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RESUMO

Nesta

tese

buscou-se

reunir

argumentos

de

natureza

pedagógica,

epistemológica e semiótica, com o objetivo de contribuir no estabelecimento de critérios
que apoiem uma escolha mais qualificada dos OED (Objetos Educacionais Digitais) por
parte de professores de química para uso no ensino e na aprendizagem de conceitos
químicos. Os resultados mostram a importância de validar critérios para a avaliação
desses recursos, pois, não há instrumentos de avaliação senão das características
internas dos OED. A metodologia de pesquisa qualitativa utilizada foi a exploratória, por
não serem encontrados publicações que sustentem, com alguma consistência, as
avaliações dos OED a partir de critérios externalistas que não emanam do próprio
OED. Foram analisados 22 OED e testados em um estudo empírico quatro desses
OED. Os resultados indicam que não existe um super-OED, que tratará de modo
adequado os conceitos nele veiculados; também não há um super-professor, que
domine tanto a natureza epistemológica dos OED e os conteúdos tratados neles, de
modo a fazer o seu uso de maneira segura e eficaz. Os resultados mostram a
importância de critérios para a avaliação dos OED a partir das dimensões Didática &
Pedagógica, Linguística & Semiótica e Histórica & Epistemológica.
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ABSTRACT

This thesis sought to gather arguments pedagogical, epistemological and semiotics, in
order to contribute to the establishment of criteria to support a more qualified choice of
the OED (Digital Educational Objects) by chemistry teachers for use in teaching and
learning chemical concepts. The results show the importance of validating criteria for
the evaluation of these resources, because there is no assessment tools but the internal
features of the OED. The methodology used qualitative research was exploratory, not to
be found to support publications, with some consistency, evaluations of OED from
externalists criteria that do not emanate from OED itself. We analyzed 22 OED and
tested in an empirical study four of OED. The results indicate that there is no superOED that adequately treat the concepts conveyed therein; also there is a super teacher,
who dominate both the epistemological nature of the OED and the contents treated
them so as to make the use of safe and effective way. The results show the importance
of criteria for assessing the OED from the dimensions Didactic & Pedagogical,
Linguistics & Semiotics and Historical & Epistemological.

Keywords: TIC, Digital Educational Objects (OED), Chemistry Teaching.
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Introdução

Pesquisadores da sala de aula de ciências e muitos estudiosos da sua interface
com a tecnologia têm defendido o uso de computadores na sala de aulas de ciências
em geral e na sala de aula de química, em particular, como forma de tornar significativo
o aprendizado dos conceitos científicos (GIORDAN, 2008). Apesar de muitos estudos
terem sido desenvolvidos e ser crescente a difusão de artigos em revistas e periódicos
especializados ou apresentados em encontros de área, como no XVI ENEQ1: MOURA
et al, 2012; SILVA et al, 2012, CARLI & LOUGUERCIO, 2012; e no X ENPEC2:
PONTONE JR & PAULA, 2015; FREITAS & KALHIL, 2015; OLIVEIRA et al, 2015,
ainda se faz necessário compreender muitos aspectos quanto ao uso de tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) nas salas de aula, visando a aprendizagem em
ciências em geral e em química, em particular. É necessário apresentar uma visão
crítica que busque superar a visão ingênua relacionada ao uso de recursos digitais na
sala de aula, que nos leve à possibilidade de desnaturalizar o senso comum de que é
através do uso de equipamentos informáticos e programas de computador que a
aprendizagem se fará menos mecânica ou se dará “por si só”.
Professores de ciências assumem que as ferramentas computacionais podem,
potencialmente, contribuir com o aprendizado de conteúdos científicos. Essa
assunção,

sem

que

se

questione

aspectos

filosóficos,

epistemológicos,

teóricos/conceituais e metodológicos da utilização das TIC, baseada no computador,
em sala de aula, promove um uso ingênuo e acrítico das TIC. Parece que, além disso,
pode alienar a sala de aula da sua tarefa permanente e perene que é o de criticar os
processos pedagógicos e didáticos, dentre eles, o uso da tecnologia computacional;

1
2

Anais do XVI ENEQ: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/index
Anais do X ENPEC: http://www.xenpec.com.br/anais2015/lista_area_05.htm

parece também que o uso acrítico pode permitir que se deixe de questionar a
correlação com os aspectos psicológicos, filosóficos e semióticos inerentes às
atividades de ensino e aprendizagem e os meios e mediadores que permitem alcançar
esse processo.
O problema em torno do uso sem critérios que indiquem o alcance pedagógico
das TIC na sala de aula é parte de um problema maior, dentro do que poderia referir-se
a uma posição acrítica ao que enfrentamos na sala de aula de Ciências/Química hoje,
onde o ensino de uma grande quantidade de conteúdos é incompatível com o tempo
necessário para sua aprendizagem. Na proposta de algumas soluções, está o uso de
aparatos tecnológicos baseados em computador, as TIC, sobretudo, para utilização
fora do ambiente físico da sala de aula, em modalidades de EAD, dentre outras.
Alguns estudos sugerem que a computação gráfica (principalmente quanto à
tridimensionalidade)

oferece

soluções

para

problemas

que

interferem

na

aprendizagem, principalmente quando consideramos os conteúdos de química, como
por exemplo, o uso de computadores para o ensino de alguns conceitos centrais que
exigem uma visão tridimensional, como no estudo de Estrutura da Matéria ou Modelos
Atômicos, ou ainda Propriedades Coligativas podem trazer benefícios por promover
uma melhor representação das estruturas moleculares, possibilitar a simulação de
mecanismos de reação química, dentre outros aspectos que podem beneficiar os
usuários. Em geral, esses conteúdos oferecem uma dificuldade adicional aos alunos,
em virtude da necessidade de uma visualização tridimensional (PESSOA, 2007)
justificando-se essa dificuldade com relação ao nível de abstração dos conceitos, ou
aos componentes submicroscópicos que as formam. Como estes conceitos são
fundamentais, quando não são entendidos, podem levar à incompreensão de outros. A

tridimensionalidade será de difícil apresentação sem a utilização de recursos
informáticos gráficos, portanto, leva à necessidade de uso de computadores.
Mas isso não esclarece muito a respeito da posição assumida diante da
necessidade posta, ou seja, a química possui aspectos que vão além da compreensão
das suas entidades formadoras e de como elas se relacionam. A química tem alguns
aspectos que parecem apontar para um nível de complexidade que os objetos das TIC
não podem superar internamente, ou seja, a química é uma ciência que comporta um
nível submicroscópico, um nível macroscópico, ao qual os nossos sentidos podem
perceber, e um nível representacional, com a qual pensamos relacionar esses aspectos
macro e micro, com o aspecto teórico-conceitual, sem desconsiderar outros aspectos
como os instrumentos com os quais pesamos, medimos, contamos, enfim, a química,
como ciência madura, reclama modos de pensar a sua estrutura que vão desde a sua
dimensão gnosiológica, sua dimensão mereológica, sua dimensão axiológica, sua
dimensão sociológica, sua dimensão pragmática e técnica, sua dimensão tácita e
muitas outras que podem contribuir para a compreensão dos seus objetos e conceitos
(RIBEIRO, 2014), de modo que as TIC não podem dar conta de todos esses aspectos.
Ainda assim, do ponto de vista do ensino da química, têm sido desde a década
de 1980 feito tentativas de organizar o processo em estruturas que apontam para uma
ciência organizada em níveis macroscópicos, submicroscópicos e representacionais.
Para, por exemplo, Alex Johnstone e seus seguidores, a química é uma ciência que
tem seu ensino estruturado sob três vértices de um triângulo (JOHNSTONE, 2006) ou
tripleto (TALANQUER, 2011). Isso significa que, aceitando-se essa estrutura para o
ensino e a aprendizagem de química, aceita-se que, para ensinar e aprender conceitos
químicos, precisamos compreender os processos macroscópicos e sua representação;

e precisamos

também

compreender

os

processos

submicroscópicos

e sua

representação.
Há, contudo uma crítica forte a essa estrutura triangular feita por filósofos da
química, que se posicionam, radicalmente, descredenciando o triângulo (LABARCA,
2009, ARAÚJO NETO, 2009; WARTHA & REZENDE, 2011), ou menos radicalmente
reelaborando sua estrutura, mas rompendo com o tripleto (TABER, 2006). Essas
críticas serão analisadas mais aprofundadamente no Capítulo 2.
A crítica radical aponta para o argumento de que, para serem bem
compreendidos, os conceitos químicos terão que se fundamentar em aspectos
filosóficos mais abrangentes que os próprios conceitos científicos podem nos oferecer
a partir da estrutura do tripleto. Aqui, acrescentamos que o uso das TIC não supera
esse problema, já que qualquer conceito químico deve ser entendido a partir da sua
estrutura interna (que poderia ser considerado com o uso das TIC e de aparato
computacional que pudesse promover uma visualização tridimensional), nem também a
partir da representação construída teórica e conceitualmente sobre ele. Vejamos um
exemplo: o modelo da solução aquosa de cloreto de sódio envolve uma estrutura
macroscópica (a solução aquosa de cloreto de sódio pode ter as mesmas
características visuais da substância água) e uma estrutura representacional. Quando
precisamos enfatizar a distinção entre a substância água e a solução aquosa de cloreto
de sódio, necessariamente teríamos que considerar a estrutura submicroscópica,
sendo necessário enfatizar essa diferença de estrutura (antes da adição do cloreto de
sódio e depois da sua adição, representando o processo de dissociação através de
modelagens (ABRANTES, 2013, p. 157) e modelos e teorias (JUSTI & GILBERT, 2000;
SCHUMMER, 2006; RIBEIRO et al, 2012), e pudesse nos levar a questionar a ênfase
dada ao modelo e à ação de modelar dentro dos objetivos da representação

(GREISEMER, 2004). Ou seja, as propriedades da solução aquosa são diferentes, mas
a representação deve aludir a algo que não pertence a nenhuma das substâncias
separadamente. Como enfatizar isso através da modelagem mediada por objetos da
educacionais digitais (OED), dado pela condição de que os modelos devem representar
competentemente os objetos? (SOUZA et al, 2006; ARAÚJO NETO, 2009) O modelo
também guarda correspondência com o modelado, mas nesse processo, deixa de fora
algo que não consegue abarcar. O uso de OED permite transladar pelo tripleto do
conhecimento químico defendido pelo grupo de Johnstone, com ênfase na
representação simbólica?
Mesmo sem fazer alusão ao uso das TIC no ensino de química, o uso dessa
ferramenta heurística (Triângulo de Johnstone) têm sido criticada (WARTHA &
REZENDE, 2011; LABARCA, 2009) e o próprio autor do triângulo tem reformulado a
proposta inicial em diversos outros artigos (JOHNSTONE 1991; 1993; 2006). No
entanto, persiste com alguma consistência o referencial de que a química, como uma
tecnociência (BACHELARD, 2006) fundamenta o seu conhecimento em conteúdos que
estão num nível submicroscópico, ou seja, são entidades que não podem ser
observadas diretamente, mas que é possível corroborar a existência da estrutura
submicroscópica a partir da interação com instrumentos e técnicas adequadas a essa
finalidade, como por exemplo, na pilha de Daniel, na qual os íons Cu2+ sofrem redução
a cobre metálico, e o cobre metálico deposita-se sobre a superfície da placa de metal
que se está oxidando, ou precipita-se. Ainda assim, o conhecimento daquela estrutura
submicroscópica deve ser representada com imagens pictóricas, símbolos e equações,
preservando a similaridade com sistemas físicos (ABRANTES, 2013, p. 157) Dessa
maneira, fica evidente que, ao se apresentar o conhecimento químico num nível
(macroscópico ou submicroscópico), requer que sobre ele seja feita uma representação

que possibilite a conexão entre esses dois níveis, de modo que a cada nível poderia
corresponder

um

binômio

(macroscópico-representacional;

submicroscópico-

representacional), mas que, ainda assim, deixa de fora a construção teórico-conceitual
utilizada para a construção desses binômios.
Assim, parece necessário que, a partir da heurística3 do triângulo utilizada mais
eficientemente para elaborar as relações entre os níveis do triângulo, nos leve a
elaborar conceitos mais abrangentes quanto à interação do conhecimento com a
representação que dele se faz. No caso da sala de aula de química, o conhecimento
pedagógico do conteúdo pelo professor impõe necessidades didático-pedagógicas
específicas ao professor de química, em parte por remeter o conhecimento químico
àquelas dimensões

apontadas acima – axiológica, sociológica,

gnosiológica,

mereológica, praxiológica, etc (RIBEIRO, 2014) Em geral, essas dimensões que aponta
Ribeiro ficam de fora do currículo de química, e portanto, fica de fora da formação
inicial do professor, gerando uma deficiência que muitas vezes não é sanada sequer na
pós-graduação mas que, diante da complexidade do conhecimento científico, exige do
professor que atente para essas dimensões em sua prática na sala de aula. Tanto as
questões gnosiológicas, as quais remetem à vaidade do conhecimento em função dos
sujeitos cognoscentes, quanto do ponto de vista axiológico, que remete o estatudo da
ciência aos valores que a sociedade a ela imprime, pela força do impulso dialético e
histórico, num determinado contexto, aponta para a fragilidade da formação e
necessidade de adequação curricular para atender a essas dimensões. Nesse trabalho
não há maior aprofundamento nessas dimensões, mas consideramos pertinentes
busca de uma adequação curricular. No caso da dimensão mereológica da química, o

3

Métodos ou estratégias, adequados a domínios particulares, que aumentam a eficiência na
realização de uma tarefa ou resolução de um problema (ABRANTES, 2013, P. 97)

que irá aparecer nos materiais instrucionais, dentre eles os OED, é uma visão
fragmentada da ciência, dos seus conceito e dos seus objetos.
Algumas ferramentas heurísticas, dentre elas o Triângulo de Johnstone, não
contribui para a compreensão mais clara da química como uma ciência fundamentada
nessas dimensões. A percepção de OED como mediadores podem remeter a outros
fundamentos para análise, avaliação e uso das TIC em química, buscando, como
objetivos, reorientar o olhar para os “objetos de aprendizagem”.
Além da nova nomenclatura sugerida, propomos também outra ferramenta de
caráter heurístico (Abrantes, 2013, p. 97) para substituir o Triângulo de Johnstone.
Essa nova heurística é derivada do triângulo original, no entanto, de acordo com as
críticas observadas acima relativas às questões de semiótica (da representação dos
objetos) e das questões histórica e epistemológicas relativas aos conceitos químicos, a
superação do Triângulo é necessária porque ele não permite uma compreensão do
fenômeno ao nos deslocarmos em cada um dos seus lados em direção a um vértice
qualquer. É necessário uma ferramenta adicional para que, ao nos deslocarmos em
direção a um vértice, estejamos indicando o que desejamos compreender. Por
exemplo, ao sair do nível macroscópico ao submicroscópico, podemos fazer isso em
função da explicação do desenvolvimento histórico do conceito tratado. Isso será
melhor analisado no Capítulo 3, onde nos apoiaremos em Bachelard para mostrar que
a nossa aproximação do conceito no nível submicroscópico não torna nosso objeto
mais claro, e sim mais difuso, no entanto, o nosso entendimento dele será melhor que
antes.

Figura 1: Triângulo de Johnstone superposto às dimensões Didática &
Pedagógica, Linguística & Semiótica e Histórica & Epistemológica.
(fonte: elaboração própria).

Consideramos que o uso de TIC em sala de aula de ciência e de química tem
sido cada vez mais defendido e apoiado. No entanto, se não assumirmos uma posição
crítica quanto ao seu real alcance, poderemos conferir a esse processo de mediação
um caráter ingênuo ou de entretenimento, mais como um fetiche (SILVA, 2003), como
algo autônomo, com vida própria, e que está além das teorias pedagógicas, das
correntes epistemológicas, das posições filosóficas assumidas e necessárias ao
processo de ensino. Essa superação terá que devolver ao professor o seu papel na
sala de aula. O OED é um mediador que medeia o conhecimento químico por um lado,
e que o professor faz ao ensinar, modulando seu ensino e escolhendo instrumentos
que o auxiliem. Porém o professor, ele próprio é um mediador. Assim, o professor, ao
utilizar instrumentos didáticos, ele se transforma no metamediador (DALLABONA e al,
2014). Ele se coloca entre o conhecimento químico, os instrumentos didáticos e o
estudante. Essa visão impossibilita ou ao menos limita o uso de OED sem o professor,
sem um contexto de sala de aula onde a promoção da aprendizagem seja o seu

objetivo, elimina-se o OED à prova do professor. Exceto, claro, nos casos em que o
professor não os domine o recurso didático, não o reconheça como instrumentos de
mediação ou que aos OED se oponha irracionalmente for falta de formação adequada
ou por uma posição filosófica contrária ao uso de TIC em sala de aula. Nossa pesquisa
aponta para a complexificação do papel do professor, sem torná-lo excedente nem
levá-lo a ser um super-professor. Sem fazer uso acrítico dos instrumentos didáticos
mas também sem fazer uma adesão ingênua aos instrumentos mediados pelas
tecnologias de informação e comunicação. Na nossa concepção, é justamente o
contrário: o papel do professor será tanto mais complexo, e mais importante, quando
do uso de TIC na sala de aula de química, principalmente pelo seu conhecimento das
etapas que o conhecimento químico deve passar para que a aprendizagem se efetive
em salas de aula de Química.
Nesta tese, reunimos argumentos de natureza pedagógica, epistemológica,
ontológica e semiótica, com o objetivo de contribuir no estabelecimento de critérios que
sustentem a mudança de nomenclatura de “Objetos de Aprendizagem” para Objetos
Educacionais Digitais (OED); e reunimos argumentos que possam apoiar uma escolha
mais qualificada dos OED por parte de professores de química para uso no ensino e na
aprendizagem de conceitos químicos.
Neste estudo, mostramos que critérios externalistas mais uniformes, que levem
em consideração aspectos históricos do contexto, aspectos epistemológicos dos
conceitos, aspectos pedagógicos e didáticos no ensino e aprendizagem, e aspectos
linguísticos e semióticos das representações dos conceitos veiculados nos OED podem
contribuir para que a escolha do professor seja assumida de acordo com suas crenças
pedagógicas e epistêmicas. Analisamos 22 Objetos Educacionais Digitais (OED), e
testamos em um estudo empírico o uso de quatro desses OED com estudantes de uma

