar na direção
que corresponda a um menor número de moléculas na fase gasosa.
2.8. Efeito da variação da temperatura
Todas as reações químicas em equilíbrio são afetadas pela temperatura e na
maioria destes equilíbrios o efeito da temperatura é significativo. Os valores das
constantes de equilíbrios são, portanto, sempre fornecidas em uma determinada
temperatura, normalmente a 25oC.
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O Princípio de Le Chatelier também pode ser usado para prever como uma
reação química em equilíbrio vai responder a uma variação de temperatura. Se a
temperatura aumenta a reação tem tendência a se deslocar em direção ao lado que
consuma esta energia adicionada.
É fator lógico e empírico se uma reação é exotérmica (libera calor), tal como no
processo Haber de produção de amônia, então a diminuição de temperatura vai
favorecer a produção de amônia porque o calor gerado na reação tende a minimizar
a diminuição da temperatura. Em uma reação endotérmica (consome calor), tal como
a decomposição de PCl5, calor deve ser fornecido para deslocar em direção ao
produto.
Quanto maior a energia de ativação de uma reação química, mais sensível é a
sua taxa (velocidade) as variações de temperatura.
2.9. Efeito do catalisador
A adição de um catalisador aumenta a velocidade de uma reação química sem
estar sendo consumido por ela. Contudo, o catalisador não tem efeito sobre a
composição no equilíbrio e não altera o valor da constante de equilíbrio, ele apenas
faz com que o equilíbrio seja atingido em um tempo menor, conforme mostrado na
figura a seguir:
Figura 04. Efeito do catalisador no equilíbrio [velocidade (mol/l.min) x tempo (min.)].

Curvas tracejadas: com catalisador; Curvas cheias: sem catalisador
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Capítulo 3 - Objetivos
3.1. Objetivo geral
Desejou-se neste trabalho contribuir para um avanço no ensino de Química,
em especial no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de Equilíbrio Químico. O
presente trabalho visou, portanto, analisar as propostas de ensino de EQ de 3 dos 6
livros didáticos de Química aprovados no Programa Nacional do Livro Didático e do
Material Didático (PNLD) do ano de 2018. A análise foi feita com base nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e em pesquisas na comunidade escolar (professores e
alunos). Os livros analisados foram: Química, de Martha Reis, Química Cidadã, de
Santos e Mól e Ser Protagonista – Química, de diversos autores.
3.2. Objetivos específicos
•

Identificar, através de questionários para alunos e professores, as
noções sobre EQ e as principais dificuldades apresentadas pelos alunos
com relação ao tema;

•

Realizar uma pesquisa com docentes de Química da rede pública de
ensino a respeito da qualidade do capítulo de EQ dos livros didáticos
escolhidos pelo PNLD;

•

Avaliar as principais características de alguns dos livros de Química
usados no PNLD, em especial, os capítulos que tratam do tema
equilíbrio químico, no que diz respeito a quantidade de questões,
contextualização/problematização,

propostas

de

experimentos,

analogias, esquemas, gráficos etc.
•

Verificar se os LDs atendem às principais exiguidades apresentadas
por alunos e professores no que diz respeito a ensino-aprendizagem
de EQ.
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Capítulo 4 - Metodologia
4.1. Questionário diagnose dos alunos
Com o intuito de levantar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos,
foi realizada uma pesquisa (diagnose) prévia, aplicando-se um questionário a 2 turmas
distintas:
Turma 1: 13 alunos de Pré-vestibular Social Oficina do Saber, localizado na
cidade de Niterói, Rio de Janeiro. O Projeto Pré-Universitário Oficina do Saber Núcleo
Niterói/RJ: Campus Mequinho/UFF localiza-se na Rua Jansen de Mello, 174.
Figura 05. Campus Mequinho UFF.

