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Introdução 

Segundo Ibañez e Sebastián Ramos (1990), apesar 

da tecnologia de comunicações à disposição hoje no 

mundo, a maior parte dos cursos de Educação a 

Distância (EaD) utiliza o material impresso como 

principal via de comunicação e de estudo.
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  Apesar 

das inúmeras vantagens da utilização deste tipo de 

material, a sua elaboração deve ser 

cuidadosamente planejada levando-se em 

consideração as peculiaridades da modalidade. 

O sucesso da aprendizagem se deve também à 

forma como o professor, tutor e aluno vão usar o 

material. Lopes (1992) diz que é necessário 

considerar que o livro não é, em si, uma obra 

fechada, sendo possível que se faça bom uso de um 

mau texto ou um mau uso de um bom texto.
2
  

Os conceitos de substância e mistura, entre outros, 

são considerados estruturantes em química. A 

dificuldade dos alunos em aprendê-los pode residir 

no fato do conceito de substância apresentar um 

certo grau de abstração e da necessidade de 

diferenciar esses conceitos dos seus significados na 

linguagem comum.
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O objetivo deste trabalho é analisar as concepções 

dos estudantes do curso técnico em Segurança do 

Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Fluminense (IFF) pós-médio na 

modalidade a distância sobre substâncias e 

misturas. 

Resultados e Discussão 

A atividade online solicitava que fosse justificada a 

afirmativa “toda mistura heterogênea é sistema 

heterogêneo, mas nem todo sistema heterogêneo é 

mistura heterogênea”.  Ela foi disponibilizado a cerca 

de 380 estudantes de 6 polos da disciplina Química 

Aplicada. Desse total, apenas 212 estudantes a 

realizaram. 

Dentre estes, 25% apresentam erros conceituais 

como, por exemplo: “... água e gelo é a mesma 

substância, mas observamos claramente a água 

líquida e a água sólida no sistema, portanto é uma 

mistura heterogênea”. 

Como observado, muitos se confundem na análise 

dos componentes perceptíveis ao olho nu e não 

conseguem construir a ideia de que para formar 

uma mistura heterogênea há a necessidade do  

 

conjunto de duas ou mais substâncias puras 

imiscíveis. Essa dificuldade dos alunos já havia sido 

observada entre os alunos da educação presencial.
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Trinidad-Velasco e Garritz (2003) destacam que os 

alunos possuem um conjunto diversificado de 

concepções alternativas sobre os fatos e objetos 

naturais independente da idade, capacidade, sexo e 

fronteiras culturais e que a modalidade de ensino 

não influencia nessas concepções.
5
  

A análise revela ainda que 12% das respostas não 

atendem ao que foi solicitado e 20% copiaram de 

alguma página da internet ou do material impresso. 

Esse fato sugere uma possível dificuldade por parte 

dos alunos em compreender o conteúdo, mesmo 

sendo um curso pós-médio. Para Beltran e Ciscato, 

as pessoas sabem muito pouco de Química após 

frequentar os Ensinos Fundamental e Médio.
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Conclusões 

 Através das respostas analisadas, foi possível 

verificar que, mesmo após concluir o ensino médio, 

alguns alunos apresentam dificuldades com 

conceitos básicos de química. Apesar das 

características próprias da EaD, observaram-se 

concepções similares às dos alunos presenciais, 

além de problemas tão comuns nas salas de aula 

como plágio e dificuldade de interpretar o que foi 

solicitado. 
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