disciplina básica de química do primeiro semestre do curso superior. Nossos
resultados, tanto da análise dos OED quanto do uso em pesquisa empírica indicam que
não existe um super-OED, que tratará de modo adequado e perfeito os conceitos nele
veiculados. Também, por outro lado, não há um super-professor, que domine tanto a
natureza epistemológica dos OED, como todos os conteúdos tratados por eles, de
modo a fazer o seu uso contextual em eficácia máxima. Parece-nos, a partir da nossa
pesquisa exploratória e da pesquisa empírica, que o professor necessita avaliar o OED
para o contexto a que se destina, conjugando o seu uso com outros materiais
instrucionais e alinhando os objetos de acordo com sua classificação, de acordo com
os objetivos da aula. O professor deve procurar selecionar e utilizar os OED de acordo
com suas crenças pedagógicas e epistemológicas. Os resultados obtidos em nosso
estudo mostram a importância de critérios para a avaliação desses recursos didáticos
em aula de química, a partir da elaboração das dimensões Didática & Pedagógica,
Linguística & Semiótica e Histórica & Epistemológica, as quais podem ser utilizadas
para análise a avaliação dos OED disponíveis na internet através dos mais diversos
repositórios.
Os critérios utilizados na validação da avaliação de Objetos Educacionais
digitais (OED) podem permitir aos professores de química escolher os OED para uso
em aulas no apoio ao ensino e a aprendizagem de conteúdos de Química, de acordo
com a sua perspectiva pedagógica e epistemológica. Os resultados mostram a
importância de validar critérios para a avaliação desses recursos, já que muitos desses
OED estão disponíveis nos repositórios da internet, porém não há indicação explícita
para o uso em aulas de química, assim, uma adesão ao modismo de uso de aparatos
computacionais, baseados nas TIC, assim como um apelo à ludicidade, de forma
ingênua, pode permitir que OED utilizados não tenham correspondência com a

metodologia adotada pelo professor, nem tenha relação com a sua perspectiva
pedagógica ou epistemológica. A metodologia de pesquisa qualitativa utilizada foi a
exploratória, uma vez que não há muitos materiais publicados que sustentem com
alguma consistência as avaliações dos OED para uso em salas de aula de Química. Os
materiais com avaliação, geralmente fundamentados em critérios que emanam dos
próprios OED, fundamentam suas avaliações em critérios internalistas, aqueles que
levam em consideração aspectos mais técnicos informáticos do que conceituais e
teóricos do tema abordado. A opção por uma pesquisa exploratória foi em razão da
busca de alguns argumentos e categoriais que sustentem a posição de necessidade de
avaliar externamente os OED, a partir de aspectos externos, mas que estejam
condizentes com outros materiais instrucionais que já são utilizados em avaliação,
como os livros didáticos avaliados pelo PNLD.
Nesse trabalho de tese, tomamos como hipóteses as seguintes proposições:
1. A Centralidade do papel do professor na mediação do uso didático dos OED;
2. A compreensão e clareza das dimensões D&P, L&S e H&E contribuem para
uma escolha mais adequada do OED pelo professor; e
3. A escolha dos OED, comprometidos com as dimensões, contribui para o
aprendizado de conceitos da química quando mediados pelos OED.
Assim, para buscar o entendimento do papel dos OED na mediação dos
conceitos da química, articulamos essas hipóteses numa hipótese integradora: que as
dimensões contribuem para o potencial da metamediação do professor no ensino dos
conceitos de química quando mediados pelo uso de OED.
Como objetivos específicos da nossa tese, que podem validar as nossas hipóteses,
buscamos:

i. superar a relação com o Triângulo de Johnstone, para ampliar nossa visão
quanto ao seu alcance para o ensino e a aprendizagem de conceitos da química,
propondo uma nova ferramenta heurística;
ii. Propor uma nova nomenclatura que possa encontrar lugar na discussão de
que os objetos de aprendizagem não, necessária e deliberadamente, promovem a
aprendizagem de qualquer conceito, exceto se são orientados e organizados para essa
finalidade, reafirmando a centralidade do professor; e
iii. Propor categorias de análise para a avaliação dos objetos que levem em
consideração a dimensão Didática & Pedagógica dos objetos, a dimensão Linguística &
Semiótica da representação dos objetos veiculado nos OED, e que considere a
dimensão Histórica & Epistemológica como fundamento contextual e filosófico em
consonância com as crenças do professor.
Portanto, utilizaremos nesse trabalho de tese a nomenclatura Objetos
Educacionais Digitais (OED) que, segundo a nossa perspectiva, nos permite considerar
que, sem o contexto claro de ensino e aprendizagem, não podemos nos referir a esses
objetos como “de aprendizagem”, desde que não a mensuramos por nenhum
processo/produto.

Capítulo 1. As dimensões do conhecimento químico

1.1 As dimensões do conhecimento químico à luz da Filosofia da Química

Nos últimos 20 anos, temos visto modificar a discussão dentro da Química,
buscando atingir aspectos que alcançam um nível interdisciplinar maior, seja com o
campo da filosofia, seja com o campo da história, seja com o campo da educação.
Nessa busca por um campo unificador dessa nova fase, um momento importante é o
lançamento da revista Hyle, que teve o seu 1º volume publicado em 1995, e da criação
do periódico Foundations of Chemistry, com a edição de seu 1º número em outubro de
1999. Ambas as publicações são voltadas para os problemas do campo da Filosofia da
Química, cuja agenda engloba tanto questões sobre ontologia das entidades químicas,
quanto às questões sobre epistemologia da química, outras ainda relacionando esses
temas com o reducionismo (da física à química, por exemplo) e traz ao centro da
atenção dos educadores químicos questões históricas, didáticas e pedagógicas sobre
como introduzir os conceitos historicamente construídos no ensino de química nos
níveis médio e superior. Parte da agenda atual da FQ pode ser verificada na lista
abaixo:
Ontologia da química
Tipos naturais, referenciação, sistema de classificação, propriedades materiais e organizações das
redes de relações, periodicidade (Schummer, 2006; Harré, 2005).
Conceituação e representação
Linguagem icônica e diagramática; modelos; à explicação estrutural; dualidade e circularidade dos
conceitos. (Schummer, 2006; Goodwin, 2003, 2008, 2010).
Questões fundacionais
Axiomatização da tabela periódica; teoria dos grupos; simetria e topologia
(Schummer, 2006; Earley, 2004, 2006a, 2011).
Relação com física e biologia
Reducionismo/emergentismo/pluralismo; autonomia da química; ciência de serviço.
Fonte: Ribeiro et all, 2012.

Hoje, temos mais clara a discussão acerca da especificidade do conhecimento
químico do que tínhamos na década de 1980.

Durante a década de 1980 foram elaborados um conjunto de propostas para se
interpretar o conhecimento químico à luz da sua complexidade, alinhando-o ao
conhecimento vindo da Filosofia da Ciência, sem contudo, focar a sua abordagem a
partir da possibilidade de ruptura com o alinhamento com a filosofia da física, que aliás,
alimentou, muito em função do grande sucesso da teoria quântica, algumas das
principais correntes epistemológicas do século XX. É dentro desse contexto que Alex
Johnstone (JOHNSTONE, 1982) escreveu, numa época de menor maturidade dessa
discussão acerca do objeto da química, um artigo onde trazia os níveis do
conhecimento químico, e que foi reelaborado em artigos subsequentes (JOHNSTONE,
2000, 2006). Esse artigo trata de fazer uma reflexão do tripleto químico proposto por
Johnstone, busca uma breve reflexão sobre os argumentos dos seus principais
apoiadores e críticos, e por fim, traz um outro instrumento heurístico para a
interpretação do conhecimento químico, à luz da filosofia da química em seu momento
atual.
A partir do trabalho de Johnstone (JOHNSTONE, 1982) com a apresentação do
tripleto do conhecimento químico (Figura 2), ele aponta para um procedimento didático
que permite ver a química a partir de três níveis de conhecimento. Muito se tem
discutido a respeito do ensino e aprendizagem dos conceitos químicos fundamentados
nesses três níveis.

Figura 2: os três níveis conceituais da química
(Johnstone, 2006).

Para Johnstone (2006) os níveis conceituais da química são o macroscópico, o
submicroscópico e o representacional. O termo representacional é alterado para
“simbólico” em outros artigos do autor (JOHNSTONE 1993, 2000) sem contudo, alterar
o sentido aplicado. Em um outro artigo, publicado no Journal of Chemical Education, o
autor fala que a nova química tem três componentes básicos: microquímica,
macroquímica e química representacional (JOHNSTONE, 1993, p. 703). Isso parece
apontar que não houve nem no autor e nem em outros autores, um consenso a
respeito da nomenclatura que estaria sendo aplicada aos níveis do conhecimento
químico.

Consideraremos

a

nomenclatura

macroscópico,

submicroscópico

e

representacional nesse artigo, e consideraremos o termo “níveis do conhecimento
químico” como equivalente ao termo “dimensões do conhecimento químico” ou ao
termo “tripleto químico”.
We easily slide from one corner to the other as our thinking requires. As I write, it is
snowing and I can slip easily from the beauty of the snow clad roofs and trees, to the
hexagonal shape of snowflakes to hydrogen bonding and to the open ice lattice. The
children passing my window see it as material for snowballs. The car drivers see it as

a hazard. The citv sees it as a physical disposal problem. All of these see it as a
macrophenomenon at one corner of the triangle. Those who may be thinking of skiing
or climbing may see it as a microcrystalline problem, but few, if any, can see the point
(or the value) of knowing that it is H20 with an H-0-H bond angle of 105'.
(JOHNSTONE, 1993, p. 703)

Esse trecho acima parece indicar que o autor parte de uma visão macroscópica
para chegar ao submicroscópico e o representacional; e parece demonstrar que
chegamos aos outros dois vértices do triângulo apenas pelo ensino e a aprendizagem
dos conceitos, parece também indicar uma realização no nível intra-psicológico, ou
seja, alinha o seu triângulo ao campo da psicologia denominada de mentalismo.
Alguns dos apoiadores da ideia do conhecimento químico estar fundamentado
nesse triângulo apontam que essa é uma ideia muito forte na química, e que ela têm
sido discutida nos últimos 25 anos.
The suggestion that chemical knowledge and understanding of our world is generated,
expressed, taught, and communicated at three different “levels”, traditionally called the
macroscopic, the submicroscopic, and the symbolic levels, has been one of the most
powerful and productive ideas in chemical education for the past 25 years
(TALANQUER, 2000) (International Journal of Science Education Vol. 33, No. 2, 15
January 2011, pp. 179–195)

O professor Vincent Talanquer alinha-se a outros apoiadores, que vem
produzindo discussões sobre essas dimensões do conhecimento químico (GABER,
1999; GILBERT & TREAGUST, 2009a). Isso parece apontar que a ideia sugerida por
Johnstone em 1982 teve e ainda tem muita força, principalmente porque sugere que
devemos usar a ferramenta (triângulo) acima dos conceitos químicos no momento do
ensino desses conceitos, para que a aprendizagem também seja orientada pelos
conceitos nesses níveis. Alguns autores têm ampliado a discussão do triângulo para o
campo da investigação em modelagem (GILBERT & BOULTER, 2000) e outros têm

trazido a discussão para o campo da visualização (GILBERT, 2005). Entendemos que
qualquer que seja a sub-área do conhecimento químico, ela pode ser analisada a partir
do referencial do triângulo, embora isso não seja aqui uma adesão a ele, como
veremos adiante. No entanto, tanto a ideia original quanto o debate que se seguiu em
torno dela parecem apontar fragilidades na compreensão dos professores e estudantes
com relação à estrutura (ou dimensões ou níveis) do conhecimento químico. E esse
debate preencheu e ainda preenche parte dessa lacuna, o que por si só já teria grande
importância e necessidade de destaque entre os pesquisadores de educação química
(TALANQUER, 2011). Inferimos que reside aí a justificativa para a força dessa ideia do
tripleto, desde o seu aparecimento até os dias atuais. Talanquer (TALANQUER, 2011)
faz uma exposição adequada do tema relacionado à educação química, apontando a
relevância do tripleto para a educação química.
Um problema recorrente quando nos deparamos com esse tema é a multiplicidade de
termos para os níveis de conhecimento da química, chamado por alguns de tripleto,
triângulo, dimensões etc. O próprio Johnstone não tem uma nomenclatura unificada,
embora, para nós, professores de química, isso não chegue a ser perturbador. O
conteúdo da química estaria, assim, estruturado em pelo menos três níveis diferentes:
o descritivo e funcional: o nível em que os fenômenos são experimentados,
observados e descritos; o representacional: o nível em que os símbolos são usados
para representar e comunicar conceitos e ideias; e o explicativo: o nível em que os
fenômenos são explicados. É a partir da proposição desses níveis que as críticas mais
contundentes apareceram, como resultado do debate acerca do conhecimento químico
e da educação química, dentro do contexto da Filosofia da Química, que passou por
um amadurecimento maior da década de 1990 em diante. A seguir, apontaremos

algumas das críticas que foram feitas ao triângulo proposto por Johnstone e seus
apoiadores.
Johnstone apresenta sua posição, tentando esclarecer o papel do triângulo para
uma nova química:
Os componentes da nova Química seriam a macroquímica do tangível, do concreto,
do mensurável; a submicroquímica do molecular, do atômico e cinético; e uma
Química do representacional que corresponde aos símbolos, às equações e formulas
químicas. (JOHNSTONE, 2000)

Referendar o conhecimento químico a partir da heurística do triângulo, como o
faz Johnstone desde a apresentação do primeiro artigo (Johnstone, 1982) e que é
seguido pela mesma linha de argumentos em outros artigos subsequentes escritos por
ele (CASSELS & JOHNSTONE, 1983, 1984; JOHNSTONE, 2000), quer como resposta
às críticas, quer como busca de atender às expectativas quanto ao ensino de química,
não esclarece o caminho por onde o conhecimento dos conceitos químico serão
apropriados pelos estudantes ao se deslocar de um nível a outro, por exemplo, do nível
macroscópico ao nível submicroscópico.
De acordo com a nossa interpretação da Figura 2, nos aproximamos de um
vértice por distanciamento do outro, o que nos leva a pensar que ao se aproximar da
visão do nível microscópico, estamos criando um conceito mais aprofundado
(explicativo) do fenômeno (nível macroscópico). Mas será só isso? Muitos dos críticos
de Johnstone mostram que há mais problemas a serem discutidos quanto à heurística
do triângulo. Os objetos da dimensão submicroscópica comunicam propriedades que
só se manifestam nas substâncias formadas por esses desses objetos – átomos, íons,
moléculas etc, mas que não estão presentes (as propriedades) nos próprios objetos da
dimensão submicroscópica. Assim, podemos dizer que os objetos da dimensão
submicroscópica estão no nível ontológico mas suas propriedades não são inerentes a

um único objeto, ou seja, essas propriedades (cor, ponto de fusão, ponto de ebulição,
tensão superficial), aparecem quanto são observados no seu conjunto, na dimensão
macroscópica. A nossa representação a partir da construção conceitual está no nível
epistêmico. Em outras palavras, a existência ou não dessas entidades e de suas
propriedades é negociada com a teoria e com a nosso comprometimento
epistemológico. Os planos ontológicos e epistemológicos não aparecem claros no na
nova química de Johnstone, nem nos vértices nem entre os vértices do triângulo.
Alguns trabalhos têm buscado clarificar as críticas ao triângulo nesse sentido,
mostrando que a figura triangular não permite que possamos nos deslocar por seus
vértices em função de possuírem dimensões diferentes. Para Labarca (2009) há uma
confusão no plano de argumentação, pois o mesmo (triângulo) confunde os planos
ontológicos com os linguísticos e/ou conceituais. Portanto, excetuando-se o fato de que
a proposta de Johnstone estaria no plano educacional do ensino de química, onde ele
propõe uma ferramenta didática para a aprendizagem dos conceitos, não há razão,
dentro do contexto atual da filosofia da química, para atribuir um valor heurístico ao seu
triângulo.
Em razão disso, buscamos considerar a proposição de uma superposição de
outro triângulo elaborado por nós para mostrar como seria possível a transladação de
um nível a outro do triângulo de Johnstone (1982; 2006). Essa superposição é o
caminho em que nos deslocamos, no sentido da apropriação conceitual, o qual é
organizado por dimensões, as quais aludem ao ensino e a aprendizagem; a
apropriação das relações entre os conceitos e os objetos.

