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RESUMO: 

Apresenta resultados de análise documental em artigos de história da ciênca nos periódicos Química Nova e 
Química Nova na Escola, circunscritos de 1978 a 2004. O foco são os conceitos científicos desenvolvidos nesses 
artigos. Dos cento e quatorze trabalhos de história da ciência nos periódicos, sete discutem o desenvolvimento de 
conceitos como: gases, termodinâmica, teorias ácido-base e afinidades químicas. Os artigos levantam elementos 
epistemológicos da construção desses conceitos. Estas publicações podem ser utilizadas pelos docentes como 
aprofundamentos teóricos sobre o desenvolvimento histórico de conceitos químicos. Todavia, apontamos a 
necessidade de novos trabalhos a serem publicados e que possam colaborar na constituição e melhoramento da 
perspectivia teórica dos docentes sobre a história de conceitos científicos e sua abordagem na escola. 

 

INTRODUZINDO A QUESTÃO 

Algumas pesquisas1 foram realizadas nos últimos anos com o objetivo de investigar 

como se dá a produção do conhecimento escolar por meio da abordagem histórica dos conteúdos. 

Esses estudos concordam que o processo de ensino de ciências deve ser histórico, levando em 

consideração as produções anteriormente elaboradas na construção de um determinado 

conhecimento. A história do conhecimento posta em evidência no ensino de ciências colabora na 

construção de conceitos científicos e contrapõe-se à idéia da ciência como uma verdade absoluta 

e ideologicamente neutra.  

A esse respeito, Gil-Pérez (1993) comenta como o ensino usual de ciências passa a 

imagem de um conhecimento científico de neutralidade empírica, algorítimo e exato, a-histórico, 

exclusivamente analítico, cumulativo e linear, elitista, individualista, descontextualizado e 

socialmente neutro. Segundo Chassot (2000), a proposta de um ensino mais histórico visa opor-

se a tais caracterizações.  

Acredito que buscar ver como se enraíza e é enraizada a construção do conhecimento é 
cada vez mais  uma necessidade para que possamos melhorar nossa prática docente. Esta 
passa a ser uma exigência importante para que melhor possamos entender os 
conhecimentos que transmitimos. Esse conhecimento também se constitui em uma 

                                                 
1 Chassot (2000), Romanelli (1992), Gil-Pérez (1993), Mortimer (1994), Santos e Schnetzler (1997), Justi (2000), 
Silveira (2003), Mattews (1990), Gagliard (1988), Lombardi (1997), Martins (1990), Solbes e Traves (1996). 
 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

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

 (HC) 

adequada ajuda para a escola dos conteúdos a serem selecionados (CHASSOT, 2000, p. 
266). 

A natureza histórica a que se refere Chassot e os aspectos epistemológicos ligados ao 

saber científico e escolar são questões que ainda precisam ser mais bem tratadas nos cursos de 

formação de professores para as áreas das ciências. Também é necessário se desenvolver estudos 

voltados para o uso da história da ciência na escola, e como esta abordagem pode colaborar mais 

eficientemente no ensino de ciências, para que os docentes reflitam sua prática. 

 As reflexões desenvolvidas pelos professores de ciências podem levantar aspectos 

ideológicos, políticos, sociais e econômicos, presentes no desenvolvimento científico. Pensada 

como produto da articulação desses múltiplos aspectos, a ciência não seria concebida como algo 

no tempo sem intencionalidades humanas, e sim, fruto do movimento das diversas culturas, 

concepções, tendências e costumes de um povo em um determinado período, o que, influencia na 

elaboração dos conceitos e teorias científicas. 

Em muitos casos, a única possibilidade de os professores entenderem o arcabouço 

teórico da ciência, é, além da formação inicial, o livro didático. Este por sua vez, tem sido 

questionado em termos de qualidade no tocante à apresentação dos conceitos científicos e ainda 

por sua limitação em contribuir para que os docentes tenham conhecimentos mais amplos das 

elaborações das teorias na ciência. Não obstante, os subsídios que os docentes têm para conhecer 

as teorias científicas numa perspectiva mais abrangente, ficam limitados ao uso do livro didático. 