Atualmente o projeto conta com aulas diárias das disciplinas exigidas no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), ministradas de segunda à sexta-feira no horário
de 18:00 às 22 horas e aos sábados de 9 horas às 13 horas; Atividades
complementares: - Biblioteca de apoio; Atividades do Serviço Social; Monitorias e
Cinema para Pré-Vestibulandos Comunitários. Além disso, os alunos têm auxílio de
monitores das disciplinas. O ingresso no projeto de ensino é feito por meio de sorteio
público.
O Pré-vestibular Social Oficina do Saber, é um Programa vinculado à PróReitoria de Extensão (PROEX) e tem como objetivo integrar ações de acesso e
permanência de classes populares à Universidade.
A turma selecionada para realização das atividades era composta por jovens
com ensino médio completo ou cursando a terceira série.
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Turma 2: 23 alunos de segunda série do Ensino Médio (antigo segundo ano)
do Colégio Universitário da UFF, localizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. O
Colégio Universitário Geraldo Reis localiza-se no bairro Gragoatá na Rua Alexandre
Moura, 8, próximo ao campus do Gragoatá.
Originalmente a estrutura dava lugar ao CIEP Geraldo Reis. Em 2006, foi
assinado um convênio entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Governo
do Estado do Rio de Janeiro, nascendo assim o Colégio Universitário Geraldo Reis
(COLUNI).
Figura 06. Colégio Universitário Geraldo Reis.

Atualmente o colégio funciona com turmas de Educação Infantil na Creche UFF
e de Educação Básica (do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio),
atendendo 380 alunos no horário entre 7h 30m às 17h. O ingresso na instituição de
ensino é feito por meio de sorteio público.
O COLUNI/UFF é uma Unidade Acadêmica vinculada à Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD) e destina-se ao atendimento da demanda de Educação
Infantil e de Educação Básica na UFF, bem como possibilita aos estudantes das
licenciaturas um espaço de vivência da prática de ensino por meio de estágio
supervisionado e projetos de Iniciação à Docência. A escola é equipada com sala de
informática e data show, possuindo um laboratório para o ensino de ciências, seja ele
da área química, física ou biológica.
A turma selecionada para realização das atividades foi a de segunda série do
Ensino Médio (antigo segundo ano).
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Em todos os casos, a aplicação do questionário foi feita na própria sala de aula
e os alunos não puderam utilizar nenhum material de consulta e nem mesmo o uso
de calculadoras ou tabela de logaritmo foi permitida.
O objetivo central era descobrir se os alunos tinham o conhecimento prévio
necessário para que a aprendizagem de equilíbrio químico fosse significativa; o
mesmo foi aplicado aos alunos após o estudo de cinética química, sendo o Equilíbrio
Químico o tópico subsequente. Assim, alguns pontos que se pretendia levantar eram:
•

Conhecimento prévio sobre o que é equilíbrio;

•

Noção da química macroscópica e microscópica;

•

Noção de velocidade e energia de uma reação;

•

Uso de logaritmo e notação científica.
O questionário aplicado foi composto de 10 questões, sendo 9 discursivas e 1

