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RESUMO 
 

PASSINATO, Cristiana de Barcellos. Análise de imagens audiodescritas em um livro 

didático: um olhar da epistemologia de Gaston Bachelard no ensino de química 

para cegos. Dissertação (Mestrado em Ensino de Química) – Instituto de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O presente trabalho é uma análise de um dos livros didáticos do PNLD 2015 utilizando a 

noção de obstáculos epistemológicos de Bachelard como referencial teórico. Esse 

exercício consistiu em analisar as imagens e os textos dos roteiros de suas 

audiodescrições dos capítulos sobre o tema “evolução dos modelos atômicos” do 

volume 1 da coleção “Química” de Martha Reis. Primeiramente foram realizadas 

análises de algumas imagens e suas respectivas audiodescrições dos capítulos 7 e 11, 

em busca de se identificar possíveis obstáculos epistemológicos. Logo após tal exercício 

teórico, iniciou-se a pesquisa de campo, envolvendo alunos cegos do Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais do Colégio Pedro II (Unidade São 

Cristóvão). Os alunos participantes foram selecionados através de sondagens sobre o 

conhecimento do assunto abordado. Os resultados obtidos foram surpreendentes 

quanto aos perfis pré-diagnosticados na fase da sondagem dos alunos, porém a 

presença dos obstáculos no livro texto, na versão em áudio e nas respostas dos alunos 

foi previsível. Os obstáculos encontrados foram, principalmente, de natureza realista e 

verbal. Concluiu-se que o livro em áudio é necessário ao aluno cego, porém, é 

importante que o cuidado com a qualidade do que se é produzido prevaleça. Se por sua 

vez, em audiodescrições de representações imagéticas mais simples, os obstáculos 

epistemológicos podem ser contornados, por outro lado, em imagens mais complexas, 

tal fato não é verdadeiro. Em ilustrações mais detalhadas, os obstáculos encontrados 

são reforçados ou mesmo ocorrem erros graves na construção de roteiros áudio-

descritivos, reproduzindo a qualidade ruim do material impresso do livro texto. 

 

Palavras-chave: Cegos, Gaston Bachelard, Epistemologia, Ensino de Química.   



ABSTRACT 

 

PASSINATO, Cristiana de Barcellos. Acessible chemistry, chemistry education for 

blind students: Analysis of audio-description images in a textbook: a look at the Gaston 

Bachelard´s epistemology of in teaching chemistry to the blind students. Rio de Janeiro, 

2017. Dissertação (Mestrado em Ensino de Química) – Instituto de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

The current work is an analysis of one of the textbooks from the Brazilian National Plan 

of Didactic Books PNLD (year 2015) considering the notion of epistemological obstacle 

of Gaston Bachelard as theoretical reference. This exercise consisted of a set of analysis 

within the images and texts of the scripts of their audio-descriptions from the chapters 

inside the theme "evolution of atomic models" in a High School Chemistry Book. First, 

some images and their respective audio-descriptions of chapters 7 and 11 were 

analyzed to identify possible epistemological obstacles. Soon after this theoretical 

exercise the field research took place, involving blind students frm the Nucleus of 

Attention to People with Special Needs of the Pedro II College (São Cristóvão Unit). 

Participating students were selected through surveys on the subject matter knowledge 

addressed. The results obtained were surprising regarding the pre-diagnosed profiles in 

the students probing phase, but the presence of obstacles in the textbook, in the audio 

version and in the students responses were predictable. The obstacles encountered 

were mainly ‘realistic’ and ‘verbal’. It was concluded that the audio book is necessary for 

the blind student, but it is important to take care with the quality of what is produced. If in 

turn, in audio-descriptions of simpler imagery representations epistemological obstacles 

can be circumvented, on the other hand in more complex images such fact is not true. In 

more detailed illustrations, the obstacles encountered were reinforced or even serious 

errors occurred in the construction of audio-descriptive scripts, reproducing the poor 

quality of the printed material from the textbook. 

 

Keywords: Blind students, Gaston Bachelard, Espistemology, Chemistry Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire 

1.1 Livros didáticos: qualidade questionável  

Os livros didáticos são instrumentos não só para o alunado da escola 

secundária no Brasil, mas também são cada dia mais utilizados pelos professores 

como norteador do cumprimento dos conteúdos curriculares na escola e até como 

fonte de exercícios para treinamento para vestibulares e ENEM (SILVA et al., 2013; 

MOURA e GUERRA, 2013). 

O conteúdo dos livros didáticos, apesar de obedecer a padrões impostos e 

estabelecidos por editais do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), 

apresentam muitos problemas, entre eles: erros, inadequações de linguagem, 

ilustrações malfeitas e não correspondentes aos contextos, textos não 

correlacionados com tópicos abordados (VIDAL e PORTO, 2012). 

O PNLD é a política pública de educação mais antiga (1929) e resistente às 

mudanças das instituições que se responsabilizam por ela. Mesmo assim, destaca-

se que ainda não se atingiu a qualidade de livro didático que o professor deseja para 

trabalhar em sala de aula com seus alunos (MOURA e GUERRA, 2013). 

Segundo o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 

através dos dados apresentados na Tabela 1 pode-se comprovar que dentre os 

principais programas da área de Educação, ou seja, o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), Programa Nacional Biblioteca Escola (PNBE), Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), o PNLD é 

o segundo programa de maior orçamento e de 2003 à 2011. Cabe salientar que o 

investimento nesse programa dobrou nesse período, sendo que o PNLD/EM só 

começou a ser contado a partir de 2004. 
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Tabela 1 - Orçamento dos principais programas da área educacional coordenados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - 2003 a 2011 

 
Ano 

 

Valor (R$)* 

PNLD** PNBE PNAE PDDE PNATE 

2003 600,07 45,38 954,19 304,52 61,39 
2004 666,51 n/d 1.014,31 346,15 241,00 
2005 496,62 47,27 1.225,71 302,76 246,93 
2006 687,99 46,51 1.480,31 324,82 276,00 
2007 882,95 65,28 1.520,67 496,43 292,00 
2008 910,23 74,45 1.488,68 694,02 391,94 
2009 728,96 55,67 2.022,13 1.178,19 557,89 
2010 1.0077,80 30,65 3.055,32 1.426,63 679,30 
2011 1.164,09 81,75 3.058,04 1.501,29 931,81 
Total 7.215,22 446,96 15.799,36 6.574,81 3.700,26 

Fonte: FNDE/Livro didático/Dados Estatísticos e Relatórios do FNDE (2003 a 2011). 
______________________ 
* Em R$ milhões.  
**A coluna PNLD da tabela 1 inclui recursos financeiros relativos ao PNLD/EF (2003) e ao 
PNLD/EF e PNLD/EM (2004 a 2011). 
 

A Tabela 1 mostra que, logo após o PNAE, o gasto relacionado com políticas 

públicas educacionais com maior investimento total de 2003 até 2011 foi com o 

PNLD. Isso aponta uma relativa importância desse programa, já que o investimento 

é maior frente aos dedicados aos demais programas educacionais nacionais. 

Já na Tabela 2, no mesmo período analisado na tabela anterior, são 

comparados os programas ligados à política educacional especificamente do Livro 

Didático, sendo comparados o Programa Nacional do Livro Didático para Ensino 

Fundamental (PNLD/EF), o Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização 

de Jovens e Adultos (PNLA), Programa Nacional do Livro Didático para Ensino de 

Jovens e Adultos (PNLD/EJA) e o Programa Nacional do Livro Didático para Ensino 

Médio (PNLD/EM). Nessa tabela os dados apresentados indicam que 

comparativamente, o PNLD/EM tem um investimento menor do que o do Ensino 

Fundamental, porém maior que os dois outros programas apresentados. 
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Tabela 2 – Investimento no PNLD/EF, PNLA, PNLD/EJA e PNLD/EM - 2003 a 2011 

Ano PNLD/EF* PNLA PNLD/EJA PNLD/EM 

2003 600,07 - - - 
2004 619,24 - - 47,27 
2005 352,79 - - 143,83 
2006 563,72 - - 124,27 
2007 661,41 - - 221,54 
2008 405,56 11,90 - 504,67 
2009 591,40 21,50 - 137,56 
2010 893,00 20,00 - 184,80 
2011 443,47 - 140,60 720,62 
Total 5.130,66 53,40 140,60 2.084,56 

Fonte: Sítio do FNDE/Livro didático/Dados Estatísticos e Relatórios do FNDE (2003 a 2011). 
______________________ 
*Em R$ milhões 

 

Salienta-se o fato de que o PNLD/EM iniciou no ano de 2004 e por isso o 

dado do investimento no ano de 2003 não é encontrado para esse programa. Sendo 

assim, repara-se que o valor do investimento no PNLD/EM foi bastante tímido, pois 

iniciou a sua distribuição de Livros Didáticos de matérias básicas e depois, sim, de 

todas as matérias, por exemplo: as coleções de química começaram a aparecer 

somente a partir de 2007. 

A Tabela 3 evidencia um crescimento do investimento do Programa Nacional 

do Livro Didático para Ensino Médio (PNLD/EM) no mesmo período analisado nas 

outras duas tabelas (iniciando em 2004). De acordo com seus dados, exceto em 

2006, no período de 2004 a 2011, comparando com os dados totais do investimento, 

esse valor foi aumentado devido o crescimento de alunos, escolas e consumo de 

livros a cada ano. Em 2006, o investimento foi menor, pois o número de alunos e 

livros consumidos diminuiu, mesmo que o número de escolas possa ter aumentado. 
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Tabela 3 - Evolução do Programa Nacional de Livros Didáticos para o Ensino Médio (PNLD/EM) – 
2004 a 2011 

Ano  
Nº de 

alunos 

 
Nº de 

escolas 

 
Nº de livros 

 
Investimento* Ano 

aquisição 
Ano do PNLD 

2004 PNLD/EM 
2005 

1.304.477 5.392 2.705.048 47.273.737,00 

2005 PNLD/EM 
2006 

7.012.619 13.253 12.581.620 143.834.244,00 

2006 PNLD/EM 
2007 

6.896.659 15.570 9.175.439 124.275.397,18 

2007 PNLD/EM 
2008 

7.141.943 15.273 18.248.846 221.540.849,41 

2008 PNLD/EM 
2005 

7.249.974 17.276 43.108.350 504.675.101,27 

2009 PNLD/EM 
2005 

7.630.803 17.830 11.189.592 137.563.421,71 

2010 PNLD/EM 
2011 

7.669.604 17.658 17.025.196 184.801.877,52 

2011 PNLD/EM 
2012 

7.981.590 18.862 79.565.006 720.629.200,00 

Total 52.887.469 121.114 193.599.097 2.084.593.828,09 

Fonte: FNDE/Livro didático/Dados Estatísticos e Relatórios do FNDE (2003 a 2011). 
____________________ 
*Valor gasto com compra, distribuição aquisição do Guia do Livro Didático, controle de 
qualidade etc. 
 

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentadas demonstram comparativamente tanto o 

investimento do governo no PNLD quanto a evolução de grande parte dele no 

PNLD/EM através dos anos. Nem sempre esse investimento repercute diretamente 

resultados positivos na Educação. As inúmeras regras e pequenos prazos 

estipulados pelos editais lançados a cada triênio limitam o autor quanto aos critérios 

impostos para produção das coleções nas editoras selecionadas. Em suma, os 

conteúdos dos livros são resumidos e erros em seus textos e ilustrações são muito 

encontrados e relatados por usuários, professores e por pesquisadores em 

publicações em literatura (MOURA e GUERRA, 2013). 

O ideal seria o professor confeccionar seu próprio material para cada sala de 

aula, porém, abandonar a referência do livro didático de Ensino Médio é muito 

complicado. Para o aluno pesquisar e ter um livro como base para seus estudos é 

importante. O professor não deve usar somente o livro didático tanto para estudar 

quanto para planejar aulas e avaliações, mas deve ler outros títulos e, inclusive 

aprofundar suas aulas, práticas e exercícios com literatura de nível superior (SILVA 

et al., 2013). 

É importante considerar que o PNLD/EM (Programa Nacional do Livro 

Didático do Ensino Médio) começou a ser distribuído somente em 2005, sendo que 
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nas suas 3 primeiras edições não foram lançadas coleções da disciplina de química, 

que só foram introduzidas em 2007 (Tabela 4). 

Tabela 4 - Evolução do Atendimento do PNLD/EM, 2013 

 
Ano de 

aquisição 

 
Ano do 
PNLEM  

(Ano letivo) 
 

 
 

Atendimento 

 
2004 

 

 
PNLEM 

2005 

 
 
Livros de Português e Matemática para todos os alunos do 1º ano – Norte e Nordeste. 

2005 
 

PNLEM 
2006 

Livros de Português e Matemática para todos os alunos dos 3 anos, em todo país. 

2006 PNLEM 
2007 

Livros de Biologia para todos os alunos e reposição de Português e Matemática nos 3 anos. 

2007 PNLEM 
2008 

Livros de História e Química para todos os alunos e reposição dos livros de Português, 
Matemática e Biologia nos 3 anos. 

2008 PNLEM 
2009 

Livros de Português, Matemática e Biologia, Física e Geografia para todos os alunos e reposição 
dos livros de História e Química nos 3 anos. 

2009 PNLEM 
2010 

Reposição dos livros dos 3 anos. Componentes curriculares: Português, Matemática, Biologia, 
História, Química, Física e Geografia. 

2010 PNLEM 
2011 

Reposição dos livros dos 3 anos. Componentes curriculares: Português, Matemática, Biologia, 
História, Química, Física e Geografia. 

2011 PNLEM 
2012 

Livros de Português, Matemática, Biologia, História, química, física e geografia, Inglês, Espanhol, 
filosofia e sociologia. 

Fonte: Sítio do FNDE/Livro didático/Dados Estatísticos e Relatórios do FNDE (2003 a 2011). 

 

No primeiro edital em que se produziram livros de química para sua 

distribuição em escolas públicas nacionalmente (2007), escolheram-se 6 coleções 

de livros que tradicionalmente eram usados no Ensino Médio (VIDAL e PORTO, 

2012).  

Na segunda edição (2012) foram escolhidas 5 coleções, também de autores 

bem difundidos (MOURA e GUERRA, 2013). Na edição do PNLD do triênio 2015-

2018, segundo o guia fornecido online pelo site do FNDE foram escolhidos somente 

4, dentre eles o livro analisado neste trabalho, a coleção “Química” da professora 

Martha Reis Marques da Fonseca, ou somente Martha Reis, como é mais 

comumente conhecida no mercado editorial. Esta coleção também é fornecida pela 

editora na sua versão em áudio, em formato MECDAISY (formato oficial fornecido 

em DVD juntamente com os 2 outros volumes da coleção para o Ensino Médio) 

(FNDE, 2017). 
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1.2 Ensino de Química no Brasil e o Livro Didático: Histórico e Críticas 

Foram levantados em literatura trabalhos científicos que descrevessem o 

cenário histórico e o desenvolvimento dos livros didáticos na área de química 

chegando até o formato atual distribuído pelo PNLD. 

Meloni e Viana (2016) trazem em seu artigo um panorama sobre o material 

produzido para ensino de Química no Brasil entre os anos de 1850 a 1931, período 

em que ocorreu a reforma que Lopes (1996) demarcou como início de suas análises, 

e a seguir serão comentadas. Nesse trabalho, os autores, anteriormente citados, 

fazem um paralelo com o ensino de Química que estava começando a nascer e com 

o anterior que era advindo principalmente das leituras de tratados europeus 

traduzidos. Esse material continha características mais positivistas e sem 

identificação com questões locais. O ensino, portanto, era mais científico, 

experimental e descritivo. Eram esses manuais o material didático utilizado no 

ensino secundário. E é esse período que coincide, inclusive com a criação do 

Colégio Pedro II, em 1837, única instituição de ensino oficial e considerada padrão 

de qualidade até o final do Império. 

Entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século 
XX, o ensino de Química esteve envolvido por algumas questões: a disputa 
entre as concepções humanista e científica de ensino; a contradição entre a 
valorização dos métodos práticos de ensino e um crescente interesse por 
um tema abstrato como a estrutura da matéria (MELONI e VIANA, 2016, p. 
46). 

 
Foram 12 as reformas do ensino básico realizadas no período do século XIX 

datadas em: 1841, 1855, 1857, 1862, 1870, 1877, 1878, 1881, 1890, 1892, 1894, 

1898. Mais 4 reformas foram realizadas do início do século XX, datadas em: 1901, 

1911, 1915, 1925. Nas primeiras reformas o ensino técnico era priorizado, o clássico 

científico que priorizava a experimentação, já as reformas de 1862 e 1870 foram 

mais humanísticas dando um pouco de lugar ao lado da filosofia da ciência química 

(MELONI e VIANA, 2016), mesmo que estimulasse um “aprofundamento nos 

estudos de Química” (LORENZ, 2010, p. 38 apud MELONI e VIANA, 2016, p. 46). 

Segundo Vechia e Lorenz: 

No Brasil, entre 1850 e 1931 foram indicados nove manuais de ensino de 
Química nos programas do Colégio Pedro II/Ginásio Nacional, sendo seis 
de autores franceses e três de autores brasileiros. Esses manuais são as 
únicas referências bibliográficas que apareceram nos programas de ensino 
do Colégio Pedro II/Ginásio Nacional (VECHIA e LORENZ, 1998, p. 119 
apud MELONI e VIANA, 2016, p. 47). 
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Meloni e Viana (2016) concluíram que a “teoria atômica” foi consolidada 

apenas no final do século XIX. Nas duas últimas décadas desse mesmo século, o 

que se chamava, então de atomismo - que viria a ser o estudo das “teorias 

atômicas” e seus modelos - tomava forma, mas ainda era abordado como “hipótese 

atômica” até os primeiros 20 anos do século seguinte. O termo “teoria atômica” 

começa a prevalecer apenas em 1915, mantendo-se na década de 20 e, finalmente 

estabelecido apenas no início dos anos 30. 

Segundo Mortimer (1988), foi a partir da Reforma Francisco Campos, de 

1931, que o material didático de química não era mais apresentado na forma de 

manuais, tratados ou compêndios, mas sim, seguindo as diretrizes e normas 

estabelecidas pela Reforma, considerando-se em livros por série de acordo com 

programa oficial. As únicas rupturas detectadas foram apresentação dos livros 

didáticos de química com ordens diferentes dos temas que são discutidos no 

programa do 2º grau. 

Nos artigos sobre a história dos livros didáticos secundários de química no 

Brasil, Mortimer (1988) faz um histórico desde 1930, mostrando a mudança 

paradigmática dos conteúdos dos livros de química em diversos formatos que foram 

vigentes oficialmente através das diversas reformas que o Ensino Médio sofreu. O 

autor teceu em suas conclusões veementes críticas sobre a dificuldade que os 

autores desses títulos encontraram no decorrer da história para o rompimento de 

certas tradições e apresenta que a única ruptura encontrada é a forma como o livro 

didático é apresentado para o Ensino Médio e questiona se seria realmente uma 

melhora sofrer tal mudança. Ainda salienta que o livro didático é sempre defasado 

frente ao conhecimento químico, ou seja, a aparente atualização dos livros se 

resume a reduções de determinados assuntos que os descaracterizam. O autor 

ainda ressalta a influência de movimentos pedagógicos, o que foi bastante 

importante para as mudanças na forma de apresentação dos conteúdos nos livros 

didáticos em paralelo ao que o tecnicismo do livro didático moderno se resume.  

Lima (2013) foi mais a fundo e fez uma investigação com documentos 

fidedignos e construiu em sua publicação uma consequente discussão sobre a 

trajetória do Ensino de Química do Brasil desde os primeiros registros conhecidos do 

período colonial até o ano da sua publicação. O que levou o autor a pesquisar sobre 

esse assunto e o motivou nessa discussão foi detectar o descolamento que o aluno 
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faz da química do seu cotidiano, fato advindo da imagem distorcida dessa disciplina 

através da abordagem do seu ensino nas escolas públicas de todo país. Sendo 

assim, o autor em suas “Considerações Finais” traz um olhar mais ligado aos 

conteúdos programáticos no sentido de que o estudante secundário situado no 

mundo globalizado atual não possa ser meramente treinado para respostas certas 

em provas de concursos, e sim se tornar um leitor crítico do conteúdo que é 

apresentado na escola. Isso compete uma formação de professores que oriente e 

esteja na direção do debate. Este fato que implica uma mudança apresentada por 

medidas legislativas concretas do MEC que desatrelem os cursos de licenciatura em 

química dos cursos de bacharelado. O autor ainda comenta a esperança para que a 

partir desse fato, esses novos cursos de licenciatura possam cumprir o papel de 

“formar professores competentes e habilitados a dar significado ao aprendizado de 

Química para nossos estudantes do Ensino Básico” (LIMA, 2013, p. 78). 

Vidal e Porto (2012) relatam sobre o uso da abordagem de História da Ciência 

nos livros didáticos de química no PNLEM 2007, concluindo com seus resultados 

que esse tipo de assunto é tratado de forma linear e superficial, ocasionando uma 

ideia errada da evolução científica para os alunos secundários. Uma importante 

observação é feita quando o autor discute que a ciência evidencia muitas vezes 

personagens individuais esquecendo o caráter coletivo dos feitos que levaram ao 

seu desenvolvimento. Outra constatação seria que os autores de livros didáticos 

costumam citar somente os eventos científicos sem maiores explicações teóricas 

desses dados históricos, o que faz com que a visão da história da ciência do aluno 

seja linear e simplista. O autor sugere então, o uso de fontes originais e mais 

fidedignas com a descrição mais detalhada dos fatos históricos, apresentando 

elementos mais fiéis à realidade do que a mitos criados através dos anos, para que 

o aluno possa imaginar o verdadeiro cenário da época retratada e da ciência que se 

deseja descrever.  

Mori e Curvelo (2014) trazem em seu artigo um trabalho sobre a história da 

literatura química desde o século XIX até 1930 (um ano antes da Reforma Francisco 

Campos de 1931), a análise de obras desse período e o uso no ensino secundário. 

Nos seus “Comentários Finais” mostra que ao levantar as 50 principais obras do 

ensino de química em português, no Brasil, detectou-se que tanto os livros de nível 
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básico como superior antes dessas publicações eram centrados nos compêndios 

franceses e que isso começou a mudar a partir do início do século XIX em diante. 

 

1.2.1 Evolução dos modelos atômicos nos Livros Didáticos  

Como a pesquisa em questão foi delimitada dentro do estudo da evolução dos 

modelos atômicos, foram lidos artigos no sentido de mostrar como esse assunto foi 

abordado nos Livros Didáticos através dos tempos, no Brasil. 

Sendo assim, foram encontrados alguns artigos em literatura que apontavam 

para uma determinada mudança paradigmática com o passar dos tempos.  

Lopes e Martins (2007) escreveram sobre modelos atômicos nos livros 

didáticos de Ensinos Superior e Médio. Os autores atentaram para o conteúdo de 

tais obras, classificando os seus contextos como insipientes e incompletos, citando 

que, por exemplo Nicholson, astrofísico que pesquisou sobre o “átomo celeste” e 

“(...) construiu uma teoria sobre a constituição da matéria utilizando o modelo 

nuclear e as ideias quânticas de Planck, antes de Bohr” (LOPES e MARTINS, 2007, 

p. 02) é completamente esquecido nos livros didáticos de química. Já em Lopes 

(2009) acreditava-se que houvesse lacunas históricas que não se reconheciam a 

contribuição de Nicholson para a quantização dos modelos atômicos. Lopes e 

Martins (2009) investigaram o uso de História da Ciência e de analogias nos livros 

textos, mais especificamente da análise do uso da história dos modelos atômicos e 

da utilização da analogia “pudim de passas” em livros de química geral de ensino 

superior, concluindo que o uso das analogias pode estereotipar os conceitos e 

causar erros advindos da mudança de partes dos textos originais e falas de 

cientistas que, geralmente, os livros evidenciam como personagens extraordinários e 

geniais. 

