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Introdução
No decorrer de sua dissertação PASSINATO (2017), com o objeti-
vo de discutir a qualidade5 de livros textos para estudantes cegos, 
realizou a análise das audiodescrições e imagens dos capítulos 7 e 
11, do volume 1 do livro “Química” de Martha Reis (versão audí-
vel), um dos títulos do PNLD 2015 (Programa Nacional do Livro 
Didático de 2015). Deve-se ressaltar que estes capítulos abordam 
o tema “evolução dos modelos atômicos”, importante base concei-
tual para a construção do conhecimento químico.

Após esta análise, a autora partiu para pesquisa com estudantes 
totalmente cegos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Pedro 
II (CPII) que frequentavam o NAPNE (Núcleo de Atendimento a 
Pessoas com Necessidades Especiais) daquela unidade de ensino. 
Lá foram realizadas entrevistas que apresentaram resultados que 
poderiam servir de material para alimentar debates com a comu-

5 A autora avaliou a qualidade sob o ponto de vista da epistemologia de Gaston 
Bachelard, principalmente utilizando a noção de “obstáculos epistemológicos” 
(BACHELARD, 2013).
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nidade do Ensino de Química, que motivaram a criação de dife-
rentes mídias sociais (blog, fanpage e grupo de discussão) como 
uma forma de estender estes resultados e ampliar o diálogo com 
outros professores, licenciandos e interessados no ensino de ciên-
cias, trazendo para discussão enquetes, fundamentações teóricas, 
resultados das entrevistas realizadas no NAPNE, etc.

O presente capítulo trata da apresentação destas mídias sociais 
criadas no contexto da dissertação de PASSINATO (2017). São re-
latados os principais debates, conversas e interações com a comu-
nidade participante. 

Fundamentação teórica
Todas as etapas (análise teórica dos capítulos 7 e 11; entrevistas 
com alunos cegos do CPII; e construção dos debates nas mídias 
sociais construídas) do trabalho de PASSINATO (2017) estive-
ram fundamentadas na epistemologia de Gaston Bachelard (1864-
1962).

A partir de sua noção de obstáculo epistemológico, Bachelard 
(1996) propõe que “o ato de conhecer dá-se contra um conheci-
mento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos [...]” 
(p. 17). Entre os obstáculos epistemológicos identificados pelo au-
tor, estão a experiência primeira, a generalização prematura, o ver-
balismo, o substancialismo, o animismo, o realismo entre outros. 
Eles podem ser polimórficos, ou seja, podem acontecer em pares 
ou aglutinados (BULCÃO, 1981).

Muitos são os trabalhos que utilizaram a epistemologia de Ba-
chelard para analisar a qualidade de livros didáticos (LEITE et al., 
2016; LOPES, 1992, 1993a e b, 1996 e 2007). Dentre os obstáculos 
mais presentes pode-se citar o verbal, o realista, substancialista e 
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animista. Sendo os dois primeiros de especial importância no de-
correr deste capítulo.

O obstáculo verbal está relacionado à dificuldade na elabora-
ção de discursos, pois, em geral, a formação do conhecimento é 
mais rápida do que a construção da linguagem. Assim, é frequen-
te a utilização de esquemas, imagens, analogias e metáforas que 
podem dificultar o entendimento e a construção do conhecimento 
científico (LOPES, 2007).

O realismo é considerado por Bachelard a “única filosofia ina-
ta, aquela que orienta o pensamento do senso comum, sendo capaz 
de constituir a ciência do geral, do superficial. O realista super-
valoriza suas impressões tácteis e visuais [...]. A razão do realista 
não encontra espaço para se aplicar, pois todo o seu ser resiste à 
abstração” (LOPES, 2007. p. 149).

