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RESUMO: Esta comunicação relata uma investigação acerca do ensino-aprendizagem do conceito de quantidade de 
matéria. Os resultados da avaliação dos conhecimentos dos estudantes  posteriores ao ensino revelou mudanças 
substanciais em relação ao conhecimento prévio: cerca de metade da turma conseguiu realizar a diferenciação entre 
quantidade de matéria e massa e entre quantidade de matéria e mol.  Contudo, a associação entre quantidade de 
matéria e quantidade de entidades elementares de um sistema material, ficou a desejar, bem como a clareza da 
impropriedade do emprego da expressão número de mols. Concluímos pela necessidade de posterior aprimoramento 
da metodologia de ensino e do refinamento da pesquisa. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de quantidade de matéria é fundamental na química. Entretanto, verificam-se 

dificuldades na aprendizagem deste conceito, conforme revelam pesquisas realizadas em 

diferentes países. Algumas razões apontadas para estas dificuldades dos estudantes em relação ao 

conceito de quantidade de matéria, são (Caamaño et al., 1983; Furió et al. 1993; Furió; Azcona; 

Guisasola, 1999, 2002, 2006; Grupo Alkali, 1990; Mackinson; Renner, 1971; Mol; Silva, 1998; 

Novick; Menis, 1976; Rogado, 2004; Rowell; Dawson, 1980; Staver; Lumpe, 1993):  

1) complexidade do conceito para a sua compreensão no nível médio de ensino; 

2) indistinção entre quantidade de matéria e massa; 

3) utilização de metodologias de ensino que priorizam o uso mecânico de algoritmos;   

4) abordagem utilizada pelos livros didáticos para apresentação deste conceito. 

Parte da complexidade do conceito de quantidade matéria está associada à sua 

elaboração histórica, normalmente ausente das salas de aula. A ênfase no ensino dos resultados 

da ciência acaba por conduzir à memorização mecânica dos conteúdos. 

Em relação à indistinção entre quantidade de matéria e massa, uma possível razão está 

na adoção de uma expressão do senso comum — quantidade de matéria — como vocábulo 

técnico. Ao restringir o significado físico-químico de quantidade de matéria à composição (ou 

constituição) da matéria, expressa em termos de entidades elementares, estabelece-se um conflito 

com outras grandezas macroscópicas que costumam ser entendidas como quantidades de 

matéria, quais sejam, a massa e o volume. 
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As dificuldades metodológicas refletem a ausência de teorias de ensino e aprendizagem 

que privilegiem a captação dos significados dos termos científicos nas atividades de sala de aula. 

Na ausência de significados, resta a memorização mecânica; em lugar da compreensão dos 

fenômenos, através de procedimentos envolvendo cálculos memorizados.  

Por outro lado, os livros textos de química costumam dar pouca importância a conceitos 

básicos — a quantidade de matéria é um entre outros — destinando-lhes um pequeno espaço e, 

às vezes, reduzindo-os a simples definições (Oki, 2006). 

Em vista dos pressupostos apresentados, nossa investigação buscou responder à questão 

de como facilitar a aprendizagem do conceito de quantidade de matéria.  

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Adotamos como referencial para o estudo a teoria da aprendizagem significativa, 

(Ausubel, 2003; Ausubel; Novak; Hanesian, 1980; Moreira, 2006), a partir da qual, organizamos 

as atividades de ensino da investigação (Moreira, 2006; Silva, 2002). Complementarmente, 

acreditamos que a gênese e desenvolvimento dos conceitos possibilitam sua melhor compreensão 

(Oki, 2006), de modo que, o ensino da noção de quantidade de matéria também incluiu aspectos 

de sua história.  