1.2 A dimensão Didática & Pedagógica do conhecimento químico

A partir do trabalho de Johnstone (JOHNSTONE, 1982) com a apresentação do
tripleto do conhecimento químico (Figura 2), muito se tem discutido a respeito do
ensino e aprendizagem dos conceitos químicos fundamentados nesses três níveis.
Muitos autores, desde a data da publicação desse artigo vem recorrendo ao Triângulo
como argumento de sustentação ao ensino dos conceitos da química. Também há um
grupo de autores que criticam a figura do Triângulo por ser demasiado simplista, ou por
não corresponder ao conhecimento químico, já que o mesmo não poderia ser
simplificado a tal ponto de que pudesse ser ensinado apenas transladando no tripleto
sugerido nesse Triângulo.
Aqui nesse trabalho nos interessam as críticas que foram feitas ao longo do
percurso que tomou dentro da comunidade de ensino e de aprendizagem de química, e
também as críticas apontadas dentro da agenda da Filosofia da Química, uma vez que
propomos não o abandono do Triângulo de Johnstone, mas uma adequação, com a
criação de uma nova ferramenta heurística, que pudesse dar conta de como podemos
transladar entre os vértices do referido Triângulo, ainda que se considere que haja
demasiada simplificação, tentamos resgatar o valor pedagógico dessa heurística.
Wartha & Rezende (2011) apresentam um estudo onde mostram, numa posição
crítica, os caminhos que podem ser percorridos entre os lados do Triângulo a partir da
justificação que Johnstone dá às formas do conhecimento químico. Para esses autores,
referendar o conhecimento químico a partir da heurística (ABRANTES, 2013, P. 97) do
triângulo, como o faz Alex Johnstone desde a apresentação do primeiro artigo
(JOHNSTONE, 1982) e seguindo na mesma linha de argumentos em outros artigos,
quer como resposta às críticas, quer como busca a atender às expectativas quanto ao
ensino de química

(JOHNSTONE, 2006), não esclarece o caminho por onde o

conhecimento dos conceitos químico nessa “nova química” serão apropriados pelos
estudantes ao se deslocar de um nível a outro, por exemplo, do nível macroscópico ao
nível submicroscópico.
De acordo com a nossa interpretação da figura 2, nos aproximamos de um
vértice por distanciamento do outro, o que nos leva a pensar que ao se aproximar da
visão do nível microscópico, estamos criando um conceito mais aprofundado
(explicativo) do fenômeno (nível macroscópico). Mas será só isso? Muitos dos críticos
de Johnstone mostram que há mais problemas a serem discutidos quanto à heurística
do triângulo, por não ser capaz de mostrar de maneira clara como se dá o
conhecimento químico a partir das discussões da Filosofia da Química, principalmente
quando apontamos a discussão para o campo da Semiótica (os objetos como
representação do mundo). Os objetos – átomos, moléculas etc - da dimensão
submicroscópica comunicam propriedades que só se manifestam a partir do conjunto
desses objetos – átomos, moléculas etc. Assim, podemos dizer que os objetos da
dimensão submicroscópica estão no nível ontológico, enquanto que os objetos da
dimensão macroscópica estão no nível epistêmico.
Utilizamos três pares de dimensões, como sínteses, para justificar o uso de OED
no ensino de química, diante da sua avaliação como mediador na aprendizagem dos
conceitos químicos. Essas dimensões permitem que possamos nos referir ao
conhecimento químico veiculado nos OED não pelo valor tecnológico do próprio objeto,
mas pelo valor didático-pedagógico que o mesmo possa ter. O uso das dimensões H/E,
L/S E D/P nos permite estabelecer um caminho para onde se deve seguir na avaliação
dos OED.
As dimensões não estão presentes, a priori, nos OED. Elas foram buscadas
como categorias por sintetizar, de alguma forma, aquilo que poderia ter sido

acrescentado aos vértices do Triângulo de Johnstone, ou ao menos, como forma de
transladá-lo. O que fizemos, ao propor essas dimensões, que nessa tese utilizamos
como categoria de análise para avaliação dos OED, foi alinhar aquilo que esperamos
que o professor compreenda na sala de aula de química que está em correspondência
com o conhecimento da área de FQ, como por exemplo, questões de representação,
questões ontológicas e questões epistemológicas; e alinhamos essas questões àquelas
que estão ligadas a Filosofia da Ciência (FC), como o desenvolvimento histórico dos
conceitos e das teorias. Além dessas questões, alinhamos também aquelas que estão
dentro das discussões que aparecem nos círculos especializados em ensino e
aprendizagem de conceitos científicos e de Química. Assim, à guisa de responder
quais os motivos que nos mobilizaram para reconhecer essas categorias como
fundamentais para análise dos OED, consideramos que elas aparecem aqui
sintetizando as agendas da FQ (Linguística & Semiótica), da FC (Histórica &
Epistemológica) e do Ensino de Química (Didática & Pedagógica) quando do uso de
OED para mediar os conceitos químicos e a metamediação do professor, quando do
uso desses OED no contexto do ensino e da aprendizagem em sala de aula.
Pensamos que esse modelo heurístico leve o professor a perceber que não há
um único caminho para descrever os objetos da química dentro das possibilidades da
tecnologia. Que o uso de aparato tecnológico não nos leva a “ver” os objetos que
constituem as substâncias no nível submicroscópico. Quando saímos de um nível
fenomênico (macro) ao nível submicroscópico, a partir da dimensão H/E (Histórica &
Epistemológica); ou a partir D/P (Didática & Pedagógica); ou ainda, a partir da
dimensão L/S (Linguística & Semiótica), o que estamos é ampliando e complexificando
nossa análise dos conceitos veiculados, para que possamos criticar a ideia de “ver”, na
química, por exemplo, sem que essa “visão” seja entrecortada por um viés histórico e

epistêmico, que sem essa dimensão, pode ter levar a um esvaziamento da história por
trás dos conceitos, utilizando uma imagem presenteista do conhecimento químico.
No capítulo 3 e 4 vamos aprofundar esses caminhos e discutir como o uso do
OED nos permite verificar o caminho que pode ser percorrido dentro das dimensões do
conhecimento químico, por um lado, integrando esse conhecimento dentro da FQ; por
outro, nos distanciando da ideia tão arraigada na química, de que seus processos se
dão pelo caminho “seguro” dos três níveis do conhecimento químico, mas que não
garante que a aprendizagem se efetiva apenas com o percurso.
Desse modo, verifica-se a necessidade tanto do uso do OED na mediação com
o conceito químico nele veiculado como, e talvez mais importante, do processo de
mediação do professor no uso adequado do recurso para o fim didático a que se
destina o OED. O professor medeia a primeira mediação feita através do OED – o
professor seria um metamediador (DALLABONA e al, 2014), no sentido de que ele
promove a mediação do próprio processo de mediação da aprendizagem a partir do
uso dos OED. Assim, percebe-se que o uso seletivo dos OED é um aliado no processo
de ensino e aprendizagem, mas não é o seu protagonista. Esse protagonismo é do
professor e dos estudantes, e o OED não estará à prova do professor, como se supõe
o seu uso de modo acrítico. Ao contrário, o professor o utiliza de acordo com sua
posição psicológica do que entente como processo de aprendizagem; e o utiliza de
acordo com os seus alinhamentos epistêmicos; e não de atendimento a uma ludicidade
ingênua.

1.3 A dimensão Linguística & Semiótica do conhecimento químico

Uma das atividades das mais importantes para os químicos é a representação
adequada das entidades do mundo submicroscópico. Relacionar propriedades
macroscópicas com os modelos e as representações das estruturaras e das partículas
do mundo subatômico implica atribuir sentido e significado a algo que não se pode
enxergar. Usamos a linguagem natural para expressar o nosso pensamento, e no caso
da química, para representar, através de equações, fórmulas matemáticas, relações
estequiométricas e analogias, o que acontece no mundo submicroscópico. As
representações têm lugar especial, porque deve guardar um certo grau de
correspondência com os entes representados. Aqui utilizaremos “representações como
derivadas de processos de mediação em atividades semióticas” (ARAÚJO NETO,
2009), portanto, envolvem também as apresentações dos objetos da química
apresentados nos OED, utilizados no contexto do ensino de química como mediadores
do processo de aprendizagem dos conceitos. Já apontamos, desde a Introdução e o
Capítulo 1 desta tese, a limitação que o Triângulo de Johnstone tem em oferecer uma
representação adequada dos fenômenos macroscópicos e do mundo submicroscópico
da química apenas com a apresentação da sua figura triangular (Figura 2), e que,
apesar das críticas serem pertinentes e crescentes desde o seu primeiro artigo em
1982 (JOHNSTONE, 1982), muitos dos OED têm fundamentado a representação, a
apresentação dos conceitos e a estrutura das substâncias nesse tripleto, que, segundo
Araújo Neto (2009) e outros autores, tem como proposta tentar resolver os problemas
da química por “uma formulação mentalista”, que não resolveria o problema que
aparentemente deseja solucionar, que é o melhor entendimento dos estudantes a
respeito das estruturas submicroscópicas e suas representações. É como se, apenas

olhando o Triangulo, num movimento empirista-indutivista, pudéssemos entendê-lo,
além de transladá-lo de forma tranquila e, conseguíssemos,
“por diferentes meios, construir, justificar ou explicar a nossa imagem
geral do mundo apoiados na estreita base constituída pela sucessão de
estados mentais subjetivos.” (STRAWSON, 2002).
Os conceitos, mediados pela “visão” do Triângulo, passariam a fazer parte de
nossa subjetividade ou de nossa estrutura mental. Essa é a ideia que sugere o
Triângulo a partir do “mentalismo”. Assim como também era a ideia dos empiristas, ao
olhar para o fenômeno da natureza despido de qualquer ideia anterior, deixando-se
impregnar pelas características do fenômeno. Diante da posição que seria uma
mentalista internalista, acreditamos que:
“uma receita corretiva útil para as dúvidas acerca do interior não é olhar dentro, mas
olhar exteriormente: a plena descrição do mundo físico como percebido fornece
incidentalmente e ao mesmo tempo uma completa e rica descrição da experiência
subjetiva do percepiente.”

(STRAWSON, 2002).

Buscando uma posição que ao mesmo tempo entenda a dificuldade de
compreender entidades químicas que não podemos visualizar, por um lado; e por
outro, representar adequadamente as entidades em correspondência com as
propriedades macroscópicas, estamos apontando para a necessidade de discutir o uso
das representações nos OED à luz da dimensão Linguística & Semiótica, e que esses
OED utilizados como mediadores afastem-se da posição do Triângulo. Essa posição é
mantida até hoje, principalmente nos objetos do tipo simulação experimental, onde a
pretensão de “mostrar” estruturas submicroscópicas é um apelo mais forte. Adiante,
mostramos de acordo com a posição de Bachelard (2009), a impossibilidade de
“visualização” dessas estruturas, ao menos no sentido pretendido como antecipação do
real. Os OED que apelam para essa possibilidade estão de tal modo imbricados com o

Triângulo de Johnstone que não admitem a possibilidade de que o conhecimento
químico seja mais complexo que o que é mostrado nele (tripleto químico). Assim,
assumem com naturalidade a proposta de que vamos “mergulhando” do mundo
macroscópico ao microscópico como se pudéssemos realizar um “zoom” sobre as
substâncias e materiais até o mundo submicroscópico das suas entidades (ver o OED
Super Microscópio Virtual, no Capítulo 4, dentre outros).
O que sugerimos, ao utilizar um OED como mediador do conhecimento dos
conceitos da química, é que esses conceitos estão relacionados de maneira
inseparável (exceto por alguma separação arbitrária, com outros motivos pedagógicos
específicos) tanto do processo de representação (semiose) quanto do processo de
construção teórica do conceito (historicização). Assim, não é possível transladar de um
lado a outro do Triângulo sem atentar para o movimento que apresentamos na Figura
1, ou seja, a mediação não é um processo espontâneo, mas construído pela mediação
da ação pedagógica do professor.

Capítulo 2. Objetos Educacionais Digitais – superando critérios internalistas

Já há na literatura alguns critérios ou dimensões que buscam avaliar esses
objetos (DIAS, 2013; VASCONCELOS, 2011). Reeves e Harmon (1994) elencam
alguns dos critérios também apontados por nós. Assim, temos defendido, são critérios
bem definidos, ainda que externamente, como categorias a priori para validar e
qualificar o objeto, do mesmo modo como os livros didáticos têm sido criteriosamente
avaliados pelos órgãos governamentais competentes e esses critérios servem para
subsidiar a escolha dos professores, sobretudo dos livros aprovados pelo PNLD. Ao
definir clara e explicitamente os critérios, poderemos utilizá-los para avaliar os OED e
permitir uma escolha mais segura por parte do professor. A classificação trazida por Sá
e outros (SÁ e al, 2010), ou a organização taxionômica trazida por Roncarelli
(RONCARELLI, 2012) funda-se a partir dos critérios internos dos próprios objetos.
Roncarelli (2012) apresenta sua taxionomia, no sentido de organizar e classificar os
objetos para uma finalidade didática e que apoie o ensino e a aprendizagem com a
tipologia que só irá aparecer depois que se conhece o OED. Na classificação de Tipos
de Recursos feitos por Roncarelli (2012), são encontrados 17 tipos de objetos –
Animação, apresentação de slide, áudio, exercícios, experimento, laboratório,
investigativo, hipertextual, figurativo, interdisciplinar, mapa interativo, simulação, site,
software educacional, tutorial, texto e vídeo. Essa distinção dos objetos por tipo em
muitos casos é aleatória, e principalmente, estão definidos no próprio objeto, em função
daquilo que ele veicula. Mas sua categorização e catalogação nos repositórios é
arbitrária, e nem sempre obedece à tipologia. Os critérios internos de usabilidade,
navegabilidade, jogabilidade têm importância no sentido de que podem contribuir para
o uso do OED ou tornar-se um obstáculo, já que os critérios internos mostram-se no

próprio objeto a partir da sua interface com o usuário. Mas não são suficientes para
garantir que o seu uso didático alcance a finalidade a que se destina, contribuindo para
melhor compreensão e entendimento dos conceitos químicos, o que justifica a
necessidade de critérios externos aos próprios objetos educacionais digitais.
Considera-se, no entanto, que tanto a classificação como os critérios internos não
contribuem fortemente para a avaliação dos OED.
Muitos trabalhos apontam para o uso das TIC no ensino de Ciências e de
Química, os quais partilham da concepção de que o uso de aparatos computacionais
produzem efeitos positivos nos processos de ensino e aprendizagem de conceitos
científicos.

Quando

adequadamente

utilizados,

podem

permitir

uma

melhor

compreensão dos processos, porque são capazes de trazer novas formas de pensar os
objetos, permitindo melhor apropriação dos seus conceitos e da sua linguagem, como
sugerem em seus estudos Giordan (1999, 2005, 2008); Giordan e Góis (2005); Eichler
e Del Pino (1999, 2000); Ribeiro e Greca (2003); Rossi e Toretti (2003).
Abreu et al (2006) e Cirino & Souza (2009) oferecem um quadro que relacionam
diversos aspectos dos OED (por eles chamados de OA), que são importantes para a
nossa análise do uso de TIC em aulas de Ciências e de Química, que apontam, ora
para o que estamos chamando de critérios internalistas, ora para os critérios
externalistas:
a) qualidade do conteúdo - os ítens nos OAs contemplam: veracidade, fidedignidade,
detalhamento, gramática correta, etc.;

b) adequação aos objetivos educacionais - há coerência entre os objetivos
educacionais dos OED e as atividades propostas, os textos e o perfil do público-alvo;

c) motivação - os objetos motivam e estimulam o aluno a utilizá-lo;

d) interface - o desenho e as informações presentes nos OED apresentam padrão nos
requisitos;

e) usabilidade - os OAs são fáceis de navegar, oferecem ajuda aos alunos, possuem
instruções claras de uso; e
f) suporte ao professor – oferece tutoriais e/ou materiais didáticos auxiliares). (ABREU
et al. 2006).
Em função dessa falta de separação das características dos OED do ponto de
vista da sua estrutura com as características dos OED do ponto de vista da finalidade,
é que propomos a separação entre critérios internalistas (CI) e critérios externalistas
(CE).
A utilização de Objetos Educacionais Digitais (OED) no ensino e na
aprendizagem de conceitos químicos é tida, já com um certo consenso na área de
ensino de química, como uma alternativa pedagógica (Giordan, 2008) para contornar
algumas dificuldades encontradas pelos estudantes, durante a construção dos
conceitos científicos. O apelo ao uso leva em consideração vários aspectos, como por
exemplo: a reprodutibilidade e reusabilidade - como forma de superar o uso de
materiais, vidrarias e reagentes nos experimentos de bancada; a granulatura – como
forma de superar a visualização das entidades químicas no nível submicroscópico.
Esses aspectos estão discutidos abaixo, dentro dos critérios internalistas (CI);
Para um uso pedagógico dos OED, o seu uso têm sido apresentado como
ferramentas instrucionais, ou como instrumentos de mediação para professores e deve
ser “precedido ao menos pelo domínio do conteúdo e possivelmente pela compreensão
das expectativas de aprendizagem explícitas nas telas do aplicativo” (CIRINO &
SOUZA, 2009). Numa sistematização importante, Giordan (2008) lista algumas das
possibilidades para o uso pedagógico do computador:

“como linguagem de programação; como sistemas tutoriais; como caixas de
ferramentas; como simulação e animação; como meio de comunicação mediada por
computadores” (GIORDAN, 2008).

Essas possibilidades de uso pedagógico apresentam duas características
básicas: uma, entende o instrumento como suporte, ou entende o instrumento como
mediador. No nosso estudo, sugerimos que tenhamos uma separação entre o
instrumento como suporte – que alinhamos com os critérios internalistas abaixo
listados; e instrumento como mediador – que alinhamos com os critérios externalistas.
Acreditamos que o uso pedagógico dos Objetos Educacionais Digitais, instrumentos da
TIC, precisam ter seu papel melhor esclarecidos, já que têm cada vez mais tomado
lugar na sala de aula de Química. Para nós, os critérios internalistas dizem respeito aos
instrumentos e à técnica, enquanto os critérios externalistas dizem respeito aos
processos pedagógicos. Sintetizamos em 3 categorias para análise do alcance
pedagógico dos objetos. Essas categorias derivaram 6 dimensões que agrupamos em
3 pares, por afinidade lógica dos conteúdos que deveriam acoplar. Esse acoplamento
e a derivação em dimensões estão discutidas nos critérios externalistas (CE) de
avaliação dos OED, neste Capítulo.