objetiva, sobre equilíbrio químico e operações com logaritmo e encontra-se
integralmente descrito no Capítulo 5 deste trabalho. As questões propostas foram
adaptadas de trabalhos anteriores relacionados aos obstáculos de aprendizagem do
tema EQ.
4.2. Questionário dos professores
Foi feito também um questionário com professores de Química de escolas
públicas das redes Federais e Estaduais sobre o uso do livro didático e o uso desses
exemplares em específico em sala de aula com o intuito de realizar uma pesquisa de
campo sobre qual a obra selecionada e de como é utilizada pelo docente. Além disso,
desejou-se identificar as principais dificuldades dos professores em trabalhar o
conceito de EQ, bem como o parecer dos mesmos sobre a qualidade dos livros
usados.
Para tal utilizou-se a plataforma do Google Docs e o link do questionário foi
enviado para profissionais conhecidos e divulgado em grupos de professores de
Química em redes sociais. O questionário aplicado foi composto de 14 questões e
encontra-se descrito no Capítulo 5 deste trabalho.
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4.3. Análise dos Livros Didáticos
Em seguida, foi feita uma análise dos capítulos de Equilíbrio Químico em três
dos seis livros de Química escolhidos no Programa Nacional do Livro Didático 2018.
Os quesitos a serem analisados são: i) clareza do conteúdo e analogias; ii) adequação
da linguagem; iii) adequação das figuras; iv) presença de exercícios do ENEM e de
vestibulares e v) presença de sugestões de experimentos. Toda a análise será
realizada com base nos PCN - Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias.
Foram utilizados os livros: Química 2 - Martha Reis (REIS, 2016), que
chamaremos de Livro A; Ser Protagonista 2 (Química) – Diversos Autores (LISBOA
et. al., 2016), que chamaremos de Livro B e Química Cidadã 2 - Santos e Mól
(SANTOS, 2016), que chamaremos de Livro C.
A escolha dos livros para a realização desta pesquisa baseou-se no fato de
serem livros muito utilizados nas escolas e também disponíveis para a análise. Além
disso, na pesquisa prévia realizada, as três obras apareceram como as mais utilizadas
pelos professores da rede pública. O quadro a seguir mostra os dados dos exemplares
analisados:
Tabela 01. Relação dos livros analisados.
Livro

Autores

Editora

Edição/Ano

Vol.

Livro A: Química

Martha Reis

Ática

2ª Edição/2016

2

SM

3ª Edição/ 2016

2

AJS

3ª Edição/ 2016

2

Livro B: Ser Protagonista - Diversos autores
Química
Livro C: Química Cidadã

Santos e Mól

Os capítulos analisados em cada livro encontram-se no quadro a seguir:
Tabela 02. Relação dos capítulos/temas analisados em cada livro.
Livro

Capítulo(s) analisado(s)

Livro A

Capítulo 8: Equilíbrios moleculares.
Capítulo 9: Equilíbrios iônicos, pH e Kps.
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Livro B

Capítulo 6: Reações reversíveis e o estado de
equilíbrio.
Capítulo 7: Equilíbrio em sistemas aquosos e o
pH de soluções.
Capítulo 8: A força dos ácidos e das bases e a
hidrólise dos sais.
Capítulo

9:

Equilíbrios

em

sistemas

heterogêneos.
Livro C

Capítulo 5: Equilíbrio químico
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Capítulo 5 – Resultados e discussão
5.1. Questionário diagnose dos alunos
O questionário aplicado com os alunos e os resultados obtidos encontram-se
integralmente descritos a seguir.
Questão 1: Quando falamos sobre equilíbrio, o que vem a sua mente?

Figura 07. Resultado da análise das respostas da Questão 1.

Questão 2: Você já ouviu falar em equilíbrio químico? Em caso afirmativo, explique
o que é? Em caso negativo, o que você acha que é?

Figura 08. Resultado da apuração das respostas da Questão 2 (a).
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Figura 09. Resultado da análise das respostas da Questão 2 (b).

Questão 3: Toda reação química é possível? Porque algumas espécies, não
reagem entre si?
Figura 10. Resultado da apuração das respostas da Questão 3 (a).
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Figura 11. Resultado da análise das respostas da Questão 3 (b).

Questão 4: Algumas substâncias ao serem aquecidas ou resfriadas têm a suas
colorações alteradas, isso é reação química?

Figura 12. Resultado da apuração das respostas da Questão 4.
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Questão 5: Você acha o estudo da função logarítmica importante?

Figura 13. Resultado da apuração das respostas da Questão 5.

Questão 6: Resolva os seguintes logaritmos abaixo (considere log 2 = 0,30 e log 3 =
0,47)
Questão 6a: log2 64

Figura 14. Resultado da correção das respostas da Questão 6a.
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Questão 6b: log 10

Figura 15. Resultado da correção das respostas da Questão 6b.