 

Um ensino facilitador da aprendizagem de significados 

A teoria da aprendizagem significativa (Ausubel, 2003; Ausubel; Novak; Hanesian, 

1980; Moreira, 2006) trata da aprendizagem de significados, e adota como pressupostos as 

noções de que: (1) cada indivíduo possui um conjunto de conhecimentos estruturados 

denominado estrutura cognitiva e (2) que a aprendizagem ocorre pelo relacionamento dos 

conhecimentos novos, a aprender, com os conhecimentos já possuídos pelo indivíduo (Silva, 

2005). Tais relações podem ser substantivas (potencialmente produtoras de significado) e não-

arbitrárias (coordenadas por outros significados), de modo a originar novos significados por 

interação do conhecimento novo com o conhecimento prévio, o que caracteriza a aprendizagem 

significativa. Ou podem se constituir em  simples adição de informação, de modo literal e 

arbitrário, o que resulta em aprendizagem mecânica ou automática, sem produção de 

significados. 

Entendemos o ensino como um processo em que procura-se influenciar a estrutura 

cognitiva do aluno através dos materiais didáticos e da discussão acerca dos significados a serem 

aprendidos, visando a assimilação de novos significados, bem como de novas práticas, valores, 

atitudes.  
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De acordo com Moreira (2006), a facilitação da aprendizagem significativa requer do 

professor a realização de algumas tarefas prévias ao ensino. A primeira consiste em elucidar a 

estrutura conceitual da matéria a ser ensinada, identificando-se os conceitos mais relevantes e 

seu papel na hierarquia. Em segundo lugar, é necessário o professor proceder a identificação das 

idéias especificamente relevantes à aprendizagem do assunto a ser ensinado. De posse dessa 

informação, o professor pode verificar a disponibilidade de conhecimento apropriado na 

estrutura cognitiva dos alunos. Feito isso, inicia-se o ensino propriamente dito, com o professor 

procurando intervir nas estruturas de significados dos alunos, trabalhando-se, de início, os 

conceitos mais gerais, e realizando-se a progressiva diferenciação destes pela introdução dos 

conceitos específicos. À medida que as novas informações vão sendo apresentadas segundo a 

hierarquia, surge a necessidade de explicitação de outras relações conceituais para que o 

conhecimento seja integrado de modo harmônico. Portanto, ao mesmo tempo em que se pratica a 

diferenciação progressiva dos conceitos, realiza-se a reconciliação integradora. 

A elaboração e implementação de uma proposta de ensino facilitadora da aprendizagem 

de novos significados não requer o abandono dos conhecimentos aprendidos anteriormente, mas 

sim, a diferenciação da estrutura cognitiva do aluno. O que se deve esperar, ao ens inar novos 

conteúdos, é a aprendizagem de significados correlatos a aqueles que os alunos possuem e que 

fazem sentido em determinados contextos diferentes daquele a que a matéria de ensino se refere. 

O ensino dos conhecimentos conceituais não deve ter como objetivo que o aluno abandone sua 

visão de mundo, mas, que amplie suas possibilidades de ver o mundo e a sua cultura científica.  

 

História da ciência e o ensino dos significados dos conceitos científicos 

Há tempo que o ensino de ciências tem sido criticado por seu caráter dogmático:  

os conhecimentos atuais são apresentados (...) sob uma forma dogmática: 
aprende-se as leis, as fórmulas que as traduzem e depois sua utilização. 
(...) O ensino dogmático é frio, estático e acaba dando a impressão, 
absolutamente falsa, de que a ciência é uma coisa morta e definitiva. (...) 
Acreditar que temos apenas conclusões a tirar de princípios 
definitivamente adquiridos é uma idéia absolutamente errada que põe em 
perigo o valor educativo do ensino científico (Langevin, 1933). 
 

Esse traço dogmático do ensino não se realiza sozinho: é preciso que o ensino seja 

autoritário, também. O autoritarismo impede o questionamento, as discussões e debates acerca 

das ciências. O professor, em seu papel de autoridade, é o detentor do saber, e as leis das ciências 

(e, conseqüentemente, os conteúdos dos livros-textos) assumem foros de verdades definitivas. 