2.1. Objetos Educacionais Digitais - Critérios internalistas (CI)
De modo geral, os critérios internalistas dizem respeito à produção e ao uso que
se faz dos OED. Os critérios podem referir-se à identificação (a qual área do
conhecimento pertence, qual a natureza do OED etc), à produção (definição dos papéis
na produção, ferramentas, direitos autorais etc), ao uso (acesso, registro, etc)
(RONCARELLI, 2012). Há critérios internalistas quanto às propriedades dos OED, no
sentido de que atendam a certos atributos, como modularidade; interoperabilidade,
compatibilidade, expansibilidade. E outros ainda mais específicos quanto ao uso

didático, no sentido de verificar se o uso persistente ou abandono precoce tem relação
com a estrutura do próprio OED, como a jogabilidade, navegabilidade, operabilidade,
acessibilidade, reusabilidade, metadados etc. A clareza desses aspectos técnicos
contribuem para um bom desenvolvimento e um bom uso que pode ser oferecido ao
OED.
Não há consenso quanto ao nome dado aos materiais instrucionais digitais
(RONCARELLI, 2012; BARBOSA, 2014), alguns estudiosos do tema têm assumido o
termo “Objeto de Aprendizagem” (SÁ et al, 2010; POLSANI, 2003; RONCARELLI,
2012). A partir dessa nomenclatura, apontamos nesta tese algumas críticas quanto ao
uso para o ensino e a aprendizagem de conceitos científicos, principalmente porque
não haveria garantias quanto à aprendizagem sem que o objeto esteja em efetivo uso
em um contexto que permita a sua avaliação em relação ao conteúdo veiculado pelo
objeto e a aprendizagem promovida com o seu uso. O termo “objeto de aprendizagem”
ficou conhecido através de Wayne Hodgins, quando em 1994 referiu-se ao termo para
a criação e agregação de conteúdo para a aprendizagem mediada pelo computador
(POLSANI, 2003). Outros pesquisadores da área, como Gomes (2005), Sosteric &
Hesemeier (2002), tratam da definição interna (reutilização ou reuso) e definem
algumas das propriedades desses objetos.
Inicialmente, nos debruçamos sobre essa questão: que nome dar aos objetos
digitais usados no contexto de ensino de conteúdos científicos? Tentando responder a
esse questionamento, aqui os estamos chamando de Objetos Educacionais Digitais
(OED). Não é uma simples questão de troca de nomes. Essa nomenclatura busca
problematizar o termo na tentativa de não caracterizar a aprendizagem, diante do nome
comumente dado a esses objetos - “Objetos de Aprendizagem”, amplamente difundido
em diversos artigos e sites repositórios, é uma crítica também que revela o nosso

alinhamento com o caráter pedagógico e epistêmico dos OED. O nome não é mero
detalhe, ao contrário, ele revela que consideramos a aprendizagem descolada do
processo de ensino, evocando algo à prova do professor, como aliás já foi anunciado
em algum modelo pedagógico que se referia aos materiais instrucionais que
carregassem essa posição, como o “PSSC” (física), o “BSSC” (biolgia), o”CBA”
(química), assim como os materiais produzidos pelo projeto “Nuffield Physics” (física)
do Reino Unido. Portanto, é justa a distinção crítica que fazemos dos nomes com que
tratamos esses objetos. Não carregam, a priori, e intrinsecamente, nada que justifique
a sua conexão com a aprendizagem sem um uso ou aplicação para esse fim, e
portanto, dentro de um processo de ensino que possa considerar o que se aprende
com o seu uso.
Por outro lado, já é consenso entre os educadores que trabalham com
tecnologias contemporâneas que objetos educacionais digitais têm em si uma
finalidade educativa, e têm potencial para colaborar na aprendizagem de conceitos
científico. No entanto, o uso indiscriminado de tecnologias baseadas em computador
não garante essa aprendizagem. Portanto, apresentar aos professores e alunos alguns
critérios que têm sido estudados e apontados como válidos e necessários para avaliar
os OED quanto ao uso em salas de aula de ciências, especificamente salas de aula de
química, como recursos de ensino capazes de promover aprendizagem significativa. A
aprendizagem significativa é uma proposta David Ausubel para a aprendizagem que
possa superar a aprendizagem por memorização de conceitos e a aprendizagem por
descoberta, ou ainda, a aprendizagem por tentativa e erro. Essa nova abordagem
cognitica para a aprendizagem é também cognitiva e pretende que os conceitos novos
sejam ancorados em conceitos que os estudantes já dominam (e possam com eles
construir novos significados) (AUSUBEL, 1989; DIAS, 2013). A aprendizagem se dará

pela construção de sentidos para a nova informação a partir dos conhecimentos que os
estudantes já possuem sobre o objeto de estudo é também uma maneira de dizer que
o papel do professor é ainda mais importante nesse contexto.
Há uma expectativa de professores e estudantes, principalmente aqueles que
não discutem com aprofundamento as TIC na aprendizagem de conceitos científicos,
portanto, sem fundamentação teórica ou dados empíricos convincentes, de que com o
uso das TIC em meio digital as atividades seriam desenvolvidas com maior prazer e de
forma lúdica; também há uma expectativa, talvez exagerada, de que os estudantes
teriam mais facilidade para aprender os conteúdos das ciências naturais, e sobretudo
da química, em virtude da tridimensionalidade não permitida por muitos dos
instrumentos de mediação didática; da difícil observação de suas entidades formadoras
(JOHNSTONE, 1991; GIORDAN, 2008), da relação entre aspectos do nível
macroscópicos com o nível submicroscópico, o que gera dificuldades na compreensão
dos conceitos para a maioria dos estudantes sem apoio de instrumentos didáticos de
recursos computacionais gráficos (GIORDAN, 2008). E que o uso de OED facilitaria
alguns dos aspectos como interação com a simulação em tempo real, modificação de
parâmetros e visualização tridimensional dos objetos do mundo da química (GIORDAN,
2008, p. 195).
Existem vários objetos difundidos pela internet em repositórios (o Banco
Internacional de Objetos Educacionais, o Phet, o Rodas, o canal do YouTube
EducaBahia, o Labvirt, o Portal do Professor, etc4) que podem ser utilizados em sala de
aula, e sobre os quais não há avaliação quanto ao processo de aprendizagem a partir
do seu uso. Diante disso, percebe-se que os mesmos precisam ser avaliados a partir
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Disponíveis em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/45/browse?type=title;
https://phet.colorado.edu/pt_BR/; https://rodas5.us.es/access/home.do;
https://www.youtube.com/watch?v=RDQ5hHxJuZ8; http://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp;
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html.

de critérios mais uniformes, critérios esses que ajudariam na escolha pelo professor,
que fossem dirigidos adequadamente aos processos de ensino e que buscassem
atingir o objetivo da aprendizagem desejada. Esses critérios não estão vinculados ao
próprio objeto, mas pode ser útil quando, ao relacionar o objeto quando da sua
destinação didática, certas características devam estar presentes.
Os critérios devem permitir a comparação entre os objetos que tratem do mesmo
tema ou conteúdo. Ademais, muitos dos objetos não são mais que aglutinações de
informações difundidas em ambiente digital que não consideram as questões
históricas, epistemológicas ou não têm conexão clara com teorias de aprendizagem,
sendo esses aspectos importantes em qualquer ambiente, virtual ou físico, para uma
aprendizagem menos mecânica.
Conhecer a estrutura dos objetos, as categorias nas quais eles se enquadram
facilita a análise de possíveis falhas, permite avaliar as suas limitações e
potencialidades, e possibilita o direcionamento dos mesmos para utilização no apoio ao
ensino e à aprendizagem dos conceitos científicos.
Faremos uma distinção entre os diversos objetos educacionais digitais, como
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Jogos Educativos, Objetos de Aprendizagem,
vídeos, etc., discutindo suas principais abordagens. Utilizaremos a classificação dos
OED segundo alguns critérios já abordados na literatura (SÁ et al, 2010), no entanto a
classificação alude apenas ao tipo de OED, e não a uma taxionomia (RONCARELLI,
2012) de acordo com as suas características e potencialidades, ou seja, à adequação
para o uso em apoio à aprendizagem de conceitos químicos. Ainda assim, nos estudos
que há na literatura sobre essa taxionomia dos objetos, percebemos que, ao analisar
alguns objetos, não há como obter critérios que os qualifiquem para o uso visando a
aprendizagem a partir do próprio objeto. Ademais, a avaliação dos objetos segundo os

critérios internalistas aponta para a produção do objetos, mas não para a sua
qualificação com a finalidade do uso ao ensino e a aprendizagem, enquanto aponta
para a estrutura e formato adequados à manipulação de parâmetros, granulatura, etc.
Portanto, necessitamos de critérios de avaliação e qualificação os definidos
externamente. Além disso, não se justificam, a partir dos critérios internos (CI), o
alcance pedagógico do OED. No entanto, esses mesmos critérios internos podem
interferir no processo de ensino e aprendizagem e têm sido tratados pelos
pesquisadores como importantes na programação e desenvolvimento e para a
produção do próprio objeto (configuração, funcionalidade, portabilidade, entre outras),
ou alguns critérios ligados ao uso geral (reusabilidade, jogabilidade, granulatura,
parametrização), mas não apontam ou não o qualificam para o uso no ensino e na
aprendizagem de conteúdos científicos.

2.2 Critérios externalistas (CE): o uso de OED na mediação dos conceitos de
química
Os critérios externos que temos elencados são: adequação epistemológica,
adequação histórica, adequação didática, adequação pedagógica, adequação
semiótica (ou linguística), adequação conceitual (ou teórica), adequação
contextual e adequação curricular. Esses critérios, que sintetizamos como três pares
de dimensões foram explicitados desde o Capítulo 1, são aqueles estão relacionados
às agendas da FQ, da FC e dos problemas do campo de Ensino e aprendizagem de
Química. Alguns foram subsumidos, de modo que as dimensões podem representar
mais de um par de critérios, como por exemplo, a adequação contextual foi subsumida
pela adequação histórica, como uma forma de contextualização. Assim como a
adequação curricular foi subsumida pela dimensão Didática & Pedagógica. Sei que
aparentemente não há razão para propor esse modelo sintético em dimensões, no

entanto, para tratar da avaliação dos OED como dimensões externas aos mesmos,
serão suficientes.
Cada um destes critérios pode ser avaliado pelo professor no seu planejamento,
pois eles remetem a uma visão de ciência e de experimentação relativas à concepção
do professor. Por exemplo, quando falamos de adequação epistemológica, estamos
querendo dizer que em alguns objetos, principalmente aqueles do tipo apresentação,
como vídeos, podem veicular diferentes pontos de vistas sobre o desenvolvimento da
ciência, assim, será preciso que o professor perceba no objeto a vinculação a uma
corrente epistemológica. Em geral, os objetos de apresentação (muitos vídeos
aparecem hoje disponíveis no YouTube ou outros repositórios) são utilizados para
narrar um episódio da ciência, como um experimento ou o desenvolvimento de uma
teoria. Acontece que essa narrativa não está desconectada da percepção do narrador
de como esse fato científico aconteceu, quais as ênfases dadas, o que no fim das
contas, subordina a posição do professor à sua posição epistemológica. Essa
adequação será emparelhada com a dimensão histórica por entendermos que ambas
formam uma única dimensão Histórica & Epistemológica, e que a junção favorece ao
entendimento de que a construção dos conceitos científicos são relacionados de
acordo com a evolução da concepção epistêmica vigente em determinado contexto
histórico.
Com relação à adequação conceitual, podemos dizer que alguns objetos,
principalmente os de simulação e de apresentação, podem trazer mais problemas,
porque ao veicular de maneira não controlada, através da internet, o objeto atinge um
número maior de alunos, que por não compreender o fenômeno químico e não
entender o conceito a ele atrelado, pode possibilitar a criação de obstáculos à futura
aprendizagem do conceito, e em alguns casos, não apresentam adequadamente a

teoria e o modelo que quer simular. Ao mesmo tempo, portanto, que esses objetos têm
um potencial de descentralização, e assim, alcançam um maior número de estudantes,
traz outro aspecto preocupante: fora da sala de aula o professor não tem como resolver
os conflitos que daí se origine, uma vez que o conteúdo veiculado na web não tem um
domínio específico, não tem um usuário claro, e portanto, fica acessível a todos e
qualquer usuário que dele desejar acessar e eventualmente, se apropriar.
Quanto à adequação semiótica, um importante aspecto da ciência Química, o
objeto educacional digital com uma boa construção e desenho adequado, deve tratar
dos diferentes níveis representacionais que, ao serem manipulados alguns parâmetros
do sistema, (temperatura, pressão, número de partículas), os outros valores dos
parâmetros devem simultaneamente sofrer ajustes, para que o usuário (o estudante e o
professor) perceba que os fenômenos químicos tratados, quando visualizados
macroscopicamente,

possuem

uma

relação

de

dependência

de

estruturas

submicroscópicas, de modo que, ao manipular um objeto que trate das funções de
estado, ao alterar a temperatura, a pressão deve ser modificada simultaneamente, por
exemplo. Além disso, parece ser importante mostrar dados em gráficos e equações, já
que podem contribuir para o entendimento do fenômeno, e fazem parte da
representação (pictórica, icônica ou matemática).
Ainda com relação a adequação dos objetos no sentido de melhor compreensão
dos conceitos por eles veiculados, poderemos falar de contextos educacionais - por
exemplo, jovens e adultos ou profissionalizante - o que seria um critério de adequação
pedagógica do objeto, pois, quando adequadamente utilizada, pode estimular o seu
uso pelo estudante, já que a linguagem veiculada deve estar adequada tanto ao nível
cognitivo, quanto à idade do sujeito aprendente. Podemos falar também de adequação
didática, quanto ao nível das questões que os alunos respondem dentro do OED,

porque, assim como numa aula, na avaliação processual e no livro didático, o nível das
questões e a sua profundidade deverá estar atrelado ao que foi desenvolvido na aula e
no tópico que está sendo estudado. O que percebemos é que, como também acontece
em alguns livros, os OED apresentam questões que não foram abordadas,
procedimentos que não foram visualizados e/ou simulados e portanto, em alguns
momentos, os desenvolvedores deveriam fazer a observação de que o OED em uso
deveria ser utilizados junto com outros materiais, de acordo com o conteúdo
apresentado, ou ainda, que possam no momento do desenvolvimento estarem atentos
aos pré-requisitos que necessitariam os usuários. Ademais, podemos ainda perceber a
necessidade de que os conteúdos tratados sejam avaliados sem reforçar a
memorização, com uma mescla de avaliação da aprendizagem por outros materiais
disponíveis (ou no próprio objeto ou na internet), que convidem os estudantes a
ampliarem o conhecimento ali veiculado sem, contudo, apelar para a memorização,
como acontece em alguns objetos, que trazem questionários a serem respondidos,
preenchimento de lacunas etc.
Alguns questionamentos têm sido feito por pesquisadores ao se avaliar um OED
sob o ponto de vista pedagógico. Isso vem demonstrar a necessidade que temos de
nos debruçar sobre esses recursos, no sentido de mostrar seus pontos positivos e
estrangulamentos quando da sua utilização em sala de aula de química, baseados em
critérios validados pela comunidade. Como esses critérios não emergem do próprio
objeto, eles são validados a partir da percepção do professor quanto ao seu alcance
dentro da sua perspectiva teórico metodológica, ou seja, cada critério visa a atender a
uma demanda específica de conteúdo e de ação didática. Em outras palavras, um
objeto poderá ser avaliado como bom para um contexto e para uma perspectiva
educacional específica. No entanto, mesmo com essa relativização, precisamos

organizar os critérios para que o professor, ao escolher os objetos, saiba de qual
perspectiva ele está apresentando o seu conteúdo, mediado pelo objeto.
A depender do tipo de objeto, como vídeos, objetos de simulação, etc, poderá
estar enquadrado em mais ou menos categorias. Por exemplo, uma simulação deverá
ter uma vinculação a uma corrente epistêmica que mostre ao professor a perspectiva
sob a qual o objeto pode ser analisado, ou seja, qual é a visão de natureza da ciência
implícita no objeto. Caso o objeto seja um vídeo histórico, um critério forte a ser
considerado é a adequação conceitual, porque ao tratar historicamente o conteúdo,
os conceitos quando veiculados erroneamente, levam a concepção equivocada por
parte dos alunos, como no caso do vídeo analisado por nós sobre a evolução dos
modelos atômicos, o qual está depositado no repositório YouTube5
Esse objeto tem sido utilizado em nossas atividades como um contra exemplo
de material instrucional baseado em TIC. Apesar do apelo que traz em sua estrutura de
apresentação, com fotos, gráficos, desenhos dos experimentos de simulações feitas
em cada momento histórico do desenvolvimento do atomismo, narra a história de
acordo com o pressuposto de que há pais do conceito, narra a história alinhada à
posição epistêmica ingênua de que os experimentos corroboram as teorias; tem erros
de data, e traz uma narrativa presenteista, onde o que interessa é chegar ao modelo
atualmente aceito, sem fazer referência ao contexto histórico a cada passo dado na
construção do conceito.

5

https://www.youtube.com/watch?v=RDQ5hHxJuZ8.
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Figura 3: tela do OED Modelos atômicos – mostrando aqui os elétrons rodeando o núcleo em níveis de
energia.

CAPÍTULO 3. Bachelard e a química como fenomenotécnica

3.1 A dimensão Histórica & Epistemológica e os OED.
“Ao provar, graças aos fenômenos elétricos, a complexidade elétrica do átomo de
hidrogênio e de todos os outros átomos, a ciência contemporânea formulou o
problema da unidade da matéria de uma forma completamente nova. Além do nível
inicial da composição perder sua simplicidade, as regras da composição já não
podem ser consideradas independentes dos elementos que elas aglomeram; ou seja,
vê-se que o átomo de hidrogênio não pode ser considerado nem mesmo
intermediário suficientemente explicativo. O motivo da explicação deslocou-se;
surgem novos problemas. Toda a síntese é questionada” (BACHELARD, 2009).