Questão 6c: log 2 + log 10

Figura 16. Resultado da correção das respostas da Questão 6c.
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Questão 6d: log 2 + log 3

Figura 17. Resultado da correção das respostas da Questão 6d.

Questão 6e: log (2)3

Figura 18. Resultado da correção das respostas da Questão 6e.
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Questão 7: O que é velocidade de uma reação química?

Figura 19. Resultado da análise das respostas da Questão 7.

Questão 8: O que é energia? Dê exemplo.

Figura 20. Resultado da análise das respostas da Questão 8.
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Questão 9: Energia se aplica a química? Em caso afirmativo, dê um exemplo.

Figura 21. Resultado da apuração e da correção das respostas da Questão 9.

Alguns exemplos considerados corretos:
Aluno A: “Energia de ativação”
Aluno B: “Quanto mais energia, mais movimentação entre as moléculas.”
Aluno C: “Um exemplo é a geração de ATP das plantas”

Alguns exemplos considerados incorretos:
Aluno D: “...pois as substâncias contém energia.”
Aluno E: “As reações químicas em experimentos”
Aluno F: “Pois a química precisa favorecer trocas de energia”

Questão 10: O uso da notação científica é importante? Você sabe usá-la?

Figura 22. Resultado da apuração das respostas da Questão 10 (a).
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Figura 23. Resultado da correção das respostas da Questão 10 (b).

O gráfico da Figura 08 mostrou que a maior parte dos alunos (78%) já ouviu
falar sobre EQ. O gráfico da Figura 09 mostrou que a quantidade de alunos com
concepções equivocadas sobre EQ é alarmante, muitos confundem EQ com
balanceamento de equações químicas. Apenas 26% dos alunos deu uma resposta
considerada adequada. Isso mostra que a maioria dos estudantes não adquiriu o
conceito básico de EQ.
O gráfico da Figura 13 é preocupante pois mostrou que mais da metade dos
alunos não considera os estudos da função logarítmica importante. A maior parte dos
alunos não respondeu ou respondeu incorretamente os cálculos de logaritmo
propostos, como mostram as Figuras 14-18.
As respostas sobre o conceito de velocidade de uma reação foram
consideradas superficiais (Figura 19). Sobre o conceito de Energia, apesar de 97%
dos alunos afirmarem que energia se aplica a Química, apenas 56% souberam
exemplificar corretamente, como mostra a Figura 21.
Os gráficos das Figuras 22 e 23 mostram que a maioria dos alunos (86%)
considera o uso da notação científica importante e que apenas 55% souberam
exemplificar/usar a notação científica corretamente.
As respostas obtidas nos questionários dos alunos evidenciaram a deficiência
na compreensão e aplicação do tema EQ. Apesar da grande maioria já ter ouvido falar
sobre EQ, muitos alunos mostraram confundir a ideia de equilíbrio químico com
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balanceamento de reações. Além disso, no geral, os alunos apresentaram pouco
domínio dos conteúdos, bem como dificuldades de relacionar o tema com o cotidiano.
Destaque para o grande número de alunos que não conseguiram resolver operações
com logaritmo e notação científica corretamente. Além disso, demonstrou-se
deficiência na compreensão do conceito de reação química e dificuldade para
conceituar e exemplificar energia.
As respostas dos questionários dos alunos foram usadas para constatar as
principais dificuldades apresentadas pelos mesmos, relacioná-las ao parecer dos
professores sobre os obstáculos de aprendizagem relatados por eles e verificar se os
LDs analisados têm potencial para atender às principais demandas de alunos e
professores no que diz respeito a ensino-aprendizagem de EQ.
5.2. Questionário dos professores
O questionário apresentou as seguintes perguntas e respostas:
Pergunta 1. Há quanto tempo você leciona Química?