Moura e Guerra (2013) fizeram uma análise qualitativa do uso do tema nos 

livros escolhidos pelo PNLEM 2012, resumindo e apontando características de cada 

obra analisada, segundo o ponto de vista da abordagem de HFC (História e Filosofia 

das Ciências) para o estudo da natureza das ciências no Ensino Médio. Os autores 

consideraram que quase todos os livros analisados apresentavam elementos da 

abordagem citada quando tratavam sobre os modelos atômicos em seus conteúdos; 

somente dois dos títulos estudados, faziam abordagens tradicionais no estudo do 

artigo. Destaca-se que não se encontram citações de controvérsias histórico-
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filosóficas nos aspectos científicos das obras analisadas. Os autores ainda apontam 

para um detalhe quanto à distribuição de livros do PNLEM 2012: o livro que 

representa 50% das escolhas dos professores nas escolas não trouxe elementos de 

HFC, o que pode significar que os professores que não preferiram tais materiais 

fujam desse tipo de abordagem. 

Chaves et al. (2014) corroboram com o que Moura e Guerra (2013) discutiram 

e concluíram em seu artigo, fazendo uma análise qualitativa e quantitativa das 

abordagens histórico-científicas apresentadas sobre os modelos atômicos de 

atomistas Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr em 6 livros didáticos do 

PNLEM/2007. Os autores apresentam constatações muito próximas ao artigo de 

Moura e Guerra (2013).  

Meloni e Viana (2017) pesquisaram o desenvolvimento dos livros didáticos de 

química no período anterior ao da Reforma Francisco Campos, que é determinante 

na inclusão de conteúdos de química no ensino secundário, e concluíram que ao 

analisarem os programas de ensino de Química de educação secundária, o assunto 

sobre teoria atômica só vem aparecer no final do século XIX. Nas duas últimas 

décadas do século XIX que esse tópico começou a ser abordado, mas nos primeiros 

20 anos do século XX, os termos “teoria” e “hipótese” atômicas oscilavam. A 

expressão “teoria atômica” só se estabelece em 1915, mantendo-se dos anos 20 e 

30 em diante. 

Silva et al. (2013) enfocaram em sua análise sobre a qualidade do material 

visual dos “modelos atômicos” disponível nas ilustrações dos livros didáticos do 

PNLEM/2012, pois muitas vezes esse tipo de conteúdo imagético é ignorado e é 

completamente descontextualizado. Os autores concluíram que “A imagem como 

uma forma de representar o conhecimento químico, torna-se um importante recurso 

na construção de modelos conceituais” e através dos dados quantitativos e 

qualitativos obtidos constataram a relevância das imagens atreladas ao conteúdo 

textual nos títulos desse PNLD. Assim, os autores acreditam que a pesquisa da 

publicação em questão possa gerar uma conscientização da produção desses 

recursos didáticos com mais cuidado e qualidade. 
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1.2.2 O Livro Didático e a epistemologia de Bachelard 

O trabalho de Bachelard analisou somente publicações científicas dos séculos 

XVII e XVIII. Sendo assim, a adaptação desse exercício foi feita por leitores e seus 

debatedores posteriormente (JAPIASSU, 1976). A detecção dos obstáculos 

epistemológicos de Bachelard presentes em livros didáticos de Química para Ensino 

Médio como forma de avaliação de seus conteúdos foi debatida de diversas formas 

e aspectos em artigos produzidos por alguns autores lidos que se apresentarão em 

resumo a seguir: 

Lopes (1992 e 1993) produziu artigos envolvendo a pesquisa de 1990 de sua 

dissertação de mestrado sobre o Ensino de Química no Brasil através da análise do 

ponto de vista epistemológico e histórico de 107 livros didáticos utilizados nas 3 

séries da escola secundária, antigo 2º grau no período de 1931 a 1990. O referencial 

teórico adotado foi a epistemologia de Bachelard, dando ênfase à noção de 

obstáculo epistemológico, que pode ser compreendido como: “os entraves, inerentes 

ao próprio conhecimento científico, que bloqueiam a compreensão e o 

desenvolvimento da ciência” (LOPES, 1990, p. XII). Lopes (1992) tratava desse 

estudo frente aos obstáculos animistas e realistas concluindo que as imagens fáceis 

eram um apelo muito utilizado como recurso em obras didáticas na época, 

subdimensionando a capacidade do aluno secundário em realizar abstrações. Já em 

Lopes (1993), a autora trabalhou os obstáculos verbais e substancialistas 

considerando que os textos dos livros utilizados no ensino secundário apresentam 

um distanciamento grande das concepções de ciência do século XX.  

No Brasil, alguns autores, principalmente Mortimer (1988) e Lopes (2007) se 

dedicaram à crítica epistemológica nesse sentido, pois os trabalhos de análise de 

livros didáticos levantavam aspectos mais metodológicos, pedagógicos e erros 

conceituais dentro das obras analisadas, principalmente na década de 80. Os 

autores utilizavam de forma secundária e primária a partir do momento em que a 

obra principal de Bachelard (1996) tratava de explicar um a um os obstáculos 

epistemológicos. Tais publicações foram traduzidas no Brasil e assim pôde-se 

ampliar mais os estudos dentro dessa área a partir do final da década de 90. 
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Segundo Lopes (2007): 

Defendo o princípio de que pouco adianta modificar metodologias de ensino 
se não for enfrentada a discussão de tessitura epistemológica dos conceitos 
científicos. Essa vertente tem se mostrado cada vez mais presente na 
pesquisa em ensino de Química no Brasil, como se expressa nos trabalhos 
de Parente (1990) e Oliveira (2000) (LOPES, 2007, p. 138). 

 

Lopes (2007) apresenta em seus estudos a análise de 107 livros que foram 

usados no ensino de Química no Brasil de todos os conteúdos e séries do ensino 

secundário em um largo período (1931 a 1990). O recorte utilizado começou no ano 

em que o sistema de ensino foi organizado em programas e diretrizes comuns no 

Brasil. Quatro reformas educacionais ocorreram nesse período: Francisco Campos 

(1931); Gustavo Capanema (1942); LDB 61 (1961) e Lei 5.692 (1971). As Reformas 

Francisco Campos e Gustavo Capanema definiam os conteúdos a serem ensinados 

e os conteúdos dos livros didáticos em padrões oficiais. Já as outras reformas de 

1971 e 1961 foram mais flexíveis quanto aos currículos e programas. Não se pode 

dizer que os livros foram direcionados pelas reformas exatamente, mas se 

consideram as reformas como fatores condicionantes entre as diretrizes 

programáticas oficiais e os livros didáticos. 

Faz todo sentido Lopes (2007) ter escolhido o período que se iniciou em 

1931, na Reforma Francisco Campos por ser, justamente, quando ocorreu a edição 

de livros didáticos por séries e no formato que originou todo desenvolvimento desse 

tipo de literatura oficial escolar até os dias atuais. 

Lopes (2007) usou a epistemologia de Bachelard em seu livro para estudar 

principalmente a categoria de obstáculo epistemológico. O foco da investigação em 

questão foram os quatro tipos de obstáculos epistemológicos mais encontrados 

nesses livros didáticos: animistas, realistas, verbais e substancialistas. Além de 

produzir sua dissertação de mestrado, em 1990, Lopes ainda discutiu em dois 

artigos centrais questões sobre: “Livros didáticos: obstáculos ao aprendizado da 

ciência Química. I – Obstáculos Animistas e Realistas” (1992a) e “Livros didáticos: 

Obstáculos Verbais e Substancialistas ao aprendizado da ciência Química” (1993) 

que foi destacado ser um extrato de sua dissertação de mestrado: “Livros Didáticos: 

Obstáculos ao aprendizado da ciência Química” complementando o artigo anterior.  

Leite et al. (2006) faz uma análise do conteúdo de química nas imagens dos 

livros didáticos, utilizando como marco teórico a epistemologia bachelardiana e a 

noção de obstáculos epistemológicos presentes nestes livros didáticos: animista e 
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realista. Este autor concluiu que as distorções conceituais que as figuras 

apresentam dificultam a construção do conhecimento científico dos alunos formando 

erros conceituais ligados ao átomo. 

Francisco Júnior (2009) constata que as analogias estão tanto no cotidiano 

quanto presentes nos livros didáticos de ciências, na tentativa de facilitação do 

entendimento dos conceitos abstratos ligados a elas. Considera o PNLD/EM 2007 

como uma política pública nova, sendo que como foi visto anteriormente, o programa 

(não um plano, como nomeado no artigo) já existe desde 1929. Neste artigo, 154 

analogias foram detectadas e divididas em categorias adaptadas, sendo concluído 

que as analogias devem ser estudadas quando usadas e nem sempre o uso desse 

recurso didático é positivo e propicia a aprendizagem. 

Lara et al. (2009) identificaram possíveis obstáculos epistemológicos segundo 

a noção desenvolvida por Bachelard em 29 livros didáticos públicos de química. Os 

principais obstáculos detectados nessas publicações foram os: verbais, 

substancialistas e realistas. Com esse trabalho concluiu-se que os autores tentando 

fazer a linguagem do livro didático atraente e fácil para a compreensão de 

determinados fenômenos que precisam de maior abstração do seu leitor, o conteúdo 

dessa obra acaba ocasionando erros conceituais e reducionismos simplistas, 

causando o reforço do senso comum, afetando assim, a construção do 

conhecimento científico do aluno. Curiosamente, o artigo usa uma fala que 

culpabiliza o professor, dizendo detectar falhas na formação dos professores, 

sugerindo a formação continuada como uma forma de minimizar esses tipos de 

“lacunas” conceituais por parte desses profissionais, mais especificamente na área 

de didática de ciências (LARA et al., 2009) 

Melzer et al. (2009) analisaram também obstáculos epistemológicos de 

Bachelard sobre livros didáticos do PNLD/EM 2007, focando na detecção de 

analogias que tentam facilitar e ilustrar o ensino de estrutura atômica e evolução do 

modelo atômico. Os autores concluíram que, como base de todo o restante do 

conhecimento do nível médio, o tema estudado é importante e o uso de analogias 

para facilitar a compreensão de conceitos usados em livros didáticos causa o 

afastamento da abstração necessária para reprodução de representações 

microscópicas, se limitando a paralelos macroscópicos. Por isso, os obstáculos mais 



 

38 

 

encontrados pelos autores nos livros analisados foram os de natureza realista e 

verbal, sendo o realista mais evidente. 

Em Stadler et al. (2012) foram avaliados 4 títulos do PNLD/EM 2012 quanto à 

presença de obstáculos epistemológicos. Os autores constataram que, nenhum 

apresentou um dos mais preocupantes obstáculos, o animista. Em contrapartida, em 

todos os livros analisados encontraram-se obstáculos verbais e esse fato é atribuído, 

mais uma vez, à tentativa de facilitação do entendimento de conceitos mais 

abstratos. 

Miranda e Araújo (2012) investigaram a presença de obstáculos 

epistemológicos em livros didáticos de Química utilizados em escolas estaduais da 

cidade de Itumbiara-GO. Foram analisados quatro livros utilizados no ano de 2011 e 

os autores identificaram todos os tipos de obstáculos, tanto nas ilustrações quanto 

no texto das obras utilizadas. Os autores notaram que apesar do debate e produção 

de vários trabalhos apontando para tal direção, os erros e equívocos causados para 

o processo ensino-aprendizagem são os mesmos. E mesmo com todos os 

problemas detectados, os autores concluíram que os livros didáticos ainda são muito 

utilizados não só pelos alunos, mas principalmente pelo professor, mesmo podendo 

ser uma fonte de distorções e até erros conceituais, podendo trazer problemas de 

compreensão de conteúdos por eles abordados. 

 

1.3 Ensino de química para deficientes visuais 

Dentre os artigos encontrados sobre ensino de química para alunos com 

deficiência visual, muitos discutem como incluir alunos no ensino de química através 

de laboratório, desenvolvendo materiais didáticos e reflexões e práticas na formação 

de professores nas licenciaturas acerca de práticas inclusivas e especiais. Outros 

tratam de maneira geral sobre produção de materiais didáticos táteis, 

experimentação e apoio de instituições especializadas à escola. Alguns títulos, 

descritos a seguir, são trabalhos envolvendo o assunto dessa pesquisa e eles 

especificamente são ligados ao mesmo recorte teórico debatendo o ensino e 

aprendizado de cegos em geral.  

Pereira et al. (2009), apesar de falarem sobre uma metodologia introdutória 

do ensino de química universitário para cegos e amblíopes (baixa visão), ofereceram 

uma alternativa de tecnologia assistiva (TA) que auxilia ao aluno mediante algumas 
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limitações do Braille para o ensino de química. Os autores concluíram que as 

grandes dificuldades encontradas são, principalmente, a transmissão de conceitos 

muito relacionados à visualização dos alunos com deficiência visual e o esforço 

necessário para o aluno mentalmente criar uma imagem seja em 2D ou em 3D sobre 

moléculas orgânicas e fazer as correlações entre estrutura e a sua reatividade 

química. Assim, as estratégias utilizadas para transpor essas barreiras podem ser o 

uso de experiências visuais que substituam as que usem somente o sentido da 

visão; desenvolvimento de um protótipo e editor molecular para usuários com 

deficiências visuais e desenvolvimento de atividades que estimulem que o aluno 

com deficiência visual adquira e retenha mentalmente a estrutura molecular e o 

mecanismo da reação, ligando esses conceitos à interação e tridimensionalidade 

das estruturas químicas. 

Rodrigues et al. (2011) fizeram uma pesquisa com objetivo de  

“(...) descrever através de uma revisão literária da bibliografia especializada 
a inclusão no ambiente escolar, o comportamento e desempenho de alunos 
portadores de deficiência visual no ensino de Química” (RODRIGUES et al., 
2011, p. 02).  
 

Para os autores a inclusão escolar é necessária na vida das pessoas que 

possuem necessidades especiais, porém o processo não deve ser apenas da 

inclusão, mas também da integração desses indivíduos de forma plena e contínua, 

sem privilégios ou diferenças dos demais alunos na aprendizagem e avaliações. 

Muitos desacreditam no acesso da pessoa com cegueira ao ensino superior por 

conta de atribuir à profissão do químico a importância do funcionamento de todos os 

sentidos para percepção de cores, odores, tato e outros mais, pois a química é uma 

ciência que se baseia na ocorrência de fenômenos, porém já há registros em 

literatura que muitas áreas da química podem ser exploradas e usadas com alunos 

com deficiências visuais. Ainda é salientado que nos cursos de licenciatura nas 

faculdades são oferecidas disciplinas sobre LIBRAS, onde se trabalham os aspectos 

da linguagem para surdos enquanto as questões ligadas ao Braille e ao tato para os 

cegos não é trabalhado na formação de professores de química. Finalizando o artigo 

traz um desfecho alimentando a união de forças entre aluno com deficiência, 

educador, família, sociedade e poderes públicos, pois somente com a unidade 

dessas forças algo pode ser feito na direção de um olhar mais inclusivo na Escola. 

No seu artigo e sua dissertação Aragão (2012) elaborou um planejamento 

com o professor regente da turma, onde desenvolveu aulas com abordagem 
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histórico-crítica sobre atomística. Posteriormente foi aplicado um jogo sobre o 

assunto, “A Saga do Átomo”, como avaliação. O desenvolvimento dos alunos 

mostrou que: “Estes aspectos foram essenciais no desempenho dos alunos, na 

construção do conhecimento em sala de aula e principalmente na participação e 

reflexões realizadas pelo aluno cego” (ARAGÃO, 2012, p. 005927). A autora 

concluiu que, o jogo adotado é um tipo de prática de construções coletivas que 

auxiliam na quebra de paradigmas da educação, gerando resultados que levam à 

constatação de que a aproximação dos alunos à realidade da ciência apresenta 

importantes ações democráticas e inclusivas para os alunos e para escola.  

Lima e Onofre (2015) produziram uma comunicação no II CONEDU 

(Congresso Nacional de Educação) com realização de entrevistas semiestruturadas 

com os alunos cegos de ensino regular e, posteriormente, uma “análise exploratória” 

das respostas dos alunos e a observação-participante das aulas de reforço em prol 

da análise de metodologias para produção de práticas mais inclusivas no ensino de 

química. Os autores chegaram às conclusões que os problemas do ensino de 

química para alunos com deficiência visual e a sua consequente transmissão de 

conhecimento científico têm base na falta de capacitação dos professores para lidar 

com essa realidade. A escassez dos recursos didáticos facilitadores desse processo 

de aprendizagem também se mostra um fator limitante da ação dos professores 

nesse contexto da inclusão em sala de aula.  Para suprir tais problemas, sugerem 

um bom planejamento e estratégias metodológicas que utilizem de ações e recursos 

que estimulem a ativação de outros sentidos que o aluno com deficiência visual 

compense. Acreditam que contextos inclusivos se estabeleçam a partir de ações 

pedagógicas capazes de atender peculiaridades de cada aluno. Por fim, é colocado 

que a adaptação de materiais e metodologias para o ensino de química para alunos 

com deficiência visual é fator primordial para o sucesso desse processo. 

 

1.4 Evolução dos modelos atômicos: ensino para deficientes visuais 

Foram encontrados em literatura trabalhos sobre evolução de modelos 

atômicos utilizando ensino para deficientes visuais sobre: tecnologias assistivas, 

novas tecnologias de ensino para cegos, produção de material didático tátil em 3D, 

dentre outros assuntos não especificamente ligados à pesquisa em questão. Alguns 

artigos também ligados ao assunto desse trabalho descritos a seguir: 
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Lobo (2015) descreve a construção de um jogo didático montessoriano que é 

utilizado para ensinar os conceitos de átomos e elementos. Esse jogo trata de um 

quebra-cabeça didático e inclusivo que ensina os conceitos ligados a esse assunto 

enquanto o aluno, por erro-tentativa, monta elementos químicos através da 

combinação das peças com diferentes situações, proporcionando diferentes tipos de 

aprendizados durante o processo. Os autores concluíram que o jogo estimula 

crianças positivamente e que através das rimas ou músicas tocadas ao aluno 

principiante que retém alguns conceitos e propriedades da matéria estudadas. 

Depois do jogo, é possível produzir debates entre professor e estudantes sobre os 

resultados e produção. Os alunos aceitaram bem a interface de voz foi de linguagem 

local emitida pelos sons. Os autores acreditam que, com o uso dessa abordagem, os 

conceitos mais avançados podem ser explorados.  

Smothers e Goldstone (2009) investigaram sobre a estrutura conceitual da 

natureza da matéria com dois adolescentes cegos congênitos, onde foram 

realizadas entrevistas com a construção de modelos de átomos, elementos, 

moléculas e a matéria feita por esses alunos.  

Em Castro et al. (2000), os autores descreveram no trabalho apresentado que 

em sua pesquisa foram construídos materiais didáticos alternativos adequados aos 

alunos deficientes visuais estudantes da faixa etária de 15 a 22 anos do IBC 

(Instituto Benjamin Constant), Rio de Janeiro, RJ, da 7ª série do Ensino 

Fundamental. Enquanto Resende Filho et al. (2009) descrevem que fazem o mesmo 

trabalho, porém utilizando a construção dos modelos propostos nesse artigo em 3D, 

enquanto o primeiro trabalhou com modelos em 2D. 

Bertalli (2010) utilizou também material alternativo para construção de 

modelos, em 3D e 2D e a discussão circundou exatamente o uso de um ou de outro 

os dos 2 tipos de modelos, sendo essa construção feita com a consultoria de um 

professor formado totalmente cego congênito e esse trabalho utilizou recursos de 

filmagem para análise posterior dos resultados e dados obtidos.  

Guimarães e Razuck (2011) escreveram um resumo do trabalho apresentado 

na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Ciência, na UFG, onde o aluno é 

desafiado a descobrir informações sobre as propriedades dos objetos secretos 

através de seu tato dentro de uma caixa de papelão nos quais são protótipos de 

cada modelo. Os mesmos autores, em 2014, produziram um artigo que detalha 
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muito melhor os seus resultados e traz uma discussão mais amadurecida sobre seu 

trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado parcialmente no resumo citado 

anteriormente (GUIMARÃES e RAZUCK, 2014).  

Pedrolo e Santin (2012) apresentam uma revisão bibliográfica de uma 

pesquisa que ainda não aplicou atividades de campo e, então oferece discussões 

prematuras e resultados parciais, onde os autores afirmam que se evidenciou a 

carência de materiais didáticos para o ensino de química para cegos dentro do tema 

teorias atômicas e ainda recomendam o uso de atividades de grupo e o uso da 

contextualização histórica.  

Jesus e Kalhil (2015) apresentam uma sequência didática de 10 encontros em 

que o ponto culminante da atividade é o 10º, em que os alunos se encontram e 

realizam a aula-oficina e os autores concluíram com todos dados obtidos e 

discussão que os professores ainda se sentem despreparados para atividades 

desse tipo de aula e que os momentos entre alunos videntes e cegos são 

importantes. Para finalizar, afirmam que a realidade da escola atual está distante 

das atividades inclusivas como a proposta.  

Arruda et al. (2015) apresentaram a proposta de utilização dos modelos 

atômicos comerciais que são usados em ensino de química como atividade 

inclusiva, envolvendo os educandos com e sem deficiência. 

Tendo em vista o que foi apresentado neste primeiro capítulo, pesquisou-se 

qual ferramental teórico necessário para construção do objeto do estudo desse 

trabalho. Escolheu-se, então a linha teórica da epistemologia de Bachelard, mais 

especificamente a noção dos obstáculos à construção do conhecimento científico. 

Tal sistematização acima teve por objetivo delinear o que foi importante para que se 

traçasse o caminho metodológico da pesquisa realizada. 
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2 OBJETIVOS 

Todas as histórias têm um fim, mas a minha 

continua… plantamos e nem sempre vemos o fruto 

do nosso trabalho completo, mas felizmente outros 

continuarão. 

Dorina Nowill 

2.1 Geral 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise de obstáculos 

epistemológicos das audiodescrições de imagens de um livro didático de química em 

formato acessível e audível para alunos cegos. 

 

2.2 Específicos 

 Detectar os obstáculos epistemológicos de Bachelard em imagens dos 

capítulos sobre “evolução de modelos atômicos”; 

 Estudar os obstáculos epistemológicos existentes nos textos dos roteiros das 

audiodescrições referentes às imagens analisadas dos capítulos escolhidos 

no livro “Química”, volume 1, Martha Reis, usado na pesquisa; 

 Realizar análises dos resultados das entrevistas de todas as fases da 

pesquisa de campo realizada com estudantes frente ao estudo anteriormente 

realizado sobre os obstáculos dos capítulos utilizados; 

 Produção de uma plataforma digital utilizando perfis de redes sociais, para o 

debate com professores e estudantes de licenciatura (canal para o diálogo 

sobre ensino de química acessível). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Não há vida sem correção, sem retificação. 

Paulo Freire 
3.1 Gaston Bachelard 

Um dos químicos que se dedicou ao estudo da epistemologia na área das 

ciências foi o Francês Gaston Bachelard (1881-1962). Segundo Ferreira (2013), o 

teórico em questão viveu muito e em um período de marcos da História das 

Ciências. 