Nosso interesse nos objetos da química e nos aspectos de análise desses
objetos veiculados nos OED está relacionado ao ensino e à aprendizagem dos
conceitos químicos, considerando que os conceitos químicos aludem aos seus objetos,
às teorias, experimentos e modelos a eles relacionados. Nossa análise parte da noção
de que os objetos da química, sejam moléculas, átomos, íons ou elétrons, envolve uma
relação de dependência com o seu conceito e a instrumentalização que nos leva ao
encontro do fenômeno em relação ao modelo teórico abordado. A ciência química tem
uma complexidade elevada, pelos motivos que já vimos discutindo desde o início desse
texto, onde o mundo material tangível (macroscópico) mantém uma relação com o
mundo submicroscópico, seja pelas propriedades que conseguimos descrever a partir
da percepção, seja pela relação representacional à qual aludimos essa relação macromicro, seja pela relação conceitual entre seus objetos, seus modelos e suas teorias.
Fazemos

alusão

às

suas

correspondências

através

do

processo

de

representação, de acordo com os conceitos e teorias elaboradas, com fundamentos
epistemológicos seguros. Construímos modelos também relacionando-os com

processos experimentais. A FQ ilumina a práxis química e dessa maneira, passa a
buscar entender essa práxis de maneira filosófica. A FQ tenta mostrar aos químicos
que a reflexão sobre sua ciência é necessária, a qual traz principalmente discussões
entre realismo e anti realismo, dentre outras, onde a existência das suas entidades
podem ser questionadas; ou mesmo questionadas a base de correspondência entre o/s
modelo/s e a/as realidade/s, de acordo com a base epistemológica onde elas se
relacionam ou se constroem. Daí que apontamos para os objetos a partir dos
instrumentos, mas não negligenciamos que o que “vemos” com esses instrumentos, em
sua maior medida, é mediada pelo entendimento que temos dessas entidades a partir
do nosso alinhamento epistêmico e nosso fundamento teórico-conceitual. Assim, nos
interessa apreciar a obra de Bachelard, no sentido de buscar um entendimento mais
claro a respeito da sua posição epistêmica frente ao seu realismo, mas sobretudo,
para apontar também uma visão crítica aos OED, em relação à base experimental,
considerando que para Bachelard, o objeto da química é construído, contrariando a
posição assumida na elaboração de alguns OED, cujos alinhamentos epistêmicos
levam a um realismo de base empirista-indutivista ingênuo.
Gaston Bachelard nasceu em 1884 e morreu em 1962. Ele, portanto,
atravessou, entre o final do século XIX e mais da metade do século XX, as discussões
que fundamentaram as posições da filosofia das Ciências do século XX; mais que
atravessou, ele as vivenciou, e mais ainda, ele contribuiu para o debate e o desenho do
quadro epistemológico francês e mundial, tendo se debruçado sobre estudos relativos
às concepções da natureza do objeto da química e das implicações para o ensino, nos
legando esclarecimentos para as explicações metafísicas de conceitos científicos
(BACHELARD, 1978). Estudou matemática e filosofia, e ensinou física e química no
ensino médio. Em 1928 publica duas teses (Ensaio sobre o conhecimento aproximado;

e Estudos sobre a evolução de um problema em Física: a propagação térmica dos
sólidos) (BACHELARD, 1978, vi). No primeiro ensaio, já está contida a tese central da
sua epistemologia, o “aproximacionismo”, onde ele aponta que
“a abordagem do objeto científico deve ser feita através de uso sucessivo de diversos
métodos, já que cada um deles seria destinado a se tornar primeiro obsoleto, depois
nocivo” (BACHELARD, 1978).

Na sequência da formulação da sua epistemologia, Bachelard publica, em 1937,
publica sua obra mais importante, A formação do espírito científico, onde aponta para
os obstáculos epistemológicos na construção dos conceitos científicos, mostrando que
a sua superação é condição para o estabelecimento e desenvolvimento de uma
mentalidade verdadeiramente científica.
Para fins de análise dos Objetos Educacionais Digitais à luz da epistemologia
Bachelardiana, vamos nos ater a dois principais conceitos da sua obra: os obstáculos
epistemológicos que aparecem no ensino de conceitos químicos a partir dos seus
objetos (átomos, moléculas, íons, etc) quando mediados pelo uso de OED; as
representações dos objetos da química (átomos, moléculas, íons, etc) quando
mediados pelo uso dos OED a partir do conceito da química como fenomenotécnica,
onde os instrumentos medeiam os conceitos e os objetos em função das teorias e
modelos que utilizamos para representá-los, baseados na noção bachelardiana de que
as aproximações sucessivas do objeto da química permitem que sejam construídos
esses objetos, e que essas aproximações vão dando complexidade ao conhecimento,
uma vez que necessita a sua integração no quadro conceitual vigente e na integração
ou superação de modelos e teorias.
Outros estudos mais atuais permitem que possamos construir um entendimento
das relações entre objetos e instrumentos, que vão apontar para uma revolução
instrumental (SCHUMMER, 2006, BAIRD, 1999; ROTHBART, 1999), para a relação de

dependência criada entre os instrumentos e os objetos e seus conceitos (ROTHBART,
1999), para a necessidade de operar com os conceitos da química na prática dessa
Ciência, a partir de um realismo prático (VIHALHEM, 2011) ou um realismo operativo
(BENSAUD-VINCENT, 2009). Um estudo detalhado dessas posições que norteiam o
currículo de Química e podem influenciar o seu ensino foi feito por Ribeiro (2014) em
sua tese de doutorado, onde o autor traz valiosas contribuições para uma Filosofia do
Ensino de Química. Temos inclinado o nosso olhar e a nossa análise dos objetos da
química na negociação direta entre os conceitos, os instrumentos e os fenômenos, a
partir das dimensões que levantamos no início dessa tese, que permitem: que
alinhemos nossa posição epistêmica às formulações históricas construídas dos
conceitos e teorias – Dimensão Histórica & Epistemológica; que consideremos que há
uma necessidade de percepção nos objetos que eles podem trazer benefícios para a
prática do professor, de acordo com a dimensão Didática & Pedagógica; e que permite
ao professor relacionar os objetos modelados da química (como átomos, elétrons,
prótons, íons, moléculas, etc) nos OED com os dados experimentais e as teorias que
fundamentam sua construção, numa dimensão Linguística & Semiótica.
O objeto da química não é imediato, não aparece em sua plenitude e
completude diante dos nossos sentidos e da nossa razão. Ele terá de ser examinado a
partir vários aspectos, ou melhor, pelas dimensões que apontamos. E mesmo assim é
possível que ainda nos fuja algo, para chegarmos à concepção dos objetos, tanto
empírica como racionalmente (BACHELARD, 2009, p. 39). Nosso estudo aponta para
uma necessária crítica aos OED que apresentam/veiculam os conceitos da química
(principalmente os objetos de simulações experimentais e os objetos de animação),
sobretudo aqueles cujas construções das suas imagens e dos seus modelos estão
fundamentados nos vértices do Triângulo de Johnstone. Parece que essa abordagem

não funciona em sua expectativa de abarcar todo o conhecimento químico do objeto
representado, na perspectiva do ensino de Química baseado nos OED. A mediação do
entendimento do objeto da química pelo triângulo quando veiculado no OED deixa
escapar algumas das propriedades e características, tanto epistêmicas como teóricoconceituais que o OED sozinho não é capaz de mediar.
A busca por uma resposta epistemológica adequada às nossas críticas ao uso
dos OED no ensino de Química é parte da reflexão que fazemos a respeito do
conhecimento químico geral, mediado por qualquer instrumento didático. Entendemos
que a epistemologia bachelardiana nos dá o suporte necessário à reflexão quanto ao
uso de TIC no ensino e na aprendizagem de conceitos químicos.
Dentre os apelos aos quais muitos professores se apoiam para justificar o uso
de TIC, a visualização tridimensional dos seus objetos é destacada, já que os objetos
submicroscópicos da química não se mostram, senão mediados por instrumentos e
técnicas. Uma visão ingênua sugere que o uso de TIC que trazem simulações
computacionais pode permitir a visualização de átomos, ligações químicas, interações
interpartículas, etc. Esse apelo pode ser uma cilada ao professor, e um erro produzido
pelo uso acrítico desses instrumentos de mediação.
O uso de TIC como fundamento didático ao ensino de conceitos em busca de
referenciar o objeto da química tem levado à profusão de OED que “mostram” o
aspecto submicroscópico do mundo químico, os seus objetos como átomos, moléculas,
íons, prótons e elétrons como que magicamente ampliados, a fim de que se possa
imergir ao mundo do objeto submicroscópico a partir do mundo dos fenômenos
macroscópicos. Mas o que estamos vendo mesmo com a mediação dos OED?
Nosso estudo parece mostrar que essa “visualização” se caracterizaria mais
como um obstáculo epistemológico, na medida em que tentam mostrar o real, mas com

uma imagem idealizada, sem que essa idealização seja discutida, incluindo teorias da
representação e da modelagem. Esse real dado é criticado por Bachelard em virtude
de sua fragilidade epistemológica, porque nos prende numa relação entre um idealismo
positivista e um empirismo-indutivismo ingênuo do qual já deveríamos ter saído
(BACHELARD, 1996) em direção ao real construído, ao qual o significado de “ver” só
tem sentido na medida que abarca uma teoria e com ela negocia essa “visão”.
Claramente, essa noção do real dado implica uma visão realista, opondo-se à visão
bachelardiana do real construído (BACHELARD, 2009).
Em muitos artigos e livros sobre o tema discute-se a pertinência tanto epistêmica
quanto didático-pedagógica desse “ver” em química (VASCONCELOS & ARROIO,
2013; GOIS & GIORDAN, 2007; GIORDAN, 2008). Ao se utilizar um OED, busca-se
transladar entre os aspectos do conhecimento químico de modo a promover um
entendimento, por parte do estudante, de que o que é visto, tocado, inalado, ouvido, no
nível macroscópico (no nível do fenômeno), é afetado pelas mudanças e interações
que acontecem no nível submicroscópico. Recorremos à argumentação e à explicação
química no campo das representações para “mostrar” aquilo que faz parte do nosso
entendimento do objeto da química, e assim, ao nos aproximarmos do objeto no mundo
real, físico, esse objeto, em vez de se tornar mais nítido, torna-se mais difuso, já que
além da nossa percepção, do uso dos nossos sentidos, estamos fazendo o uso das
representações, das nossas teorias e dos nossos modelos para construir nossos
conceitos dos objetos da química. E com o uso dos OED os objetos que seriam
visualizados para simplificar a representação do objeto, acaba por nos mostrar a
evidência da sua complexificação, como Bachelard (2009) sugere, no sentido de que
integrar à visualização dos objetos a sua representação de acordo com a teoria e o
modelo que nos permite construí-lo, os quais são mediados pelos OED, só aumenta a

complexidade dos objetos, e isso os torna não mais claros, quando “vistos”
separadamente da sua representação, mas, ao contrário, nos remete à necessidade de
complexificar os objetos, tornando-os mais difusos, porque a integração entre o
conceito, sua construção e seu modelo não se dará dentro do próprio OED, senão pela
mediação do mesmo pelo professor.
Tomaremos como ponto de partida para nossa análise do objeto químico
relacionando-os com as dimensões levantadas em nosso estudo no Capítulo 1, a partir
das implicações epistemológicas levantadas por Bachelard em alguns de seus estudos.
Utilizaremos o conceito de átomo, moléculas e íons, ligações químicas, interações
interpartículas mostrados nos OED que analisamos para justificar que a nossa
aproximação do objeto – átomos, moléculas, íons, etc – na medida que nos
aproximamos mais no sentido do nível submicroscópico, mais complexo fica o
entendimento do conceito no nível teórico, e mais necessariamente temos que
relacioná-los com as elaborações conceituais com suas representações e na sua
interação com os instrumentos.
Quando tomamos, por exemplo, o conceito de bases e ácidos, percebemos que
esses conceitos estão relacionados com classificações e relações que não são
imediatas nem intrínsecas aos próprios objetos:
“As propriedades de bases e ácidos, que deviam ter importante papel na classificação
das espécies químicas, não são tão imediatas quanto se imagina.” (BACHELARD,
2009).

Se buscarmos o conceito de ácidos e bases que foi elaborado por Arrhenius, e o
refinarmos até o conceito de Brosted-Lowry e o de Lewis, percebemos que quanto mais
nos aproximamos e refinamos o conceito, mais complexo fica a afirmação a respeito do
que é uma base ou do que é um ácido; mais imbricado tem o conceito teórico com o
experimental, e a sua definição muda de acordo com o nosso melhor entendimento das

entidades (prótons, elétrons, íons, etc) a eles relacionadas. Toda vez que se pretende
conhecer algo, ao nos aproximarmos para “conhecer distintamente, o conhecimento
pluraliza-se, o núcleo unitário do conceito explode.” (BACHELARD, 2009, p. 74). Do
mesmo modo, e seguindo esse mesmo entendimento da pluralidade conceitual dos
objetos, ao utilizarmos um OED que trata de um conteúdo da Química, não
melhoramos a nossa concepção de modo espontâneo, apenas pelo uso, sem a
mediação do professor, com o uso de dimensões (D-P, L-S, H-E) que estão fora do
OED. A representação pictórica ou imagética que elaboramos parece nos iludir quanto
ao que “vemos”. A nossa busca então, a fim de extinguir essa ilusão quanto ao “ver”
está na integração da dimensão Histórica & Epistemológica à linha que leva do nível
macroscópico ao submicroscópico, passando pela sua representação, ou seja, não há
um caminho seguro senão por um caminho epistêmico construído e historicamente
situado, adequadamente representado em seus signos e símbolos, ou seja, adequado
linguística e semioticamente e, trazidos pelo professor na sua metamediação, pelo
processo didático-pedagógico.
Assim, a crítica que devemos fazer, ao analisar os OED à luz da epistemologia
bachelardiana é: o que de fato vemos ao apresentar o objeto da química no nível
molecular, atômico ou subatômico? A resposta parece indicar que, se o seu uso não
tiver uma base crítica forte, onde critérios epistêmicos historicamente situados sejam
considerados, sobretudo aqueles que fazem uso das TIC a partir de um adesivismo
ingênuo, pode-se permitir que aqueles que usam os OED pensem que vemos de fatos
as estruturas do nível submicroscópico, num tipo de obstáculo epistemológico
substancialista, de acordo com Bachelard (1974). Na nossa concepção, o que estamos
vendo não é isso! É mais uma relação entre os binômios dos quais fazem parte,
coerentemente, todos os conceitos da química, esses binômios são expressos por:

teoria e experimento; estrutura e forma; fenômeno e propriedades. Para Bachelard
significa

“encontrar

a

significação

fenomenal

correspondente

à

composição”

(BACHELARD, 2009, p 55).
No uso de OED, a possibilidade de “ver” ou “visualizar” aquilo que não podemos
fazer nem com os equipamentos óticos mais potentes, como o microscópio de
varredura de força atômica, por exemplo, evoca a uma metaquímica fragilizada. E tanto
mais que os professores tenham se afastado, durante a sua formação ou após a
conclusão da sua formação em nível superior, dos conhecimentos derivados da
Filosofia da Ciência em geral e da Filosofia da Química, em particular, no sentido de
ampliarem a crítica aos resultados experimentais da técnica, desapegados dos
fenômenos e da teoria, tanto mais são levados a ingenuamente acreditar nesse real
visto, obstacularizados pelo realismo ingênuo, pela visão empirista-indutivista que
muitas vezes norteia a formação dos químicos. “Ver” em química é transladar do
fenômeno aos objetos a partir de uma base teórica sólida, fundamentando, a partir da
semiótica, as representações dos seus objetos. Desse modo, ao ampliar a visão do
objeto estamos justificando o fenômeno pelo objeto de acordo com postulado teórico.
Como exemplo, vou citar os dados mostrados no OED de simulação experimental do
do repositório Phet, Açúcar e Sal em Solução Aquosa, na versão em inglês desse
objeto6 (Figura 4).
Aderindo às dimensões levantadas no nosso trabalho, essa transladação entre o
fenômeno (condutividade elétrica com o fechamento do circuíto pelos íons em solução
aquosa) e a representação submicroscópica (íons dissociados, com cargas elétricas
positivas e negativas com mobilidade capaz de permitir a condutividade elétrica) passa
necessariamente por, pelo menos, duas dimensões: a Histórica & Epistemológica e a
Didática & Pedagógica.
6

OED do repositório Phet: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions

Figura 4: print de tela do OED Açúcar e sal em solução.

Essas dimensões são graduadas de acordo com a necessidade e finalidade do
uso do OED. Parece-nos que, quase sempre, a dimensão epistemológica irá aparecer,
já que ela nos permite interpretar, adequadamente, o significado do fenômeno à luz dos
seus constituintes submicroscópicos, pois,
“não se conseguirá reconhecer a substância só por um de seus sinais. Para chegar a
uma exata medida da substância química, será necessário prever o maior número
possível de qualidades diversas”. (BACHELARD, 2009, p 50).

Essa previsão das qualidades diversas, como quer Bachelard, se refere aos
aspectos macroscópicos, ou propriedades macroscópicas, já que as do nível
submicroscópico não estão ao nosso alcance visual. Não poderemos aludir às coisas
do mundo submicroscópico sem que, ao traçar o caminho de volta ao mundo
fenomênico, não passemos por uma teoria que lhe sustente, a qual foi construída
dentro de um fundamento epistêmico. Por isso, quando refinamos nosso olhar nos
objetos que estão dissociados (como no OED mostrado na Figura 4), os íons em
solução aquosa, podemos inferir sobre os objetos, qualidades e propriedades que se

ligam ao mundo macroscópico através do fenômeno, mediado por uma teoria e
transladado por uma dimensão (há um fundamento epistemológico que sustenta a
transladação; há uma construção histórica ligada ao conceito teórico formulado, que
nos permite falar sobre o nível submicroscópico. Desse modo, fica evidente que o “ver”
na química, mesmo quando nos aproximamos do objeto, não o leva a tornar-se mais
objetivo, no sentido realista e positivista do termo; ao contrário, ele se torna mais
difuso. Isso ocorre porque, quanto mais eu me aproximo dele, mais conexão eu terei
que fazer com o mundo macroscópico, mediado pelo instrumento que produz esse real
que “vejo”.
Ao tratar dos objetos como se eles estivessem sendo vistos tal qual são se
pudéssemos nos aproximar deles com algum instrumento ótico superpotente, ou se
possuíssemos uma privilegiada supervisão, que permitisse ver a realidade última do
objeto, ou seja, sem a mediação computacional virtualizado, estamos escamoteando as
questões centrais da epistemologia bachelardiana. Um objeto não é senão a sua
construção dentro de um aprisionamento conceitual, teórico, fenomênico e técnico.
Portanto, é uma crítica que fazemos ao adesivismo ingênuo quando percebemos que
muitos dos professores apelam para uso de mediadores com forte vínculo imagético,
como os OED, para contribuir com a aprendizagem significativa dos seus estudantes é
que eles não se posicionam dentro do conhecimento epistemológico para aderir ao uso
dos OED, pois, se aprendemos que os íons se movimentam de tal maneira que
permitem a condutividade elétrica e interagem com as moléculas da água, modificandose e modificando as propriedades desta, é porque construímos um aparato teórico que
nos diz respeito a esse comportamento submicroscópico. “Ver”, em química, deve
aludir a tudo isso, e não apenas a “visão” das partículas que compõe o soluto (cloreto
de sódio) em solução aquosa.