Figura 24. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 1.
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Pergunta 2. Em que tipo(s) de unidade de ensino você leciona?
Figura 25. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 2.

Pergunta 3. Em que estado/UF você leciona?
Figura 26. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 3.

Pergunta 4. Em que série(s) você leciona?
Figura 27. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 4.
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Pergunta 5. Que materiais você mais utiliza durante a aula?
Figura 28. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 5.

Pergunta 6. Qual livro de Química foi adotado pela escola neste ano?
Figura 29. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 6.
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Pergunta 7. Você utiliza as atividades práticas propostas no livro?
Figura 30. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 7.

Pergunta 8. A escola em que esse livro foi adotado possui laboratório de Ciências?
Figura 31. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 8.
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Pergunta 9. Na sua opinião, quais os pontos fortes do livro escolhido?
Figura 32. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 9 sobre o Livro A.

Figura 33. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 9 sobre o Livro B.

Figura 34. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 9 sobre o Livro C.
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Pergunta 10. Na sua opinião, quais os pontos fracos do livro escolhido?
Figura 35. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 10 sobre o Livro A.

Figura 36. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 10 sobre o Livro B.

Figura 37. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 10 sobre o Livro C.
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Pergunta 11. No geral o livro atende bem às suas necessidades como professor? Por
quê?
Figura 38. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 11 sobre o Livro A.

Figura 39. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 11 sobre o Livro B.

Figura 40. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 11 sobre o Livro C.
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Pergunta 12. Na sua opinião, o livro atende às necessidades dos alunos? Por quê?
Figura 41. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 12 sobre o Livro A.

Figura 42. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 12 sobre o Livro B.

Figura 43. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 12 sobre o Livro C.
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Pergunta 13. Quais as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na
compreensão do tema Equilíbrio Químico?
Figura 44. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 13.

Pergunta 14. Na sua opinião, o capítulo do livro usado que aborda o tema Equilíbrio
Químico é adequado? Por quê?
Figura 45. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 14 sobre o Livro A.

Figura 46. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 15 sobre o Livro B.
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Figura 47. Resultado da apuração das respostas da Pergunta 15 sobre o Livro C.

Ao todo, 31 educadores de Química, de diferentes escolas de todo Brasil
responderam ao questionário proposto. O questionário foi composto de 11 perguntas
objetivas (Perguntas 1-10 e 13) e 3 perguntas discursivas (Perguntas 11, 12 e 14).
Como é possível observar no gráfico da Figura 28, o LD é o segundo material
mais utilizado pelos professores que participaram da pesquisa, ficando atrás apenas
do quadro negro.
O gráfico da Figura 29 mostra que o Livro A é o mais utilizado pelos professores
que responderam ao questionário, seguido do Livro B e logo em seguida, o Livro C,
por isso como dito anteriormente esses foram os livros analisados nessa monografia.
Fazendo um panorama geral, a maior parte dos professores que responderam
ao questionário indicou que o LD que utiliza atende às suas necessidades como
professor, mas não atende às necessidades dos alunos.
Além das deficiências do LD relatadas, alguns professores indicaram
dificuldades gerais relacionadas ao uso do livro didático: 4 professores informaram
que a quantidade de livros fornecida pelo estado era inferior a quantidade de alunos,
um deles chegou a dizer que não usa tanto o LD para atividades para casa pois
considera injusto que alguns alunos possam fazer e outros não; 2 professores
relataram que a instituição de ensino não apresenta estrutura adequada (laboratório,
reagentes...) para realização das atividades experimentais propostas pelo LD; e 2
professores ressaltaram que têm dificuldades em utilizar o livro em sala de aula pois
muitos dos alunos não têm o hábito de levar o livro para a escola.
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5.3. Análise dos Livros Didáticos
Toda a análise dos livros foi feita de forma que se cumpra os principais
requisitos de ensino-aprendizagem levantados pelos PCNs.
O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles
compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de
forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse
aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos
químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações
ambientais, sociais, políticas e econômicas. Tal a importância da presença
da Química em um Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma
Educação Básica. (BRASIL, 1999, p. 31)

