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O livro didático é um material frequente no ambiente escolar, pensado em uma 

linguagem facilitadora para a compreensão dos conteúdos envolvidos. Os alunos, assim, 

estabelecem relações entre o conhecimento científico apropriado na escola e o 

conhecimento informal aprendido no seu meio cultural. O livro paradidático é utilizado 

na academia universitária, pois esse material cumpre um papel de aprofundamento 

conceitual dos temas envolvidos. Pode também ser utilizado pelos docentes da 

educação básica como complemento para alcançar objetivos que muitas vezes o livro 

didático não consegue atingir. Vale salientar, que o livro didático é construído de uma 

forma genérica, sem levar em consideração as diversidades que as salas de aulas 

possuem. E que a adaptação do conteúdo de forma acessível a todos é de 

responsabilidade do profissional. O presente trabalho tem como objetivo analisar de 

forma detalhada a abordagem e as limitações do conteúdo Ácidos e Bases no livro 

Química Cidadã, volume I, de Wildson Santos e Gerson Mól. A análise metodológica 

foi efetuada a partir da revisão bibliográfica dos referidos livros e as correlações da 

análise serão mediante artigos científicos e no livro Química Inorgânica, quarta edição, 

de Shriver & Atkins, comparando os conteúdos indicados no ensino superior com o livro 

didático da educação básica. O livro, cuja a editora é AJS LTDA, publicado em 2013, 

apresenta o conteúdo de forma prática e simplificada, com uso de imagens, 

experiências, exercícios e embasamento histórico. Traz questionamento ao aluno no 

decorrer do conteúdo, estimulando a discutir, refletir e relacionar o assunto com suas 

concepções da vida cotidiana. Uma vez que essas concepções são levadas para 

debates em sala, contribui de maneira significativa para o aprendizado. De forma 

prática, o livro aborda o assunto ácido e base em tópicos explicando separadamente 

cada teoria. E é nessa perspectiva que foi realizada a análise do livro pedagógico. 
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Existe uma grande diferença dos conceitos abordados em relação as diferentes 

teorias ácidos-base, sendo assim, os mesmos influenciam nas concepções 

alternativas de como são entendidas tais teorias, dificultando o aprendizado do 

aluno, sobretudo, em diferenciá-las. Cabe à figura do docente estimular o senso 

crítico dos discentes e levar essas considerações para dentro da sala de aula, de 

modo a desmistificar a simplicidade dos conceitos abordados no livro, e mostrar que 

a ciência não é algo exato, e convive com diferentes modelos e teorias que explicam 

determinados fenômenos. 
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