Bachelard foi membro da Academia de Ciências Morais e Políticas na França, 

onde conquistou o Prêmio Nacional de Letras. Escreveu inúmeras obras no campo 

da Filosofia. Foi professor da Universidade de Sorbonne. Foi o filósofo que valorizou 

o erro como princípio de uma dialética entre o “a priori”1 e o “a posteriori”2. Escreveu, 

dentre outros títulos, principalmente: “O novo espírito científico” (1934); “A formação 

do espírito científico” (1938) e “A Filosofia do não” (1940). Foi quem imaginou 

constantes rupturas do conhecimento estabelecendo assim a noção de obstáculo 

epistemológico. Preconizou que para a formação de um “espírito científico” era 

preciso “psicanalisar” o senso comum (BACHELARD, 1940 apud PESSANHA, 

1978), 

É assim, então que Bachelard chega à definição da ciência como um 
“racionalismo aplicado”, susceptível de uma extensão e especialização 
crescentes, prolongando-os em criações técnicas e industriais. A ciência de 
que nos fala Bachelard é a que se desenvolve nas sociedades de tipo 
industrial (CAPALBO apud BULCÃO, 1981, p. 12). 
 

A importância de Bachelard para a filosofia das ciências foi notável. Foi 

considerado o “epistemólogo da ruptura”, criando uma nova forma de encarar o 

conhecimento, como uma construção (JAPIASSU, 1976). 

A ciência rompe com a natureza para construir uma técnica. Constrói uma 
realidade, talha a matéria, dá finalidade às coisas dispersas. Construção, 
purificação, concentração dinâmica, eis aí o trabalho humano, eis aí o 
trabalho científico (BACHELARD, 1951, p. 03). 
 

Bachelard também foi chamado de “O filósofo da desilusão” (LOPES, 1996), 

pois para ele o erro é visto como o elemento dialetizante3 para a formação de um 

objeto mais abstrato. 

_____________ 

1,2Termos popularizados pela filosofia kantiana. 

3Termo advindo da teoria de Freud.  
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3.1.1 Formação do Espírito Científico 

Para a construção teórica deste trabalho, o livro de Bachelard, “Formação do 

Espírito Científico” é de extrema importância, pois ele trata e explica cada um dos 

tipos de obstáculos por ele categorizados em sua epistemologia. 

Ele usa exemplos e analisa publicações científicas dos séculos XVII e XVIII e 

se mostra duramente crítico ao que se depara. Demonstra grande insatisfação com 

respeito ao que leu, considerando grande parte da produção da literatura científica 

desse período como não-científica (BACHELARD, 1996). 

Bachelard (1996), nessa obra, inicia enunciando a noção de obstáculo 

epistemológico. E essa categoria significa: 

Causas de estagnação e até de regressão, detectamos causas de inércia às 
quais daremos o nome de obstáculos epistemológicos. (...) 
O ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo 
conhecimento mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é 
obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 1996, p. 17). 
 

Os tipos de obstáculos categorizados pelo filósofo foram: 

 Experiência primeira; 

 Conhecimento geral; 

 Verbal; 

 Conhecimento unitário e pragmático; 

 Substancialista; 

 Realista; 

 Animista; 

 O mito da digestão; 

 Libido e conhecimento objetivo; 

 Conhecimento quantitativo e 

 Objetividade científica e psicanálise. 

 

Visto a importância da noção de obstáculo epistemológico para este trabalho, 

abaixo são feitas algumas considerações sobre os principais obstáculos citados em 

literatura de ensino de química. 
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3.2 Obstáculos Epistemológicos 

3.2.1 Experiência primeira 

O primeiro obstáculo epistemológico que Bachelard (1996) categoriza como 

uma barreira para a transgressão do conhecimento em busca da construção do 

conhecimento científico é a experiência primeira. Esse obstáculo é detectado antes 

da crítica, que é um processo mais elaborado. Até mesmo porque a crítica não pode 

ser considerada base segura para a elaboração de dados científicos. 

O obstáculo da experiência primeira encontra-se fortalecendo uma filosofia 

fácil de linguagem sedutora que se baseia em dados considerados claros, seguros e 

constantes. As verdades são absolutas, irrefutáveis, têm caráter de constatação, 

presas ao realismo. É muito mais sedutor aos olhos. A imagem primeira, o vulgar faz 

com que o espírito seja preguiçoso a sua evolução. “O espírito científico deve 

formar-se enquanto se reforma” (BACHELARD, 1996, p. 29). 

Bachelard fazia críticas duras ao que era produzido pelos autores da literatura 

científica dos séculos XVII e XVIII. A qualidade era ruim e a linguagem era mal 

elaborada e as imagens e analogias rasas. Acreditava que os livros científicos se 

prendiam muito ao senso comum. Autores poderiam ser confundidos facilmente com 

seus leitores, pela falta de profundidade nos assuntos tratados.  As publicações se 

baseavam muito mais na natureza. Elas descreviam eventos enfatizando o 

cotidiano. Existia uma preocupação com a divulgação do que era científico para o 

conhecimento popular sem qualquer cuidado com o empobrecimento do seu 

conteúdo. “O autor e leitor no mesmo nível. (...) O livro científico do século XVIII está 

muito inserido na vida cotidiana” (BACHELARD, 1996, p. 31). 

 
3.2.2 Conhecimento geral 

O progresso do conhecimento foi muito prejudicado pela doutrina do geral. De 

Aristóteles a Bacon esse pensamento generalista foi dominante e tornou-se uma 

barreira a denominada “doutrina fundamental do saber”. “A filosofia tem uma ciência 

que é só dela, a ciência da generalidade” (BACHELARD, 1996, p. 69). 

Os resultados da experiência serviam como evidências ou provas para 

construção do “objeto científico”. Sendo que para Bachelard (1996) o realismo 

empírico ainda precisava ser fundamentado por teorias embasando a observação. 

“(...) vamos procurar mostrar que a ciência do geral sempre é uma suspensão da 

experiência, um fracasso do empirismo inventivo” (BACHELARD, 1996, p. 69). 
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Segundo Bachelard (1996), a generalização acontece quando um dado 

comportamento é comprovado fenomenológica ou experimentalmente por mera 

reprodutibilidade e observação. Como, por exemplo: o exercício de comprovação da 

ação da gravidade gerando uma lei a partir da sequência de corpos caindo. Se um 

determinado corpo de dada massa constante cai e vários com as mesmas 

características caem também, assume-se, então que todos os corpos também caem. 

Para o autor, tal fala pode ser comprovada pela observação da experiência, porém 

não se pode prever uma lei, uma teoria, no máximo pode-se obter uma hipótese. 

Esse pensamento é considerado como uma generalidade retificada, portanto uma 

“generalidade ampliada”. Nesse tipo de pensamento as grandes verdades primeiras 

definem-se por si só, são intocáveis e esclarecem toda uma doutrina. 

 
3.2.3 Verbal 

Para um espírito pré-científico, palavras que parecem definir ou descrever 

comportamentos podem ser transformadas em explicações suficientes para dados 

fenômenos. Com a utilização de metáforas superficiais, o obstáculo verbal se 

estabelece (BACHELARD, 1996).  

Segundo Bulcão (1981) esse tipo de obstáculo é um conjunto de hábitos 

verbais que produzem sérios impedimentos ao desenvolvimento e ao pensamento 

científico. Afirma-se que o progresso da ciência é mais acelerado que das 

linguagens e, alguns termos se tornam obsoletos para sua significação. 

Bachelard, por sua vez, usa o exemplo da palavra “esponja”. Que ao saber 
a função de uma esponja o espírito pré-científico define e entende toda uma 
série de conceitos que podem usar essa palavra como explicação e se dá 
por satisfeito com tal comparação, analogia (CARDOSO, 1985, p. 21). 
 

O obstáculo verbalista acontece quando palavras são definidas através de 

paralelos com exemplos de aplicações práticas. Não há problematização que leve a 

sua elaboração (BACHELARD, 1996). 

Hábitos de natureza verbal, uso abusivo de imagens familiares refletem o 
pensamento em seu estágio primitivo, que recorre ao aparato metafórico 
para significar e comunicar o que se observa. Contudo, impede a visão 
abstrata, anulando uma leitura da razão sobre problemas reais, nutrindo-se 
cada vez mais do concreto e imagens comuns (MELO, 2005. p. 57). 

 
  



 

48 

 

3.2.4 Substancialista 

Bachelard (1996) diz que o substancialismo é um tipo de pensamento onde a 

substância “em si” é portadora de inúmeras propriedades. Em detrimento disso, 

análises de relações que realmente definem tais qualidades não são realizadas. 

Sendo assim, suas características ligadas a sua forma microscópica são ignoradas. 

Por exemplo, no caso da química, uma ciência, para Bachelard, substancialista. 

Atribuem-se características únicas resumindo-as a certo comportamento específico 

ao nível macroscópico. Esse fato esgota o olhar mais aprofundado e abstrato sobre 

uma substância estudada causando uma falsa ideia de que se conhece o seu 

comportamento. 

Um dos sintomas mais claros da sedução substancialista é o acúmulo de 
adjetivos para um mesmo substantivo: as qualidades estão ligadas a 
substância por um vínculo tão direto que podem ser justapostas sem grande 
preocupação com suas relações mútuas. Existe no caso um empirismo 
tranquilo que está longe de provocar experiências. Ele se aprimora com 
pouco, apenas aumentando o número de sinônimos (BACHELARD, 1996, p. 
140). 

 

São criados mitos e erros conceituais. O que ocorre com o obstáculo 

substancialista é o esgotamento de conceitos em imagens/características realistas 

(BULCÃO, 1981). 

 

3.2.5 Realista 

O obstáculo realista é o único considerado por Bachelard (1996) de natureza 

inata, intimamente ligado ao senso comum. Ele afirma que “(...) todo realista é um 

avarento. Reciprocamente, e neste sentido sem reservas, todo avarento é realista” 

(BACHELARD, 1996, p.164). O realista tem pensamento ligado às imagens do 

cotidiano, nas grandes dimensões. Tal afirmação deve-se ao aprisionamento ao 

ingênuo, afetivo, a realidade dada, ao que é concreto e simples. 

A psicanálise a ser instituída para a terapia do substancialismo deve ser a 
psicanálise do sentimento de ter. O complexo a ser desfeito é o complexo 
do pequeno lucro, que, para simplificar, pode ser chamado de complexo de 
Harpagon. É o complexo do pequeno lucro que chama a atenção para as 
pequenas coisas que não se devem perder porque, uma vez perdidas, a 
pessoa não as encontra mais. Assim, um objeto pequeno é guardado com 
muito cuidado. O vaso frágil é o que vai durar mais. Não perder nada é, de 
saída, uma prescrição passa do normativo para o positivo. Enfim, o axioma 
fundamental do realismo não provado nada se perde, nada se cria – é uma 
afirmação de avarento (BACHELARD, 1996, p. 164). 
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Segundo Lopes (2007), é preciso um distanciamento do senso comum de 

forma que a construção do conhecimento para Bachelard seja feita por meio da 

razão e da técnica de forma conjunta e complementar, elaborada continuamente em 

constantes retificações. 

Para o realismo, ao contrário, o melhore o de mais valor é o mais oculto, 
havendo supervalorização do objeto: nele se encerra o conhecimento, o 
qual precisa apenas ser apreendido. Diferencia-se, assim, o realismo 
ingênuo, imediato, associado ao conhecimento comum do realismo 
construído, próprio do materialismo técnico da ciência (LOPES, 1992, p. 
258). 

 

3.2.6 Animismo 

O animismo é encontrado em textos e imagens que atribuem a entidades 

inanimadas características do “vitalismo” (“força vital”). É comum nos exemplos de 

livros didáticos mais antigos (LOPES, 2007). 

No século XVII, o obstáculo em questão era presente nas publicações 

relativas às ciências físicas, segundo Bachelard (1996), dando valor prioritário às 

imagens ligadas ao corpo humano e funções vitais como virtudes fenomenológicas 

de suma importância. “A palavra vida é uma palavra mágica, magia facilmente 

associada ao calor, à eletricidade, ao movimento, ao que se mostra ativo e 

impulsionador” (LOPES, 1992, p. 256). 

Finzi (2008) obteve alguns resultados demonstrando que muitos professores 

acreditam que o animismo não se apresenta na prática como um obstáculo ao 

conhecimento do aluno. Os professores acreditam que uma vez decorando, o aluno 

aprendeu como pode ser visto em falas a seguir: 

Professor Pe: (...) eu fiz uma brincadeira. Falei assim: Ó imagina que o 
líquido é um ser meio antissocial? Então ele não gosta de se misturar com 
ninguém. Quando você vai jogar alguma coisa lá dentro, ele não quer, então 
ele vai expulsar. 
Professor Nel: Mas eu acho principalmente com o EJA – principalmente o 
exemplo que ele deu o empuxo – trabalhando com essa parte desse 
obstáculo animista, aqui seria no meu entender mais fácil deles entenderem 
usando esses artifícios cotidianos, do que você tentar explicar aquilo só, 
acabou” (FINZI, 2008, p. 02). 

 

3.2.7 Conhecimento unitário e pragmático 

O obstáculo apresentado para Bachelard (1996) é um tipo de resistência 

ligada ao pensamento onde tudo é adsorvido em uma vasta weltanschauung que 

significa, nesse caso: “(...) todas as dificuldades se resolvem diante de uma visão 
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geral de mundo, por simples referência a um princípio geral da natureza” 

(BACHELARD, 1996, p. 103). 

O conhecimento unitário e pragmático é ligado à utilidade: 

A valorização recai sobre a unidade, que designa uma única natureza aos 
objetos científicos. A dualidade é anulada instantaneamente quando o 
espírito concebe e acolhe de forma espontânea os pensamentos fáceis, por 
isso, evasivos. O pensamento resiste ao dinamismo e complexidade que 
compreende o mundo natural que, eclético, forma-se por distintos gêneros e 
elementos, como por exemplo a natureza dual da luz e dos elétrons (MELO, 
2005, p. 57). 

 
Bachelard (1996) relata que no século XVIII, houve uma homogeneidade, 

uma harmonia natural, uma tutela da ideia de natureza que ignorou as 

singularidades, contradições e as hostilidades da experiência que nela pudessem 

ocorrer ao ser observada. 

O pragmatismo restringe-se ao uso de ferramentas ao que é usado. 

Generaliza a lei a finalidade dessas ferramentas. Como se percebe, esse obstáculo 

pode ser considerado também teleológico do ponto de vista epistemológico 

(RIBEIRO, 2015). 

 

3.2.8 Conhecimento quantitativo 

Para Bachelard (1996), esse é o obstáculo causado pela excessiva 

necessidade de cálculos e demonstrações numéricas a fim de explicar não 

conceitualmente determinado evento. Como se dados obtidos em dosagens e 

análises químicas fossem bastar e ser autoexplicativos. Assim, a matemática 

apresentada, os resultados obtidos, os cálculos se bastariam deixando de lado a 

necessidade de abstração e da teoria. É necessário elaborar, tornar tais elementos 

quantitativos entidades mais complexas e não somente empíricos. Em suas 

palavras, então ele diz: “O excesso de precisão, no reino da quantidade, 

corresponde exatamente ao excesso de pitoresco, no reino da qualidade” 

(BACHELARD, 1996, p. 216). 

 

3.3 Bachelard e suas intuições atomísticas 

Bachelard como professor de física e química tentou organizar de forma 

sistemática as mudanças nas formas de encarar a concepção de átomo escrevendo 

o livro “Les Intuitions Atomistiques”, sem tradução para língua portuguesa, porém 

comentado por Ferreira (2013) em sua tese e artigo recentemente publicados. Tais 
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referências apontam que de forma filosófica e, para o epistemólogo, a lógica da 

evolução dos modelos de átomo, dividiu o “atomismo” da seguinte maneira: 

 Realista; 

 Positivista; 

 Criticista e 

 Axiomático. 

 

Bachelard, segundo Ferreira (2013), faz nesse trabalho considerações sobre 

acontecimentos históricos, envolvendo questões sobre a compreensão de 

fenômenos envolvendo uma matéria descontínua. Afirma que as doutrinas filosóficas 

evoluem conforme seu uso. Preocupava-se com a forma de ensinar e como 

pedagogicamente apresentaria o átomo nos diferentes sistemas de pensamento. 

Para o autor, o átomo advinha de um processo de análise, que teria passado antes 

por uma síntese. A análise da composição da matéria. Afirma de forma aprofundada 

que a composição da matéria se preserva através das propriedades de seus 

componentes. Na composição, existiriam características intrínsecas desse ente. 

Afirma que na evolução do atomismo, epistemologicamente ocorrem diferentes 

visões dos cientistas que desenvolveram hipóteses e teorias sobre o átomo. Acredita 

que o atomismo da antiguidade não exerce qualquer influência no Moderno: 

Atualmente, são numerosos os estudiosos que se recusam a associar ao 
atomismo científico moderno às filosofias de Demócrito e de Lucrécio. Nós 
ousaríamos ir mais longe: as doutrinas do atomismo antigo não nos 
parecem ter propagado uma influência real nos tempos modernos, não 
inspiraram verdadeiramente as teorias desde Gassendi, Huygens, Boyle, 
nem as pesquisas de Dalton (BACHELARD, 1933, p. 10 apud FERREIRA, 
2013, p. 67). 
 

Com a evolução dos modelos atômicos, Bachelard utilizou uma apresentação 

de acordo com as doutrinas em que cada modelo se inseria. 

 

3.3.1 Metafísica da Poeira 

Bachelard apresenta a relação da poeira com proposições atomísticas que 

“(...) a imagem da poeira a mais simples das imagens do atomismo e afirma ainda 

que, justamente pelo fato de ser simples e primitiva, é porque é durável” 

(FERREIRA, 2013, p. 68). 
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A poeira que afirma ser pedagógica para o atomismo: 

É sobre os fenômenos da poeira, do pó e da fumaça que se aprende a 
meditar acerca de estrutura fina e sobre o poder misterioso do infinitamente 
pequeno; nessa visão é certo o caminho de um conhecimento de impalpável 
e indivisível (BACHELARD, 1933, p. 25 apud FERREIRA, 2013, p. 68). 
 

Também acreditava que o átomo era uma parte perene, eterna e indestrutível, 

ou seja, uma unidade que surgiria a partir da deterioração de muitos materiais ou da 

decomposição da matéria orgânica. O átomo estaria ligado também à intuição do 

vazio. Para os antigos, o ar vazio, é então o vazio intuitivo (FERREIRA, 2013). 

Para os antigos, o ar era sempre o vento. Na experiência comum, se o ar é 
imóvel, ele perde de alguma forma sua existência. O vento é sempre uma 
força de união. É por isso que os movimentos desordenados da poeira em 
um raio de sol não são postos na conta do vento. [...]. O ar imóvel, é então o 
vazio intuitivo. Não há ação alguma, não é o sinal de nada, a causa 
evidente de nada (BACHELARD, 1933, p. 39 apud FERREIRA, 2013, p. 69). 
 

Para Bachelard, ainda afirma: “O atomismo é, em primeira instância, uma 

doutrina de inspiração visual; e que a poeira e o vazio apreendidos sob um mesmo 

olhar ilustram verdadeiramente a primeira lição do atomismo” (FERREIRA, 2013, p. 

69). 

 

3.3.2 Os problemas de composição dos fenômenos 

Como a matéria é composta de átomos e, por conseguinte, esses constituem 

compostos e assim por diante. O mundo vem a ser constituído por essa entidade 

microscópica e a sua composição é importante de ser entendida. Bachelard se 

preocupa com o ponto de vista pedagógico para esclarecer a distinção entre “a 

intuição elementar da mistura e a ideia de combinação” (BACHELARD,1933, p. 71 

apud FERREIRA, 2013, p. 72). 

O autor liga as questões colocadas acima entre as dificuldades de ensinar tais 

temas e seus obstáculos históricos. Usa casos como das concepções de Cavendish 

e Watt, com respeito à composição da água, dentre outros. Diz que os problemas 

envolvendo a composição do átomo se desligam do realismo imediato sedutor dos 

ligados ao concreto (FERREIRA, 2013). 
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3.3.3 Átomo realista 

O realismo não é uma das visões que Bachelard admire. Ele condena o 

aprisionamento a essa visão mais concreta. 

Existem diferentes tipos de realismo, segundo Hessen (1999) citado por 

Bachelard referenciado por Ferreira (2013), por exemplo, Demócrito está dentro de 

uma vertente de pensamento que pode ser denominada “realismo crítico”. Não 

atribuí ao objeto todas as suas propriedades, deixando o sujeito também ter suas 

impressões sobre a formação do conhecimento. 

Para Bachelard, o realismo seria um obstáculo para ciência. A estagnação do 

pensamento do sujeito seria o grande medo do autor, ou seja, que o realismo se 

bastasse. A relação entre o realismo e o atomismo é percebida pela declaração de 

Bachelard: 

Dizemos imediatamente que o realismo em geral é a menos evolutiva das 
filosofias porque é o mais simples dos sistemas. Ele explica tudo com o 
apoio de uma única função epistemológica: a referência direta da qualidade 
à substância. Uma vez afirmado que um corpo possui esta ou aquela 
propriedade, toda questão ulterior passar por inútil ou ao menos derivada. 
Parecerá que em uma determinada filosofia se possa encontrar uma 
discriminação imediata entre aquilo que há de real no fenômeno e aquilo 
que há de ilusório (BACHELARD, 1933, p. 46 apud FERREIRA, 2013, p. 
71). 
 

3.3.4 O átomo positivista 

Augusto Comte, um dos fundadores do positivismo, minimizava a importância 

dos átomos na Química. Por conta do conceito abstrato por detrás da entidade 

microscópica do átomo e por não poder ser visto e nem experimentalmente 

detectado. Para ele e para os positivistas, sem provas, dados experimentais 

qualquer teoria se negaria, por isso a teoria atômica, para tal corrente seria inválida. 

Para os positivistas, uma vez se constatando as propriedades dos corpos simples, já 

se encontrariam do que eram formados todos os compostos (BENSAUDE-VICENT, 

1999). 

Para Bachelard (FERREIRA, 2013) o positivismo foi muito influente na França 

do século XIX, ainda sofrendo seus reflexos no início do século XX. Porém ele 

pensa que esse tipo de sistema de pensamento atrasou ou até bloqueou a 

propagação das ideias sobre o átomo. No meio educacional isso não foi diferente, 

que consideravam tais ideias não-científicas. E acreditava que a hipótese atômica foi 

apresentada de forma puramente química e que passava por um caráter meramente 

explicativo de observação fenomenológica de eventos experimentais, sem ligação 
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teórica com elementos reais que caracterizariam o átomo como constituinte da 

matéria. 

No positivismo, como constata o autor: “a abstração acerca dos fatos é 

deixada em segundo plano, uma vez que é considerada uma ação não-científica” 

(FERREIRA, 2013, p. 75). A criação de modelos seria, para os positivistas, 

considerada como formação de conjecturas. Essa prática era condenada e não 

considerada científica dentro dessa doutrina (FERREIRA, 2013). 

Bachelard (FERREIRA, 2013) considera que a teoria de Dalton seria somente 

uma hipótese. Isso se deve porque apesar de toda a contundência do uso da 

balança e a determinação de massas dos gases e os experimentos ligados ao 

“arsenal de leis” (BENSAUDE-VICENT, 1999), por exemplo: “Lei de Dulong-Petit”; 

“Lei de Raoult”; “Lei de Avogadro”, essa medida ainda seria indireta. O cálculo usado 

seria através das proporções dos átomos nos compostos moleculares, que para 

Dalton eram compostos através de “múltiplos simples” e que através dessa 

composição poderia prever a massa de um átomo. Esse tipo de constatação indireta 

pode funcionar para essas leis ponderais que usam proporções estequiométricas, 

porém se fossem extrapoladas para moléculas mais complexas, tal hipótese não se 

sustentaria. A comunidade científica, por sua vez, nesse contexto positivista, apesar 

do uso da balança gerando dados reprodutíveis experimentais, também não 

confiaram muito no que postulou Dalton (BENSAUDE-VICENT e STRANGERS, 

1992). 