De acordo com os PCN+ (BRASIL, 2006, p. 99), as competências a serem
desenvolvidas pelos alunos relacionadas ao tema Estado de equilíbrio químico são:
Estado de equilíbrio químico: coexistência de reagentes e produtos; estado
de equilíbrio e extensão da transformação; variáveis que modificam o estado
de equilíbrio; previsões quantitativas, modelos explicativos.
• Reconhecer que, em certas transformações; químicas, há coexistência de
reagentes e produtos (estado de equilíbrio químico, extensão da
transformação).
• Identificar as variáveis que perturbam o estado de equilíbrio químico.
• Representar, através da constante de equilíbrio químico, a relação entre as
concentrações de reagentes e produtos em uma transformação química.
• Prever as quantidades de reagentes e produtos numa transformação
química em equilíbrio.
• Propor e utilizar modelos explicativos para compreender o equilíbrio
químico.
• Compreender a importância e o controle da dinâmica das transformações
químicas nos processos naturais e produtivos.
• Propor meios e avaliar as consequências de modificar a dinâmica de uma
transformação química. (BRASIL, 2006, p. 99).
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As três obras analisadas mostraram-se bem diferentes e com pontos fortes e
fracos que serão destacados mais adiante.
5.3.1. Clareza do conteúdo e analogias
No Livro A o conteúdo é trabalhado de forma bem articulada com propostas de
temas de natureza interdisciplinar. O livro foi o único dos 3 a apresentar uma analogia
fora do contexto científico para explicar o conceito de equilíbrio dinâmico: a
comparação de um sistema em equilíbrio com um estacionamento no qual entram e
saem veículos sem que a quantidade/estado geral seja alterada. Tal analogia,
apesar de ser uma tentativa de facilitar o entendimento do conceito apresentado,
pode caracterizar um obstáculo epistemológico substancialistas.
No Livro B o conteúdo é apresentado de forma clara, dinâmica e articulada
com o cotidiano.
No Livro C, o capítulo de EQ apresenta uma longa e exaustiva contextualização
de 12 páginas sobre o ciclo e a poluição das águas. O mesmo tema é usado quando
se aborda o tema “Soluções”.
5.3.2. Adequação da linguagem
O Livro A, em comparação aos demais, apresentou uma linguagem um pouco
mais rebuscada, porém, adequada ao nível dos alunos.
O capítulo do Livro B apresenta uma linguagem clara e relativamente simples
e legibilidade adequada para o nível de escolaridade. O texto possui diversos
elementos de coesão e é coerente.
O Livro C apresenta uma linguagem simples e de fácil entendimento.
Observam-se diversos elementos de coesão ao longo do texto.
5.3.3. Adequação das figuras
Em comparação com os demais, o Livro A apresenta poucas figuras e
esquemas para ilustrar diferentes sistemas em equilíbrio molecular e iônico. É sem
dúvida, um ponto negativo do livro.
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Os capítulos do Livro B apresentam muitas figuras que são pertinentes aos
conceitos trabalhados e ajudam no entendimento dos mesmos. Além disso, a
presença de fluxogramas enriquece o texto pois ajudam na organização das ideias.
Um deles encontra-se na Figura 48 a seguir:
Figura 48. Um dos fluxogramas presentes no Livro B.

Fonte: LISBOA, 2016, p. 110.