Muitos dos OED de simulação de experimentos de bancada que analisamos, e
cujas análises e seus resultados estão descritos no Capítulo 4 dessa tese, tentam
preservar o contexto da experiência, e a simulação parece querer atender a uma
relação fidedigna com o modelo experimental de bancada. O apelo ao uso desses OED
de simulação podem esconder uma posição que vai do adesivismo acrítico a uma
ludicidade ingênua7, que pode levar o professor a utilizar um instrumento didático
apenas pelo apelo à tecnologia, sem analisar os potenciais benefícios que traz ou se o
alinhamento epistêmico do OED está de acordo com suas posições epistêmicas,
filosóficas e educacionais assumidas.
Se o experimento de bancada nos permite construir uma visão do fenômeno que
o experimento do OED permite, parece razoável, tanto quanto as condições o
permitam, utilizar esse em relação ao outro. O problema, mais uma vez aqui aparece
de dois modos: o primeiro é o entendimento de que o experimento “real” corrobora
dados da teoria e portanto, é utilizado no sentido da verificabilidade, utilizando-se aqui
do conceito de verificacionismo apresentado por Karl Popper (POPPER, 1974); o
segundo, é um apelo às questões econômicas, dado que o uso de objetos digitais
permite a sua reutilização, sem custos pela repetição. Ademais, já que teriam o mesmo
valor metodológico da experimentação de bancada, não seriam necessários
laboratórios de química para a realização desses experimentos, apenas computadores.
no caso das escolas de Ensino Médio nas escolas estaduais da Bahia ligadas ao Pibid
de Química da UFBA, apenas 1 (uma) tem laboratório de Química que pode ser
utilizado. Voltamos de novo a Bachelard para a fundamentação da nossa crítica: ao
transladar, a partir de um objeto, a nossa crítica permite dois caminhos: um epistêmico
e outro pedagógico. Se pelo lado epistêmico precisamos nos livrar da força do “real
7

Termos cunhados por nós para indicar o uso dos OED sem reflexão, sem considerar as dimensões
apontadas neste trabalho de tese. O termo “ludicidade ingênua” aparece também na tese de Campos
(CAMPOS, 2014), mas se refere a outro contexto e não há maior aprofundamento.

visto” para alcançar um “real construído”, do lado pedagógico temos que trazer aos
educadores a necessidade de um posicionamento crítico, de modo que, pela
linguagem, desconstruímos o real absoluto para um real aproximado pela mediação
das dimensões apontadas por nós (L-S, D-P, H-E). Para Bachelard, “conhecer o lugar
da substância no plano geral de todas as outras substâncias” (BACHELARD, 2009, p.
22) nos leva a esse conhecimento aproximado, o que justifica a crítica ao ato de “ver”,
abusivamente buscado na justificativa do uso (acrítico) dos OED.
Os OED, de acordo com sua classificação (SÁ et al, 2010), apresentam
diferentes problemas a serem criticados. Temos feito análise principalmente dos
objetos de simulação experimental (simulação e animação) e dos objetos de
apresentação (vídeos). Os de simulação experimental, como os já citados acima, têm
permitido críticas nas relações ingênuas entre o objeto do mundo submicroscópico e os
fenômenos. No entanto, essas críticas não estão direcionadas exclusivamente ao
conteúdo veiculado nos objetos, mas na relação quando do seu uso para mediação
didática no ensino e na aprendizagem dos conceitos neles veiculados. Ou seja, a visão
epistemológica do professor poderá contribuir na superação da visão realista ingênua
e/ou empirista-indutivista dos estudantes quando do uso dos objetos de simulação
experimental e de narrativas históricas sobre o desenvolvimento de teorias, conceitos e
modelos.
Nos objetos de apresentação, onde geralmente se apresentam narrativas da
elaboração de conceitos ao longo da história da Química, percebe-se que os OED
também não superam as críticas que se pode fazer desde a visão presenteista da
ciência, uma visão indutivista, ou ainda, de um empirismo ingênuo, considerando que a
experimentação não está imbricada com as teorias.

No nosso estudo, onde avaliamos alguns objetos de apresentação veiculados
em repositórios disponíveis ao público geral, como é o caso dos vídeos postados no
repositório YouTube, percebemos que esses OED apresentam uma visão de ciências
que não problematiza a natureza da ciência, nem a natureza da química, no que elas
têm de especifidade em relação às demais ciências e às formas de conhecimento dos
objetos da química, geralmente aderindo a uma visão empirista ingênua, na qual o
conhecimento “verdadeiro” é possível a partir da aproximação sucessiva que fazemos
do objeto. No nosso entendimento, a natureza da ciência química tem uma
especificidade. O conhecimento químico passa pelo entendimento das suas muitas
faces, o que nos impõe um pluralismo epistêmico (Bachelard, 2009). Ribeiro (2014), na
sua tese de doutoramento, aponta para as muitas faces do conhecimento químico, e
como esse conhecimento químico se estrutura a partir de domínios que remetem para,
dentre outros aspectos, os modelos, a explicação, a estrutura, a história, inscritos no
campo da Filosofia da Química, da História da Química e na natureza do seu
conhecimento (RIBEIRO, 2014).
No vídeo sobre Modelos Atômicos, produzido pelo Canal EducaBahia e
veiculado no repositório YouTube (sua análise mais detalhada está no Capítulo 4
dessa tese), sem considerar os erros históricos e conceituais, como por exemplo, a
data em que Dalton elaborou a sua teoria atômica, o que é de fato um erro menor, o
que esse OED reforça é um desmembramento entre teoria e modelo, não atento às
discussões no contexto da filosofia da química (RIBEIRO et al, 2012).

Também

alimenta uma visão mítica do desenvolvimento científico, permitindo que não seja
superada a visão de cientistas abnegados e gênios agraciados com o dom divino do
conhecimento. Assim, o professor precisa estar atento, tanto ao que veicula o OED,
quanto ao alinhamento epistemológico do mesmo, já que essa relação parece cara ao

nosso atual entendimento de narrativas históricas, dentro do quado da História das
Ciências.

3.2 Bachelard e a dimensão Didática & Pedagógica nos OED
Ao analisar criticamente os OED à luz dos critérios de avaliação e uso no ensino
e na aprendizagem de química, e vinculá-los às dimensões que elaboramos para
fundamentar as críticas aos OED, percebemos que se justifica a nossa posição de que
o papel do professor na mediação didática com o uso de TIC é tão fundamental quanto
qualquer outro meio. Ao adequar as aulas ao uso de TIC, o professor está levando
junto com a TIC a sua visão sobre a natureza da ciência, a sua visão epistêmica sobre
o

desenvolvimento

histórico

dos

conceitos

etc.

Desse

modo,

aumenta

a

responsabilidade do professor, na medida que a escolha do OED para o processo de
mediação não pode ser visto como separado da finalidade didática a que se destina o
seu uso. Assim, transladar do nível macroscópico para o submicroscópico requer que o
professor esteja atento, no processo de mediação, à dimensão didático-pedagógica
que o OED poderá colaborar na mediação da construção do conceito científico a ser
apreendido pelos estudantes. Aqui, percebemos que poderão surgir novos obstáculos
aos estudantes, ou reforçar aqueles que já estão presentes na compreensão do
conceito, para fugir da intuição científica fundada na experiência imediata, porque se
paga caro o preço de um “ensino experimental apresentado de forma ingênua e
elementar” (BACHELARD, 2009. p. 63).
O uso do OED está ligado a dois processos: o fim a que se destina
(contrapondo-se à ludicidade ingênua), e a ação pedagógica que será proposta para
fins de aprendizagem (contrapondo-se ao adesivismo acrítico). Assim, a seleção deve
atender aos propósitos da aula, de acordo com o planejado pelo professor em relação
ao que os estudantes deverão alcançar como apreendido quando mediado pelo uso de

OED. Aqui, salientamos que as dimensões apontadas por nós nessa tese se imbricam
ou se intercruzam quando do uso do processo de mediação pelo OED e de
metamediação pelo professor. Elas não estão separadas por gavetas. A dimensão
Didática & Pedagógica e a Histórica & Epistemológica apontam para tanto para o OED
quanto para a metamediação do professor, que vai desde a escolha do OED junto ou
separado de outros recursos didáticos, do uso de acordo com a finalidade pedagógica
do mesmo, do processo de avaliação da aprendizagem que o OED traz ou a ele é
integrado. Se o uso do OED pode permitir uma melhor construção conceitual por parte
dos estudantes quando do uso dos OED para fins de aprendizagem, isso não se dará
naturalmente pelo seu uso espontâneo, mas sim pelo uso, de acordo com o
alinhamento epistêmico do professor, pela sua adesão às interpretações do
desenvolvimento histórico dos conceitos e pelo seu efetivo uso em sala de aula.

3.3 A dimensão Linguística & Semiótica na construção de conceitos mediados
pelo uso de OED
A química é também uma narrativa. Não uma narrativa solta, mas sim uma
narrativa historicamente situada, movida pela articulação racionalista e empirista, sem
privilégio de um ou outro posicionamento filosófico, numa concepção pluralista do
desenvolvimento dos seus conceitos (Bachelard, 2009). A narrativa química é uma
história onde os atores, o contexto social, a base tecnológica e instrumental contribui
para a veracidade e validade da narrativa. Também nesse ponto acolhemos a
epistemologia bachelardiana para embasar nossa perspectiva. Bachelard considera
binômios importantes para o conhecimento químico e nos mostra que esses binômios
são a unidade fundamental para os químicos poderem anunciar seu objeto. Forma e
função; estrutura e propriedade; história e narrativa; o todo e a parte; o sintético e o
analítico são binômios onde o conhecimento químico acha lugar e se instala. A partir

desses domínios foram acolhidos as dimensões, apresentadas nessa tese, que
elaboramos para avaliar criticamente os OED que veiculam conceitos químicos, já que
esses binômios, nem tampouco as dimensões, emanam dos objetos, ao contrário, os
objetos aludem ou referenciam as estruturas do mundo químico que estão nesses
domínios.
Para nós, é da estrutura que está no nível submicroscópico que chegamos às
propriedades, que se mostram no nível macroscópico. O que nossa análise aponta,
através das dimensões, é como esse movimento é feito. Podemos dizer que não
passamos de um domínio a outro sem considerar as dimensões apontadas no nosso
triângulo sobreposto ao de Johnstone, de modo que ao se deslocar das propriedades
(domínio fenomênico) da química em direção à estrutura (domínio submicroscópico),
estamos considerando, por exemplo, um caminho que se seguirá a partir das
dimensões Linguística & Semiótica e Histórica & Epistemológica.
Não se elaboram modelos e estruturas sem aludir aos seus domínios
semânticos, sem aludir à taxonomia, sem aludir a uma representação dessas
estruturas. A nomenclatura serve, dentre outras coisas, para conhecer o lugar de algo,
e achar o lugar é também colocar-se em oposição a outros nomes e outras estruturas.
Para Bachelard,
“a própria classificação das substâncias elementares se mostrará movida por um
pensamento ativo que designa um lugar regular para um objeto antes de encontrar
esse objeto.” (BACHELARD, 2009. p. 23)

Não temos como não perceber a relação que podemos fazer com a descoberta
das leis periódicas e o lugar de cada elemento na tabela periódica, principalmente
proposta por Dimitri Mendeleiev e outros cientistas como Béguyer de Chancourtois,

Newlands, Odling, Hinrichs e Lothar Meyer (SCERRI, 2007). É, no entanto, Mendeleiev
que, não só estrutura a tabela periódica, como também busca confrontá-la com o
objeto da química de acordo com o grupo (ou conjunto de propriedades, se desejar) ao
qual pertence. É no ordenamento e na classificação que os elementos se conjugam.
Parece-nos que essa concepção semântica desaparece do ensino de química, como
se objetos não pertencessem aos mesmos domínios (BACHELARD, 2009, pp 88 e 89).
De acordo com Wartha & Rezende (2011),
“O conhecimento químico se constitui em sistemas formais interpretados. Isso
significa que os modelos teóricos, constituídos por um corpo de enunciados,
adquirem conteúdo ao serem associados, indiretamente, a aspectos observáveis da
realidade exterior.”

Se tomarmos um dos objetos fundamentais da química, o átomo, percebemos
que o seu conceito é um conceito semântico, pertencente a um conjunto de modelos,
adequados a determinados contextos e formulações teórico-conceituais (teoria cinética
dos gases, teoria das ligações químicas), de modo que parta outro contexto mudamos
para outro modelo. De um conceito sintático fomos, progressivamente, a partir das
elaborações filosóficas e metodológicas durante vinte séculos, nos afastando do
domínio sintático para nos aproximar de um modelo de átomo no domínio semântico
(ROCHA, 2006). Isso importa que digamos que o significado do conceito de átomo
depende não só do aparato técnico e instrumental, mas da construção que foi possível
a partir de um conjunto de modelos e refinamento de teorias que nos permitiram
construir esse conceito.
Desse modo, o uso de OED para o ensino e a aprendizagem de conceitos
químicos devem problematizar isso. Devem apontar, sobretudo naqueles OED de
apresentação de narrativas ou naqueles OED de simulação experimental e animação,
que o objeto da química se mostra, de um lado, por uma construção teórico-conceitual,

e por outro lado, se mostra pelo que os fenômenos nos apontam; se mostram pelo que
modelamos a partir do quadro teórico-conceitual – como representações linguísticas do
que elaboramos, mas de acordo com aquilo que podemos representar de modo
pictórico e gráfico. Isso deve ser considerado quando da avaliação de critérios para o
uso didático do OED, em acordo com o alinhamento e adesão às dimensões apontadas
por nós nesse trabalho, indo ao encontro do que é a posição pedagógica e epistêmica
do professor.

Capítulo 4. Análise e avaliação dos Objetos Educacionais Digitais

4.1 Avaliação dos Objetos Educacionais Digitais
Para o trabalho de avaliação dos objetos, foram analisados 22 OED, os quais
estão disponíveis em repositórios listados na Tabela 1. Cada um deles teve analisada a
sua estrutura, os conteúdos químicos abordados (como modelos atômicos ou química
orgânica, os conceitos veiculados (como quantização dos níveis de energia – modelos
atômicos; ou estrutura dos polímeros – em química orgânica), as imagens mostradas, a
visão epistemológica veiculada e demais aspectos necessários para avaliar os OED
segundo os critérios de avaliação definidos acima, confrontando-os com as dimensões
por nós elaboradas (D-P, L-S e H-E).
A nossa análise tem como base e fundamento o conteúdo veiculado nos OED e
a forma, a estrutura como são apresentados os conceitos e o que fundamenta
epistemologicamente, tanto os conceitos, teorias e modelos, explicitamente mostrados
ou implicitamente sugeridos, como os procedimentos experimentais, quando se trata de
experimentos práticos ou de simulação, e analisa ainda quais as possibilidades
didático-pedagógicas trazidas pelo recurso do OED, quer no próprio recurso, quer nos
demais materiais que o acompanham, como arquivos em PDF de apoio ao professor
ou arquivos com metadados. Assim, para cada um dos OED abaixo listados e que
foram analisados, vamos considerar as nossas categorias de análise, ou seja, as
dimensões

Didática

&

Pedagógica,

Linguística

&

Semiótica

e

Histórico

&

Epistemológica. Analisaremos esses OED a partir do referencial Bachelardiano, da
química como uma fenomenotécnica, e dos seus objetos como reais construídos, ou
seja, dentro do referencial que a química constrói seu objeto na interação com a teoria,
mas também que o objeto da química é construído na interação com os instrumentos, o

que nos permite considerar a potencialidade do uso dos OED no ensino e na
aprendizagem de conceitos químicos.
Com essa finalidade, analisamos OED de repositórios nacionais, como o Banco
Internacional de Objetos Educacionais e o EducaBahia, e internacionais, como o Rodas
e o Phet, além daqueles que estão depositados no repositório do YouTube. No total,
analisamos 22 objetos, aos quais listamos a seguir, indicando seus repositórios:
Tabela 1: OED e seus respectivos repositórios.
OED

Repositório

1.

Modelos Atômicos

EducaBahia (YouTube)

2.

Rutherford Scattering

Phet

3.

Super Microscópio Virtual

Labvirt

4.

Átomo de hidrogênio

Phet

5.

Acúcar e sal em solução aquosa

Phet

6.

100 anos dos plásticos

Labvirt

7.

Lei da conservação da massa

Banco
Internacional
Educacionais

8.

Pilha de Daniel

Rived (atual Portal do Professor)

9.

Pilha de Daniel

Portal do Professor

10.

Modelo atômico de Rutherford

Phet

11.

Modelo atômico de Rutherford

YouTube

12.

Modelo atômico de Rutherford em YouTube
diante – complementar ao OED do
ítem 11

13.

Química dos remédios

Labvirt

14.

Labirinto da separação

Acervo
digital
da
Unesp/Banco
Internacional do Objetos Educacionais.

15.

A história contemporânea da Banco
Internacional
Química através do petróleo: partes Educacionais
I e II

16.

Petróleo

EducaBahia (YouTube)

17.

Moléculas e luz

Phet

18.

O pH do planeta

PontoCiência

19.

Propriedades do gás

Phet

20.

Radioatividade

Labvirt

21.

No jogo das reações químicas Banco

Internacional

do

Objetos

do

Objetos

do

Objetos

Educacionais
22.

Chuva ácida

Labvirt

Na Tabela 2 listamos o OED e sua tipologia (classificação) dentro do repositório:
Tabela 2: Tipologia dos OED nos repositórios.
OED

Tipologia

1.

Modelos Atômicos

Vídeo e animação

2.

Rutherford Scattering

Animação/simulação

3.

Super Microscópio Virtual

Animação/simulação

4.

Átomo de hidrogênio

Simulação

5.

Açúcar e sal em solução aquosa

Simulação

6.

100 anos dos plásticos

Vídeo

7.

Lei da conservação da massa

Animação/simulação

8.

Pilha de Daniel

Simulação

9.

Pilha de Daniel

Animação/simulação

10.

Modelo atômico de Rutherford

Animação/simulação

11.

Modelo atômico de Rutherford

Vídeo com animação do experimento

12.

Modelo atômico de Rutherford em Vídeo, animação/simulação
diante

13.

Química dos remédios

Animação/simulação

14.

Labirinto da separação

Jogo/animação

15.

A história contemporânea da Vídeo
Química através do petróleo: partes
I e II

16.

Petróleo

Vídeo e animação/simulação

17.

Moléculas e luz

Simulação

18.

O pH do planeta

Vídeo e experimentação

19.