As intuições realistas fizeram com que a ciência tivesse avanços. Com as 

legitimações da hipótese de Avogadro que foi constatado o resultado da constante 

que leva o seu nome (6,0 x 1023 moléculas) e que Jean Perrin reproduziu através de 

quatorze maneiras gerando o mesmo resultado, a constante fundamental da ciência 

atômica. Assim, o positivismo é considerado como intermediário entre o 

“racionalismo da hipótese e o realismo das verificações convergentes” (BENSAUDE-

VICENT e STRANGERS, 1992). 
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3.3.5 O átomo criticista 

Sobre o atomismo criticista, segundo Ferreira (2013) Bachelard não deixa de 

lado provas advindas da experiência laboratorial, porém deverão ser pontos de 

partida para reflexões e discussões teóricas. Com tal afirmação, ele constata que o 

átomo é menos fenômeno e mais percepção e abstração. 

Neste momento, Bachelard cita Hannequim que correlaciona o fator numérico 

do átomo à necessidade de delimitar suas dimensões geométricas que remetem a 

uma análise infinitesimal levando à interpretação que “todo objeto geométrico a 

elementos indivisíveis”. Para Hannequim, a partir da intuição geométrica postula-se 

obrigatoriamente um elemento de massa e com essa determinação pode-se utilizar 

princípios da geometria e de conceitos da mecânica, elevando com essa ligação a 

hipótese atômica características dessas ciências respeitando leis e não somente a 

fatos (FERREIRA, 2013). Para esse autor, tanto a matematização dos fenômenos 

físicos quanto os dados experimentais são importantes, pois: 

E sem dúvida confessar que uma ciência puramente e simplesmente 
descritiva não teria necessidade de tomar o ponto móvel em seu aspecto 
concreto, em seu papel ativo, ou dito de outra forma, que o átomo não aflora 
verdadeiramente no fenômeno do movimento. Mas desde que se vise 
elucidar as causas, eis aqui o átomo que se precisa e que de algum modo 
se solidifica (BACHELARD, 1933, p. 116 apud FERREIRA, 2013, p. 79). 
 

Lasswitz, outro autor que estuda a questão atômica que Bachelard comenta e 

aponta para a direção de que suposições devem ser feitas pela ciência, pois ele 

seria diretamente ligado as funções intelectuais, uma característica do criticismo que 

se relaciona com os fatos (FERREIRA, 2013). 

Já Boscovich, também citado por Bachelard propõe a hipótese de um átomo 

puntiforme que pode ser utilizado pela matemática (FERREIRA, 2013). 

 

3.3.6 O átomo axiomático 

“Axioma”, no sentido que Bachelard trata o átomo, tem o sentido de “ponto de 

partida” e essa denominação é atribuída aos pioneiros do atomismo. Para ele, não 

basta postular o termo “átomo” e não atribuir bases científicas no campo da Física a 

ele. É necessário transcender e não se reduzir a uma dedução verbal, mas se deve 

combinar com aparecimento de fenômenos novos (FERREIRA, 2013). 

O átomo axiomático não é apenas experimental, ele se alia ao movimento do 

pensamento (FERREIRA, 2013). 
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O positivismo passa a ser superado com as teorias sendo ultrapassadas 

pelos novos pensamentos e discussões. Superasse o olhar rígido para um 

fenômeno a partir da necessidade da criação de vários outros. E o axioma científico 

nasce do que diz Bachelard: 

O pensamento axiomático nos ensina de fato a colocar um termo em 
análise porque a análise não pode mais do que preparar uma síntese. A 
função epistemológica do átomo é de construir teoricamente o fenômeno 
(BACHELARD, 1933, p. 137 apud FERREIRA, 2013, p. 81). 
 

A “atomística instrumental” seria, para Bachelard, a formação de uma 

fenomenotécnica, ou seja, “quando há a materialização da teoria em fenômenos” 

(FERREIRA, 2013, p. 81). 

O átomo de Bohr é um bom exemplo desse tipo de átomo de caráter 

axiomático, pois seu modelo quebra paradigmas com a organização dos átomos em 

órbitas, inicialmente não conseguindo ser explicado, tendo que passar pela criação 

de um postulado. A atomística, então para o autor, vai além do que se vê, constata e 

prova, diz ele: “Veja com os olhos do espírito esse mundo invisível” (BACHELARD, 

1933 apud FERREIRA, 2013). 
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4 METODOLOGIA 

Esta dissertação foi inserida como emenda do projeto intitulado “Análise de 

imagens audiodescritas de livros didáticos: obstáculos epistemológicos em ensino 

de química para pessoas com deficiência visual” foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética da ENSP/FIOCRUZ pelo Grupo Interinstitucional e 

Interdisciplinar de Estudos em Epistemologia (GI2E2), número CAAE 

14095313.0.0000.5240. Além disso, este projeto foi registrado no Colégio Pedro II 

processo número CPII – REITORIA – PROPGPEC 23040.003944 2016-33. Isso 

permitiu que fossem realizadas atividades no Núcleo de Atendimento a Pessoas 

com Necessidades Especiais (NAPNE) do Colégio Pedro II da Unidade São 

Cristóvão III, onde foram executadas todas as fases dessa pesquisa com os alunos 

voluntários que possuem cegueira foram executadas, não podendo ser identificados 

em seus questionários. Por serem anônimos, não foram feitos registros de vídeos, 

áudio e nem fotos que pudessem identificar os participantes. As etapas 

metodológicas estipuladas para a pesquisa desenvolvida seguem abaixo no Quadro 

1:

 

Quadro 1: Etapas da metodologia. 
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O esquema apresentado no Quadro 1 traz as etapas da metodologia adotada 

na pesquisa que foi realizada. Para a análise a partir do referencial adotado, usando 

a noção de obstáculos epistemológicos de Bachelard. Foram escolhidos 2 capítulos 

sobre “evolução dos modelos atômicos” no livro estudado. Confrontaram-se as 

constatações feitas anteriormente na análise do livro com as observações da 

pesquisa de campo realizada. A pesquisa de campo foi dividida ainda em 3 fases: de 

sensibilização, onde foi realizada a aproximação dos alunos do colégio que 

poderiam ser escolhidos para serem estudados; a caracterização preliminar onde se 

fez as escolhas dos alunos que seriam entrevistados e, por fim a última, a entrevista 

com os alunos escolhidos. 

 

4.1 Análise do livro “Química”, volume 1, Martha Reis 

 Por conta da importância do assunto “evolução dos modelos atômicos” para o 

entendimento da química, o tópico foi escolhido para ser debatido no presente 

trabalho. O conceito sobre modelos e a abstração necessária para a construção do 

conhecimento do aluno do Ensino Médio também contaram para essa escolha. No 

caso do aluno cego, a questão da abstração deveria ser natural, porém há uma 

questão com o realismo do vidente que media a construção dos roteiros áudio-

descritivos das imagens de livro didáticos e, por assim dizer, também a formação da 

imagem mental desse estudante. Por isso, realizar tal exercício em um dos 

exemplos de livros didáticos mais adotados no PNLD utilizando a ferramenta teórica 

escolhida foi importante e produziu resultados bastante ricos. 

De posse do livro-texto da coleção “Química” volume 1 de Martha Reis 

impresso, em formato digital e em áudio (DVD com os três volumes da coleção, em 

formato MECDAISY), escolheram-se: o capítulo 7, unidade 2 (ANEXO 1) e o capítulo 

11, unidade 3 (ANEXO 2), como os mais importantes sobre este assunto. São esses 

capítulos que tratam diretamente sobre modelos atômicos, então sendo os que 

poderiam a ser estudados.  

O capítulo 7 trata da ruptura paradigmática entre os modelos antigos advindos 

do exercício do pensamento, da lógica e matemática dos filósofos gregos que depois 

de um milênio de negação do átomo, com o advento da ciência moderna 

estabeleceu-se um modelo mais físico, seguindo as leis de Newton, que viria a ser o 

átomo de Dalton. Nos capítulos posteriores foram feitas revisões teóricas que 
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correspondiam a conceitos que o capítulo 11 precisava para ser melhor 

compreendido. No capítulo 11, a autora trata da evolução dos modelos atômicos de 

Thomson, Rutherford, Bohr e muito rapidamente de Sommerfeld. Tendo em vista 

que os dois capítulos escolhidos traziam a desemvolvimento de pensamento e dos 

conceitos dos modelos criados pelos seus principais atomistas, foi realizada a 

análise a seguir descrita na Tabela 5: 

 

Tabela 5: Metodologia usada no exercício das análises dos capítulos estudados do livro didático 
utilizado 

Capítulo 7 Capítulo 11 

As figuras conceituais de importância 

para a construção do conhecimento do 

aluno e que poderiam causar obstáculos 

a esse processo foram escolhidas dentro 

do capítulo. Essas imagens foram 

analisadas usando o referencial teórico 

bachelardiano, buscando-se identificar os 

obstáculos epistemológicos que ocorrem 

no texto e nas imagens para qualquer 

aluno, deficiente visual ou vidente. 

Inicialmente, foram realizadas a identificação e 

análise dos tipos de obstáculos epistemológicos 

em todas as imagens do capítulo. Elas consistiam 

em desenhos de modelos atômicos tradicionais 

utilizados didaticamente e nos esquemas que 

contribuem para a construção de imagens 

mentais acerca deles. Algumas dessas figuras 

depois foram escolhidas para entrevista de 

acordo com as respostas dadas pelos alunos 

caracterizados. 

 

Pode-se ainda salientar que na metodologia citada na Tabela 5 em que foram 

escolhidas imagens do capítulo 11 foi construído através das análises das imagens 

e de suas audiodescrições realizadas e depois da definição dos perfis prévios dos 

alunos caracterizados. Os 4 alunos selecionados cursavam o 1º ano do Ensino 

Médio. 
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4.2 Trabalho com o NAPNE do CPII 

Inicialmente, pensou-se em realizar as pesquisas do IBC, onde 

tradicionalmente pessoas com deficiência visual estudam. Quando essa instituição 

foi procurada, averiguou-se que a escola federal em questão não possuía Ensino 

Médio. Sendo então feito o direcionamento para o CPII, colégio também federal que 

possuía um convênio de indicação a uma prova de averiguação de conhecimentos 

dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental para o 1º ano do Ensino Médio. Sendo 

assim, procurou-se o CPII e através da indicação da DEE abriu-se um processo 

junto ao NAPNE da Unidade SCIII, onde no Campus de São Cristóvão os alunos do 

Nível Médio com deficiência visual são atendidos. Tal unidade foi preferencialmente 

indicada pela proximidade do campus da UFRJ, para que a realização da pesquisa 

de campo fosse mais viável. 

Logo após a entrada do protocolo do processo de pesquisa no CPII realizou-

se a apresentação das etapas de trabalho à coordenação e equipe do NAPNE. A 

autorização foi concedida imediatamente para que se frequentasse o espaço afim da 

realização dessa pesquisa de campo com os alunos por lá atendidos. 

Segundo o planejamento que foi realizado no NAPNE do CPII foram 

realizadas as fases a seguir: 

 Sensibilização: foi feita a aproximação dos alunos do Ensino Médio que 

frequentavam o NAPNE. Essa etapa consistiu em conhecer, aproximar 

e convencer aos alunos a participarem voluntária e anonimamente das 

entrevistas a que foram submetidos (APÊNDICE B). 

 Caracterização preliminar: fase em que se aplicou um questionário 

semiestruturado com questões mais gerais, o objetivo foi o 

delineamento do perfil dos alunos entrevistados para elaboração do 

questionário das entrevistas. (APÊNDICE C) 

 Entrevistas: foram aplicados questionários semiestruturados sobre o 

tópico estudado teoricamente no capítulo 7 do livro adotado 

(APÊNDICE D). 

Todas as fases foram apresentadas para a coordenação do NAPNE do CPII, 

sendo avaliadas e aprovadas. 
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4.3 Caracterização preliminar 

Foram selecionados quatro alunos totalmente cegos que frequentavam o 

NAPNE. Essa escolha foi realizada através da fase de sensibilização que envolveu 

os alunos atendidos pelo espaço com todos os tipos de deficiência visuais. Esse 

critério foi estabelecido por conta da impossibilidade de enxergar as imagens 

selecionadas por esses alunos. A ideia seria que a formação de imagens mentais 

fosse privilegiada quando exclusivamente esses alunos recebessem as informações 

imagéticas dadas pela audição dos roteiros lidos pela voz sintetizada do tocador 

MECDAISY. Assim, para tal escolha ser feita, foi aplicado um questionário 

(APÊNDICE B) que envolvia perguntas gerais sobre “evolução dos modelos 

atômicos”, onde o objetivo seria uma análise prévia dos perfis de cada aluno e a 

definição da construção das questões utilizadas na fase posterior da pesquisa, a 

entrevista. 

O questionário realizado foi, em parte, ditado para alguns alunos e, em parte, 

digitado em arquivo em formato *.txt (formato possível de ser lido pela plataforma 

DOSVOX, onde os alunos costumam trabalhar e fazer provas) e lá respondido por 

eles, ou pela entrevistadora transcrevendo as respostas de quem solicitou. As 

questões envolvidas na entrevista e a intenção de cada uma delas seguem abaixo, 

na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Perguntas do questionário preliminar e suas intencionalidades 

Perguntas do questionário preliminar Intencionalidade 

1) O que você se lembra do estudo sobre os 
modelos atômicos? 

Verificar quais conhecimentos específicos os 
alunos teriam sobre o assunto. 

2) Qual livro ou material didático você usou para 
estudar este tema? 

Conhecer um pouco as fontes bibliográficas e se 
o aluno buscava o conhecimento nos livros e 
fora deles. 

3) Do que você aprendeu, o que é um átomo? Observar nas respostas elementos da formação 
da imagem mental e possíveis elementos de 
obstáculos epistemológicos em seus discursos. 

4) Você já friccionou uma flanela em uma régua 
de plástico e aproximou-a de pedacinhos de 
papel? O que acontece? Por quê? 

Perceber se o aluno ao responder tal questão faz 
ligação entre o fenomenológico e o teórico. 

5) O que são elétrons, prótons e nêutrons? Identificar se o aluno elabora respostas mais 
abstratas ou concretas através de palavras-
chave. 

6) O que é luz? Identificar se o aluno efetua ligações teóricas e 
abstratas do conceito com os seus efeitos 
fenomenológicos. 

 

Tais questões apresentadas na Tabela 6 foram elaboradas depois da leitura 

entre os capítulos 7 e 11, onde os elementos teóricos prévios para o entendimento 
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dos modelos atômicos mais modernos seriam apresentados. Sendo que as 3 últimas 

perguntas que envolviam temas mais abstratos e importantes foram elaboradas a 

partir da leitura mais especificamente do capítulo 10 e quadros de curiosidades do 

capítulo 11. 

O aluno Pedro1 solicitou que a entrevistadora lesse para que fosse respondido 

oralmente, o registro fosse feito em papel e depois digitado para registro da 

pesquisa em questão. Já Luiz2 e Maria3 responderam sozinhos através do DOSVOX 

digitando suas próprias respostas. Ana4 usou o DOSVOX, porém solicitou auxílio da 

leitura da entrevistadora quando não entendia o que era proposto. Os registros de 

suas respostas orais foram feitos pela entrevistadora. 

 

4.3.1 Entrevista com os alunos selecionados 

Utilizou-se o notebook adaptado do NAPNE do CPII - Unidade SCIII e o 

programa utilizado foi o tocador MECDAISY. Foi tocado o DVD do livro Martha Reis, 

Editora Ática, das coleções do PNLD 2015.  O capítulo 11 do volume 1 foi executado 

com mediação da entrevistadora a cada questão e audiodescrição proposta. 

Os recursos multimodais foram utilizados, no sentido de auxiliar e comparar o 

áudio ao tátil perante as questões problematizadas. 

As questões propostas nas entrevistas podem ser contempladas no 

APÊNDICE C. 

Na primeira questão, foi ouvido o áudio da narração do texto de “Saiu na 

Mídia” da página 165 do livro “Química” volume 1, da Martha Reis (ANEXO 1) pelos 

alunos entrevistados e, em seguida foi apresentada a audiodescrição da imagem 

que é apresentada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Imagem audiodescrita das torres de transmissão de rádio (REIS, 2014, p. 165). 
_____________ 

1,2,3,4 Os nomes dos participantes foram preservados, e assim sendo atribuídos pseudônimos por 
motivos éticos. 
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Fez-se uma pequena problematização do que foi entendido na audiodescrição 

da Figura 1. Foi questionado aos alunos se eles conheciam a estrutura que foi 

citada no texto da audiodescrição, nesse caso, as antenas de rádio. Na sequência, 

foi proposto que os alunos tateassem a maquete da Figura 2 e comparassem ao 

que estavam ouvindo. A imagem que foi descrita no áudio foi comparada pelos 

alunos com a representação da maquete tátil oferecida. Foi discutido se o que foi 

apresentado a partir da maquete foi compreendido e se essa estrutura sólida 

ajudava nessa formação da imagem mental das antenas de rádio. 

 

 

Figura 2 – Maquete de torre de antenas de transmissão de rádio. 

 

A 1ª questão da entrevista (APÊNDICE C) foi objetiva e utilizou uma escala 

de Likert, onde o aluno somente expressaria seu grau de satisfação perante a 

comparação entre o áudio da imagem e a maquete tateada. A finalidade desse tipo 

de questão foi de mostrar a forma geométrica da torre ilustrada e a dimensão 

através de uma espécie de escala de tamanhos, pois a dimensão de torres reais é 

muito maior que a da maquete oferecida. Esse tipo de paralelo pode vir também a 

auxiliar ao aluno na compreensão relativa do universo macroscópico em comparado 

ao microscópico, pois utiliza a proporção entre as dimensões trabalhadas. 

Na 2ª questão, após os alunos escutarem a audiodescrição sobre o modelo 

atômico de Thomson (Figura 3), propôs-se um exercício: 
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Figura 3 – imagem da ilustração do modelo atômico proposto por Thomson (REIS, 2014, p. 166). 

 

Ofereceu-se massa de modelar (Figuras 4 a e 4 b) e um saco de miçangas 

(Figura 4 c) muito pequenas e pediu-se a cada aluno que demonstrasse o que 

escutou na audiodescrição da imagem. Cada aluno usou uma cor diferente de 

massa de modelar e miçangas. 

 

 

Figura 4 –  Material usado com os alunos entrevistados no NAPNE do CPII da Unidade SCIII:  

a) Potes de 150 g massas de modelar nas cores roxa, rosa, marrom;  

b) Pote de 150 g de massa de modelar na cor verde e c) Sacos de 250 g de miçangas pequenas. 

 

Na 3ª questão, depois da audição da descrição sobre o modelo atômico de 

Rutherford, foi usado um modelo tátil representando o átomo de Rutherford (Figura 

5 a), onde os alunos depois de ouvirem a audiodescrição sobre o modelo 

correspondente tatearam o material oferecido. 

Na 4ª questão, sobre o modelo atômico de Bohr, ocorreu o mesmo 

procedimento da 3ª questão sendo utilizado o modelo tátil da representação de Bohr 

(Figura 5 b). O material tátil oferecido foi confeccionado pelo Instituto Benjamin 

Constant (IBC).  
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Figura 5 – Modelos atômicos táteis confeccionados pela equipe de desenvolvimento de material 

didático do IBC: a) de Rutherford usado na terceira questão e b) de Bohr usado na quarta questão. 

 

As questões foram respondidas após breve discussão com os participantes. 

 

4.4 Produto 

 Definiu-se utilizar redes sociais no produto final, pois a avaliação ficaria mais 

facilitada. Os números produzidos pelas estatísticas das redes sociais facilmente 

reproduziriam dados significativos e que demonstrariam que esse produto final 

atende aos seus objetivos. 

No caso, o objetivo desse produto final seria a divulgação dos resultados da 

pesquisa feita com os alunos do NAPNE do CPII e também discussões sobre 

assuntos pertinentes ao ensino de química para cegos. A temática da inclusão e 

acessibilidade é bastante debatida também no ambiente das redes sociais montadas 

para compor o produto. 

O produto final do projeto de pesquisa em questão foi disponibilizado em 

plataforma digital. A rede social proposta pelo projeto é constituída pelo blog 

“Química Acessível” e dois perfis do Facebook de mesmo nome, sendo um em 

formato de página e outro em um grupo fechado de discussão preferencialmente 

para professores e alunos de licenciatura da área de química. 

Primeiro, foram criados uma logomarca e o nome dessa rede. Com a 

colaboração da professora Patrícia “Braille” (Patrícia Silva de Jesus – Coordenadora 

de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do Estado da Bahia) foi feito o 

logo com a arte-final desenhada exclusivamente para o projeto com o título de um 

banner usado no blog em Braille (Figura 6). 
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Figura 6 – Logomarca e banner da rede social “Química Acessível”. 

 

Em seguida, foi criada uma página do Facebook que está no endereço: 

https://www.facebook.com/quimicacessivel/; o grupo fechado de professores 

endereçado na url: https://www.facebook.com/groups/quimicacessivel. 

Com a página e o grupo do Facebook, seus links foram sincronizados e 

disponibilizados no blog no endereço seguinte: http://quimicacessivel.wordpress.com 

Assim, com atividades do blog sincronizadas às demais redes sociais do 

projeto, foram iniciadas suas atividades no dia 11 de março de 2017. 

O funcionamento desse produto final aconteceu de acordo com as etapas a 

seguir apresentadas: 

 Elaboração das postagens; 

 Sincronização com página do Facebook; 

 Compartilhamento com o grupo de discussão de professores e 

licenciandos do Facebook; 

 Estímulo aos comentários; 

 Discussão com comentaristas do blog, página e grupo de discussão do 

Facebook. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aqui são apresentados os resultados e discussão dos estudos sobre as 

imagens e suas audiodescrições segundo o referencial adotado de Bachelard. 

Foram destacados os possíveis obstáculos epistemológicos encontrados em 

imagens escolhidas e suas audiodescrições nos capítulos 7 e 11, volume 1 da 

coleção “Química” de autoria de Martha Reis distribuído no PNLD 2015 adotado no 

Ensino Médio, oferecido também em formato MECDAISY. 

Como já ressaltado, o tema escolhido para análise foi a “evolução dos 

modelos atômicos”. As figuras do capítulo 7 foram analisadas. Já a análise das 

figuras do capítulo 11 envolveu a entrevista a alguns cegos. Essas entrevistas foram 

realizadas com os alunos do Ensino Médio atendidos pelo NAPNE do Colégio Pedro 

II, Unidade São Cristóvão III. 

Antes de mais nada, é importante salientar que as audiodescrições das 

imagens do livro foram feitas através de voz sintetizada, áudio humano ou mesmo 

leitura do professor. Todos esses tipos de mediação são diferentes do processo da 

leitura pelo próprio aluno, e isso faz diferença para o entendimento de conceitos 

para o aluno. Uma coisa é a leitura direta do aluno e entendimento do próprio aluno 

do material textual ou imagético lido, outra é a mediação através de terceiros. 

 

5.1 Análise do Capítulo 7 – Átomos e Moléculas  

 A introdução sobre modelos atômicos foi estudada no capítulo 7 e, com isso 

foi produzido um trabalho completo para o XVIII ENEQ (APENDICE A). Essa 

primeira produção bibliográfica foi apresentada oralmente na UFSC, no ENEQ, no 

ano de 2016, em Florianópolis. Para isso, realizaram-se análises dos obstáculos 

epistemológicos encontrados nas imagens escolhidas e seus roteiros áudio-

descritivos. Por esse motivo, foi disponibilizado o capítulo trabalhado no ANEXO 1 e 

no ANEXO 2 o trabalho anteriormente citado. 