No capítulo analisado do Livro C é notável a riqueza de imagens, fotos que são
bem contextualizadas e atuais, favorecendo na compreensão da teoria exposta nos
tópicos. Nota-se que a grande maioria das imagens presentes no capítulo são fotos
ou desenhos de experimentos.
5.3.4. Presença de exercícios do ENEM e de vestibulares do RJ
Os capítulos analisados no Livro A, possuem ao todo 65 exercícios, sendo 11
resolvidos, 56 de vestibulares e nenhuma questão do ENEM.
Os capítulos do Livro B apresentaram 162 questões ao todo, sendo 7
resolvidos, 30 de vestibulares e 5 questões do ENEM.
O capítulo analisado do Livro C contém 91 questões no total, nenhum exercício
resolvido, 12 questões de vestibulares de todo Brasil e uma questão do ENEM, como
mostra a Tabela 03 a seguir.
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Tabela 03. Quantidade de questões (exercícios) presente no(s) capítulo(s) de
Equilíbrio Químico de cada livro analisado.
Livro

Total de
questões

Questões de
ENEM

Questões de
vestibulares

Livro A

65

0

56

Livro B

162

5

33

Livro C

91

1

12

5.3.5. Presença de sugestões de experimentos.
Os capítulos analisados no Livro A possuem ao todo, 1 experimento proposto.
O livro B destacou-se entre os demais por apresentar 4 sugestões de
experimentos relacionados ao tema EQ.
O Livro C possui apenas uma sugestão de experimento simples e de fácil
execução.
Tabela 04. Quantidade de experimentos sugeridos nos capítulos de Equilíbrio
Químico de cada livro analisado.
Livro