Metodologia
Como comentado, as mídias sociais apresentadas neste trabalho 
foram construídas no contexto da dissertação de mestrado, desen-
volvida no Programa de Pós-graduação em Ensino de Química 
(IQ-UFRJ), intitulada “Análise de Imagens Audiodescritas em um 
Livro Didático: um Olhar da Epistemologia de Gaston Bachelard 
no Ensino de Química para Cegos” (PASSINATO, 2017). Este 
trabalho foi demarcado por três momentos: os “estudos teóricos”, 
compreendendo a análise dos capítulos 7 e 11 do volume 1 do livro 
“Química” de Martha Reis; a “pesquisa de campo” que envolveu 
a participação de alunos totalmente cegos atendidos pelo NAPNE 
do CPII, unidade São Cristóvão (Rio de Janeiro, RJ); e a criação e 
construção das mídias sociais, com o objetivo de ampliar e apro-
fundar o diálogo sobre o tema em estudo, alcançando um público 
maior. 
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A rede social formada foi constituída por um blog (http://qui-
micacessivel.wordpress.com) e perfis de Facebook possuindo uma 
Fanpage e um Grupo de Discussão, esse preferencialmente desti-
nado ao público interessado pelo Ensino de Química.

Figura 1 – Logomarca criada por Patrícia Silva de Jesus para 
a mídia social “Química Acessível”.

Em março de 2017 foram iniciados os trabalhos na platafor-
ma digital “Química Acessível” (Figura 1), que envolveu a criação 
de enquetes sobre o tema da audiodescrição, abordagens sobre a 
epistemologia de Bachelard, e também sobre aspectos históricos 
abordando o assunto “evolução dos modelos atômicos”, conforme 
descrito abaixo:

 “Analisando uma audiodescrição: 1ª problematização” - onde 
se apresentou um texto introdutório, em sequência a audiodescri-
ção da imagem do símbolo do Bário proposto por Dalton (Figura 
2a), contido no capítulo 7 (p. 99) de Reis (2014) e uma enquete 
onde os participantes poderiam escolher entre 4 possíveis imagens 
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que melhor representasse a informação contida na audiodescrição 
(Figura 2b). Finalmente foi disponibilizado o trabalho de PASSI-
NATO et al. (2016) como referência para aprofundar a discussão.

Figura 2 - Roteiro da audiodescrição sobre o símbolo do 
átomo de Bário (em destaque) como proposto por Dalton (a); 
Propostas empregadas na 1ª enquete buscando representar a 

audiodescrição sobre símbolo de Dalton do átomo de Bário (b).

“Falando um pouco de obstáculos epistemológicos de Bache-
lard” - foi elaborada com intuito de embasar as discussões com 
respeito ao referencial teórico utilizado nas análises.
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“Analisando a audiodescrição sobre o modelo de Thomson – 2ª 
problematização” - foi constituída por um texto histórico introdutório, 
um player com a audiodescrição de uma imagem representando o mo-
delo de Thomson (Figura 3a), presente no capítulo 11 (p. 166) de Reis 
(2014) e, mais uma vez, uma enquete onde os participantes poderiam 
escolher entre 4 possíveis imagens do modelo atômico de Thomson 
(Figura 3b), construídas com massa de modelar e miçangas, que me-
lhor representasse a informação contida na audiodescrição.

Figura 3 - Roteiro da audiodescrição sobre o modelo de 
Thomson. (a); Propostas empregadas na 2ª enquete buscando 

representar a audiodescrição do modelo de Thomson (b).
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“Modelo Atômico de Thomson: notas teóricas, históricas e 
análises” - discutiu-se as respostas obtidas frente aos estudos teó-
ricos realizados sobre o modelo atômico anteriormente trabalhado. 
A discussão foi de caráter qualitativo, onde se fez uma análise das 
respostas de cada participante perante as questões colocadas.