Em lugar de educativo, o ensino passa a ser doutrinário. 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Especificar a Área do trabalho 
 EA 

O ensino dos resultados das ciências, apenas, produz uma falsa concepção do processo 

de produção do conhecimento científico: é como se as idéias científicas já nascessem prontas, 

acabadas. Descoberta científica passa a ser sinônimo de desvelamento da natureza, como se o 

conhecimento estivesse posto em algum lugar, pronto, em forma final, à espera de um 

descobridor, um ser super-humano, que em um lance genial percebe a verdadeira natureza das 

coisas, por exemplo, ao receber uma pancada de maçã na cabeça, como se diz de Newton. 

Estas características do ensino ajudam a explicar alguns dos resultados da pesquisa 

sobre aprendizagem. Primeiro, os alunos são induzidos a considerar a tarefa de aprendizagem 

como difícil, por serem humanos normais e não, gênios. Resta- lhes, então, aprender de modo 

textual: tal qual dogmas de uma doutrina ; as “verdades científicas” são memorizadas sem 

qualquer crítica. Assim, os conhecimentos científicos são armazenados de forma arbitrária, 

literal, ou seja, os conceitos não passam de asserções de conhecimento isoladas, sem maior 

significado; as teorias não são mais que um amontoado de enunciados, todos com o mesmo peso, 

sem qualquer hierarquia. 

Por outro lado, a ausência de questionamentos e discussões sobre o que é ensinado 

impossibilita a negociação de significados entre professor e alunos e entre os próprios alunos. 

Logo, o objetivo do ensino, qual seja: a congruência de significados entre os membros da sala de 

aula, torna-se inatingível. 

A aprendizagem significativa poderá ser facilitada se os alunos compreenderem que a 

produção do conhecimento científico é histórica, que os significados não nascem prontos, mas, 

estão em permanente desenvolvimento. A dimensão histórica das ciências abre possibilidades 

para que os estudantes desenvolvam uma compreensão crítica do conhecimento científico 

(Matthews, 1994; Silva, 2002; Oki, 2006). 

A inclusão da história das ciências no ensino é fator essencial para o combate ao 

dogmatismo costumeiro. Descobrir que as ciências se fazem por sucessos e os insucessos das 

teorias, travar contato com controvérsias científicas, são pontos que podem facilitar o 

entendimento dos conceitos científicos como verdades provisórias, históricas. 

Apresentar a ciência como um processo histórico exige ensinar os problemas que deram 

origem aos significados científicos. Elementos de história das ciências podem ensinar caminhos 

percorridos na formação dos conceitos até os significados atuais.  

A história das ciências também pode ajudar a combater as falsas noções acerca do 

trabalho científico. Conhecer os processos de elaboração do conhecimento aproxima os 

estudantes dos cientistas. Crawford (1993) relata uma experiência de ensino em que os alunos, 

ao ler um trecho do diário de trabalho de Faraday, constataram que várias de suas dúvidas sobre 
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condução elétrica tinham sido compartilhadas por Faraday. O ponto notável é que os alunos só 

explicitaram suas dúvidas à professora depois de ler o diário. Antes, consideravam-nas 

disparatadas. Esse tipo de aproximação entre alunos e cientistas pode conduzir à percepção de 

que não é preciso ser gênio para aprender ciência. A constatação da possibilidade de acesso ao 

conhecimento científico pode ter como resultado a motivação para o estudo das ciências, 

condição básica da aprendizagem. 