Total de experimentos
sugeridos

Livro A

1

Livro B

4

Livro C

1

Em uma análise geral, os dois capítulos (61 páginas, no total) do Livro A
analisados mostram-se adequados para a proposta de ensino. O primeiro capítulo se
inicia com uma notícia sobre como o aumento da temperatura dos oceanos pode
afetar a comunidade de corais. Em seguida apresenta-se a ideia de equilíbrio
dinâmico e reversibilidade. Além disso, os capítulos apresentam uma quantidade
expressiva de exercícios propostos e resolvidos e uma enorme quantidade de
questões de vestibulares. Destaque para um breve estudo sobre gráficos de equilíbrio
dinâmico (variação de concentração de produtos e reagentes ao longo do tempo)
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presente no livro que auxilia o estudante na interpretação e resolução de questões
que contenham dados gráficos.
Os autores do Livro B dedicaram 4 capítulos (74 páginas, no total) para tratar
de EQ. O primeiro capítulo se inicia com uma breve introdução sobre o assunto
equilíbrio químico e logo em seguida são apresentados conceitos e exemplos práticos
relevantes. Nenhuma analogia é feita para auxiliar na compreensão de um sistema
em equilíbrio. Fluxogramas em cada etapa dos capítulos ajudam na organização das
ideias.
Observaram-se inúmeros quadros com informações e curiosidades numa
forma de aproximar o tema ao cotidiano, são quadros chamativos, que ajudam a
prender a atenção dos alunos. Ao todo, são 4 sugestões de experimento simples e
acessíveis, enquanto os outros dois livros apresentaram apenas um, cada. Um ponto
muito positivo do conjunto de capítulos é a presença de um quadro com uma breve
revisão de operações com logaritmos e alguns exercícios resolvidos, o que pode ser
de fundamental importância, visto que questionário diagnose mostrou que boa parte
dos alunos não sabem resolver questões simples envolvendo log e a maior parte dos
professores indicou a dificuldade dos alunos com operações com log como o maior
dos problemas. Outro ponto importante foi a sugestão de materiais complementares,
como livros e sites pertinentes ao estudo de EQ no fim da unidade. Os capítulos,
apesar de grandes, são completos e com grande objetividade.
O capítulo (54 páginas) analisado do Livro C por sua vez, apresentou uma longa
e exaustiva contextualização no início do capítulo. Ao todo foram 12 páginas de texto
e imagens sobre o ciclo e a poluição das águas antes de introduzir o assunto de
equilíbrio e reversibilidade. No entanto, o mesmo tema (e texto similar) foi usado
quando ser abordou o conceito de “soluções”. Só após a extensa sessão na introdução
do capítulo, foi introduzido o conceito de reversibilidade. Nenhuma analogia é usada
para auxiliar na compreensão inicial de um sistema em equilíbrio. O capítulo, no geral,
é pouco conciso e poderia organizar-se de maneira mais objetiva. No demais, não há
um estudo aprofundado sobre análise e interpretação de gráficos de um equilíbrio
químico.
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Capítulo 6 – Considerações finais
O questionário aplicado aos alunos permitiu a constatação de inconsistências
e até mesmo deficiências no grau de compreensão e aprendizado de EQ e outros
conceitos, bem como uma dificuldade de assimilação das ideias e fenômenos
associados ao tema EQ.
O questionário aplicado aos professores mostrou que existe uma complexidade
no processo de ensino-aprendizagem de Equilíbrio Químico e na utilização do livro
texto como material de ensino. A dificuldade com notações e operações matemáticas,
maior dificuldade dos alunos constatada por professores, foi comprovada com o
questionário aplicado aos alunos, visto que a maior parte dos alunos não resolveu ou
resolveu incorretamente as questões de logaritmo propostas. A dificuldade com
conceitos químicos prévios, segunda maior dificuldade dos alunos relatadas por
professores, também foi comprovada com o questionário aplicado aos alunos, já que
a maior parte apresentou superficialidade no aprendizado do conteúdo de cinética
química e na definição correta do conceito energia.
Considerando as principais exiguidades apresentadas pelos alunos e os relatos
dos professores, o Livro B foi considerado o mais adequado para o ensino de
Equilíbrio Químico por ser o mais completo em termos de organização do conteúdo,
linguagem, propostas de experimentos, quantidade e qualidade dos exercícios e pela
atenção dada às dificuldades com operações de logaritmo e notação científica,
obstáculo que de fato foi constatado em nosso questionário diagnose com os alunos.
Além disso, entre os 3 livros, ele foi o melhor avaliado em termos de adequação às
necessidades de alunos e professores.
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Apêndice 1
QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS
1. Quando falamos sobre equilíbrio, o que vem a sua mente?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Você já ouviu falar em equilíbrio químico? Em caso afirmativo, explique o que
é? Em caso negativo, o que você acha que é?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Toda reação química é possível? Porque algumas espécies, não reagem
entre si?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Algumas substâncias ao serem aquecidas ou resfriadas têm a suas
colorações alteradas, isso é reação química? Explique.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Você acha o estudo da função logarítmica importante?
( ) Sim
( ) Não
6. Resolva os seguintes logaritmos abaixo (Considere log 2 = 0,30 e log 3 =
0,47)
A) log2 64 =
B) log 10 =
C) log 2 + log 10 =
D) log 2 + log 3 =
E) log (2)3 =
7. O que é velocidade de uma reação química?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. O que é energia? Dê exemplo.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Energia se aplica a química? Em caso afirmativo, dê um exemplo.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. O uso da notação científica é importante? Você sabe usá-la? Exemplifique.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Apêndice 2
QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES
1. Há quanto tempo você leciona Química?
2. Em que tipo(s) de unidade de ensino você leciona?
3. Em que estado/UF você leciona?
4. Em que série(s) você leciona?
5. Que materiais você mais utiliza durante a aula?
6. Qual livro de Química foi adotado pela escola neste ano?
7. Você utiliza as atividades práticas propostas no livro?
8. A escola em que esse livro foi adotado possui laboratório de Ciências?
9. Na sua opinião, quais os pontos fortes do livro escolhido?
10. Na sua opinião, quais os pontos fracos do livro escolhido?
11. No geral o livro atende bem às suas necessidades como professor? Por quê?
12. Na sua opinião, o livro atende às necessidades dos alunos? Por quê?
13. Quais as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão do
tema Equilíbrio Químico?
14. Na sua opinião, o capítulo do livro usado que aborda o tema Equilíbrio Químico é
adequado? Por quê?
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