Resultados e discussão
Com relação ao alcance das mídias construídas pode-se dizer 
que até 05/12/2017, registraram-se no blog, 4440 hits (“cená-
rios”). Sendo que 2239 deles são considerados “visitantes” e 
7 “seguidores”. 37 “postagens” foram realizadas e 13 leitores 
postaram como retorno desses conteúdos 32 “comentários”. 
Na Fanpage, foram constatadas 1948 “curtidas”, 1969 “segui-
mentos” do conteúdo e 4251 pessoas “de alcance registrado 
na última semana”, no período de 28 dias de novembro/dezem-
bro 2017, 11419 pessoas foram consideradas como “alcance 
total” atingido. No Grupo de Discussão, também até a mesma 
data, 1462 “membros” assinaram o conteúdo do perfil. Dentre 
os integrantes, vários deles construíram debates relevantes para 
o desenvolvimento do tema da pesquisa, os quais serão mais 
aprofundados a seguir. Foi interessante utilizar as plataformas 
digitais apresentadas neste capítulo por conta do fácil alcance e 
resposta dos participantes. Os resultados mostrados podem ser 
considerados como uma caracterização de que o produto final 
foi criado, utilizado e testado no período da pesquisa realizada 
no mestrado de PASSINATO, 2017.

Com respeito à qualidade dos resultados foram feitas algumas 
análises das respostas e comentários dos participantes. Esses co-
mentários foram produzidos mediante proposições postadas no 
blog e sincronizadas nos demais perfis do Facebook.
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A enquete criada em “Analisando uma audiodescrição: 1ª 
problematização” mostrou que a audiodescrição pode ser insatis-
fatória, pois a maior parte dos participantes (47,22%) optou pela 
proposta 4 e nenhum dos participantes escolheu a proposta que 
apresentava a representação da imagem colocada no livro, a pro-
posta 3. Tal fato ocorreu pela falta dos detalhes necessários para 
que a imagem mental correta da ilustração do livro fosse idealizada 
pelos participantes. Alguns exemplos de comentários apresentados 
pelos participantes mostram bem isso:

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: Achou que a AD é muito válida no ensino de 
deficientes visuais, mas no exercício proposto houve omissão de 
detalhes importantes para que o estudante pudesse formar uma 
imagem satisfatória e definitiva do objeto de estudo. (sic) 

(Transcrições de alguns comentários do Blog - “Química 
Acessível”: Analisando uma audiodescrição: 1ª problematização; 
postagem de 14/03/2017).

Na Fanpage, só houve comentários elogiosos ao projeto. Já 
quando a enquete foi compartilhada no Grupo de Discussão o 
debate girou em torno da importância e do papel da audiodescri-
ção no Ensino de Química. Pelo mesmo motivo anteriormente 
apresentado, os participantes não conseguiram construir a ima-
gem mental da ilustração do livro didático. Contudo os debate-
dores/participantes apresentaram algumas dificuldades no en-
tendimento da audiodescrição. Exemplos dessa participação são 
apresentados abaixo:
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Comentarista 1: Votei na opcao 2, pois, em se tratando de um 
circulo -e nao de circunferencia- entendi q o que foi chamado de 
laterais seria a parte externa dele. Ate ai, ok. Mas a descricao nao 
deixou clara como seriam esses tracos. Qual o nivel de inclinacao 
deles em relacao a linha da circunferencia? Todos os tracos teriam 
o mesmo tamanho e direcao? Ou seja, a falha ficou na questao de 
como seriam os tracos. (sic)

 (Transcrição de comentário do Grupo de Discussão - “Quími-
ca Acessível”: Analisando uma audiodescrição: 1ª problematiza-
ção; publicação realizada em março, 2017).