Desse modo, entendendo a necessidade de analisarmos outros veículos de circulação do saber 

científico, debruçamos sobre os artigos de história da ciência presentes nos periódicos da 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ): Química Nova (QN) e Química Nova na Escola 

(QNEsc), com o objetivo de investigarmos como conceitos científicos são dispostos nesses 

periódicos e sob qual abordagem histórica. 

Por isso, questionamos: o que tem sido publicado sobre conceitos científicos na história 

da ciência nos periódicos Química Nova e Química Nova na Escola?  O que dizem esses artigos? 

Quais conceitos e idéias científicas são apresentados e sob qual perspectiva? Como estabelecer 

relações destes conceitos historicamente construídos com a formação de professores de química? 

Tais questões impulsionaram esta investigação, e por meio de análise documental, fizemos um 

mapeamento dos artigos nesses periódicos circunscritos de 1978 (início da Revista Química 

Nova) a 2004 (ano de início da investigação). Após montagem de um banco de dados com esses 

artigos, procedemos a sua leitura para verificarmos como os conceitos científicos são 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

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

 (HC) 

apresentados historicamente e se os autores estabelecem alguma relação da construção desses 

conceitos com os docentes e o ensino de química. 

 

DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS QUÍMICOS NOS ARTIGOS DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

 Encontramos num conjunto de cento e quatorze artigos sobre história da ciência na 

Química Nova e Química Nova na Escola, sete que abordam o desenvolvimento de idéias e 

conceitos científicos. Na tabela abaixo apresentamos esses trabalhos: 

Tab. 1:  Artigos dos periódicos Química Nova (QN) e Química Nova na Escola (QNEsc) sobre a história de    
 conceitos químicos 
 

Título do Artigo Autor (es) Periódico Ano de Publicação 

Uma visão diferente do Ciclo de Carnot Aécio Pereira Chagas QN Abril - 1980 

O segundo princípio da Termodinâmica e o 
demônio de Maxwell – uma visão histórica 

Breno Marques da Silva; 
Artur de Jesus Motheo 

QN Julho - 1987 

A afinidade entre as substâncias pode 
explicar as reações químicas?: 

Rosária da Silva Justi QNEsc Maio - 1998 

Teorias ácido-base do século XX Aécio Pereira Chagas QNEsc Maio - 1999 

O médico George Thomson e os primeiros 
desenvolvimentos do conceito de gás 

Paulo Alves Porto QN Março/Abril - 2001 

Os primeiros desenvolvimentos do conceito 
helmontiano de gás - parte II 

Paulo Alves Porto QN Janeiro/Fevereiro  
2003 

Reflexão sobre a contribuição de Carnot à 
primeira lei da termodinâmica 

Cassius K. Nascimento; 
João P. Braga; José D. 
Fabris  

QN Maio/Junho - 2004 

 

 Dentre eles, três - Chagas (1980); Silva, Montheo (1987); Nascimento et al (2004) -, 

dizem respeito às contribuições de Carnot, aos princípios da termodinâmica. No artigo, Uma 

visão diferente do ciclo de Carnot, Chagas (1980: QN) faz um apanhado das idéias de Nicolas 

Carnot (1796-1832), contidas em seu trabalho “Reflections sur la puissance motrice du feu” de 

1824, declarando que esta obra não foi bem compreendida na época de sua publicação até 

praticamente o tempo presente. Por isso, destaca o autor, a importância de esta obra ser 

revisitada e novamente interpretada. Segundo Chagas: 
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A compreensão dessas noções torna fácil o entendimento de muitos pontos 
fundamentais, principalmente no que tange às próprias transformações térmicas. 
Acreditamos que desta maneira o ciclo de Carnot é uma ilustração interessante, capaz 
de ser comparada facilmente com coisas observáveis e passíveis de esclarecer muitos 
desses pontos fundamentais. A apresentação do ciclo de Carnot em máquinas térmicas, 
principalmente utilizando diagramas pressão, volume, não nos parece tão atraente e 
simples, mormente quando o objetivo é estudar sistemas químicos e não propriamente 
as máquinas térmicas (CHAGAS, 1980, p.107). 