Propriedades do gás

Simulação

20.

Radioatividade

Animação/simulação

21.

No jogo das reações químicas Jogo e animação

22.

Chuva ácida

Animação

O site Banco Internacional de Objetos Educacionais8 traz uma proposta de
disponibilizar objetos de diversos repositórios, como por exemplo o Rived (hoje
chamado Portal do Professor), o Labvirt, dentre outros. Os OED disponibilizados estão
distribuídos em todos os níveis de educação e separados por área do conhecimento.
Para o nível médio de ensino estão disponíveis 10289 objetos, e especificados para a
área de química são 1723. Esses objetos estão classificados por tipo de objeto e
podem ser indexados e buscados a partir dessa classificação.
Na Tabela 3 abaixo verificamos a classificação e a quantidade de objetos
disponíveis, nesse repositório, para cada classificação.
Tabela 3: Quantidade de OED disponíveis por tipologia para o nível de Ensino Médio
no repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais.
Ensino Médio: Química: Animações/Simulações [345]
Ensino Médio: Química: Áudios [195]
Ensino Médio: Química: Experimentos Práticos [295]
Ensino Médio: Química: Hipertextos [46]
Ensino Médio: Química: Imagens [311]
Ensino Médio: Química: Mapas [0]
Ensino Médio: Química: Softwares Educacionais [35]
Ensino Médio: Química: Vídeos [496]

A tipologia do OED pode sofrer modificação quanto à sua classificação (SÁ et al,
2010) quanto à sua nomenclatura (RONCARELLI, 2012, p. 153), de acordo com o
repositório. Outras classificações aparecem ainda na literatura, como a de Churchill
(2007) e Prata (PRATA, 2004 apud BARBOSA, 2014), com uma subclassificação

8

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/33.

dentro da classificação principal, como: receptivo (vídeos e áudios), diretivo (exercícios
práticos), de descoberta guiada (animação e jogos), ou exploratório (simulações).
Percebemos, pela Tabela 3, que o repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais faz
uma distinção entre vídeos e animação, e entre software educacional e simulação. Parece-nos que essa
taxonomia não parte de critérios validados a priori mas sim, a partir da visualização/manipulação do
OED, para posteriormente

organizar a sua classificação. Ou seja, não se produz um perfil

de qualidades que deveriam existir nos OED para, logo em seguida, a partir da sua
análise e visualização, promover a sua classificação. Isso não chega a ser perturbador,
no entanto, seria desejável que essa classificação pudesse partir de critérios mais
uniformes e universais. Por exemplo, quando a Tabela 3 mostra zero (0) item para a
classificação tipo “Mapas”, não sabemos se fazem referência a mapas geográficos ou
mapas conceituais, e mesmo esses “mapas” poderiam estar dentro de outro tipo de
OED, como uma animação ou um vídeo. Assim, talvez precisamos estabelecer o que
cada tipologia do OED espera que ele contenha. Outro exemplo de dificuldade que

Figura 5: print de tela do OED “Cinética Química” do repositório Banco Internacional de Objetos
Educacionais.

podemos registrar, quanto a falta de critérios na classificação, é que por exemplo,
quando escolhemos a opção de buscar OED do tipo “Softwares Educacionais”, dentre
os 35 (trinta e cinco) OED que aparecem no repositório e que estão indicados na

Tabela 3, ao escolher “Cinética Química” ou o outro OED, “Efeito Estufa”, o que
observamos são OED que mostram telas com perguntas e respostas do tipo “Quiz”.
Ao clicar no item “Experimentos Práticos”, com 295 objetos, observei que isso
que está sendo chamado no repositório de “Experimentos Práticos” são o que
comumente chamamos de roteiros de aula prática, com os passos que devem ser
realizados, como objetivos, reagentes, procedimentos etc., para a realização da
atividade prática experimental em química.
De qualquer modo, para a esta tese, a nossa análise não dependerá da
classificação do OED quanto à sua tipologia, mas ao conteúdo veiculado no mesmo.

Figura 6: print de tela do OED “Experimento Prático” do repositório Banco Internacional
de Objetos Educacionais.
Um aspecto interessante que aparecem em alguns OED de alguns repositórios é
a presença na pasta de download do OED de um arquivo com metadados, onde podem
ser verificadas as características internas dos OED, como produtores, licenças, ano de
produção, como se verifica na figura abaixo. Achamos importante, principalmente,
porque aí consta informações como para quem se destina e a descrição do OED,

dentre outros aspectos. Observa-se que, dentro dessa janela “metadados”, aparecem,
para esse OED abaixo (Pilha de Daniel) uma informação importante para nossa
análise, com respeito a uma de nossas categorias (Linguística & Semiótica), quando o
OED refere-se à representação, e também qual a expectativa de aprendizagem,
quando o texto do OED fala em “assimilação”, o que para nós significa perceber uma
perspectiva pedagógica, a qual está ligada também a uma de nossas categorias
(Didática & Pedagógica) utilizada por nós para análise dos OED .
“O presente objeto de aprendizado trabalha com a representação do processo de
oxidação-redução, seus potenciais e a energia obtida na reação. Esses conceitos
deverão ser assimilados pelo aluno ao manipular a pilha. O aprendiz poderá
analisar o valor da corrente, o sentido ao qual a concorrente percorrerá, e qual
elemento químico sofrerá aumento e qual sofrerá diminuição na sua massa”.
(excerto do OED Pilha de Daniel)9
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Figura 7: print de tela dos metadados do OED “A química dos remédios”.

Em outro OED analisado, “A química dos remédios”, depositado no repositório
do Banco Internacional de Objetos Educacionais, verificou-se que esse OED é
originário do repositório Labvirt10, e que, no entanto, neste repositório, o OED não
apresenta um arquivo com metadados. Esse arquivo está disponível apenas naquele
repositório, conforme tabela abaixo:
Tabela 4: Metadados do OED A química dos remédios.
dc.description.abstract
Um homem que está com dor de cabeça compra um remédio e começa a ver vários
nomes estranhos. Lembra-se da época em que estava na escola e havia aprendido
alguns daqueles nomes. Então, resolve rever esse assunto
dc.description.tableofcontentsComponente Curricular::Ensino Médio::Química

10

http://www.labvirtq.fe.usp.br/applet.asp?time=0:08:45&lom=10858.

dc.publisherhttp://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp
dc.sourcehttp://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_quimicadosremedi
os.htm
dc.titleA química nos remédios
dc.typeAnimação/simulação
dc.audience.educationlevelEnsino Médio
dc.description2Revisar a composição de compostos inorgânicos e a nomenclatura
química
dc.rightsholderDomínio público
dc.audience.mediatorUniversidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente)
dc.rights.licenseTermo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente
ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a
transferência
(Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/7758?show=full)
Outro aspecto interessante no OED que está no Labvirt são os comentários dos
usuários, que consta dos Anexos desta tese (Anexo 1). Aqui fizemos apenas o recorte
de dois (2) comentários, e esse recorte teve como finalidade observar o tempo
transcorrido entre ambos os comentários e o argumento utilizado na avaliação. Esses
comentários não aparecem no repositório BIOE (Banco Internacional de Objetos
Educacionais). Dessa maneira, percebe-se que foram necessários dois repositórios
para obter, de um lado, as informações sobre metadados; de outro, as informações
sobre comentários dos usuários. Consideramos que ambas as informações são
necessárias e complementares para uma boa avaliação dos OED, sobretudo, porque
parte dos comentários já indicam a avaliação quanto ao uso dos mesmos, e portanto,
deveriam vir juntos com o download do próprio OED em qualquer que seja o
repositório.

Observamos que esses comentários também apresentam conexão com nossas
categorias. Se por um lado, o comentário 1 indica uma forma de pensar o ensino, a
partir da problematização, que irá aparecer no OED, indicando uma possibilidade de
análise a partir das dimensões tanto Didática & Pedagógica quanto Histórica &
Epistemológica, por outro lado, o comentário 2 indica uma possibilidade de análise do
OED a partir da dimensão Didática & Pedagógica. Nesse caso, o usuário indica que o
professor, mediador do processo de ensino e de aprendizagem, não poderá fugir da
necessidade de conhecer e dominar as TIC como instrumentos de ensino.
Tabela 5: Recorte de comentários de usuários do OED A química dos remédios,
repositório Labvirt.
Comentário 1
21/06/16 - Muito bom, é dinâmico e como no método científico, inicia-se com um
problema, citando as possíveis hipóteses aí vai testando, até chegar a solução.
Agradeço
Comentário 2
13/11/06 - Excelente instrumento de ensino-aprendizagem que obriga o professor a
capacitar-se tecnologicamente.
(fonte: http://www.labvirtq.fe.usp.br/comentarioslista.asp?time=0:08:47&lom=10858)
Outro OED analisado foi um de simulação chamado “Chuva Ácida”, do Labvirt11.
Nesse OED há também comentários dos usuários, importando salientar que
destacamos três comentários, dois de 2005 e um de 2013. Um comentário enfatiza a
quantidade grande de conteúdo; outro faz um elogio ao OED; e outro ainda reclama
que o objeto não roda. Observa-se que não constam entre os comentários um campo
de resposta dos desenvolvedores, para que possam dar um retorno aos usuários.
(Aqui, para efeito dessa análise, foram omitidos os nomes dos usuários.)
Tabela 6: Recorte de comentários de usuários do OED Chuva Ácida, repositório
Labvirt.
!!br0ken!!
(fonte: http://www.labvirtq.fe.usp.br/comentarioslista.asp?time=21:53:34&lom=10720)
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27/06/13 muito conteudo.
Comentário 2

24/05/05 - Parabéns a equipe que está fazendo parte desse projeto, pois além de
ministrarmos sobre reações, podemos está comentando sobre funções,substâncias,
meio ambiente…
Gostei muito.
Comentário 2

22/05/05 - A simulação não roda, mesmo fazendo um download. Aguardo dicas.
No objeto da Figura 8, abaixo, vemos, quase ao final da animação, um monstro
que expele gases, os quais têm sua composição inserida na nuvem de gás (como
resultado de flatos). Essa imagem parece contribuir para obstáculos epistemológicos, e
também parece aludir a um tipo de visão de química ambiental.

Figura 8: print de tela do OED de animação “Chuva Ácida”, do Labvirt.

Super Microscópio Virtual

Figura 9: print da tela inicial do OED “Super Microscópio virtual”, do Labvirt.

Esse objeto acima (Figura 9) é um dos que eu mais gostei de testar e analisar. É
interessante constatar que, apesar de ser uma animação, o apresentador tem um
estereótipo completamente diferente do que aparece na maioria dos outros materiais
didáticos, como livros e outros. Um personagem negro, com brinco, mostra que essa
percepção dos elaboradores está adequado com as necessidades de darmos atenção
a esses detalhes da representação étnicas do Brasil nos materiais instrucionais. Apesar
dos aspectos sociais não estarem diretamente vinculados às nossas dimensões que
nos orientam como categoria de análise, ressaltamos a importância da desconstrução
da química como uma ciência feita por pessoas brancas e que, o ambiente de
laboratório é masculino e branco. Esse objeto ajuda nessa desconstrução, que precisa
ser feita.
Dentro do objeto, a narrativa, no entanto, parece ignorar uma discussão do
campo da FQ e da epistemologia, principalmente porque se refere aos objetos da
química como muito pequenos e que, por isso, não os conseguimos ver.
“Ele não existe [o super microscópio] porque não dá para tirar fotos ou ver os átomos
e moléculas com nenhum microscópio porque elas são muito pequenas mesmo.”
(excerto da fala do personagem de animação do SMV - Labvirt, tela 5)12
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Parece, portanto, necessário que, ao utilizar um OED como O Super
Microscópio Virtual, o professor tenha clareza dessa discussão acerca do status
ontológico das entidades químicas, das discussões dentro da FC, com relação à
construção epistemológica das entidades em negociação com a relação teórica e
experimental, como já citamos para outros objetos, de acordo com a obra de Bachelard
(2009), que aponta para um real construído ante a negociação ontológico-epistêmica a
partir de teorias e dados experimentais. Desse modo, a nossa dimensão Histórica &
Epistemológica é fundamental para análise e avaliação de OED desse tipo, onde o
debate sobre aspectos epistemológicos, relativos ao status de existência das partículas
e da sua forma e estrutura encontra um lugar tanto na filosofia quanto na história dos
conceitos.

OED 100 anos do plástico

Figura 10: print da tela inicial do OED "100 anos do plástico".

O OED 100 anos do plástico (Figura 10), da Escola Digital13, objeto do tipo
vídeo, fala sobre a história dos últimos cem anos do uso do plástico14, trazendo uma
narrativa de como está nossa relação de dependência do plástico no cotidiano de todas
as pessoas do planeta. É um vídeo curto, com 3 minutos e 24 segundos. Fala da busca
de materiais que atendam aos interesses sociais, e da conexão da química com a
busca desses materiais,

produzindo substâncias

sintéticas

para atender às

necessidades do homem, trazendo benefícios e prejuízos ao homem e à natureza.

Figura 11: tela do OED “Pilha de Daniel”.
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http://escoladigital.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=18dbd-kV0H0

OED Pilha de Daniel
O OED “Pilha de Daniel” mostrado na Figura 11 é um objeto de animação, que
trata da simulação experimental de uma pilha. Ao final, já na tela 7, o OED simula e
propõe a simulação de uma pilha a partir de materiais de fácil acesso/aquisição, como
uma pilha de limão, moeda de 5 centavos, prego e fios para conexão. Essa simulação
tem pontos importantes a serem considerados no contexto didático da sala de aula.
Uma delas relaciona-se com a capacidade de antecipar atividades experimentais de
bancada, onde é possível rever várias vezes os passos que serão realizados no
experimento de bancada, sem que haja necessidade de gastos com materiais.
Consideramos que a possibilidade de errar em uma simulação é mais tranquila que
errar no experimento “real”. Essa simulação permite que o professor faça discussões
chamando a atenção dos estudantes para vários aspectos envolvidos no processo, que
vão desde a montagem do equipamento, até a visão dos detalhes que cada parte do
experimento. Como todo processo de mediação por OED, requer que o professor faça
a mediação didática entre o experimento virtual, o experimento “real” e os conceitos
envolvidos.

Figura 11a: imagem destacada da ponte salina no OED “Pilha de Daniel”.

Do ponto de vista da dimensão Linguística & Semiótica, apontamos para os detalhes
que envolvem as simulações em geral, e essa simulação da Pilha de Daniel, em
particular. Nesse caso, a representação das entidades envolvidas na ponte salina. Ao
identificar os íons que transitam pela ponte salina com os símbolos dos átomos e como
esferas coloridas (K+, roxo; Cl-, verde), estamos, de algum modo atribuindo
propriedades aos íons que não correspondem ao que conhecemos do ponto de vista
da teoria atômica, nem corresponde às melhores representações dos íons, quando
consideramos suas propriedades isoladas, ou seja, sem que estejam ligados numa
ligação iônica, ou mesmo dissociado. Esse tipo de obstáculo parece oferecer ao
professor uma discussão rica acerca das propriedades das partículas e propriedades
das substâncias e dos materiais. A mediação do professor nesses casos é muito
importante, já que, na maioria dos livros didáticos e demais materiais instrucionais,
esses obstáculos substancialistas também aparecem com muita frequência, e que, na
maioria das vezes não é discutida, por falta de espaço no corpo da aula, por falta de
conhecimento do professor (deficiência na sua formação inicial a respeito das
discussões da Semiótica). O esclarecimento do professor, das limitações que carregam
as representações pictóricas, dos modelos que utilizamos nessas representações é
fundamental para superação desses obstáculos.

Figura 12: print de tela da página de busca do repositório Rived.15

OED Labirinto da Separação

Figura 13: print da tela de instruções do OED “Labirinto da Separação”.
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Esse objeto é um jogo, é parte do jogo “A Viagem de Kemi”, e esse jogo traz o
tema “Substâncias químicas e misturas”. Foi desenvolvido pela Universidade Federal
de Santa Maria, com apoio do FNDE e disponibilizado no repositório do Banco
Internacional de Objetos Educacionais apresenta o jogo e descreve vários de seus
aspectos, importantes para a utilização didática dos mesmos. O OED traz um Guia do
Professor, esse Muito interessante, pois sua estrutura se baseia num outro jogo não
didático que fez muito sucesso na década de 1980 do século passado, o “Pac-man”
(notar a semelhança mostrada na Figura 14). Neste OED, o estudante deve utilizar
seus conhecimentos para unir as misturas ou soluções aos métodos de separação de
misturas e soluções adequados. No jogo, um personagem de desenho animado
(homem) deve seguir um labirinto onde de um lado estão caixas com as misturas ou
soluções, pegar uma delas, seguir até o outro lado e encaixar na lacuna do método
apropriado para a separação. No labirinto, para dificultar o jogo, está um monstro que
deve ser evitado. Não há tempo para a execução da tarefa mas perde-se vida, das 5
iniciais, toda vez que o personagem é pego pelo monstro. Esse modelo de jogo,
baseado no jogo “Pac-man”, que fez grande sucesso pela sua jogabilidade, é muito
melhor que um exercício de relação do tipo ligue “x” a “y”. No entanto, não vai além
desse processo de memorização e da necessidade de conhecimento prévio, ou ainda,
do acerto por tentativa e erro. A jogabilidade é boa porque tem fases, mas do ponto de
vista da aprendizagem, parece simular processos de experimentação que leva à
descoberta por tentativa e erro. Embora a serendipidade seja um processo pelo qual se
alcança descobertas científicas, podemos dizer que nesse caso, as descobertas seriam
circunscritas àquelas predefinidas pelos desenvolvedores. Talvez pudéssemos testar
com turmas de estudantes que ainda não tenham conhecimento de misturas para
analisar os resultados. Num teste espontâneo que fiz com crianças de 6 a 8 anos (3

crianças), a jogabilidade influenciou positivamente, fazendo com que eles se
interessassem pelo jogo por algum tempo. Isso pode indicar que é um modelo de OED
a ser explorado, no entanto, ainda é frágil o processo de aprendizagem nele sugerido.

Figura 14: print de tela da Fase 1 do OED “Labirinto da Separação”. No detalhe,
imagem do Jogo “Pac-man”.