A história das ciências explicita o desenvolvimento dos conceitos científicos e pode 

ajudar a compreender os conhecimentos que os estudantes trazem consigo à sala de aula, 

auxiliando o professor a compreender, e mesmo, antecipar, possíveis conceitos possuídos pelos 

estudantes. A história esclarece as dificuldades dos cientistas em ultrapassar suas antigas idéias, 

ao tempo que fornece os raciocínios empregados na nova elaboração teórica; alunos que tenham 

conhecimento da história das ciências têm mais condições para superar suas idéias espontâneas, 

aceitando argumentos que facilitem a aprendizagem de novos conhecimentos. A consciência das 

dificuldades enfrentadas por cientistas na formulação de novos conceitos, pode contribuir para a 

compreensão de suas próprias dificuldades em aceitá-los. 

 

Conceito de quantidade de matéria 

A quantidade de matéria é um conceito básico em química, que fundamenta-se na noção 

de que a matéria é constituída por entidades elementares de natureza microscópica. O significado 

da quantidade de matéria é de uma grandeza macroscópica que corresponde à quantidade de 

entidades elementares contidas em uma porção material. Seu valor é expresso na unidade 

denominada mol, que corresponde a 6,02.1023 entidades elementares materiais. Portanto, a 

constante de Avogadro estabelece a relação entre a quantidade de matéria e a quantidade de 

entidades elementares (IUPAC, 2008). A construção histórica dessa idéia revela uma pluralidade 

de significados associados ao termo conceitual quantidade de matéria. 

Até o século XIX, as quantidades de matéria eram dadas pelo peso (no sentido de 

massa) e/ou pelo volume. O atomismo científico/quantitativo  foi introduzido na química no 

início do século XIX, o que gerou uma controvérsia científica que perdurou por cerca de cem 

anos (Oki, 2006). Os átomos, como entidades materiais microscópicas deveriam possuir massa, o 

que suscitou o problema da determinação dos chamados pesos atômicos, grandezas 

macroscópicas relativas e características dos diversos tipos de átomo. Um composto molecular 

teria um peso molecular dado pela soma dos pesos atômicos (Brock, 2000). 

O termo mol apareceu como uma designação para o peso molecular expresso em 

gramas (Rocha-Filho, 1988), ou seja, como um modo macroscópico de quantificar a matéria. 
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Essa idéia gerou expressões tais como: átomo-grama, molécula-grama, fórmula-grama, etc., 

comuns na química no ensino de química do século XX. Outra expressão decorrente dessa noção 

de mol é número de mols, para indicar a relação entre a massa de uma substância e o seu mol. 

A consolidação da teoria atômica levou à questão da determinação da quantidade de 

entidades elementares presentes no mol, ou molécula-grama, de uma substância, uma extensão 

da hipótese de Avogadro. A esse respeito, o trabalho de Perrin foi fundamental: não só 

determinou tal grandeza e mostrou sua constância — hoje denominada constante de Avogadro 

— como teve uma influência decisiva na comunidade científica, possibilitando a conversão ao 

atomismo um anti-atomista convicto como Ostwald (Oki, 2006). A constante de Avogadro 

estabelece uma relação entre os mundos macroscópico e microscópico.  

Nas década de 1960 propôs-se o emprego da expressão quantidade de matéria como 

designativa de uma grandeza macroscópica correspondente à quantidade de entidades 

elementares materiais, tendo como unidade o mol (Oki, 2006). Desse modo, ocorreu um 

deslocamento conceitual importante: o mol foi redefinido como unidade de uma nova grandeza, 

mudando seu significado de “massa molecular expressa em gramas” para “quantidade de matéria 

de um sistema que contém tantas entidades elementares como átomos de carbono-12 existentes 

em 0,012 kg do Carbono-12” (Mills et al., 1993, p.70; Inmetro, 2003). Paralelamente, a 

expressão quantidade de matéria adquire um novo significado correlato, qual seja, de grandeza 

físico-química. 

A quantidade de matéria é, portanto, uma grandeza macroscópica correspondente à 

quantidade de entidades elementares contidas em um corpo material. Seu valor é expresso na 

unidade denominada mol, que corresponde a 6,022.1023  entidades elementares materiais. 