 Na mesma perspectiva, Nascimento et al (2004: QN) apresentam o artigo Reflexões sobre 

a contribuição de Carnot à primeira Lei da Termodinâmica, e utilizam a mesma fonte que 

Chagas, considerando-a mal interpretada e pouco reconhecida pela comunidade científica. Não 

há referência, na bibliografia do escrito de Nascimento et al (2004), ao trabalho de Chagas 

(1980), sendo que não podemos dizer se houve alguma influência de um sobre o outro. Mas, 

ainda assim, é concordante nos textos o pouco reconhecimento da obra de Carnot, conforme 

Nascimento et al:  

De registros históricos, 
(i) há claras evidências de que Carnot não somente estava consciente dos fundamentos 
principais da Primeira Lei da Termodinâmica, sobretudo se vistos do ponto de vista do 
equivalente mecânico do calor, em transformações cíclicas de máquinas térmicas, 
como, também formulou essa lei de forma precisa. A equação, s = e + U, estabelecida 
em 1824 não deixa dúvida desse ponto e, 
(ii) apesar de ter expressado com clareza suas idéias à comunidade científica da época, 
Carnot não é considerado, na maioria dos textos didático-científicos atuais, o primeiro a 
formular, claramente, a Primeira Lei da Termodinâmica. As principais razões dessa 
omissão podem ser conseqüência da interpretação precária, superficial ou inexistente 
dos escritos de Carnot (NASCIM ENTO et al, 2004, p. 513). [grifo dos autores] 

Também Chagas comenta: 

A célebre monografia de Carnot “Réflections sur la puissance motrice du feu”, editado 
em 1824, é um dos trabalhos fundamentais da Termodinâmica, mas no entanto não foi 
bem compreendido nas épocas que se seguiram (quiçá até hoje), conforme aponta La 
Mer e outros. Além disso, somam-se também traduções inadequadas e a pouca 
divulgação do mesmo (CHAGAS, 1980, p.107). 

 Indicando também os conflitos ocorridos na aceitação de idéias científicas, Silva e 

Motheo (1987: QN), no artigo: O segundo princípio da termodinâmica e o demônio de Maxwell: 

uma visão histórica, debruçam-se sobre os dispositivos que violariam a segunda lei da 

termodinâmica (propostos por Maxwell). Investigam as principais tentativas de resolver o 

problema gerado por esses dispositivos e minimizar a polêmica causada no século XIX. Para os 

autores, 

A “resolução” do paradoxo de Maxwell, dentro do contexto geral da física moderna, 
contribuiu para mudar a atitude do cientista, a tal ponto que estes deixaram de presumir 
que as leis da natureza são estruturadas de forma rígida, atemporal e dogmática. Apesar 
do demônio de Maxwell não te sido útil para fornecer o fantástico motor ideal, ela 
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ajudou muito a compreender mais um pouco os intrincados caminhos da natureza e 
também os caminhos usados pelo homem na observação desta natureza.  
A história deste paradoxo nos mostra que a ciência se parece um pouco com um tribunal 
povoado de novos e velhos demônios “transgressores”, mas os réus são os homens; 
estes sim, submetidos a uma eterna retificação, são levados constantemente a 
reconhecer que muito não se havia compreendido. Por outro lado, com esta eterna 
condenação histórica do passado, não há lugar para retrocessos em direção daquele 
ambiente restrito e indeciso de outrora, mas há uma superação e complementação, a 
bem da verdade, temporais (SILVA; MONTHEO, 1987, p. 208). [grifos do autor] 

 Esse artigo mostra como uma discordância conceitual pode provocar mudanças nas 

concepções e atitudes do cientista, dinamizando a ciência e sua produção. Ao descrever como 

diversos cientistas (Willian Thomson, Marian Von Smoluchowski, Leo Szilard, John Clarke 

Slater e Leon Brillouin) procuraram explicar e divergir do “demônio de Maxwell” dá visibilidade 

a aspectos da sociologia da ciência, em que ocorre uma disputa pela melhor explicação, dando-

nos um esboço do edifício científico. 

 Retratando a convergência entre o conceito de gás presente na química e na medicina do 

século XVII, Porto apresenta duas publicações: (2001: QN) - O médico George Thomson e os 

primeiros desenvolvimentos do conceito de gás e (2003: QN) – Os primeiros desenvolvimentos 

do conceito helmontiano de gás. No artigo de 2001, discute a recepção da idéia original de gás 

pelo médico George Thomson, e no trabalho de 2003, aborda como outros autores do século 

XVII utilizavam este conceito em suas obras. 