Em seguida, “Falando um pouco de obstáculos epistemológi-
cos de Bachelard” foi abordado, pois o assunto havia sido comen-
tado no Grupo de Discussão. Nos 3 perfis, as participações foram 
mais sucintas e detiveram-se à discussão do uso de materiais táteis 
para compreensão de representações tridimensionais. Levantou-se a 
questão de que a audição poderia ser mais adequada do que o tato, 
pois não deteria o estudante somente ao concreto. Discutiu-se ainda 
sobre o realismo do cego e do vidente. Apesar de ter atingido mais 
ao público do Grupo de Discussão e ter se concentrado em poucos 
debatedores, esse diálogo trouxe para o público-alvo uma discussão 
de muita qualidade. Questões culturais, alfabetização e letramento 
científico em Braille, a ligação ao mundo real através do tato e as 
dificuldades do estudante com deficiência visual com respeito ao 
mundo tridimensional foram levadas em consideração. Depoimen-
tos e respostas às provocações demonstraram que possivelmente o 
realismo do vidente quando se realiza uma mediação através do ma-
terial bidimensional pode ser interferente na formação das imagens 
mentais para o estudante cego. Para esses estudantes, essas são as 
dificuldades e os problemas mais críticos enfrentados da constru-
ção de representações e modelos da química (SILVA, 2015). Como 
exemplos das participações, pode-se apresentar:
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Comentarista 1: Acredito que tb seria interessante a utiliza-
ção do braille conjuntamente ou a forma espacial apenas a audio-
descricao acho um pouco vago pois muitos DVD tem dificuldade 
na relação com formas geométricas e espacialidade. (sic)

Comentarista 2: Mmmm, mas acho q ela quis dizer que o 
braille e os modelos em 3d seriam recursos complementares, que , 
juntos, e somados a audiodescricao, ajudariam na aprendizagem! 
(sic)

(Transcrições de alguns comentários do Grupo de Discussão 
do Facebook - “Química Acessível”: Falando um pouco de obstá-
culos epistemológicos de Bachelard, discussão realizada em mar-
ço de 2017).

Em “Analisando a audiodescrição sobre o modelo de Thomson 
– 2ª problematização”, os comentários concentraram-se no blog 
e Grupo de Discussão. O debate foi acerca da qualidade da au-
diodescrição e do sentido do significado da palavra “incrustada”. 
Alguns exemplos podem ser destacados adiante:

Comentarista 1: A AD ficou bem fácil de entender. A palavra 
encrostada (na superfície) e circular deu bem para entender o mo-
delo proposto. Foi a 4. (sic)

Comentarista 2: 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)

(Transcrições de alguns comentários do Blog - “Química Aces-
sível”: Analisando a audiodescrição sobre o modelo de Thomson 
– 2ª problematização; postagem de 22/03/2017).
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Como resultado da enquete promovida, os participantes ele-
geram a proposta 4 (56,25%) a mais próxima do que seria a re-
presentação do modelo atômico de Thomson. Em seguida, a soma 
das outras alternativas (20,83%) acreditara que “nenhuma das re-
presentações são satisfatórias”. E a proposta 3, mais aproximada 
do modelo original ficou somente com 12,5% das participações. 
As representações bidimensionais foram pouco votadas, somando 
algo mais de 10%.

Nessa discussão o uso da palavra “incrustada” foi destacado 
(grafada errada no roteiro da audiodescrição). Que quer dizer “gru-
dada fortemente” ou “cravada”. O uso de um termo como esse, 
que possuí diversos significados não é bem visto pelos audiodescri-
tores, pois não remete a uma imagem mental exata (SILVA, 2015). 
No Grupo de Discussão, observou-se nos comentários que:

Comentarista 1: Eu achei que a áudio descrição era rápida, 
pq em algumas partes exigia mais tempo para imaginar, fazer a 
ligação de uma informação com a outra que foi dada, mas qdo a 
mente começava a trabalhar já vinha outra informação. E ele des-
creveu bem se fosse mais lento. Só que o modelo do pudim de pas-
sas está defasado, até pq aqui no Brasil têm-se o costume de fazer 
um pudim em uma forma que o deixa com um buraco no meio. (sic)

Comentarista 2: Parcialmente. As representações não de-
monstram o que foi relatado na áudio descrição. Marquei a última, 
mas se tivessem outras representações seria melhor. (sic)