Antes de mais nada, é importante situar a discussão através do ponto de vista 

da História da Química, pois esses primeiros resultados foram de natureza mais 

teórica. Eles são advindos de análises também dessa trajetória do contexto histórico 

da evolução dos modelos atômicos. Assim, é necessário que seja discutido 

resumidamente o conteúdo adiante. 
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O atomismo começou a ser idealizado ainda na Antiguidade (4000 a.C a 476 

d.C.), sendo que o processo de seu estabelecimento ocorreu em duas fases 

importantes: de caráter filosófico e de natureza científica. (MAHAN, 1972) 

Os principais atomistas da Antiguidade seriam Demócrito (400 a.C. a 370 

a.C.), Leucipo (Primeira metade do séc. V a.C.), Heráclito (535 a.C. a 475 a.C), 

Epicuro (341 a.C a 271 a.C.) e pode-se citar Lucrécio (99 a.C a 55 a.C.), em um 

cenário mais literário (BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992). 

O pensamento desses atomistas seguia a linha filosófica, ligada à observação 

da natureza, ou seja, fenomenológica, pois não possuíam tecnologia para 

desenvolver técnicas e métodos científicos como os mais modernos o fizeram após 

um hiato de mais de mil anos (MAAR, 2008).  

Como esperado, em literatura, na época, houve uma repulsa pela sociedade à 

teoria atômica. A maior rejeição veio por parte da Igreja, pois adotava como filosofia 

o pensamento de Aristóteles. A ideia de átomo de Demócrito e alguns outros 

atomistas, como Epicuro e Leucipo foi negada por séculos (MAHAN, 1972; 

BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; MAAR, 2008). Para os gregos não-

aristotélicos, o átomo era a menor porção da matéria, ou seja, teria uma natureza 

corpuscular, de partícula. Bachelard apropriou-se desses termos idealizando o 

átomo-poeira (FERREIRA, 2013). 

O átomo que se estabeleceu nessa época, mesmo com a resistência dos pós-

aristotélicos, foi o átomo esférico, maciço e imerso em vácuo, diferentemente do 

átomo posteriormente preconizado por John Dalton (1766 a 1844) que já estava 

envolto de um envelope energético denominado calórico (MAHAN, 1972; 

BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; MAAR, 2011; FARIAS, 2017). 

John Dalton descrevia o átomo de forma mais empírica, portanto seu modelo 

não era herdeiro do modelo atômico configurado pelos antigos, principalmente do 

átomo de Demócrito. A confusão de que tal modelo poderia vir a ser uma evolução 

dos anteriores vem do uso do nome “átomo”, que é conservado originalmente. Nos 

livros didáticos modernos, podemos reparar que representacionalmente as 

ilustrações esquemáticas dos modelos de Demócrito e de Dalton podem ser 

consideradas parecidos porém, a natureza de tais representações não é a mesma. 

Inclusive, na análise de suas teorias isso se evidencia. Esse erro pôde ser 

encontrado no texto do capítulo 7 que trata o átomo de Dalton como uma “evolução” 
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do modelo de Demócrito, quando isso não é verdadeiro. A analogia mais 

comumente utilizada para o modelo atômico de Dalton é a “bola de bilhar”. Além 

disso, outra grande diferença que se pode apontar é que o átomo dos antigos era 

visto como partícula isolada, já Dalton pensava em um sistema interagindo entre si 

para pensar na unidade (MAHAN, 1972; BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; 

MAAR, 2011; FARIAS, 2017). 

O modelo do átomo de Dalton usava a mecânica newtoniana. A descrição do 

seu modelo atômico consistia em esferas rígidas de massa discreta envolvidas por 

um pacote de calor denominado calórico. Tal fluido era proporcional à quantidade de 

calor e inversamente proporcional à massa das esferas. O calórico possuía certa 

elasticidade. A unidade atômica do modelo de Dalton era constituída pela esfera e o 

calórico que não era tão rígida. Então, a analogia estabelecida era uma imagem 

muito mais concreta do que o modelo proposto por Dalton. Com tempo, a 

representação do calórico foi abandonada, principalmente nos livros didáticos. 

(BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; FARIAS, 2017) Esse, para Bachelard, 

ainda foi considerado um modelo empírico, não tão corpuscular quanto o antigo de 

natureza mais filosófica (FERREIRA, 2013). 

O atomista realizou também estudos em laboratório sobre as Leis Ponderais, 

lei dos gases e leis volumétricas utilizando de teorias, hipótese de diversos de seus 

contemporâneos. Já pensava molecularmente estabelecendo a ideia de substâncias 

puras e compostas. Começou a enumerar alguns elementos e desenhou símbolos 

que são encontrados, por exemplo, como ilustrações em livros didáticos 

(BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; MAAR, 2008). 

Após ter sido realizada essa pequena exposição sobre a evolução histórica 

dos modelos atômicos utilizados no capítulo 7, a seguir apresentam-se análises das 

ilustrações escolhidas e audiodescrições.  

A primeira figura do livro didático de Martha Reis (Figura 7) trata-se de uma 

ilustração histórica que busca contextualizar para o estudante o que foi parte do 

trabalho de Dalton. No final do primeiro parágrafo que introduz o assunto do modelo 

atômico de Dalton, lê-se: 

Dalton foi muito habilidoso na elaboração de modelos mentais e na 
construção de representações físicas desses modelos. Ele utilizou 
pequenos círculos para representar os átomos dos diferentes elementos 
químicos (REIS, 2014, p. 99). 
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Figura 7 - Primeira imagem analisada. Mostra os símbolos que Dalton utilizava para representar 
alguns elementos químicos (REIS, 2014, p. 99). 

 
O objetivo da autora em tal ilustração era somente mostrar a habilidade do 

cientista em elaborar modelos, porém no texto que se refere não faz qualquer 

relação com o conceito de modelo. Acredita-se que vem a ser muito importante o 

destaque para o conceito em questão, pois dele dependerá a compreensão do aluno 

nas leituras seguintes e na sua construção do conhecimento científico, por assim 

dizer. 

A única menção da palavra “modelo” foi em uma das etapas da 

sistematização apresentada em uma tabela da página 98 deste capítulo, que 

mencionava a “Criação de modelos” (Tabela 7). 

Sabe-se que tal sistematização do dito “método científico” segue uma lógica 

indutivista (CHALMERS, 2010) que diminui a importância dos conhecimentos 

prévios, da cultura estabelecida, da conjuntura no processo de construção do 

conhecimento científico. 
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Tabela 7 - Sistematização do “método científico” para a construção do conhecimento de um cientista. 

Etapas Característica 

Observação Descrição qualitativa e/ou quantitativa de um 
fenômeno.  

Experimentação Verificação prática de todas as condições em que 
ocorre o fenômeno em estudo. 

Verificação de regularidades Constatação das condições em que o fenômeno 
se repete da mesma maneira. 

Reunião e organização dos dados Organização dos dados obtidos. 

Interpretação Interpretação e explicação do fenômeno a partir 
dos dados obtidos. 

Afirmação de regras Generalizações de fatos que ocorrem apenas 
com uma parcela dos itens relacionados ao 
fenômeno. 

Afirmação de leis Generalizações que ocorrem sem restrições, 
baseadas em experimentações e deduções 
lógicas.  

Elaboração de teorias A teoria elaborada para a explicação de uma lei 
pode ser abandonada a favor de outra teoria que 
mostre mais completa e correta. 

Criação de modelos Um modelo é uma imagem mental que o cientista 
utiliza para explicar uma teoria a respeito de um 
fenômeno que não pode ser observado 
diretamente. 

Previsão de outros fenômenos A teoria elaborada para explicar o fenômeno deve 
ser capaz de prever o que ocorrerá em outras 
situações além das que foram experimentadas. 

Fonte: “Química” Martha Reis (2014), vol. 1 - Capítulo 7, p. 98. 

 

Na versão impressa do livro texto para o vidente a ausência deste tipo de 

discussão faz com que se haja uma falta de sentido no contexto em geral, não 

havendo conexão com as figuras, ou seja, algo bastante problemático. Para o aluno 

cego, isso pode ser um problema ainda mais grave para formação das suas imagens 

mentais dessas ilustrações. 

O roteiro da audiodescrição da figura tocado pela voz sintetizada da versão 

audível, em contrapartida, não traz grandes problemas para o aluno com deficiência 

visual, pois acredita-se que, pelo grau pequeno de complexidade, não sejam 

reforçados obstáculos epistemológicos. 

O conteúdo do roteiro da audiodescrição da Figura 7 está transcrito a seguir 

(Figura 8): 
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Figura 8 - Tela gerada pelo MECDAISY com o texto da audiodescrição da Figura 7 (REIS, 2014 – 

versão DAISY). 

 

Embora o detalhamento dos símbolos seja bem feito, o exercício de análise 

desta simples figura pode ser um indicativo do quão complexa possa ser uma 

audiodescrição. Alguns símbolos da Figura 7 podem ser de fácil entendimento, mas 

o que dizer da audiodescrição posterior dos símbolos para os átomos de estrôncio, 

bário, fósforo, magnésio, cálcio, ouro e mercúrio?  

São inúmeras as possibilidades da abstração a partir das informações de um 

roteiro dessa audiodescrição, sugerindo que os estudantes cegos possam construir 

imagens diferentes. Esse tipo de imagem do ponto de vista bachelardiano não 

apresenta obstáculo para o aluno. Porém a audiodescrição, em alguns momentos se 

mostra limitada, requerendo outras abordagens. Isto pode ser estendido para muitas 

figuras históricas ao longo do livro, em especial no capítulo 7, são apresentadas 

ilustrações representando os cientistas John Dalton (1766 – 1844) e Joseph Louis 

Gay-Lussac (1778 – 1850). Nestes casos a audiodescrição é completamente 

limitada. 

Na continuidade da leitura, em seguida, os “Postulados de Dalton” foram 

apresentados da seguinte forma: 
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Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados* a seguir: 
I. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, 

denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem 
destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo.  

II. As substâncias simples, ou elementos, são formadas de “átomos 
simples”, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo 
elemento químico sofrem repulsão mútua. Os “átomos simples” são 
indivisíveis. 

III. As substâncias compostas são formadas de “átomos compostos”, 
capazes de se decomporem, durante as reações químicas, em 
“átomos simples”. 

IV. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, 
no tamanho, na massa e nas demais propriedades; átomos de 
substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e 
propriedades diferentes. A massa de um “átomo composto” é igual à 
soma das massas de todos os “átomos simples” componentes. 
 

*Postulados são uma série de afirmações ou proposições que não podem ser 
comprovadas, mas que são admitidas como verdadeiras, servindo de ponto 
de partida para a dedução, ou conclusão, de outras afirmações (REIS, 2014, 
p. 99). 

 
Esses postulados são de grande importância para o entendimento das 

ilustrações seguintes, pois dão a dimensão da complexidade do átomo de Dalton, 

que não é evolução do átomo da época antiga dos gregos Demócrito e Leucipo. Até 

porque os estudos físico-químicos de Dalton dos gases, meteorologia e sobre o ar 

atmosférico não eram de mesma natureza e nem do mesmo campo de pensamento. 

Inclusive, as moléculas previstas por Dalton seriam envolvidas em pacotes calóricos 

e, portanto atraídas segundo as leis de Newton, ou seja, não eram naturais do 

exercício da observação. Mil anos depois, o fenomenológico dava lugar à 

fenomenotécnica na era do “arsenal de leis” (século XIX) (BENSAUDE-VICENT; 

STENGERS, 1992). 

Então a próxima imagem analisada está nesse contexto do capítulo. Após a 

enumeração de quatro postulados o livro de Martha Reis continua: 

Os postulados de Dalton explicavam porque compostos diferentes podem 
ser formados pelos mesmos elementos químicos, ou seja, bastava para 
isso explicar que a proporção entre esses elementos fosse diferente nos 
mesmos compostos. Por meio de uma única ideia, era possível explicar 
todas as leis ponderais que regiam as transformações químicas (REIS, 
2014, p. 100). 

 
Logo após a este parágrafo, a autora dá um exemplo da síntese de monóxido 

de carbono (CO), mostrando que 3 g de carbono reagem com 4 g de oxigênio para 

formar 7 g de CO (Figura 8 a). Posterior e analogamente é apresentada a síntese 

de dióxido de carbono (CO2), mostrando que os mesmos 3 g de carbono ao 

reagirem agora com 8 g de oxigênio formam 11 g de CO2 (Figura 8 b). 
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a)  

 

b)  

Figura 9 - Segunda imagem analisada. Mostra a reação de 3 g de carbono com diferentes 
quantidades de oxigênio gerando: a) monóxido ou b) dióxido de carbono (REIS, 2014, p. 100). 

 
Os conteúdos dos roteiros das audiodescrições das Figuras 9 a e 9 b 

seguem transcritos: 

a)  

b)  

Figura 10 - Tela gerada pelo MECDAISY com o texto da audiodescrição da Figura 9. a) 

Audiodescrição da Figura 9 a. b) Audiodescrição da Figura 9 b (REIS, 2014 – versão DAISY). 

A análise da Figura 9 nos remete a alguns problemas. Primeiro que ela 

representa as quantidades das sustâncias (carbono, oxigênio, monóxido e dióxido 

de carbono) fazendo referência às esferas do modelo de Dalton, ou seja, ao aluno 

vidente esta referência pode significar que um átomo de carbono possui 3 g, que um 

átomo de oxigênio ora possui 4 g, ora possui 8 g. Ou seja, as esferas de Dalton 

utilizadas para representar os elementos não ajudam ao aluno vidente, podendo 

inclusive causar confusão, já que as quantidades diferentes de oxigênio são 

representadas pela mesma esfera. Na verdade, conceitualmente o que interessa ser 

aprendido aqui são as relações entre as quantidades das substâncias que reagem, 

mostrando que substâncias iguais ao reagirem em proporções diferentes, podem 

gerar compostos diferentes. Neste caso, o realismo, conforme entendido por 

Bachelard, das esferas de Dalton pode dificultar o entendimento pelos alunos. 

Por outro lado, analisando-se a audiodescrição da Figura 10, observa-se que 

a menção à existência das esferas não é feita, ou seja, apenas as quantidades das 
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substâncias a reagir são levadas em consideração. A descrição é sucinta e privilegia 

a informação conceitual que é necessária tanto para os alunos cego e leitor. Neste 

sentido, em termos de obstáculos epistemológicos realistas, a qualidade da figura 

para o aluno leitor é pior que a audiodescrição para o deficiente visual. Contudo, a 

legenda das figuras do livro audível remete a ilustrações e cores que não são 

narradas na audiodescrição. 

Deve-se salientar que o sentido da palavra “combinação” utilizado na 

audiodescrição, ao usar o modelo de Dalton, pode levar ao entendimento do sentido 

da uma “reação de combinação”, “reação de adição” ou “reação de síntese”. A 

palavra combinação pode dar a entender simplesmente a mistura de gases, 

compostos e não a sua interação. O sentindo de uma reação de combinação seria a 

interação dos compostos e sua transformação química em outros diferentes por um 

processo de adição. Tal fato evidencia a presença dos obstáculos verbal e realista 

no roteiro da audiodescrição da imagem em questão. 

Após a apresentação dos postulados de Dalton, o livro faz uma discussão 

histórica dos conceitos de massa relativa, introduzindo posteriormente a lei das 

proporções volumétricas constantes de Gay-Lussac, as contradições desta lei com 

os postulados de Dalton e, por fim a hipótese de Avogadro que propõe uma 

conciliação entre os postulados de Dalton e a lei de Gay-Lussac, retificando as duas. 

Segundo o livro a hipótese de Avogadro enuncia o seguinte: “Volumes iguais de 

gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o 

mesmo número de moléculas” (REIS, 2014, p. 110). 

Como uma forma de ilustrar a hipótese de Avogadro o livro mostra a Figura 

11 que busca representar esquematicamente a síntese de monóxido de nitrogênio 

(NO) em termos moleculares e de volumes. 
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a)  

 

 

b)   

Figura 11 - Terceira imagem analisada. a) Síntese de NO representada pela reação de uma molécula 
de N2 e uma molécula de O2, gerando duas moléculas de NO. b) Síntese de 2 volumes de NO a partir 

de 1 volume de O2 mais 1 volume de N2 (REIS, 2014, p. 106). 

 

Na Figura 11 a, nenhum grande problema pode ser evidenciado, tanto na 

ilustração, como na sua audiodescrição.  

Na Figura 11 b, quando se busca representar a síntese de NO em termos 

volumétricos, um aspecto importante a ser destacado é que a ideia de volumes 

iguais é feita através das garrafas que comportam os respectivos gases. E uma 

questão importante a ser ressaltada é que a imagem não faz menção à temperatura 

e à pressão, o que só é feito quando do enunciado da hipótese de Avogadro. Mesmo 

que o principal neste momento do aprendizado seja a questão das 

proporcionalidades em reação, acredita-se que em se tratando de gases os 

parâmetros temperatura e pressão deveriam ter sido enfatizados na figura, até como 

uma forma de relacionar com os conceitos estudados no capítulo 1 (“Grandezas 

Físicas”). No caso dos alunos videntes este prejuízo pode ser menor, visto que 

podem visualizar as garrafas e as moléculas dentro delas, mas no caso dos 

deficientes visuais o problema pode ser maior quando analisamos a audiodescrição 

da Figura 11 b. Esse tipo de situação pode remeter a certo tipo de generalização 

prematura, que todo volume igual de dois ou mais gases possuem o mesmo número 

de moléculas, o que não é verdade, pois depende da temperatura e pressão em que 

os mesmos estão submetidos. 
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Os conteúdos dos roteiros das audiodescrições da Figura 11 que são tocadas 

pelo programa MECDAISY seguem transcritas: 

 

a)  

b)  
Figura 12 - Tela gerada pelo MECDAISY com o texto da audiodescrição da Figura 11. a) 

Audiodescrição da Figura 12 a. b) Audiodescrição da Figura 12 b (REIS, 2014 – versão DAISY). 
 

Neste caso a audiodescrição (Figura 12) não transcreve as garrafas, faz 

apenas uma enumeração dos volumes a reagir, das moléculas e do total de átomos 

antes e após a reação. Mesmo que a molecularidade da reação tenha sido abordada 

na figura anterior, a audiodescrição se apresenta muito resumidamente. Ou seja, 12 

moléculas de quê? Aqui a simplicidade da audiodescrição pode provocar uma 

dificuldade da compreensão de que se trata de 6 moléculas de O2 (1 volume) 

reagindo com 6 moléculas de N2 (1 volume) gerando 12 moléculas de NO (2 

volumes). Além disso, é importante notar que como as garrafas não são 

mencionadas, a informação de temperatura e pressão é ainda mais importante para 

relacionar à quantidade dos gases em reação. Assim a generalização prematura 

pode ser ainda mais reforçada para o deficiente visual através da audiodescrição em 

questão. 

A última imagem analisada está inserida no mesmo tópico, ainda como uma 

referência a hipótese de Avogadro. Ela busca representar em termos moleculares a 

reação de síntese da H2O (Figura 13). Aqui, da mesma forma que na Figura 12 a, 

não é encontrado nenhum importante obstáculo epistemológico, porém verifica-se 

um erro conceitual, já que mostra os reagentes da reação com o gás oxigênio como 

dois átomos de oxigênio separados, erro que é levado para a audiodescrição, que 

descreve a figura de forma fidedigna. Como na parte textual do livro que está se 

referindo a esta imagem a autora escreve “a molécula do gás oxigênio é formada por 
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dois átomos do elemento oxigênio” acredita-se que este erro tenha sido do ilustrador 

que acabou sendo carreado para audiodescrição. Este já foi retificado, pois na 

edição nova não se encontra representação da molécula de oxigênio (O2) da forma 

como foi feita na versão estudada. Como esperado, na nova edição da coleção do 

PNLD de 2018 suprimiu-se a ilustração da reação química ao ser retirado o tópico 

“Síntese da água”. 

 

 

Figura 13 - Síntese de H2O representada pela reação de duas moléculas de H2 e dois átomos O, 
gerando duas moléculas de H2O (REIS, 2014, p. 112). 

 

Os conteúdos do roteiro da audiodescrição da Figura 13 seguem transcritas a 

seguir: 

 

 
Figura 14 - Tela gerada pelo MECDAISY com o texto da audiodescrição da Figura 13 (REIS, 2014 – 

versão DAISY). 
 

Uma questão importante que deve ser ressaltada diz respeito às dimensões 

das moléculas e demais aparatos, utilizadas nas figuras. Esta questão remete ao 

realismo, um obstáculo epistemológico caracterizado como uma  

“(...) filosofia inata, aquela que orienta o pensamento do senso comum, 
sendo capaz de constituir a ciência do geral, do superficial. O realista 
supervaloriza suas impressões tácteis e visuais (...)” (LOPES, 1992, p. 257). 
De tal forma, não ultrapassam o dado imediato e concreto, o conhecimento 
de primeira instância. A razão do realista não encontra espaço para se 
aplicar, pois todo seu ser resiste à abstração (LOPES, 2007, p. 149). 

 
Por outro lado, a representação rigorosa, respeitando as dimensões corretas 

impossibilitaria muitas representações, tornando os textos de difícil compreensão, 

ainda mais na faixa etária do ensino médio, onde as abstrações estão sendo 

construídas. É neste sentido que muitos livros textos têm tomado o cuidado de 

alertar que as “ilustrações estão fora de escala e as cores são fantasia”. Um 

exemplo deste tipo de alerta contido no livro da Martha Reis é o parágrafo 

imediatamente após a ilustração da Figura 12 b. 
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Observe que, no esquema anterior (e nos esquemas a seguir), o tamanho 
das moléculas foi superdimensionado em relação ao tamanho do recipiente. 
Estamos utilizando um modelo para ilustrar a teoria em estudo. Se 
fôssemos respeitar a proporção de tamanho real, seria impossível fazer 
qualquer esquema envolvendo moléculas (REIS, 2014, p. 112. Grifos da 
autora). 

 

Esta observação é importante porque chama a atenção para um aspecto 

pouco abordado no ensino de química no Brasil, especialmente nos livros didáticos, 

a discussão com os alunos e professores acerca de modelos e representações. 

Lembrando que o livro da Martha Reis em seu capítulo 7 (“Átomos e Moléculas”) traz 

uma definição anteriormente apresentada de modelo no contexto de uma discussão 

filosófica acerca do indutivismo, método que segundo a autora orientou as pesquisas 

científicas que gerou o conhecimento abordado no referido capítulo. Ora, no 

contexto do ensino de química, a discussão acerca do processo histórico de 

construção do conhecimento químico exige, sem sombra de dúvidas, um espaço e 

uma profundidade maiores para esta problemática, incluindo a relevância da 

discussão sobre modelos, sua apropriação externa de uma realidade, suas formas 

de representação e suas limitações. Esta discussão deveria anteceder e permear os 

estudos curriculares em ensino de química tanto para videntes como para 

deficientes visuais, como uma forma de auxiliar a apreensão do conhecimento 

químico e a diminuir as influências do realismo. 

 

5.2 Caracterização dos alunos atendidos pelo NAPNE 

Inicialmente o Instituto Benjamin Constant (IBC) foi contatado para ser a 

instituição onde se realizaria a pesquisa com alunos com deficiência visual. Quando 

detectado que a instituição de ensino em questão não atendia a alunos do Ensino 

Médio, funcionários da secretaria do IBC apontaram para a existência de um 

convênio firmado há alguns anos com o CPII que recebia os alunos que eram 

promovidos do 9º ano para o 1º ano do Ensino Médio. De posse dessa informação, o 

CPII foi procurado e lá a informação de que o NAPNE da Unidade SCIII teria muitos 

atendidos com deficiência visual, pois abrigava alunos de Ensino Médio originados 

exatamente desse convênio com o IBC. 

Em encontros com a coordenação do NAPNE da unidade SCIII e 

correspondência eletrônica, a coordenação do núcleo informou a existência do 

atendimento mesmo antes de 2012, quando lá se instaurou um Instituto Federal (IF). 
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Por força dessa institucionalização, a necessidade de se criar um setor de 

atendimento aos alunos com diversas deficiências e necessidades especiais tornou-

se obrigatória. Um professor do CPII de SC preocupava-se com tal necessidade 

anos antes disso, antes de 2004, ano da criação da Lei Brasileira da Inclusão. Esse 

professor criou um espaço onde atendia e criava materiais didáticos para uso com 

os alunos com deficiências visuais. 