Admitindo-se como pressuposto que toda porção macroscópica de matéria é constituída 

por entidades elementares microscópicas, é lógico que a quantidade de matéria deva ser medida 

em termos da quantidade dessas entidades elementares. Este é um ponto de vista privilegiado 

para o estudo dos sistemas materiais porque ao raciocinar em termos dos constituintes da matéria 

podemos compreender, explicar e prever o comportamento de porções macroscópicas, tal como 

acontece nas fábricas e laboratórios. Portanto, não se trata de uma conceituação científica vazia 

de valor social e operacional. 

Furió, Azcona e Guisasola (1999) notam que as modificações introduzidas ainda não 

foram bem assimiladas pelas comunidades docente e discente, mesmo após tantos anos. Ainda é 

comum o emprego da expressão número de mols e a atribuição de significados inapropriados à 

quantidade de matéria (Furió; Azcona; Guisasola, 1999; Mol; Silva, 1998; Staver; Lumpe, 1993). 
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Consideramos que o emprego do número de mols para significar quantidade de matéria 

pode ser devido ao fato da expressão quantidade de matéria ter um uso coloquial mais amplo, 

relacionado à massa e volume. O mol é um termo estranho ao vocabulário leigo e por isso, 

número de mols pode ser empregado como denominação de uma grandeza diferente da massa e 

do volume. 

As relações entre quantidade de matéria, massa e volume são importantes na obtenção 

dos valores da quantidade de matéria e da quantidade de entidades elementares. Uma vez que 

estes não podem ser obtidos por medida direta, são calculados através da massa ou do volume do 

corpo, propriedades facilmente mensuráveis. Note-se que, embora a quantidade de matéria esteja 

relacionada a outras grandezas, não se confunde com elas, pois cada qual tem um significado 

próprio: a massa vai se relacionar com a interação gravitacional, o volume refere-se a espaço e 

entidades elementares referem-se a constituintes microscópicos da matéria. 

Em nosso entender, a ambigüidade decorrente da familiaridade com a expressão 

quantidade de matéria pode ser responsável por boa parte das dificuldades que são sentidas por 

químicos, professores e estudantes. Efetivamente, foram propostas termos alternativos à 

expressão quantidade de matéria: quantidade molar, quantidade química, particulalidade, 

numerosidade, são alguns termos sugeridos, entre outros (Furió; Azcona; Guisasola, 2002; 

Rocha-Filho, 1988), que não foram bem sucedidos. 

Por outro lado, cientistas e professores são seres humanos normais que empregam a 

linguagem do senso comum no seu cotidiano de modo que, também podem apresentar 

resistências às mudanças conceituais e vocabulares, o que explicaria a permanência de 

terminologia e conceituação inadequadas em materiais didáticos e salas de aula. Consideramos 

que a adoção do número de mols como designação da quantidade de matéria, cria dificuldade à 

aprendizagem do significado da grandeza quantidade de matéria, mas não do significado de mol 

propriamente dito. 

METODOLOGIA 

Foram realizadas duas experiências de ensino de caráter investigativo, em situação real 

de sala de aula, com estudantes universitários de química visando dois objetivos: 1) facilitar a 

diferenciação entre os conceitos de quantidade de matéria, mol e massa; e 2) verificar a 

influência da história do conceito de quantidade de matéria na sua aprendizagem. 

Nos dois casos (Turma F e Turma H), verificamos que os estudantes, de modo geral, 

apresentavam confusão conceitual entre quantidade de matéria e mol e entre quantidade de 

matéria e massa, apesar de terem estudado tais assuntos anteriormente. 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Especificar a Área do trabalho 
 EA 

Nesta comunicação apresentamos resultados da Turma F relativos à diferenciação dos 

conceitos de quantidade de matéria, mol e massa. Esta turma era composta por 39 (trinta e nove) 

estudantes de química que apresentavam heterogeneidade de interesses, de conduta, de formas de 

expressão, de conhecimentos químicos e de motivação para o estudo da química. Apenas 31 

(trinta e um) estudantes forneceram os dados para esta pesquisa. 

