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RESUMO 

A importância de se analisar livros didáticos é explicada pela sua relevância no processo de 
ensino aprendizagem de Química. Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade 
de materiais curriculares disponíveis, o livro didático continua sendo o recu
pelos professores no ensino de ciências (MOL, 2005). Diante de tal importância, foi 
realizada uma análise do conceito de solução, mais especificamente sobre as unidades de 
concentração, em livros de Química, criteriosamente selecionado, 
Inicialmente, objetivou-se verificar as alterações desse conceito com o passar dos anos. 
Perante uma quantidade significativa de autores, delimitou
análise. O primeiro critério foi definir o período de tempo em
e utilizados no processo ensino
finalizando nos dias atuais. O segundo critério foi a definição de um autor. Este teria que 
possuir obras durante todo o período previamen
Feltre e um exemplar de cada década do livro “Físico
livro I (FELTRE, 1974), o autor evidencia todos os tipos de unidades de concentração e as 
suas respectivas expressões mat
Estes visam apenas uma aplicação de cada expressão matemática no manuseio de cada 
unidade de concentração. Tal abordagem induz o aluno a pensar de forma segmentada 
cada tipo de concentração, uma exp
quando na verdade todos os tipos de unidades de concentração são inter
livros II e III (FELTRE, 1988; FELTRE 1994) apresentam as mesmas unidades de 
concentração do livro I, mas com as express
indica que o autor limita o ensino relativo às unidades de concentração às relações 
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A importância de se analisar livros didáticos é explicada pela sua relevância no processo de 
ensino aprendizagem de Química. Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade 
de materiais curriculares disponíveis, o livro didático continua sendo o recu
pelos professores no ensino de ciências (MOL, 2005). Diante de tal importância, foi 
realizada uma análise do conceito de solução, mais especificamente sobre as unidades de 
concentração, em livros de Química, criteriosamente selecionado, 

se verificar as alterações desse conceito com o passar dos anos. 
Perante uma quantidade significativa de autores, delimitou-se critérios para realizar a 
análise. O primeiro critério foi definir o período de tempo em que os livros foram publicados 
e utilizados no processo ensino-aprendizagem, o período escolhido foi a década de 70, 
finalizando nos dias atuais. O segundo critério foi a definição de um autor. Este teria que 
possuir obras durante todo o período previamente escolhido. O autor escolhido foi Ricardo 
Feltre e um exemplar de cada década do livro “Físico-Química volume 2” foi selecionado. No 
livro I (FELTRE, 1974), o autor evidencia todos os tipos de unidades de concentração e as 
suas respectivas expressões matemáticas, sempre acompanhadas de exercícios resolvidos. 
Estes visam apenas uma aplicação de cada expressão matemática no manuseio de cada 
unidade de concentração. Tal abordagem induz o aluno a pensar de forma segmentada 
cada tipo de concentração, uma expressão matemática, um conceito e uma unidade 
quando na verdade todos os tipos de unidades de concentração são inter
livros II e III (FELTRE, 1988; FELTRE 1994) apresentam as mesmas unidades de 
concentração do livro I, mas com as expressões matemáticas destacadas em caixas. Isto 
indica que o autor limita o ensino relativo às unidades de concentração às relações 
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A importância de se analisar livros didáticos é explicada pela sua relevância no processo de 
ensino aprendizagem de Química. Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade 
de materiais curriculares disponíveis, o livro didático continua sendo o recurso mais utilizado 
pelos professores no ensino de ciências (MOL, 2005). Diante de tal importância, foi 
realizada uma análise do conceito de solução, mais especificamente sobre as unidades de 
concentração, em livros de Química, criteriosamente selecionado, do ensino médio. 

se verificar as alterações desse conceito com o passar dos anos. 
se critérios para realizar a 

que os livros foram publicados 
aprendizagem, o período escolhido foi a década de 70, 

finalizando nos dias atuais. O segundo critério foi a definição de um autor. Este teria que 
te escolhido. O autor escolhido foi Ricardo 

Química volume 2” foi selecionado. No 
livro I (FELTRE, 1974), o autor evidencia todos os tipos de unidades de concentração e as 

emáticas, sempre acompanhadas de exercícios resolvidos. 
Estes visam apenas uma aplicação de cada expressão matemática no manuseio de cada 
unidade de concentração. Tal abordagem induz o aluno a pensar de forma segmentada — 

ressão matemática, um conceito e uma unidade — 
quando na verdade todos os tipos de unidades de concentração são inter-relacionáveis. Os 
livros II e III (FELTRE, 1988; FELTRE 1994) apresentam as mesmas unidades de 

ões matemáticas destacadas em caixas. Isto 
indica que o autor limita o ensino relativo às unidades de concentração às relações 



 

Anais do 1º Congresso 

 

 

matemáticas. É notório que essas expressões não devem ser colocadas como um elemento 
principal na resolução de problemas, pois o 
não de resolver questões mecanicamente (SHIROAKI, 2013). Já o livro IV (FELTRE, 2008) 
discorre todos os tipos de unidades de concentração dos outros livros, exceto a 
normalidade, o que está em sintonia com as at
2011). O livro IV traz também vários adendos para contextualizar os conceitos expostos, 
apresentando curiosidades e aplicações no cotidiano. Todos os exercícios do livro IV são de 
vestibulares da época (2008) em que a pr
conhecimentos gerais. Esses tipos de questões podem ser interpretados como um 
adestramento, onde o ensino se restringe a apenas resolver exercícios e problemas 
(MORTIMER, 1988). No decorrer dos anos, tendo em vista os 
didático foi evoluindo em certos aspectos, como a adição de imagens, gráficos e quadros de 
curiosidades e regredindo em outros
resumidos e mantidos ao invés de retirados. A
o autor foi eliminando conceitos e adicionando adendos.
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matemáticas. É notório que essas expressões não devem ser colocadas como um elemento 
principal na resolução de problemas, pois o aluno precisa desenvolver o ato de pensar, e 
não de resolver questões mecanicamente (SHIROAKI, 2013). Já o livro IV (FELTRE, 2008) 
discorre todos os tipos de unidades de concentração dos outros livros, exceto a 
normalidade, o que está em sintonia com as atuais recomendações da IUPAC (IUPAC, 
2011). O livro IV traz também vários adendos para contextualizar os conceitos expostos, 
apresentando curiosidades e aplicações no cotidiano. Todos os exercícios do livro IV são de 
vestibulares da época (2008) em que a primeira fase consistia em uma prova de 
conhecimentos gerais. Esses tipos de questões podem ser interpretados como um 
adestramento, onde o ensino se restringe a apenas resolver exercícios e problemas 
(MORTIMER, 1988). No decorrer dos anos, tendo em vista os aspetos observados, o livro 
didático foi evoluindo em certos aspectos, como a adição de imagens, gráficos e quadros de 
curiosidades e regredindo em outros, como: a exclusão de conceitos que poderiam ter sido 
resumidos e mantidos ao invés de retirados. Após surgir a necessidade de contextualização, 
o autor foi eliminando conceitos e adicionando adendos. 

Conceitos; livro didático; solução; unidades de concentração.
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