Atual e anualmente, os alunos com deficiência visual do IBC, quando estão no 

9º ano do Ensino Fundamental, recebem a visita da equipe do NAPNE e da Direção 

de Ensino Especial (DEE) do CPII. Isso ocorre no 4º bimestre e esses profissionais 

expõem e convidam a quem é promovido ao Nível Médio a realizar uma prova 

diagnóstica e ao ingresso nessa instituição de ensino. Assim sendo, alguns alunos 

com deficiência visual podem ser advindos do concurso regular do CPII. Tanto que, 

por exemplo: no quadro de alunos atendidos pelo NAPNE da unidade SCIII, quatro 

alunos com deficiências visuais que ingressaram no CPII são provenientes de 

escolas públicas e particulares. 

 

5.2.1 Caracterização geral 

Após o exercício de análise conceitual das audiodescrições de algumas 

imagens do capítulo 7 (ANEXO 1), decidiu-se adotar uma abordagem que buscasse 

levar em consideração a opinião de alunos cegos sobre a qualidade desse material 

em áudio. Para isso, utilizou-se de entrevistas com alunos do NAPNE do CPII 

unidade SCIII. 

O NAPNE do CPII unidade SCIII atende alunos com todos os tipos de 

necessidades especiais, sendo 22 alunos com algum tipo de deficiência visual. 

Como uma forma de limitar o universo de alunos participantes, primeiramente foi 

feita uma sondagem (APÊNDICE B) onde 13 alunos responderam a este 

questionário. 

Deste universo, segundo Gráfico 1, 12 alunos são do 1º ano; 7 são do 2º ano 

e 3 do 3º ano. Desses 12 alunos do 1º ano, 8 declararam ter baixa visão e 4 

totalmente cegos (cegueiras congênita e adquirida muito precocemente, sem 

registro e sem memória visual). Os alunos com deficiência visual que atenderam aos 

questionários que são mais frequentes no NAPNE do CPII unidade SCIII podem ser 

caracterizados, por série, idade, sexo e letramento conforme a Gráfico 1 acima.  
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Gráfico 1 - Caracterização geral dos alunos atendidos pelo NAPNE do CPII unidade SCIII do Ensino 

Médio com deficiência visual: a) Por série; b) Por idade; c) Por sexo e d) Por letramento. 

 

Todos os alunos relataram não conhecer previamente livros em áudio 

editados em linguagem DAISY e não serem usuários dos livros fornecidos pelo MEC 

e nem mesmo o tocador MECDAISY, pois não sentiam facilidade em usar o recurso.  

Apesar de muitos serem brailistas, os alunos relataram não gostar e nem 

entender os livros em Braille. Para eles, os livros em áudio são preferíveis, mas o 

formato em DAISY não é muito bem recebido por eles, pois depende de um 

microcomputador. Os alunos cegos caracterizados preferem o uso de leitores de tela 

em notebooks e celulares. 

Esses alunos relataram que no Ensino Fundamental, no IBC, sentiram 

facilidade com a matéria de ciências, pois eles tinham aulas com um professor que 

produzia material tátil bidimensional (2D) de modelos diversos da área de ensino de 

química. Esse professor também executava experiências adaptadas e simples em 

laboratório. Ele procurava estimular a experimentação com olfato, tato e até paladar, 

quando possível. Isso aproximava o aluno da matéria e fazia com que o aluno 

sentisse que o ensino de ciências era agradável. Por isso, sentiam facilidade 

mediante disciplinas da área das ciências da natureza e exatas. Disseram ainda que 
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não sentiam dificuldade nas questões mais abstratas, pois o professor explicava 

muito bem e confeccionava material para que se aproximasse da sua realidade. 

Feita tal caracterização geral, foram adotados dois critérios para escolha dos 

alunos que seriam entrevistados, e definiu-se que o aluno poderia participar da 

segunda fase dessa pesquisa se: 

 Estivesse cursando o 1º ano do Ensino Médio, pois teve contato com o 

assunto estudado no livro texto recentemente e 

 Fosse totalmente cego e, preferencialmente congênito, para que não 

possuísse registro e nem memória visual. 

Esses dois critérios adotados auxiliaram na escolha dos quatro alunos 

totalmente cegos entrevistados do 1º ano do Ensino Médio, pois eles constituiriam 

um universo adequado para averiguar a qualidade das audiodescrições das imagens 

estudadas. 

 

5.2.2 Conhecimentos Prévios do Grupo Selecionado 

A partir da caracterização geral (APÊNDICE B), escolheram-se os 4 alunos 

totalmente cegos do 1º ano do Ensino Médio atendidos pelo NAPNE. Em seguida, 

foi aplicado outro questionário (APÊNDICE C) sobre os conhecimentos prévios do 

assunto a ser tratado nas entrevistas sobre modelos atômicos. 

A partir das respostas do questionário apresentado no APÊNDICE C, o perfil 

do aluno participante foi definido através de categorias a partir elementos 

determinantes em suas respostas através de análise textual qualitativa (MORTIMER, 

1988). 

 Essa análise foi realizada através da avaliação do grau de ingenuidade do 

aluno sobre o tema levantado e de quão concreta é a formação de imagens dos 

modelos atômicos questionados a ele. Se o aluno fica preso ao realismo, segundo 

Bachelard, nas suas respostas ou se seu pensamento é mais ou menos abstrato. 

Assim, as respostas obtidas dos alunos foram analisadas, e posteriormente 

classificados os perfis de cada um. 
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Na Questão 1, “O que você se lembra do estudo sobre os modelos 

atômicos?”, as respostas apresentadas foram as seguintes: 

PEDRO: “as teorias da bola de bilhar, do pudim de paças” (sic) 

LUIZ: “Não lembro de nada, mas lembro dos nomes dos cientistas, mas as 

teorias não”. 

MARIA: “varios cientistas e varias idéias até chegar na idéia atual de atumo.” 

(sic) 

ANA: “Bohr, Rutherford, Dalton, Thomson. Bola de bilhar, Thomson; Bohr, 

pudim de passas; Rutherford, desenho do peito do capitão átomo.” 

 As respostas de todos alunos focavam nas imagens feitas através de 

analogias ou na citação de personalidades colocadas como gênios em livros 

didáticos, ou seja, nesse caso, os atomistas. Os paralelos às imagens demonstram 

que os alunos reforçam o obstáculo verbal, pois estão muito ligados às analogias. 

 A Questão 2, “Qual livro ou material didático você usou para estudar este 

tema?”, buscava conhecer um pouco do que o aluno procurou como fonte de 

estudos e pesquisas. Apresentaram-se as respostas em seguida: 

PEDRO: “o único material utilizado por mim, foi a internet e matérias de TV” 

(sic) 

LUIZ: “Não usei o livro. O professor usou explicações orais da teoria em aula 

e produzia materiais para eu entender”. 

MARIA: “esplicação horal.” (sic) 

ANA: “Youtube, history channel, IBC, com prof Claudio1, no nível 

fundamental. Internet.” 

Já a Questão 3, “Do que você aprendeu, o que é um átomo?”, foi respondida 

pelos alunos sondados da forma a seguir: 

PEDRO: “átomos são partículas que compõem o corpo material” (sic) 

LUIZ: “É uma partícula que tem subdivisões: prótons, elétrons e nêutrons.” 

MARIA: “particulas compostas de neutros protoseletrons .” (sic) 

ANA: “É a menor partícula existente que constituí e elabora as matérias 

orgânicas e inorgânicas enquanto plano material.” 

 

_____________ 

1Dado omitido por questões éticas. Foi criado um pseudônimo. 
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Todos os alunos nessa questão exibiram respostas ligadas ao que Bachelard 

denominava “átomo-poeira”, o átomo concreto, o átomo ligado à “menor parte da 

matéria” de natureza corpuscular, uma partícula. Ou seja, exibem o reforço em suas 

respostas de um olhar mais concreto, o que reproduz o obstáculo realista. 

Na Questão 4, “Você já friccionou uma caneta com uma lã e aproximou-a de 

pedacinhos de papel? O que acontece? Por quê?”, os alunos desenvolveram os 

retornos apresentados abaixo: 

PEDRO: “o que ocorre nesse caso, é que a regua atrai os pedaços de papel, 

de forma a fazer com que os mesmos se fixem a ela” (sic) 

LUIZ: “Sim, foi feito agora. A régua atraiu os papéizinhos por causa dos 

elétrons. Você friccionou e produziu energia daí grudou o papel.” 

MARIA: “porque voce maginetisa a regua  atraindo os papés.” (sic) 

ANA: “Devido ao atrito da régua em função da flanela podemos observar uma 

corrente elétrica se formando e atraindo gradativamente os pedaços de papel 

como uma espécie de imã.” 

 Os alunos não abstraem e nem ligam o experimento ao conceito teórico, 

teorias atômicas estudadas e ao elétron como energia/luz. O aprisionamento da 

ideia do elétron corpuscular e como matéria faz com que o aluno não pense em 

campo eletromagnético. Eles dissociam a Física da Química. Para eles uma coisa é 

a física, e a outra é a química e os assuntos não se correlacionam de maneira 

interdisciplinar. Alguns alunos citam elementos mais complexos e quase chegam a 

uma resposta mais completa, porém a dificuldade de abstração não permite que isso 

ocorra. 

Questão 5, “O que são elétrons, prótons e nêutrons?”, foi respondida pelos 

alunos da seguinte maneira: 

PEDRO: “esses componentes fazem parte do átomo: sendo eletrons com 

carga negativa, o proton por sua vez com carga positiva e neutron com 

nenhuma carga.” (sic) 

LUIZ: “Os elétrons são as partículas que carregam as cargas negativas, 

prótons são aqueles que possuem carga positiva e os nêutrons são aqueles 

que não têm carga nenhuma.”  



 

85 

 

MARIA: “são particulas subatomicas eletricamente carregada eseto o neutros. 

neutros cargas nulas, protons carga positiva , eletros carga negativa.” (sic) 

ANA: “Os elétrons são a carga negativa do átomo e são responsáveis pelo 

círculo que envolve a estrutura do átomo denominada eletrosfera, o próton é a 

carga positiva do átomo e os neutrons são uma carga sem valor que se 

localizam dentro do núcleo do átomo.” 

 As respostas realistas dos alunos na questão tratada obstacularizam 

nitidamente a ruptura do concreto para o abstrato, criando uma resistência para a 

criação de um modelo ideal para o átomo citado. Os alunos associam as sub-

partículas do átomo a cargas somente. Eles dividem o átomo sem conceber 

mentalmente a ideia do modelo e o seu funcionamento; para os alunos, cada 

partícula está em seu lugar sem movimento, estáticas. Os átomos têm cargas 

carregadas negativamente que servem para neutralizar a massa positiva do núcleo. 

O aluno faz uma tabela esquemática mentalmente e decora cada lacuna e faz 

associações para melhor reprodução da resposta certa. Todos os alunos 

participantes pensam de forma sistemática. 

Afinal a Questão 6, “O que é luz?”, foi respondida pelos alunos de tal forma:  

PEDRO: “A luz pode ser definida como um ponto que por meio de correntes 

de energia, sendo formadas por partículas e possuem uma velocidade muito 

rápida em questão de segundos.” (sic) 

LUIZ: “A luz é uma radiação. (eu não cheguei nas aulas de óptica ainda, 

então não sei muito).” 

MARIA: “são ondas eletromagneticas.” (sic) 

ANA: “É um feixe de partículas que viajam a aproximadamente a uma 

velocidade de 300 mil km/s ligadas através de cargas opostas (cargas 

negativas e cargas positivas) que possam condicionar a formação de energia 

eletromagnética.” 

 Os alunos mostram-se presos a alguns elementos e terminologias 

descontextualizados que decoraram e não utilizam as definições mais complexas de 

seus conceitos para abstração e correlações mais profundas, por exemplo: 

acreditarem na principal característica do elétron como partícula. Os alunos, em 

suas respostas, não se aprofundam, detêm-se muitas vezes a denominarem luz 
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como radiação, energia eletromagnética, mas não explicam o que falam. Esse tipo 

de pensamento ingênuo é muito ligado ao concreto e ao real fenomenológico. 

Sendo assim, os alunos PEDRO; LUIZ e MARIA apresentaram diferentes 

níveis de realismo, porém com características semelhantes adequando-se ao que foi 

classificado como perfil de alunos “ingênuos”, “concretos”, “realistas” ou “não-

abstratos”. 

Já o aluno ANA, conseguiu abstrair mais do que os outros e sair um pouco do 

“concreto”. Esse aluno conseguiu ligar um pouco mais a experiência e observação 

aos seus conceitos mais complexos mediante os outros colegas analisados. Mesmo 

assim, ainda é considerado como um perfil “ingênuo” como os demais, pois ela 

tenta, mas não consegue ainda caminhar para o abstrato, estabelecendo algumas 

respostas e construções no senso comum e no concreto. 

 

5.3 Análise do Capítulo 11 - Evolução dos Modelos Atômicos 

5.3.1 Análise conceitual 

O capítulo 11 (ANEXO 2) do livro estudado trata diretamente das teorias e 

modelos atômicos dos principais atomistas estudados no Ensino Médio. 

No livro didático utilizado para esse trabalho, esse assunto inicia no capítulo 7 

(analisado anteriormente) e continua nesse capítulo com os demais modelos dos 

atomistas mais modernos. Entre o capítulo 7 e 11, tenta-se embasar o aluno com 

revisões teóricas de pré-requisitos sobre os assuntos que irão ser estudados para 

melhor compreensão do aluno. 

A sequência da abordagem das teorias e modelos mais importantes de 

átomos é usualmente a mesma da maioria dos livros didáticos, que também é a 

utilizada pelos livros do PNLD (2014-2017), sendo a seguinte: Thomson, Rutherford 

e Bohr. Brevemente a autora mostra algumas palavras e ilustração sobre o modelo 

de Sommerfeld, sem maiores aprofundamentos. 

Foi feita a análise do conteúdo do capítulo e, em seguida, confrontaram-se as 

respostas das entrevistas em que se aplicaram questionários sobre algumas figuras 

escolhidas como relevantes para essa pesquisa.  

Para isso, a escolha das figuras analisadas foi feita de acordo com as 

respostas das entrevistas com os alunos na fase de “caracterização dos 

conhecimentos prévios dos alunos”. 
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Inicialmente, apresenta-se a Figura 15, de caráter meramente ilustrativo 

relacionada ao texto introdutório “Saiu na Mídia”. Essa figura mostra "Torres de 

transmissão de rádio" que são citadas na notícia do Portal UOL, datada de maio de 

2012. A notícia apresenta um problema ambiental, advindo da emissão das ondas 

de rádio que afetariam habitantes das proximidades da região onde essas antenas 

estariam. Elas estão localizadas na Itália, e atendem a Rádio Vaticano - que não foi 

punida pela justiça italiana, porém a decisão posteriormente foi revertida por pressão 

de um grupo ambientalista local. 

 

 

Figura 15 - Figura da página 165 meramente ilustrativa do texto introdutório do capítulo 11: "Evolução 
dos modelos atômicos" (REIS, 2014, p. 165). 

 

Logo a seguir, foi gerada a tela do tocador MECDAISY onde foi apresentada 

sua audiodescrição, como mostrado na Figura 16, a seguir: 

 

 

Figura 16 – Audiodescrição da Figura 15 (REIS, 2014 – versão DAISY). 

 
A audiodescrição realizada a partir da imagem da Figura 16 não traz 

elementos suficientes para o aluno cego entender o que a imagem se propõe 

representar. No texto do seu roteiro existem termos relativos, tais como: “grandes” e 

“diversas” que não especificam o que é realmente a antena. O que viria a ser 

“grande” para uma pessoa que não vê? E “diversas”, em relação a quê, se só 

aparecem quatro antenas na imagem? 
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O obstáculo realista desse tipo de imagem e da sua audiodescrição podem 

ser contornados possivelmente através da mediação oferecendo algo em que o tato 

do aluno cego seja utilizado. Pode-se valer de um elemento concreto que remeta à 

imagem real representada, referindo-se à proporcionalidade de dimensões também. 

Um exemplo de elemento tátil auxiliar para uma situação dessas: uma maquete. 

Na Figura 17 apresentada como complementação ao contexto teórico do 

tópico “Modelo atômico de Thomson” pode-se verificar a presença de obstáculos 

verbalista e realista (situação que ilustra casos de obstáculos polimorfos, onde mais 

de um obstáculo epistemológico acontece). Geralmente, os obstáculos 

epistemológicos de Bachelard podem ocorrer em paralelo, ou seja, dois ou mais 

obstáculos que são identificados, e no caso, como nos obstáculos realistas 

(natureza do pensamento) são acompanhados pelos verbais (analogias na escrita 

ou fala). Os obstáculos verbais e realistas aparecem com o uso da analogia do 

“pudim de passas”. 

 

 
Figura 17 - Desenho da representação do modelo atômico de Thomson, o “pudim de passas” (REIS, 

2014, p. 166). 

 

No artigo original, onde J. J. Thomson descreve matemática e fisicamente o 

seu modelo atômico, publicado no periódico Cambridge Philosophical Magazine 

Series 6, Volume 7, Number 39 March 1904, p. 237-26 e não se encontra o termo 

“plum pudding”. Tal termo foi publicado pela primeira vez em dezembro de 1906 pelo 

Merck´s Report, periódico comercial que tinha como objetivo a popularização da 

ciência (HON e GOLDSTEIN, 2013). Sendo que, a sobremesa natalina da Inglaterra, 

o “plum pudding” nada tem da sua versão brasileira, o “pudim de passas” ou “pudim 

de ameixas” (MOURA, 2014). 
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Mesmo com toda discussão apresentada em literatura por décadas, os livros 

didáticos atuais ainda conservam a presença de imagens ilustrativas que remetem à 

analogia como recurso didático. Outros tipos de imagens comparativas que são 

encontradas: “rainsin bread” e até mesmo “watermellon”. 

Bachelard (1996) condena fortemente tais analogias sem contextos teóricos, 

pois ao invés de ajudarem à compreensão do aprendiz, elas reduzem a teoria a uma 

imagem pobre e muitas vezes distorcida do modelo apresentado como 

representação do átomo. 

Quanto ao texto e nos roteiros das audiodescrições do livro discute-se 

primeiramente que na Figura 17, mostra-se que na realidade, a representação não 

remete ao que Thomson postulou, pois a massa protônica em amarelo seria mais 

fluida, esférica, como a cor da imagem tenta até remeter ao vidente, porém as 

cargas negativas esféricas de menor dimensão também parecem só estar 

superficialmente sob a massa amarela ilustrada, quando, na realidade, estariam 

idealmente entranhadas e em movimento pelo fluido positivo, não estáticas como 

ilustradas. 

A questão da tradução equivocada da sobremesa inglesa de festas de final de 

ano, a “plum pudding”, já é um obstáculo para o aluno vidente. A dificuldade pode 

aumentar quando se audiodescreve a imagem para o aluno com deficiência visual, 

assim reforçando o realismo do vidente ao aluno cego. 

Abaixo, na Figura 18, apresenta-se a audiodescrição da Figura 17, que 

explica resumidamente os elementos necessários para o entendimento do desenho 

acima, como pode ser conferido adiante: 

 

 

Figura 18 – Audiodescrição do desenho da representação do modelo atômico de Thomson, o “pudim 
de passas”, apresentado na Figura 17 (REIS, 2014 – versão DAISY). 
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O texto da audiodescrição dessa imagem não fornece elementos que podem 

levar ao aluno com deficiência visual a construir o desenho didático do modelo de 

Thomson que foi representado pela Figura 17. A redução do texto original 

apresentada é insuficiente, até porque a palavra “incrustada”2 não é uma boa 

escolha léxica, pois tal termo pode para o aluno com deficiência visual vir a causar 

confusão por seus diversos significados. Na legenda da mesma imagem, fez-se 

menção ao “pudim de passas”. Analogia encontrada no texto que pode provocar ao 

aluno a formação de uma imagem mental do modelo equivocada, reforçando um 

obstáculo verbal/realista. A descrição como é ouvida, portanto, a priori, fortalece 

uma imagem errônea da ilustração para o aluno cego. 

Além disso, a ilustração do modelo de Thomson não representa realmente o 

que o cientista constatou. A sua massa protônica era mais fluida e o elétron possuía 

já movimento. Mesmo assim, uma analogia simples foi utilizada como recurso visual 

para popularização desse modelo, pois J. Dalton, anteriormente, não conhecia o 

elétron e sua natureza e só definia o átomo como uma esfera maciça indivisível. Tal 

conceito foi dialetizado3 com as características do novo átomo de Thomson. A 

grande contribuição de Thomson, derrubando o modelo de Dalton foi a descoberta 

do elétron, através de suas experiências com os raios catódicos. Apesar de não o 

denominar ainda por elétron, feito mais tarde por Jean Baptiste Perrin (1870 a 1942), 

que foi laureado com prêmio Nobel de Física em 1926, Thomson foi quem 

comprovou a carga negativa das subpartículas muito pequenas que neutralizavam o 

fluido positivo do seu modelo de átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

2Na audiodescrição apresenta-se escrita “incrustrada”. 

3O conceito de dialetização foi muito usado por Bachelard (1996), na transição de uma teoria frente a 

outra passada e causando a “evolução” teórica de um determinado conceito científico. Conceito 

inspirado na teoria freudiana da psicanálise. 
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Figura 19 - Ilustração da página 167, mostrando o resultado esperado do experimento de Rutherford 
(REIS, 2014, p. 167). 

 

A Figura 19 é uma ilustração referente à seção intitulada: “Modelo atômico de 

Rutherford” que mostra o resultado do experimento do atomista com raios alfa 

utilizando folhas de ouro. O desenho mostra constatações teóricas de Rutherford a 

partir do modelo vigente de átomo, ou seja, o de Thomson. Esses novos elementos 

teóricos são: os espaços entre as cargas e a presença de um núcleo centralizado 

onde estariam as cargas positivas. Tais constatações encontraram-se de fato mais 

tarde nas suas evidências experimentais.  

A grande questão e avanço no modelo de Rutherford foram suas 

constatações mediante as observações obtidas quando realizou seu experimento 

com a folha de ouro, na Universidade de Manchester, no ano de 1911. Nesse feito, o 

cientista em questão usou raios alfa e detectou espaços vazios entre o núcleo e 

eletrosfera, ou seja, confirmou-se a descontinuidade do átomo. O que quer dizer que 

o átomo não é uma esfera maciça como desde Demócrito acreditava-se. É 

comprovado que a carga positiva dos prótons está no núcleo atômico. Ele também 

preconizou pioneiramente a existência de orbitais na estrutura do átomo, ainda que 

em uma ideia bem grosseira como trajetórias esféricas dos elétrons (BENSAUDE-

VICENT e STENGERS, 1992; MAAR, 2011). 
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Figura 20 - Texto da audiodescrição da Figura 19 mostrado na tela do tocador MECDAISY (REIS, 
2014 – versão DAISY). 

 

Outra confusão na audiodescrição foi feita ao atribuir a Thomson o 

experimento e modelo atômico de Rutherford. Os erros conceituais, de grafia e 

escolhas léxicas ruins causam ao aluno cego confusão e mais problemas. Com isso, 

ressalta-se que é preciso mais critério e cuidado dos editores e audiodescritores 

com tais questões. Espera-se que sejam feitas revisões mais criteriosas e detalhado 

ao editorar o livro didático para esse tipo de público com deficiência visual. 

A Figura 21 é a imagem do esquema do experimento de Rutherford. O texto 

que a imagem se relaciona é dedicado à descrição desse evento. Tal experiência foi 

de imensa importância histórica, pois dele que as grandes contribuições do atomista 

foram observadas e constatadas. 