Um dos autores (Silva) atuou como docente. As aulas, em número de 6 (seis), com 

duração de 50 minutos cada, envolveram exposição do conceito de quantidade de matéria, numa 

perspectiva histórica, a discussão detalhada de um texto didático — elaborado especificamente 

para essa pesquisa, onde se buscou explicitar, o mais claramente possível, as diferenças entre os 

conceitos de quantidade de matéria, mol e massa — e a realização de exercícios de cálculo. 

Os dados foram obtidos de acordo com seguinte esquema geral: avaliação de 

conhecimento dos estudantes prévio ao ensino; ensino do conceito de quantidade de matéria; 

avaliação de conhecimento dos estudantes posterior ao ensino.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conhecimento prévio ao ensino  

Durante o ensino do tópico soluções foram cons tatadas dificuldades dos alunos da 

Turma F em relação à diferenciação dos conceito de quantidade de matéria, mol e massa. Com o 

intuito de sistematizar esta constatação, procedemos uma avaliação do conhecimento dos 

estudantes acerca da quantidade de matéria e conceitos correlatos. Foi- lhes solicitado conceituar, 

livremente, mol, massa, peso, volume, número de mols, quantidade de matéria, massa molar, 

massa atômica, constante de Avogadro, concentração. Também foi solicitada a descrição dos 

procedimentos necessários para determinar o valor da quantidade de sulfato de cobre presente 

em uma amostra. 

As respostas mostram que apenas 6,5% dos estudantes associou quantidade de matéria a 

quantidade de entidades elementares ou partículas de uma porção material. Outros 25,8% 

conceituaram quantidade de matéria como massa, mesmo explicitando uma visão corpuscular da 

matéria: 

É massa existente.  
É o cômpito das massas das moléculas de um corpo. 
É a concentração de massa das partículas (átomos, moléculas ou íons). 

Inversamente, ao conceituar massa, 83,9% dos estudantes associaram-na à quantidade 

de matéria. Respostas diretas, como: “É a quantidade de matéria”, “É a quantidade de matéria de 

um objeto” ou “de um corpo” foram dominantes. Outros estabeleceram a relação entre 
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quantidade de matéria e massa através das unidades de medida, por exemplo: “É a quantidade 

numérica de uma matéria, que pode ser representada por kg, g ou mg”. Essa associação também 

apareceu fortemente nos cálculos da quantidade de matéria: apenas um aluno indicou 

procedimentos corretos para realizá- los; nas demais respostas preponderou o cálculo da massa. 

Vários estudantes não souberam responder à questão. 

Verificamos, desse modo, a indiferenciação entre os significados de quantidade de 

matéria e massa, o que sugere forte predominância do significado de quantidade matéria no 

senso comum. Identificamos a necessidade, portanto, de esclarecer os significados científicos de 

quantidade de matéria e massa, de modo a diferenciá- los. 

É notável, também, na conceituação da quantidade de matéria, a indiferenciação do mol 

(16,1%) e do número de mols (19,4%). A identificação entre quantidade de matéria e mol, como 

vimos anteriormente, é de origem histórica. Supomos que a explicitação do processo histórico de 

elaboração do conceito científico de quantidade de matéria pode facilitar a pretendida 

diferenciação conceitual. 

Tais constatações nos levaram a planejar um ensino voltado para a elucidação das 

diferenças entre os conceitos de quantidade de matéria, massa, mol, bem como  a percepção da 

impropriedade do uso da expressão número de mols. 

 
Resultados posteriores ao ensino. 