(Transcrições de alguns comentários do Grupo de Discussão 
do Facebook - “Química Acessível”: Analisando a audiodescrição 
sobre o modelo de Thomson – 2ª problematização; debate realiza-
do em março de 2017).
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A postagem “Modelo Atômico de Thomson: notas teóri-
cas, históricas e análises” trouxe aos participantes da rede so-
cial “Química Acessível” esclarecimentos de alguns equívocos 
conceituais detectados nas falas analisadas no debate anterior 
(PASSINATO, 2017). Os comentários produzidos foram bastante 
elogiosos acerca dos esclarecimentos históricos que o conteúdo 
postado mostrou. Muitos participantes depuseram não conhecer 
os fatos ali colocados.

A ideia inicial das mídias sociais desenvolvidas por PASSI-
NATO (2017), apresentadas e discutidas aqui, foi de envolver a 
comunidade de ensino de química e ciências com as questões da 
audiodescrição, iniciando-se um debate amparado na epistemolo-
gia de Bachelard, sempre em preocupação com a qualidade das 
audiodescrições no que tange a presença de obstáculos episte-
mológicos. O caminho percorrido iniciou com um exemplo da 
audiodescrição de uma figura simples, o símbolo de Dalton para 
o átomo de Bário, apenas para alertar que, mesmo em uma figura 
simples, dificuldades na construção dos conceitos podem se ve-
rificar pelo baixo nível de detalhamento em uma audiodescrição. 
Posteriormente, aprofundou-se um pouco a temática dos obstá-
culos epistemológicos, buscando chamar a atenção dos partici-
pantes da importância de se olhar os materiais didáticos sob este 
ponto de vista, ou seja, se eles ajudam a construção dos conceitos 
científicos ou atrapalham. Na terceira postagem nas mídias so-
ciais, partiu-se para um caso exemplar em que a maioria dos ma-
teriais didáticos apresenta obstáculos epistemológicos, a saber, 
a representação do átomo de Thomson. Neste caso discutiu-se 
com os participantes a audiodescrição que apresentou a palavra 
“incrustada” e a famosa analogia do “pudim de passas” ressal-
tando a presença de obstáculos verbais e realistas que ambas re-
presentam, podendo dificultar sobremaneira a compreensão deste 
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modelo atômico. Por fim, fez-se um breve resgate histórico do 
desenvolvimento do átomo de Thomson, buscando dirimir algu-
mas dúvidas da origem da analogia do “pudim de passas”, aler-
tando aos debatedores sobre a responsabilidade que se assume ao 
reproduzir informações sem um maior estudo e aprofundamento.

Considerações finais
O objetivo principal deste capítulo foi apresentar a rede social criada 
como produto final do mestrado de PASSINATO, 2017. Tal tarefa 
também trouxe a necessidade da exposição de alguns resultados e 
apontamentos sobre discussões geradas nessa ferramenta apresenta-
da. Com isso algumas considerações devem ser colocadas a seguir:

A sincronização das publicações através do compartilhamento 
entre as mídias que formavam a rede social criada foi um dos fatores 
da difusão e participação expressiva dos assinantes e leitores dos 
veículos apresentados. A utilização de enquetes como exercício para 
fomentar debates com o público alvo mostrou-se uma ferramenta 
satisfatória e eficaz e as discussões resultantes desse movimento 
agregaram valor à escrita do trabalho de mestrado, contribuindo em 
muito para o aprofundamento do assunto abordado. Em relação ao 
veículo que se mostrou mais eficaz em respeito à participação, foi o 
Grupo de Discussão do Facebook, especialmente em relação à qua-
lidade das participações onde os debates se deram de forma mais 
profunda. Tal ferramenta mostrou-se um excelente meio de comuni-
cação, onde o debate é livre, horizontal e democrático.

Por fim, cabe ressaltar que o conjunto de mídias “Química 
Acessível” continuará em funcionamento, buscando aprofundar 
seu caráter dialógico, comprometendo os envolvidos em torno da 
melhoria do ensino de química.
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