 

Figura 21 - Imagem e legendas do esquema do experimento de Rutherford  
(REIS, 2014, p. 168). 

 
Trata-se de uma imagem esquemática (Figura 21), onde tanto a figura quanto 

texto descrevem o experimento de Rutherford. A ideia central do esquema 

apresentado é fazer recortes e ampliações de detalhes relevantes para o 
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entendimento do experimento mostrado. Por último, onde se representa a ampliação 

de um átomo de ouro da folha, representa-se tal átomo com o modelo de Rutherford. 

 

 

Figura 22 – Audiodescrição da imagem da Figura 21 que ilustra o esquema do experimento de 
Rutherford (REIS, 2014 – versão DAISY). 

 
Acredita-se que o texto acima (Figura 22) não represente bem o experimento. 

Ele pode até reforçar o obstáculo realista, pois a ilustração representa recortes do 

universo macroscópico4 ao submicroscópico. O ilustrador criou uma sequência 

representativa do poder de penetração dos raios alfa através do aumento das 

entidades que constituem a folha de ouro usada por Rutherford. A mistura de 

elementos imagéticos de tais dimensões de forma simples é comprometedora e 

pode ser perigosa ao entendimento do aluno, pois nem microscópios são capazes 

de tal poder de aumento. Na realidade, o submicroscópico não é enxergado em 

primeiridade, somente através de técnicas onde microscópios mais modernos e 

potentes podem através de sinais “desenhar” o átomo simbolicamente. 

O que reforça o obstáculo realista é a imagem do esquema. Na Figura 22, a 

descrição isso não se repete, pois são omitidos alguns elementos imagéticos que 

reforçam tal obstáculo.  

 

Figura 23 - Modelo de Rutherford para o átomo. Parte da ilustração da representação esquemática 
do experimento de Rutherford (Figura 21) (REIS, 2014, p. 168). 

____________________ 

4Os materiais, no caso a folha de ouro. 
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A Figura 23, a ilustração do modelo atômico de Rutherford, apresenta um 

problema dimensional para o aluno vidente. Nesta ilustração, as representações 

esféricas dos elétrons e núcleo não se diferem em tamanho, somente suas cores 

são diferenciadas, o que é um erro sério. Esse tipo de erro reforça o obstáculo 

realista. 

A Figura 24 mostra o texto da audiodescrição referente à representação do 

modelo atômico de Rutherford (Figura 23) que se localiza na parte inferior à direita 

da imagem da Figura 21: 

 

 

Figura 24 – Audiodescrição do desenho do átomo de Rutherford da Figura 23 que se localiza na 
parte inferior do lado direito da imagem (Figura 21) (REIS, 2014 – versão DAISY). 

 

O modelo foi descrito de forma simples demais, não reproduzindo a 

complexidade da proposta de Rutherford. Sobre a descrição do desenho, o aluno 

cego não conseguiria desenhar o átomo somente com as palavras utilizadas para 

descrever a imagem. O obstáculo encontrado nesse caso, também é o realista, pois 

a simplificação identificada acaba reduzindo o contexto da ilustração, acarretando 

em uma dificuldade na abstração necessária para construção do modelo que é bem 

mais complexo do que o descrito. 

A seguir, apresenta-se o modelo atômico de Bohr. Esse modelo quebra 

paradigmas científicos profundos, introduzindo ao estudo do átomo leis e teorias 

advindas da física quântica. Influenciado por Max Planck, a sua teoria atômica e o 

modelo construído levam em consideração a equação de Schrörindger, a dualidade 

de Heinsenberg, princípios postulados por De Broglie e Pauli e a influência muito 

grande de Thomson e Rutherford de quem foi praticamente um discípulo (MAAR, 

2011; BENSAUDE-VICENT e STENGERS, 1992; LOPES, 2009). 
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A representação didática de átomo usada nos livros atuais assume que Bohr 

baseou-se no que Rutherford pesquisou e apresentam o modelo intitulado 

“Rutherford-Bohr” como o modelo moderno de átomo. Esse é o modelo que foi 

ilustrado na Figura 25 da imagem esquemática do átomo de Rutherford. 

O livro analisado traz alguns tópicos teóricos até chegar a “O modelo atômico 

de Bohr”. Ali, não se apresenta uma ilustração que mostre uma representação para 

tal modelo. Ou, pelo menos, não foi representado um átomo, sim secções dele. O 

que compromete muito na compreensão dos alunos videntes. Esse modelo é 

também descrito textualmente. Observa-se que de um desenho para o outro há 

variações de energia do elétron e do raio da órbita circular do elétron para cada valor 

de n. 

 

Figura 25 - Esquemas representativos do átomo de Bohr (REIS, 2014, p. 176). 
 

Como se pode perceber, o modelo seccional costuma ser apresentado em 

outros livros didáticos, por exemplo, como pode se constatar na Figura 26: 
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Figura 26 - Ilustração do átomo de Bohr do livro didático usado pelo CPII, “Ser Protagonista”, 
também distribuído pelo PNLD 2015 (LISBOA, 2015, p. 125). 

 

Comparando as duas ilustrações das Figuras 25 e 26, apesar de todas serem 

problemáticas do ponto de vista epistemológico, pois reforçam o obstáculo realista, a 

segunda apresentação trouxe uma abordagem mais completa. O esquema remete o 

aluno a, pelo menos, pensar no átomo como um todo, e não a uma parte dele 

somente. É preferível que seja representado um esquema com o átomo inteiro e 

depois seccionado caso fosse necessário, e não como foi feito sem qualquer 

apresentação anterior do modelo completo. 

A audiodescrição da Figura 25, a Figura 27, não descreve o esquema. O 

desenho está relacionado com o texto que é uma mera explicação teórica da 

imagem. Há sérios erros conceituais do tipo chamar o átomo de elétron. Mesmo 

quando a legenda menciona como átomo de Bohr, para o aluno cego acarreta em 

problemas para sua compreensão. 

 

Figura 27 - Roteiro da audiodescrição da Figura 25 (REIS, 2014 – versão DAISY). 

 
Acredita-se que esse tipo de audiodescrição poderia ser mais bem entendido 

por um aluno cego com auxílio de modelos táteis (Figura 28). O livro didático 

acessível não traz nenhum material tátil complementar, então o aluno com 

deficiência visual poderia ter dificuldade na compreensão desse conteúdo. 
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Figura 28 - Modelos atômicos táteis produzidos pela equipe do IBC. 

 
Esses tipos de modelos em duas dimensões também reforçam obstáculos 

epistemológicos do tipo realista, pois fazem com que o aluno só pense no átomo em 

duas dimensões, o ideal seria uma maquete ou construção em três dimensões. 

Porém, para auxiliar na compreensão do desenho da ilustração pode ser uma 

ferramenta interessante inicialmente, mas o ideal seria algum material auxiliar 

tridimensional (3D). 

Atualmente é possível construções de sólidos em 3D através de impressões 

feitas através de impressoras específicas, porém ainda em nosso país tais 

ferramentas são caras e não estão disponíveis em escolas, NAPNEs e em institutos 

especializados em educação especial. 

O modelo de Bohr, tal como os demais, é um modelo em três dimensões, 

esférico e mais abstrato que os anteriormente estudados. As regiões representadas 

na ilustração são todas estatísticas/probabilísticas e de complexidade muito maior 

do que a remetida na figura. 

Um detalhe a ser destacado é que o áudio dessa parte da descrição está 

completamente comprometido. É muito difícil para o aluno cego conseguir entender 

todos os códigos e números que são falados pela voz sintetizada que descreve o 

modelo de Bohr. 

Ainda cabe ser salientado que um grande problema para a representação dos 

átomos para cegos é a cultura bidimensional. Quando se representa três dimensões, 

em um livro didático, em ilustrações, já se perde uma dimensão, o que é bastante 

prejudicial epistemologicamente falando. Para o aluno cego, isso é apresentado 

como uma dificuldade muito mais séria. Conseguir imaginar o que está em duas 

dimensões para o espaço é um obstáculo para eles. No caso desse esquema, só 

desenhar na ilustração parte das camadas fica mais complicado ainda. O obstáculo 

realista é reforçado mais uma vez, pois o aluno tenderá a acreditar que o átomo ou 
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as suas camadas são da forma como estão desenhados na Figura 28. (SILVA, 

2015) 

Ainda em relação ao átomo de Bohr, na Figura 29, representam-se os 

“saltos” quânticos eletrônicos (transições eletrônicas de camadas ou níveis de 

energia na eletrosfera) e suas emissões de energia em forma de luz (fótons). 

Diversas hipóteses enunciadas sobre a natureza do átomo a partir das 

constatações do atomista são mencionadas em tal representação. Na Figura 29, 

apresenta-se um esquema onde é mostrada a emissão de energia de um fóton de 

elétrons que foram excitados a níveis de energia mais elevados e que, 

posteriormente retornam a camadas inferiores de seus átomos.  

 

Figura 29 - Figura ilustrativa do esquema da emissão de energia de um fóton ao passar para níveis 
de energia inferiores (REIS, 2014, p. 177). 

 

O texto da audiodescrição da imagem da Figura 30 não descreve a sua figura 

esquemática. Ocorre que não há correlação com a formação de imagem mental do 

esquema proposto na ilustração. Por conta da dificuldade de descrição do evento 

abstrato, apesar de tratar de evidências experimentais, o roteiro da audiodescrição 

dessa imagem traz problemas realistas. Isso se deve ao fato do desenho se bastar 

para o leitor, mas em contrapartida a abstração dos conceitos ligados à imagem que 

o cego precisa fazer, não. Pode-se conferir tal dificuldade no roteiro da 

audiodescrição da figura a seguir: 

 

 

Figura 30 - Roteiro da audiodescrição da Figura 29 (REIS, 2014 – versão DAISY). 
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5.3.2 Entrevistas com os alunos selecionados 

Após a análise do capítulo 11 (ANEXO 2) e da sondagem dos alunos 

selecionados para entrevista, os perfis epistemológicos de PEDRO; LUIZ; MARIA e 

ANA foram pré-definidos. Foi detectado que era necessário outro encontro. Nessa 

fase foram propostas questões com atividades multimodais envolvendo audições do 

capítulo estudado com uso de modelos táteis, massa de modelar e maquete 

construída com palitos de churrasco e cola permanente. Tais atividades permitiram a 

melhor compreensão da construção do pensamento e do conhecimento dos alunos 

entrevistados frente às problematizações apresentadas. 

Os alunos tiveram em suas respostas comportamentos bastante 

surpreendentes mediante as prévias avaliações dos seus perfis. Alguns 

comportamentos a partir das propostas foram diferentes do esperado. 

A seguir, são apresentadas as respostas dos 4 alunos relacionados à 

entrevista presente no APÊNDICE C. 

Questão 1 

“- Escute a AD de “Saiu na mídia” e mostre na maquete das antenas.  

A AD conseguiu mostrar para você como na maquete? 

(  ) muito satisfatório 

(  ) satisfatório 

(  ) indiferente 

(  ) insatisfatório 

(  ) muito insatisfatório” 

As respostas dos alunos entrevistados foram as seguintes: 

PEDRO: “Satisfatoriamente”. 

LUIZ: “Insatisfatória”. 

MARIA: “Satisfatória”. 

ANA: “Satisfatoriamente”. 

Todos os alunos que tiveram contato com sólidos geométricos ou objetos 

como chaveiros com aspecto e forma semelhantes a uma antena de rádio 

associaram ao áudio ouvido, exceto LUIZ que declarou nunca ter tido contato com 

os mesmos elementos que os demais.  Os alunos que já conheciam objetos que 

remetiam à descrição da imagem de antenas de rádio julgaram a audiodescrição 

“satisfatória” dentro da proposta escala de Likert de satisfação, exceto LUIZ. Todos 
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depois de ouvir a audiodescrição tatearam uma maquete (Figura 31) em forma de 

antena de rádio em pequena escala, e sem exceção, disseram que o objeto era 

interessante e melhorava a compreensão do que foi ouvido. Sendo que LUIZ 

conseguiu entender o áudio da imagem somente a partir do contato manual com a 

réplica da torre construída previamente. É importante dizer que os alunos que já 

haviam tateado alguns objetos tridimensionais que remetiam à descrição da antena 

de rádio conheciam e lembravam da forma, mas não tinham menor noção de escala, 

ou seja, de sua amplitude. 

 

 

Figura 31 – Maquete da torre de transmissão de rádio referente à Questão 1 que se relacionava ao 
texto “Saiu na mídia” introdutório ao capítulo 11 do livro “Química” Martha Reis. 

 
Questão 2 

“- Escute a AD e solicite para construir o modelo (massa de modelar e 

miçangas) conforme o que foi ouvido. 

a) - Qual é a parte que representa a parte positiva (+)? 

    - Qual é a parte que representa a parte negativa (-)? 

b) - Sobre o que você representou: 

  - Que dimensões (tamanho) reais você imagina? 

  - Segundo a AD, este modelo é maciço ou fluido?” 

Os retornos dados pelos entrevistados são os que abaixo se apresentam: 

PEDRO:  

a) 

- “Prótons.” 

- “Elétrons.” 
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- “Não consigo dizer o tamanho do átomo. Não dá pra dizer porque ele é 

muito pequeno. As partículas sub-atômicas são minúsculas, menores ainda 

que o átomo.” 

b)  

- “Maciço. Não muito bem.” 

LUIZ: 

a) 

- “Prótons”. 

- “Elétrons”. 

- “Os átomos são bem pequenos, os elétrons menores ainda, mas dá pra ver 

com microscópio.” 

b) 

- “Fluido, sim.” 

MARIA: 

a) 

- “Prótons, a esfera é feita de prótons.” 

 - “Elétrons.” 

- “Inimaginavelmente pequenas, sendo as partículas menores. A presença de 

“núcleo”, a presença da eletrosfera e um espaço entre o núcleo e a 

eletrosfera.” 

b)  

- “Fluido, acho que reproduzi.” 

ANA: 

a) 

 - “Prótons.” 

 - “Elétrons.” 

- “O modelo não é visível a olho nu. Muito pequenos, menores que o átomo 

(se eles estão no interior do átomo, eles devem ser menores que o átomo 

logicamente), os prótons são mais abrangentes, maiores) e os elétrons 

menores (estão na eletrosfera).” 

b) 

- “Fluido, não-maciço, maciço seria a teoria da “bola de bilhar”. Sim, acho que 

reproduzi.” 
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Todos os alunos responderam de forma similar sobre o átomo de Thomson e 

suas subpartículas, sendo consideráveis algumas exceções em alguns detalhes tais 

como: PEDRO dizer que o modelo é maciço e não fluido como os demais. Além 

disso, todos os alunos acreditam ter conseguido reproduzir o modelo através do que 

construíram com a massinha e miçangas do que ouviram através da audiodescrição 

da imagem. Sendo que existiu na fala de PEDRO certa insegurança, pois acredita 

que não reproduziu de forma satisfatória o que foi ouvido. As representações 

construídas por cada aluno estão apresentadas na Figura 32 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 –  Representação do modelo atômico de Thomson construída pelos entrevistados com 
massa de modelar após audição sobre o assunto por: a) PEDRO; b) LUIZ; c) MARIA e d) ANA. 

 

Questão 3 

“Em função da AD sobre o modelo de Rutherford a AD conseguiu ilustrar o 

modelo? 

 

a)  

(  ) muito satisfatório 

(  ) satisfatório 

(  ) indiferente 

(  ) insatisfatório 

(  ) muito insatisfatório 

b) 

- Onde está localizado o núcleo? 

- Onde estão localizados os elétrons? 

 

a) b)  

c) d) 
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c) 

- Quais as diferenças deste modelo para o de Thomson?” 

Nessa questão os alunos desenvolveram essas respostas apresentadas: 

 
PEDRO:  

a)  

- “Muito insatisfatoriamente. A AD do experimento foi muito enrolada, muitos 

símbolos, mas a da imagem do modelo do átomo, não, foi melhor.” 

b) 

- “Centro.” 

- “Ao redor do núcleo (sistema planetário).” 

- “Para Thomson está tudo misturado e para Rutherford não chega a ser 

misturado, ele tem um formato diferente, ele se baseia no sistema solar (No 

modelo tátil parece uma “florzinha”).” 

c)  

- “O modelo tátil ajudou muito.” 

LUIZ: 

a)  

- “Muito satisfatória.” 

 b) 

 - “No centro.” 

 - “Em torno do núcleo (as bolinhas em torno).” 

- “O outro era redondo e esse é mais desenhadinho o núcleo está à vista e 

aqui está escondido. (Parece uma flor)” 

 c)  

- “Seria.” 

MARIA: 

a)  

- “Satisfatória.” 

b) 

 - “Centro do átomo.” 

 - “Eletrosfera, ao redor do núcleo.” 

- “A presença de núcleo, a presença de eletrosfera, espaço entre o núcleo.” 
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c)  

- “Conseguiria somente ouvindo.” 

ANA:  

a)  

- “Insatisfatoriamente.” 

 b) 

 - “No centro do átomo.” 

 - “Numa camada externa circundando o átomo.” 

- “Thomson descreve os elétrons dentro do átomos e Rutherford, os elétrons 

estão em camadas como o sistema planetário, cria as órbitas, os elétrons 

orbitando ao redor do núcleo.” 

c)  

- “Sim, porque o modelo do desenho parecido com o modelo tátil do IBC é 

parecida com o desenho, já a do experimento não, está muito confusa.” 

Na Questão 3, houve uma divisão entre os alunos, sendo que PEDRO e ANA 

julgaram “insatisfatória” e “muito insatisfatória” respectivamente as audiodescrições 

das figuras relacionadas com o “Modelo de Rutherford”. As falas desses dois alunos 

direcionavam-se a relatar que a audiodescrição da representação esquemática do 

experimento de Rutherford era “muito enrolada”, “embolada”, “muitos símbolos”, “não 

tinha nada que falar do Polônio”, “muita terminologia”, “pouco objetiva”. Já a 

audiodescrição que descreve o desenho representativo do átomo de Rutherford foi 

mais clara e se correlacionava com o modelo tátil já conhecido por todos eles, pois 

os usaram no Ensino Fundamental. LUIZ e MARIA são alunos muito mais auditivos, 

ou seja, eles adaptam-se muito bem ao universo audível. Têm o costume de ouvir 

mais do que tatear, inclusive o aluno LUIZ não gosta muito de usar o Braille, já o 

aluno MARIA é brailista e só faz provas em Braille. Cada aluno possui subjetivas 

diferenças em vários aspectos. Aqui, dizer que MARIA consegue entender bem o 

áudio das descrições e construir um modelo mental não quer dizer que vá utilizar e 

se adaptar ao outro tipo de modo, o tátil. Já LUIZ é realmente se identifica mais com 

o uso dos recursos em áudio, tecnologias, utiliza muito do computador para estudar, 

ler e fazer provas. Nesses dois casos, LUIZ e MARIA julgaram “muito satisfatórias” e 

“satisfatórias” respectivamente as audiodescrições que julgaram entender bem. 
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Nas questões teóricas acerca do conteúdo apresentado, os alunos não 

mostraram dificuldades de responder aos questionamentos propostos, porém 

PEDRO e LUIZ exibiram respostas ligadas ao obstáculo realista usando 

associações com imagens, comparações malfeitas, tais como: “sistema planetário”; 

“uma florzinha”; “Parece uma flor”. Esses tipos de paralelos realizados são metáforas 

pobres típicas dos obstáculos verbais. 

Questão 4 

a) “- Qual camada eletrônica mais estável? 

b) - Qual camada eletrônica menos estável? 

c) - Para que um elétron mude de uma camada para outra, o que deve 

ocorrer?” 

As seguintes respostas dos alunos entrevistados foram produzidas: 

PEDRO:  

a)   

 - “A mais interna, a primeira.” 

 - “A menos estável, é a terceira, a mais distante do núcleo.” 

 - “A transferência de energia.” 

 b)  

- ‘ “Never”! Nunca, o modelo tátil ajudou.’ 

LUIZ:  

a) 

 - “Mais interna.” 

 - “Mais externa.” 

 - “Ganhar energia.” 

b)  

- “Seria capaz, sim.” 

MARIA:  

a) 

- “A mais interna, de menor energia.” 

 - “A mais externa.” 

 - “Aumenta de energia.” 

b)  

- “Só ouvindo, eu conseguiria, mas o modelo ajudou. É melhor com modelo.”  
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ANA:  

a) 

 - “A mais próxima do núcleo.” 

 - “A mais distante do núcleo.” 

 - “A perda ou ganho de energia.” 

 b) 

- “Prefiro, nesse caso a AD. Ficou mais claro.” 

Nessa questão, os alunos usaram o mesmo estilo de modelo tátil que na 

anterior, mas em diferente tipo de representação atômica - a de Bohr. Esse modelo, 

analogamente ao exercício anterior foi oferecido após os alunos ouvirem a 

audiodescrição da ilustração da imagem. As questões teóricas propostas foram 

todas respondidas com muita facilidade por todos os alunos. Quanto ouvir somente 

o áudio e eles serem capazes de compreender a imagem: PEDRO exclama com 

convicção que nunca conseguiria somente através do áudio ouvido, o modelo tátil 

ajudou na sua compreensão. LUIZ diz que seria capaz somente com o áudio. 

MARIA disse que “ouvindo conseguiria, mas o modelo ajudou e é melhor com o 

modelo”. Já ANA relatou preferir, nesse caso, a audiodescrição, dizendo que para 

sua compreensão “ficou mais claro”. 

Em geral, os alunos exibiram perfis diferentes dos que denunciaram 

previamente em suas respostas na fase anterior em que foram caracterizados a 

partir dos seus conhecimentos sobre o capítulo 11 - “evolução dos modelos 

atômicos”. Como, por exemplo, ANA que demonstrava maior racionalismo ao 

construir um pensamento mais abstrato, por outro lado demonstrou em algumas 

questões se comportar ao usar modelos táteis de forma mais ingênua. Já LUIZ, que 

se mostrava superficial e inconsistente, preso ao realismo e muito concreto, com a 

audição dos textos e audiodescrições das imagens, construiu um modelo com 

massa de modelar (Figura 32) mais próximo ao que seria a representação do átomo 

de Thomson original. Os entrevistados PEDRO e MARIA oscilaram entre o realismo 

e o racionalismo mais empirista, mostrando mais maturidade em seu discurso do 

que na sondagem anteriormente executada. 

Mediante os obstáculos presentes, na apresentação de elementos do senso 

comum e nas imagens sedutoras que formaram que foi buscada a classificação 

efetuada. Como Bulcão (1981) analisou, os obstáculos epistemológicos são 
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efetuados entre o movimento dialético da transição de campos filosóficos do 

indivíduo. Então, por esse motivo, os perfis dos alunos entrevistados foram 

identificados a partir das resistências dialéticas que efetuaram ao elaborarem suas 

respostas. 

O professor, por sua vez, tem o dever, dentro de seus limites, de usar todos 

os elementos para que esse atraso diante da construção do conhecimento científico 

não ocorra. Para isso, recursos diversos devem ser utilizados para que isso possa 

acontecer no sentido mais elaborado e racional possível e serem apreendidos pelos, 

então educandos. 

Sendo assim, foram escolhidos recursos multimodais para averiguar a 

formação do conhecimento do aluno. Nessa etapa da avaliação dos alunos 

entrevistados, pode-se perceber que, em geral, apresentam principalmente 

obstáculos de natureza verbal e realista. Tal fato ocorre, por ser uma possível 

reprodução do que o material didático oferecido produz para essa construção 

epistemológica, pois nos livros ocorrem tais tipos de obstáculos. 