Após as aulas, solicitamos aos estudantes que respondessem ao seguinte questionário: 

Analise se as seguintes sentenças são verdadeiras [V] ou falsas [F] e explique suas 
razões. 
1 - A solubilidade pode ser definida como a quantidade de soluto (em gramas) que 
é possível dissolver num volume de solvente. [V] ou [F]. Por que? 
2 - Não é fácil contar partículas, por isso recorremos à propriedade mol para faze-
lo. [V] ou [F]. Por que? 
3 - Quantidade de matéria é o número de mols contido num material. V] ou [F]. 
Por que? 
Suponha que você recebe um saco contendo sulfato de cobre puro (CuSO4 (s) ). A 
consulta a um manual de dados químicos e físicos mostra que a massa molar do 
sulfato de cobre é 159,60g/mol e sua densidade é 3,603g/cm3. Qual a quantidade 
de sulfato de cobre contida no saco? Explique o raciocínio empregado para chegar 
ao valor obtido. 

 
Analisando o conteúdo das respostas às questões 2 e 3 verificamos que 48% dos alunos 

diferenciou quantidade de matéria e mol: 

O mol não é uma propriedade. O mol é uma unidade de medida da quantidade de 
matéria. 
Quantidade de matéria é uma grandeza que tem o mol como unidade. 
(...) mol é a unidade da quantidade de matéria. 
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Tal diferenciação não pode ser considerada como estável na estrutura cognitiva dos 

estudantes, porque nas respostas à questão 1, a maioria absoluta (97%) não identificou o mol 

como a unidade de medida da quantidade de matéria, centrando-se na discussão do conceito de 

solubilidade. Contudo, é um avanço em relação à situação prévia ao ensino. 

As respostas ao problema numérico também revelaram avanços: 45% dos estudantes 

diferenciaram quantidade de matéria e massa. Destes, metade explicou claramente o raciocínio 

empregado na resolução do problema, enquanto a outra metade apenas realizou os cálculos. 

As respostas à questão 3 não mostraram conhecimento acerca da impropriedade da 

expressão número de mols para referir-se à quantidade de matéria. Tal fato surpreendeu porque, 

em sala de aula, os estudantes aparentaram compreendê- la claramente. Também não houve 

mudança significativa na correspondência entre quantidade de matéria e quantidade de entidades 

elementares de um sistema material. 

Os registros da experiência não possibilitam identificar razões para o sucesso de alguns 

e o aparente insucesso de outros. Várias hipóteses pode ser levantadas — ausência de 

conhecimentos prévios, dificuldade de expressão verbal dos estudantes, questões de avaliação 

insuficientes, insuficiência das atividades de ensino, entre outras — de modo que, faz-se 

necessária a continuidade da pesquisa em sala de aula. Um fato importante é que a grande 

maioria dos estudantes avaliou a atividade como proveitosa. 

CONCLUSÕES  

Podemos inferir, dos resultados apresentados, que o ensino facilitou a diferenciação 

entre quantidade de matéria, mol e massa, haja visto sua ausência no conhecimento prévio dos 

estudantes. Nesse sentido, a experiência foi bem sucedida, uma vez que, sem tal diferenciação de 

significados não é possível avançar. Porém, o fato de que apenas metade dos estudantes 

demonstrou ter aprendido de modo significativo os conceitos trabalhados leva-nos a concluir 

pela necessidade de aprimoramento da metodologia de ensino e do refinamento da pesquisa.  

Em relação ao ensino, um requisito importante é o domínio, pelos estudantes, das 

descrições das reações químicas em termos de transformação de substâncias e de transformação 

de partículas. Parece-nos que tal ponto deve ser assegurado, de modo a podermos estabelecer 

uma relação mais nítida entre os aspectos macro e microscópico da matéria.  

Do ponto de vista da pesquisa, necessitamos de atividades de ensino que possibilitem 

um registro mais detalhado do pensamento dos estudantes, no intuito de compreender como 

aprendem os conceitos ou localizar dificuldades de aprendizagem. Para tanto, deveremos 
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empregar um referencial teórico que permita analisar em maior profundidade a elaboração 

conceitual pelos estudantes.  
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