 Verificamos certa preocupação do autor em destacar: aspectos da natureza das 

elaborações científicas, a utilização do conceito de gás, seus diferentes significados, o desuso 

desse conceito pela medicina e sua incorporação pela nomenclatura química no final do século 

XVIII. Também há uma tentativa de não apenas apresentar o desenvolvimento do conceito gás, 

mas situá- lo em seu contexto histórico, por meio da procura desse termo em originais da época. 

 O artigos de Justi (1998) e Chagas (1999) da QNEsc, abordam alguns conceitos 

científicos e sua significação na escola. Encontramos na publicação de Justi (1998: QNEsc), de 

título - A afinidade entre as substâncias pode explicar as reações químicas?: 

Hoje, nosso entendimento de como as substâncias são formadas nas reações químicas, 
resultante da utilização desses conhecimentos (em qualquer grau de complexidade), não 
admite qualquer dos significados anteriormente discutidos para afinidade. Nesse 
sentido, é importante não ignorar nem rejeitar, simplesmente, idéias que nossos alunos 
expressem em relação à afinidade entre substâncias, mas sim discuti-las e, a partir daí, 
retomar idéias já introduzidas ou introduzir novas, que favoreçam a compreensão de 
como as reações ocorrem a partir de um modelo não-animista e não-mecânico (JUSTI, 
1998, p. 28). 
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 Ao apresentar as idéias de afinidade ao longo dos tempos, Justi traça paralelos com o 

ensino deste conteúdo na escola e ainda faz apontamentos acerca das possíveis interpretações 

dadas por alunos e alunas, dos equívocos cometidos por materiais didáticos a respeito da 

temática afinidade química e como estas distorções se configuram em obstáculos 

epistemológicos na aprendizagem científica. 

 No artigo intitulado Teorias ácido-base do século XX, Chagas (1999: QNEsc) reconhece 

a presença dos conceitos de ácidos e bases em diferentes épocas e suas mutações com o 

desenvolvimento da ciência. Ressalta que a escola deve abordar os saberes científicos dentro do 

contexto social, político, econômico e tecnológico de onde foram propostos, apontando os 

diferentes conceitos de ácido-base como um exemplo de estudo que abarque tais aspectos. O 

trabalho de Chagas discute a presença dos ácidos e bases em diversos períodos, com destaque 

para o século XX. Ele justifica que essa teoria é explorada na escolarização e fornece bases 

históricas da sua elaboração, considerando que sua evolução se faz de maneira quase linear ao 

longo do tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os artigos apontam para estudos históricos sobre conceitos químicos, numa perspectiva 

de aprofundamento e reflexões epistemológicas. Questões relacionadas à elaboração de conceitos 

como os gases, a termodinâmica e teorias ácido-base, dentre outras podem auxiliar os docentes 

numa melhor visão da estrutura da ciência e sua natureza.  Desse modo, entendemos que novos 

olhares podem ser lançados para ciência a partir da leitura das publicações sobre história da 

ciência presente na Química Nova e Química Nova na Escola. Saberes relacionados à construção 

científica, o trabalho coletivo da ciência, as divergências conceituais e teóricas presentes no 

desenvolvimento dos conceitos e idéias químicas, podem ser levantamos por meio da leitura e 

análise desses artigos. Isso pode colaborar para que os docentes em formação e em exercício 

tenham novos entendimentos da ciência e nesta via desmistifiquem a idéia de que os conceitos 

científicos nascem prontos e acabados, como dispostos em materiais didáticos utilizados na 

escola. 

 Todavia, verificamos que ainda é insuficiente o número de artigos que tratam de 

temáticas relacionadas aos conceitos químicos e suas elaborações. As reconstruções históricas, 

em torno dos conceitos, possibilitam um melhor entendimento da ciência e das diferentes 
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questões sociais, políticas, econômicas que perpassam as construções científicas. Essas 

reconstruções, acompanhadas da crítica histórica, são de grande importância para a formação de 

professores e devem ser motivo de trabalhos e investigações da comunidade de historiadores e 

educadores do ensino de ciências. 
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