Os obstáculos realistas são mais evidenciados através de análises como da 

Questão 2, quando os alunos MARIA e ANA fazem um modelo em duas dimensões 

e não em três. Demonstram estar mais ligados ao modelo tátil. Visto isso, observa-

se que eles não conseguiram dialogar com a teoria que aprenderam no Ensino 

Médio. As imagens criadas ainda permanecem concretas. Toma-se, por exemplo, 

quando PEDRO classifica como “maciço” o modelo fluido de Thomson e quando se 

sente mais confortável utilizando a representação tátil. 

E os obstáculos verbais são detectados em vários pontos das respostas 

dadas pelos alunos. Pode-se destacar principalmente alguns dos exemplos mais 

explícitos do discurso dos entrevistados quando: PEDRO, na Questão 3, refere-se 

ao átomo lembrando da analogia com o “sistema planetário” e “sistema solar”; LUIZ 

prende-se à imagem de “bolinhas em torno do núcleo”, e acredita que a 

representação do modelo é um “desenho”; ANA, quando ao comparar o grau de 

fluidez da esfera de massa protônica do átomo de Thomson (que ele representou na 

massa de modelar em duas dimensões, plana), comparou com Dalton que lembrou 

de acordo com o famoso paralelo com “bolas de bilhar” e, ainda na Questão 3 

remete-se ao modelo como “sistema planetário”. 
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Mediante tais observações e análises, pode-se dizer sobre os perfis dos 

alunos que: 

 PEDRO é um aluno muito objetivo, direto, porém tem determinado conhecimento 

teórico. Não consegue ligar a teoria aos modelos representacionais que são 

propostos. Fica preso ao realismo, pois gosta de desenho geométrico e artes e 

acaba fazendo paralelos com as imagens representacionais. Lembra mais das 

analogias do que dos conceitos. Provavelmente memoriza conceitos e faz 

imagens mentais das representações de acordo com o que toca, quando 

possível. Por isso, para esse aluno é ruim o uso do recurso só de áudio e 

mesclar com os táteis e outros modos sensoriais auxilia sua compreensão. O 

perfil “concreto”, “não-abstrato”, “realista” e “ingênuo” é reforçado, porém com 

alguns desenvolvimentos da etapa da sondagem para as entrevistas, pois usou 

muito o tato e acabou mostrando mais conhecimento que no início do processo.  

 LUIZ é um aluno muito introvertido, calado, de baixa autoestima, bastante 

inseguro. Seu perfil inicialmente na sondagem era “concreto”, “não-abstrato”, 

“realista” e “ingênuo”, que não foi exatamente o que o aluno exibiu ao utilizar o 

tato e ligar o que ouviu com a sua capacidade de abstrair os modelos 

representando os átomos. Surpreendentemente, LUIZ se adequou mais aos 

áudios das imagens e dos textos. Por essa identificação muito grande com esse 

tipo de modo, respondeu bem às questões teóricas, exceto quando foi falado das 

torres de antenas de transmissão de rádio. Ele não conhecia a imagem, nunca 

havia tateado qualquer objeto ou maquete que fosse relacionado à forma de 

antenas de rádio, então essa audiodescrição foi ineficaz. Foi o aluno que mais se 

aproximou da representação do modelo de Thomson original, pois representou 

as miçangas imersas no interior da esfera, e usou um modelo em três 

dimensões. Portanto, o aluno demonstrou uma mudança de perfil nesse 

momento, dialetizando os seus conhecimentos antigos com novos, 

amadurecendo suas respostas. Nessa nova avaliação, parece que o aluno tem 

um perfil menos “concreto”, demonstrando certo grau de pensamento “abstrato”, 

um pouco mais “racionalista” e não tão “ingênuo” como antes se mostrou. 

 MARIA é um aluno muito ligado a esportes, atividades manuais, inicialmente 

demonstrando na sondagem perfil “concreto”, “não-abstrato”, “realista” e 

“ingênuo”, porém seu comportamento e reações perante a proposta de 
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mesclagem com as atividades envolvendo modelos táteis causou surpresas. Sua 

verbalização também é muito mais desenvolvida do que sua escrita, talvez por 

ser um aluno que recorre muito mais a mediadores em atividades como provas, 

exercícios dentre outras e não seja usuário de tecnologias assistivas. Usa 

máquina Perkins de escrita em Braille em suas provas quando não há 

mediadores no momento da avaliação no colégio e, assim seu desenvolvimento 

de suas respostas de sondagem tenham mostrado bem menos do que a 

capacidade do aluno. MARIA respondeu sem problemas as questões teóricas, 

não teve problemas maiores com a audição dos textos e audiodescrições, porém 

depôs melhorar sua compreensão com atividades e modelos táteis. Sendo 

assim, o perfil desse aluno é bem menos “concreto”, “não-abstrato”, “realista” e 

“ingênuo” do que foi detectado, por essa falta de destreza com o DOSVOX e não 

gostar muito de usar o computador, mas não seria classificado com um aluno 

mais racional e abstrato, ele seria intermediário entre as classificações adotadas. 

 ANA por sua vez, apesar de teoricamente muito interessada, demonstrar 

pesquisar mais os assuntos estudados, ser um indivíduo de rebuscamento 

linguístico e desenvoltura oral, não demonstrou em alguns momentos realizar 

associações entre os conceitos teóricos que compreende com os modelos 

representacionais. Foi o único que construiu o modelo atômico de Thomson em 

duas dimensões com as miçangas colocadas superficialmente sobre uma das 

faces visíveis, como poderia ser sentido em um modelo tátil de termoplástico. 

Talvez, por ser um aluno que prefere e defende que os modelos táteis sejam os 

ideais e são mais eficientes para ilustrar para os cegos imagens didáticas, 

principalmente da química, esse aluno tenha reproduzido o que está 

acostumado, com o plano, com as duas dimensões. Mas seu perfil pode ainda 

ser qualificado como o que foi colocado na sondagem, tão realista e concreto 

quanto os demais colegas. 
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5.4 Produto final 

 O “Química Acessível” foi definido em plataforma digital desde 04 de 

setembro de 2016, na forma de perfis das seguintes redes sociais: blog (Wordpress); 

página e grupo de discussão (Facebook). Porém suas atividades se intensificaram 

com a postagem da apresentação do blog construído, em 14 de março de 2017. 

O blog situado no endereço: http://quimicacessivel.wordpress.com/ 

(Figura 33 a), além de conter os textos produzidos para debate em forma de 

enquetes, também centraliza indicações de sites importantes, bem como o 

direcionamento para os outros perfis utilizados no Facebook.  

Cada postagem publicada é sincronizada com as demais mídias de 

divulgação, tal como a página do Facebook localizada em: 

http://facebook.com/quimicacessivel/ (Figura 33 b).  

As postagens que são compartilhadas na página do Facebook são postadas 

também no grupo de discussão que é encontrado no seguinte endereço: 

https://www.facebook.com/groups/quimicacessivel/ (Figura 33 c), onde era 

esperado o debate sobre o que foi publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Parte da amostra dos resultados apresentados através das capturas de tela: a) do blog 

do produto final; b) da página do Facebook do produto final; c) do grupo de discussão fechado no 

Facebook do produto final. 

 

Até 04/07/2017, registraram-se no Wordpress, 2068 hits (“cenários”). Sendo 

que 1067 deles são considerados “visitantes” e 4 “seguidores”. 8 “postagens” foram 

realizadas e 12 leitores postaram como retorno desses conteúdos 24 “comentários” 

(Figura 34). 

 

  

 

c) 

a) b) 
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Figura 34 – Amostra de resultados por captura de tela do painel de administração do blog no 

Wordpress do produto final. 

 

Na página do Facebook, foram constatadas 1161 “curtidas”, 1170 

“seguimentos” do conteúdo e 4946 “de alcance registrado na última semana” 

(Figura 35).  

 

 

Figura 35 – Amostra de resultados por captura de tela das principais estatísticas da página do 

Facebook do produto final. 

 

No grupo de discussão fechado, preferencialmente para profissionais da 

educação em química, licenciandos e ex-licenciandos, 1046 “membros” assinaram o 

conteúdo do grupo. Sendo 160 novos integrantes só nos últimos 7 dias. Dentre esse 

contingente de participações dos integrantes, vários deles construíram debates 

importantes e relevantes para o desenvolvimento do tema da pesquisa de campo 

efetuada (Figura 36). 
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Figura 36 – Captura de tela das principais estatísticas do grupo fechado de discussão no Facebook 

do produto final. 

 

Das 8 postagens do blog que foram sincronizadas com os demais perfis das 

redes sociais utilizadas, 4 foram diretamente relacionadas à atividade de pesquisa 

de campo. A entrevista realizada com os alunos totalmente cegos escolhidos para 

análise de suas respostas reproduzindo em parte alguns exercícios semelhantes aos 

feitos anteriormente foram teor dessas 4 postagens relacionadas à pesquisa. Das 4, 

2 postagens do blog eram sobre o exercício proposto aos leitores e as outras 2 

posteriores com comentários teóricos acerca da postagem que propunha uma 

enquete em resposta ao exercício pedido. As 3 demais postagens foram conteúdos 

interessantes ao público-alvo, tais como entrevistas e notícias sobre audiodescrição, 

livros didáticos e outros assuntos correlatos. 

A postagem fixada desse blog é uma breve descrição do projeto do mestrado, 

do produto final e a apresentação da autora da pesquisa. 

A primeira postagem (APÊNDICE E), realizada em 14/03/2017, intitulada 

“Analisando uma audiodescrição: 1ª problematização”; lançou uma enquete sobre a 

audiodescrição do símbolo do átomo de Bário desenhado por Dalton. A enquete 

propunha 4 alternativas de desenhar a proposta da audiodescrição inserida em um 

player na postagem. A última alternativa propunha que todas pudessem ser 

representações possíveis, como é mostrado na Figura 37: 
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Figura 37 – Captura de tela da enquete da primeira postagem sobre exercício proposto com 

o átomo de Bário desenhado por Dalton. 

 
A enquete proposta na primeira postagem mostrou que a audiodescrição é 

insatisfatória, pois a maior parte dos participantes (47,22%) optou pela proposta 4 e 

nenhum dos participantes (0%) escolheu a proposta que apresentava a 

representação correta do símbolo de Bário colocado no livro, a proposta 3. 

Essa postagem obteve um total de 262 curtidas e 8 comentários até a 

presente data, o que significa um bom resultado e destacam-se os principais 

comentários, tais como: 

Comentarista 1: “Considero. A audiodescrição insatifatória ,por exemplo, os 

6 traços serão na lateral interna ou externa do circulo??? E. Por ai vai…” (sic) 

Comentarista 2: “Sua área de pesquisa é muito interessante, de relevância 

inestimável. Muito interessante a forma como vc nos conduziu à problemática. Que 

bom que existem as ADs! E esses apontamentos decorrentes dessas análises 

certamente irão contribuir para a melhoria desse recurso tão importante. Parabéns 

pelo trabalho!” (sic) 

Comentarista 3: “Achou que a AD é muito válida no ensino de deficientes 

visuais, mas no exercício proposto houve omissão de detalhes importantes para que 

o aluno pudesse formar uma imagem satisfatória e definitiva do objeto de estudo.” 

(sic) 
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A postagem em questão quando sincronizada na página do facebook, gerou a 

seguinte estatística: 7 pessoas curtiram, 4 compartilhamentos e 522 foram 

alcançadas (Figura 38). 

 

 

Figura 38 - Estatísticas da primeira postagem da postagem do blog sincronizada com a página de 
Facebook. 

 

 Quando essa mesma postagem foi compartilhada ao mesmo tempo no grupo 

de discussão fechado as estatísticas por lá foram as seguintes: 3 curtidas, 1 

compartilhamento e 72 comentários. A discussão girou em torno da importância e o 

papel da audiodescrição no ensino de química e nos possíveis obstáculos 

epistemológicos de Bachelard que poderiam ser encontrados. Muitos debatedores 

trouxeram as mesmas dificuldades de estudantes com algum tipo de deficiência 

visual. Duas das comentaristas, inclusive, foram alunas de licenciatura em química e 

possuíam experiências, relatos e críticas muito construtivas para a discussão que se 

estabeleceu. 

Após tal discussão, elaborou-se uma postagem no dia 17/03/2017 

(APÊNDICE F), onde o conteúdo seria a divulgação da noção de obstáculos 

epistemológicos segundo Bachelard. O assunto foi abordado, pois havia sido 

comentado nas discussões do grupo fechado e por ser o referencial teórico e 

principal ferramenta usada nas análises das imagens e suas audiodescrições nessa 

pesquisa (Figura 39). Essa postagem conseguiu atingir no blog: 143 visualizações, 

1 curtida e 1 comentário. Na página do Facebook: 4 curtidas, 8 comentários, 5 

compartilhamentos e 415 pessoas alcançadas. No grupo de discussão fechado 

foram atingidas: 4 curtidas e 12 comentários. Nessa postagem as discussões foram 

mais sucintas e se detiveram a algumas constatações e discussões sobre os 

possíveis obstáculos epistemológicos, principalmente de materiais táteis em 2D para 

um pensamento mais abstrato em 3D. A discussão também levantou se a audição 
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seria melhor que o tato, nesse caso, pois não deteria o aluno com deficiência visual 

somente ao concreto ligado ao sentido do tato. Por isso, discutiu-se um pouco sobre 

o realismo do cego e do vidente. 

 

 

Figura 39 - Estatísticas da postagem sobre “Obstáculos epistemológicos de Bachelard” na página do 

Facebook. 

 

 Na postagem da segunda proposta de enquete ligada à audiodescrição 

(APÊNDICE G), o resultado obtido foi bem interessante. Essa publicação foi postada 

dia 22/03/2017. As estatísticas no blog foram de 347 curtidas, 1 curtida e 14 

comentários; na página do Facebook foram 135 curtidas, 21 comentários, 237 

compartilhamentos e 26.462 pessoas alcançadas; e no grupo fechado de discussão 

2 curtidas (Figura 40). 

 

 

Figura 40 - Estatísticas da postagem da 2ª enquete proposta para exercício com os leitores do blog 
no Facebook. 

 

Os comentários dessa postagem se concentraram no blog e página do 

Facebook e foram acerca da qualidade da audiodescrição e do sentido do 

significado da palavra “incrustada” em relação ao entendimento do aluno quanto ao 

modelo mencionado. Alguns exemplos podem ser destacados a seguir:  
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No Facebook 

Comentarista 1: “boa noite, super importante essa pesquisa. química foi e 

ainda é uma grande dificuldade para mim. achei bem interessante a audiodescrição 

e me deu uma noção de um átomo. entrei no blog pela primeira vez e depois de ter 

ouvido a audiodescrição tentei resolver a questão, mas só me aparece imagens sem 

audiodescrição. sou cego total. (...)de nada. nós cegos que ganhamos com uma 

pesquisa dessa. espero ajudar e também sanar algumas dúvidas de química. srsrs 

parabéns” (sic) 

No Blog 

Comentarista 2: “A AD ficou bem fácil de entender. A palavra encrostada (na 

superfície) e circular deu bem para entender o modelo proposto. Foi a 4.” (sic) 

Comentarista 3: “Nenhum desses modelos descreve bem, todos passam a 

ideia do átomo ser maciço com os elétrons “jogados” na superfície, estando em 

desacordo com a áudio descrição.” (sic) 

Comentarista 4: “Bom, meu ponto de vista, após ouvir a audiodescrição 

algumas vezes, cheguei a conclusão de que o modelo que mais se aproxima do 

Modelo de Thomson é a primeira proposta, pois uma vez que este é um composto 

de massa positiva e as pequenas bolinhas que representam os elétrons negativos, 

sendo o átomo, dessa forma neutro. E mediante a proposta de número 1 fica 

evidente que o átomo é divisível, ao contrário do que os pensadores gregos antigos 

e o próprio John Dalton. Entretanto a palavra encrustada, passa a confirmar o meu 

ponto de vista, pois uma vez que os eletróns e os cátions, presentes no núcleo, 

estão fortemente grudados, impedindo que o mesmo entre em contato com a 

eletrosfera. 

Atenciosamente!!! IFMT – Rondonópolis” (sic) 

 

 Já o resultado da enquete promovida foi que os participantes elegeram a 

proposta 4 (56,25%) a mais próxima ao que seria a representação do modelo de 

Thomson, ou seja, a construção com a massa de modelar na fotografia dessa 

proposta seria a mais aceita pelos leitores do blog que participaram do exercício. Em 

seguida, os participantes de quase a soma de todas as outras alternativas juntas 

(20,83%) acreditaram que nenhuma das representações propostas nas fotografias 

são satisfatórias para tal representação. E a fotografia da proposta 3 que se 

acreditava ser a mais próxima do modelo original do atomista ficou somente com 
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12,5% das participações. As representações bidimensionais foram muito pouco 

votadas, somando um pouco mais de 10% das escolhas dos participantes 

envolvidos nessa dinâmica. 

 Logo que concluídas as discussões, foi publicado no blog um conteúdo 

teórico (APÊNDICE H) esclarecendo alguns equívocos conceituais detectados nas 

falas dos participantes. Isso demonstra a fragilidade da abordagem histórico-

científica sobre o tema no Ensino Médio e no Ensino Superior. Lembrando que os 

participantes declararam-se professores formados, em formação e ex-alunos de 

cursos de licenciatura. Essa postagem de 22/04/2017 alcançou 167 visualizações, 1 

curtida e 2 comentários e no blog: 27 curtidas, 5 comentários, 11 compartilhamentos 

e 832 pessoas foram alcançadas na página do Facebook; e 7 curtidas e 7 

comentários no grupo de discussão fechado (Figura 41). 

 

 

Figura 41 - Estatísticas da postagem sobre a teoria ligada ao modelo de Thomson na página do 

Facebook. 

 

Os comentários em todos os 3 perfis de redes sociais tanto pública quanto 

reservadamente foram bastante elogiosos acerca dos esclarecimentos históricos 

que o conteúdo da postagem traz. Muitos participantes depuseram não conhecer os 

fatos ali colocados, como por exemplo: a popularização da metáfora com “pudim de 

passas” ser uma tradução ruim do nome da sobremesa inglesa a que o modelo foi 

comparado metaforicamente, o “plumpudding” que nunca foi usado por Thomson em 

suas conferências e sua fala no seu discurso da premiação do seu Nobel em 1904 

sobre a descoberta do elétron. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nunca se deve engatinhar quando o impulso é 

voar. 

Helen Keller 

O uso do livro didático tem sido criticado por conter erros conceituais. A 

evolução desses conteúdos tem sido lenta. Esse tipo de literatura didática tem 

apresentado uma pequena melhora na linguagem e no cuidado com o uso de 

imagens que remetam a animismos, como em décadas anteriores era percebido, 

vulgarizando e obstaculizando o conhecimento científico. 

O texto do livro estudado nessa pesquisa possui uma abordagem mais 

histórica e acreditava-se que os obstáculos pudessem ser contornados. Isso tende a 

não ocorrer em diversos livros mais conteudistas e esquemáticos que contêm 

imagens inadequadas e metáforas pobres, pois reforçam os obstáculos 

epistemológicos. 

A maior preocupação desse trabalho foi com a qualidade dos roteiros de 

audiodescrições das imagens que ilustram livros de química utilizados por alunos 

cegos no Ensino Médio. O processo de mediação através da audiodescrição tanto 

pode ser um facilitador como pode vir a causar dificuldades sérias para o aluno com 

deficiência visual. Utilizou-se a versão audível de um desses livros didáticos e 

constatou-se que a baixa qualidade desse material pode criar obstáculos à 

construção do conhecimento. 

Sobre os estudos teóricos realizados, na análise do capítulo 7, as figuras mais 

simples não ofereceram, via de regra, os obstáculos epistemológicos que se 

esperariam, porém quando a complexidade das imagens era maior, o áudio ouvido 

poderia não gerar exatamente a imagem a que ele correspondia, reforçando tal 

obstáculo. Pode-se destacar ainda que algumas imagens fortalecem o realismo para 

os alunos videntes e outras o obstáculo da generalização prematura, tanto para 

videntes como para deficientes visuais, dificultando a evolução do seu pensamento 

científico. No caso dos deficientes visuais, no capítulo 7, tomando como exemplo o 

modelo de Dalton como uma esfera, não remeteu a muitos problemas em termos de 

obstáculos, apenas o realismo com relação às dimensões desta esfera, mas as 

audiodescrições fugiram disto.  

Sob o ponto de vista de Bachelard, como foi visto teoricamente no estudo da 

noção dos obstáculos epistemológicos, detectou-se na análise de imagens e suas 
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descrições no capítulo 11 que muitos roteiros são insatisfatórios quanto à qualidade 

da formação de imagens mentais por parte do aluno cego e a sua contextualização 

dentro dos temas estudados na química. Assim, esse tipo de problema pode vir a 

causar desde erros conceituais e obstáculos em sua maioria verbais e realistas. O 

problema para esses jovens cegos pode ser a apresentação do realismo do vidente 

ao cego e a concepção do concreto em paralelo ao que se pretende idealizar 

mentalmente. 

A formação do obstáculo realista advém do baixo poder de abstração do 

aluno do Ensino Médio. O adolescente, nessa fase, geralmente não atinge 

determinadas abstrações e nem tão pouco faz correlações lógicas e de 

pensamentos nos campos filosóficos. O entendimento de assuntos como a 

“evolução modelos atômicos” precisariam da abstração do alunado. Essa limitação 

alia-se, quanto aos alunos cegos, ao uso excessivo de modelos táteis (2D) no 

Ensino Fundamental, o que dificulta ao aluno a ter uma visão estéreo-espacial (3D) 

no Ensino Médio. A construção tátil de objetos para o cego em 2D é cultural. Mas 

naturalmente sua percepção de mundo é em 3D. As pessoas com deficiência visual 

são submetidas à orientação do vidente no Ensino Fundamental. (SILVA, 2015) 

Já no caso do reforço do obstáculo verbal, muito supostamente é ligado às 

analogias do capítulo 11. Essas analogias são tocadas também no material didático 

acessível, mais especificamente nas legendas transcritas do livro texto, porém com 

maior profundidade e dando os referenciais teóricos e explicações possíveis (mesmo 

resumidamente, longe ainda do ideal e com alguns erros e simplificações). 

Os resultados da entrevista realizada apontam que o material é pouco 

satisfatório. Parte das perguntas do questionário e atividades foram compreendidas, 

mas na fala dos alunos entrevistados foi relatado que os recursos táteis usados 

ajudaram muito ao seu entendimento. Os problemas técnicos e erros conceituais 

comprometeram a compreensão de grande parte da entrevista e os alunos 

reclamaram por não entender o que estavam ouvindo. 

Essa pesquisa também aponta que em sintonia com Silva (2015), cada aluno 

possuí uma maneira individual de formar seu conhecimento. No caso dos cegos, a 

compensação realizada é feita por caminhos desconhecidos pelos professores 

normalmente. Só se consegue vislumbrar a modalidade preferencial que os alunos 

se adaptam com pesquisa constante e com o convívio durante o seu aprendizado 
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(Vygotsky, 1997). É preciso que o professor desenvolva atividades inclusivas, além 

de um contato mais próximo causando então, um maior conhecimento dos saberes e 

habilidades do seu alunado. Assim, além de conhecer melhor o seu aluno, é 

possível estabelecer o seu perfil para desenvolver atividades pedagógicas realmente 

efetivas (MANTOAN, 2004). 

Com respeito aos resultados obtidos no produto final foram satisfatórios e, 

inclusive superaram as expectativas em sua abrangência e retornos dos 

participantes nos perfis de redes sociais construídas, produzindo debates sobre as 

questões envolvidas nessa pesquisa. A ferramenta das redes sociais mostrou-se um 

excelente meio de comunicação e troca entre professores e alunos de licenciatura, 

onde o debate é livre e permitido. O bom uso desses tipos de mídia pode fazer com 

que a comunidade dos professores de química evolua para desenvolver novas 

metodologias e instrumentos de uso em sala de aula, principalmente no que diz 

respeito à educação inclusiva e especial que necessitam dessa prática constante. 
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