OED Modelos Atômicos
No OED “Modelos atômicos”, um objeto de apresentação, utilizado para
descrever alguns dos aspectos da evolução dos modelos atômicos e estrutura da
matéria, percebe-se que, apesar do uso de recursos gráficos computacionais, os
conceitos narrados são equivocados, e parte de uma concepção de que a ciência pode
evoluir de evolução modo linear e contínuo, ignorando completamente os paradigmas
desses processos levantados por Kuhn (2005), por exemplo. Assim, percebe-se que,
ao abordar de maneira gráfica adequada, é um objeto potencialmente danoso, já que
veicula uma concepção errada da natureza da ciência e da história da ciência,
travestido

de

tecnologicamente

atual

e

adequadamente

lúdico,

mas

que

conceitualmente possui diversos erros, incluindo erros naquilo que se propôs, que é
falar da evolução histórica dos modelos atômicos:
“Agora, depois de 2200 anos, pra ser mais preciso, em 1840, o inglês John Dalton
foi o primeiro cientista a se preocupar com um modelo para o átomo. Lembrem
bem que, até então, a ideia filosófica do átomo existia, mas não se tinha um
modelo para o átomo. E foi exatamente em 1840 que esse inglês ele criou o
primeiro modelo atômico.” (Modelos atômicos [video, objeto de apresentação],
Educabahia, acesso em 20/05/2016).

Ou seja, esse objeto de apresentação traz, em um único parágrafo no qual trata do
modelo de Dalton, uma série de erros que comprometem a compreensão histórica,
epistemológica da construção do conceito de átomo. Percebemos, por esse excerto
transcrito a partir do áudio do objeto que a narrativa ignora que os gregos tivessem um
modelo atômico, ignora o fato de que Dalton utilizou não diretamente a concepção
grega, mas os postulados de Pierre Gassendi (século XVII) e do mecanicismo
newtoniano (século XVIII), para elaborar o seu modelo; que Dalton se baseou em
dados empíricos produzidos por ele a partir das pesquisas meteorológicas sobre a
composição da atmosfera e solubilidade de gases em água (VIANA & PORTO, 2007),
para daí construir, ou derivar, o seu modelo atômico (FILGUEIRAS, 2004). Isso seria já
suficiente para demonstrar que, se não tivermos o cuidado de analisar os objetos
adequadamente, a partir de dimensões correlatas ao tipo de objeto (uma análise a
partir da dimensão histórico/epistemológica para um objeto que trata da evolução
histórica dos conceitos químicos, por exemplo), podemos incorrer na ingenuidade de
que os objetos computacionais podem melhorar a aprendizagem. Sem a mediação de
um professor com experiência e conhecimento para saber os possíveis erros e
equívocos trazidos no objeto em questão, certamente, em vez de proporcionarmos um
conhecimento adequado e significativo para o estudante, estaríamos produzindo

conceitos como monstros frankensteinianos16 em lugar de conceitos científicos correta
e significativamente apreendidos.

Figura 15: print de tela do OED “Modelos Atômicos”, do EducaBahia.

OED Pilha de Daniel
Outro OED analisado que trata do tema Eletroquímica é o OED “Pilha de Daniel”
(Figura 16). É também um objeto de simulação, o qual permite o estudante simular um
experimento de bancada, daí a sua potencialidade para uma das características dos
OED que é a reusabilidade. Tem um bom desenho gráfico (fonte clara e com tamanho
adequado à visualização, bom contraste de cores etc), porém, não tem um tutorial
claro, e não vai além da simulação, devendo ser utilizado junto com outros recursos
didáticos para que atinja o seu objetivo que é demonstrar a diferença de potencial
(DDP) de diversas pilhas, as quais podem ser ajustadas e montadas na simulação.

16

Referência ao personagem monstruoso criado pelo doutor Frankenstein, a partir de junção de partes
de corpos humanos diferentes, no romance de Mary Shelley, publicado em 1831 (fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frankenstein. Acesso em 28/07/2016

Figura 16: print de tela do OED “Pilha de Daniel”.

Para nós, a adequação Linguística & Semiótica deve considerar a integração de
algumas formas de representação num mesmo OED. Isso possibilita ao estudante
perceber a representação do fenômeno do ponto de vista macroscópico, mas que esse
mesmo fenômeno está relacionado, de acordo com a teoria e com o modelo, com
aspectos submicroscópicos que não podemos ver, mas que num OED é possível
simular, ampliando sua escala, o que nos possibilita talvez esclarecer obstáculos, como
os de metonímia (os quais levam à confusão de troca da causa pelo efeito) ou o
obstáculo substancialista, como “a crença de que as substâncias possuem em seu
interior qualidades ocultas e que podem ser reveladas” (LOBO, 2004), e que não as
vemos (essas qualidades) por conta da falta de acuidade dos nossos instrumentos.
Isso também pode ser esclarecido com o uso de OED, quando o fenômeno é
adequadamente tratado.
Os

objetos

analisados

do

repositório

do

Phet,

da

Universidade

do

Colorado/EUA, têm primado pela qualidade técnica e desenho dos seus objetos, sem
desprivilegiar as questões didáticas e pedagógicas envolvidas na veiculação dos

conteúdos abordados. O desenvolvimento e a atualização, tradução e correção desses
OED contam com a participação da comunidade, sendo possível colaborar ou com
recursos financeiros, através do site, ou com recursos técnicos e suporte.

Figura 17: print de tela do OED “Propriedades do Gás”.

OED Propriedades do Gás
Na Figura 17 percebe-se que é possível alterar os parâmetros das variáveis de
estado, como pressão e temperatura, ou manter alguma delas constante, na medida
que outros parâmetros sofrem alteração. Assim, percebe-se os ajustes (para adequarse conceitualmente à lei geral dos gases) nos demais parâmetros, simultanemente.
Ademais, observa-se mais de uma forma de representação dos dados. Esse OED têm
sido utilizado para mostrar as relações entre as variáveis de estado. No entanto, ainda
é limitada, principalmente porque não é possível adicionar mais de uma substância ao
mesmo tempo na câmera. Assim, não se pode utilizar, por exemplo, para representar
experimentalmente a lei das pressões parciais, formuladas por John Dalton. O que
poderia ser útil para ligar dois conteúdos que frequentemente são colocados
separados, como Leis dos Gases e Modelo Atômico de Dalton.

OED Açúcar e Sal e Solução Aquosa
Como acontece também no OED Açúcar e Sal e Solução Aquosa (Figura 18), os
níveis de representação macroscópico e submicroscópico podem ser visualizados, bem
como ajustes dos parâmetros e também os efeitos desses ajustes no sistema de
simulação, em tempo real. No entanto, os critérios de avaliação da aprendizagem são
inexistente, dentre eles a possibilidade de produção, a partir do uso do OED, de mapas
conceituais, o que pode permitir ao estudante avaliar aquilo que foi aprendido em
termos das conexões entre os conceitos, possibilitando ver a ciência Química menos
fragmentada.

Figura 18: print de tela do OED “Açúcar e sal em solução”.

Na maioria dos OED de simulação do repositório Phet, como o da Figura 18, os
objetos mostram uma relação muito forte com a concepção dos lados do triângulo de
Johnstone, ou seja, uma visão macroscópica e submicroscópica, geralmente fazendose referência ao modo como nos deslocamos de um vértice a outro. Pode-se levar os
estudantes a perceberem as partículas como são mostradas. Em nenhum deles há
uma crítica a tais representações do nível submicroscópico, assim, fica para o
professor a tarefa de fazer a mediação entre esses conceitos, seus objetos veiculados

no OED e as suas representações em termos de modelos de acordo com a teoria
apropriada para tal.
OED Lei da Conservação da Massa

Figura 19: print de tela do OED “Lei da Conservação da massa”.

No OED que trata da Lei da Conservação da Massa há uma animação e uma
simulação de um experimento de bancada, com a narrativa dos passos que devem ser
seguindo, como um roteiro de experimento, onde o estudante pode ou visualizar o
OED, ou realizar seu próprio experimento seguindo os passos indicados no OED.
Durante a simulação, os autores já indicam que é válida a Lei da Conservação, ao
atribuir uma igualdade entre a massa inicial e a massa final do sistema, antes e depois
da reação química. São 7 telas onde o estudante pode visualizar a animação da
simulação experimental. A tela 3 mostra a conclusão a que se pode chegar a partir da
simulação:

“Acabamos de comprovar a Lei da Conservação das massas de Lavoisier: ou seja,
nas reações químicas não se pode criar nem destruir matéria (...)” (Excerto da Tela 3
do OED “Lei da Conservação da Massa” – PUC-Rio.)

Figura 20: print da tela 6 do OED “Lei da Conservação da massa”.
Nesse print da tela 6 (Figura 20), visualiza-se que o OED traz um pouco da história de
Lavoisier, mas não trata o conteúdo senão como é tratado na maioria dos materiais
didáticos, como uma curiosidade histórica, sem a narrativa do que foi a sua pesquisa
para a conclusão experimental da Lei da Conservação que leva seu nome. Tem-se
debatido sobre essa narrativa que pouco acrescenta ao conhecimento, já que não faz
as necessárias conexões entre o conteúdo tratado e a história do seu desenvolvimento.
Sem querer estender essa crítica ao debate atual sobre a pertinência da “descoberta”
de Lavoisier, podemos ao menos apontar que essa narrativa reforça a visão mítica dos
cientistas que são heróis, cientistas como pais de conceitos, perde-se de perspectiva a
ideia do desenvolvimento científico como empreendimento humano, historicamente
situado e construído dialeticamente. Assim, de acordo com a nossa dimensão Histórica
& Epistemológica, o OED traz uma visão de desenvolvimento do conceito inadequada,

o pode reforçar no estudante uma ideia de que um cientista não precisa da contribuição
dos outros cientistas para desenvolver os conceitos, e é uma atividade heroica. O que
aponta para a necessidade de o professor escolher adequadamente o OED tanto de
acordo com a sua posição quanto à narrativa do desenvolvimento científico quanto
relacionado com as suas posições epistêmicas, já que, dependendo da sua posição,
pode-se aceitar o fato de Lavoisier ter “descoberto” a Lei da Conservação da Massa,
quanto ter “provado” empiricamente a sua validade, já que para alguns historiadores
esse assunto ainda é controverso (MARTINS & MARTINS, 1993; MAAR, 2008).

OED Modelo atômico de Rutherford
Nesse OED, um vídeo narrativo com simulação do experimento, com duração
relativamente curta (1 minuto e 7 segundos), é narrado o desenvolvimento do
experimento de Rutherford, enquanto o vídeo mostra a simulação do seu experimento.
São apresentadas as observações e as conclusões de Rutherford a partir do
experimento. Esse tipo de OED é útil ao professor porque ele pode ser utilizado sem
comprometimento da duração da aula (geralmente 50 minutos), onde é possível
exemplificar com uma simulação as características do modelo atômico proposto por
Rutherford em relação aos dados que foram obtidos do seu experimento. Há muitos
outros vídeos na internet onde é possível encontrar narrativas desse episódio da
história do atomismo. Em geral, esse tipo de narrativa em video produz um resultado
interessante nos estudantes, por permitir que ele “veja” numa simulação tridimensional
o que foi o resultado do experimento. No entanto, se não for esclarecido pelo professor,
no processo de mediação, parecerá que estamos falando de um processo de
experimentação desvinculado do desenvolvimento histórico do conceito, como se um
dia o pesquisador acordasse e se dispusesse a montar um experimento para

comprovar algo que ele tenha como hipótese. O que a história dos conceitos nos tem
ensinado é que, a observação e a experimentação estão relacionadas estreitamente
com a teoria, e afirmamos que toda experimentação é orientada teoricamente (há um
consenso na comunidade científica sobre isso). Desse modo, é adequado ao professor
fazer as considerações necessárias do ponto de vista da elaboração do modelo, a
partir do que estava sendo investigado em áreas correlatas, como a radioatividade e o
eletromagnetismo, aliás, sendo esse o ponto grave do modelo de Rutherford que
necessitou

de

ajuste

posterior,

para

adequar-se

aos

postulados

tanto

do

eletromagnetismo clássico quanto à nascente quantização da matéria no nível
subatômico. Assim, podemos dizer que, mais uma vez, as dimensões D-P, L-S e H-E
são necessárias ao professor para que o processo de mediação do conceito através do
objeto seja elaborado por ele, impondo uma necessidade de metamediação do OED
em direção ao conceito.

Figura 21: print de tela do OED “Modelo Atômico de Rutherford”.
OED Rutherford Scattering
Esse OED é uma simulação do experimento de Rutherford, como se o estudante
pudesse ver, a partir da caixa experimental, apenas as partículas alfas e o núcleo do
átomo que está sofrendo o bombardeamento por elas.

Figura 22: print de tela do OED “Rutherford Scattering”.

Nesse experimento é possível observar também o que aconteceria se fossem
bombardeadas as partículas alfas sobre um átomo baseado no modelo atômico de
“Pudim de Passas”. Ao clicar nessa opção, o estudante perceberá que as partículas
passarão incólumes pelo átomo, não sendo observados, portanto, nenhum desvio nas
suas trajetórias. Ao utilizar a aba “Átomo de Rutherford”, observa-se que as partículas
sofrem desvios ao se aproximarem do núcleo. É possível também ajustar parâmetros
como número de prótons e nêutrons do átomo a ser bombardeado e/ou ajustar a
energia das partículas alfa. Não são mostradas as repulsões entre as partículas alfa em
deslocamento. Do ponto de vista da análise da simulação, há sempre muitas coisas a
serem consideradas. Uma delas diz respeito à representação que se faz do modelo, ou
seja, qual o grau de correspondência entre o modelo e a representação que é feita pela
simulação. Mesmo considerando que vamos ter sempre alguma limitação, é possível
perseguir essa adequação entre o representado no objeto e aquilo a que o modelo
teórico conceitual alude, buscando a correspondência com suas propriedades o mais
fidedignamente possível. Contudo, o que podemos analisar nesse tipo de objeto é a

relação da própria simulação com o nosso entendimento das propriedades das
partículas a partir dos modelos e das teorias. Mesmo descrevendo adequadamente as
propriedades das partículas, o OED não traz como discussão a representação. Ou
seja, que isso que representamos é um recorte da nossa teoria, o que “vemos” é
fundamentado na nossa formulação teórica, em função dos resultados experimentais,
de dados observados nos nossos instrumentos, e orientados pelo quadro teórico atual.
Ao mostrar as partículas alfa em interação com o núcleo, de acordo com Bachelard
(2009) estamos nos aproximando do objeto não de maneira direta mas mediada pelos
conceitos construídos. De modo que esse “real dado” presente na simulação, precisa
ser discutido pelo professor como um “real construído”, e que o processo de mediação
que nos permite “ver” não pode ser desconectado do quadro teórico-conceitual, nem
dos fundamentos experimentais a eles relacionados. Assim, mais uma vez, ao aludir à
representação dos objetos da química pelos OED, o professor tem o fundamental papel
de relacionar as dimensões históricas e epistemológicas que permitiram o
desenvolvimento do conceito e do modelo, e do ponto de vista da semiose, quais as
características do modelo que foram possíveis mediar através do OED e quais aquelas
que não foram possíveis e que necessitamos para melhor compreensão do conceito ou
do conteúdo mediado. Mais uma vez é o professor que medeia a mediação entre o
conceito e o OED.

OED Química dos remédios

Figura 23: print de tela do OED “A química dos remédios”.

Este OED traz diversas telas com fórmulas de substâncias químicas. E alguns
exercícios onde o estudante pode testar os seus conhecimentos. Bom, do ponto de
vista da elaboração dos OED do tipo animação, como esse, já é possível adicionar
áudio. Esse OED não tem áudio, o que é uma pena, porque seria muito interessante a
narrativa. Do ponto de vista do conteúdo veiculado, acho que é um objeto muito mais
para que o estudante memorize algo que aprendeu do que aprender algo novo.
Exercícios do tipo de ligar nomes dos compostos às suas respectivas fórmulas não
parecem apontar para um processo de aprendizagem significativa. O tema do objeto é
interessante mas o conteúdo não é apresentado de forma convincente para que se
possa utilizar em sala de aula de ciências ou de química, exceto como um
contraexemplo para melhorar a elaboração dos OED. Esse tipo de objeto de animação
pode ser muito útil, desde que a estrutura dos conceitos veiculados seja repensada,
porque exercícios de memorização pode ser possível sem o uso de recursos digitais de
maneira tão ou mais eficiente, principalmente quando consideramos o montante de

recursos tanto financeiros quanto recursos humanos envolvidos num empreendimento
desse porte, que por mais que seja aparentemente simples, um OED é sempre
oneroso. Como um ponto positivo que nem sempre é encontrado em outros OED mais
bem elaborados, temos a tabela com metadados, conforme se observa abaixo. Ela é
importante porque dará ao professor a dimensão do que pode ser o objeto, quanto as
suas expectativas de uso de acordo com o declarado pelos desenvolvedores.

Tabela 7: Metadados do OED “A química dos remédios”.
dc.description.abstract: Um homem que está com dor de cabeça compra um remédio e começa a
ver vários nomes estranhos. Lembra-se da época em que estava na escola e havia aprendido alguns
daqueles nomes. Então, resolve rever esse assunto
dc.description.tableofcontentsComponente Curricular::Ensino Médio::Química
dc.publisherhttp://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp
dc.sourcehttp://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_quimicadosremedios.htm
dc.titleA química nos remédios
dc.typeAnimação/simulação
dc.audience.educationlevelEnsino Médio
dc.description2Revisar a composição de compostos inorgânicos e a nomenclatura química
dc.rightsholderDomínio público
dc.audience.mediatorUniversidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente)pt_BR
dc.rights.licenseTermo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente ao Ministério
da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a transferência

Figura 24: print de tela do OED “A história contemporânea da Química através do
petróleo: parte I”.

OED A história contemporânea da Química através do petróleo: partes I e II
Esses OED de vídeos estão separados em duas partes, a primeira com duração
de 12 minutos e 50 segundos e a segunda com duração de 13 minutos e 53 segundos,
vem acompanhados, ao ser baixados da internet, de um “Guia do Professor”. Ambos
foram produzidos, segundo informações extraídas do Guia do Professor Estes vídeos

são parte da série “A Química nossa de cada dia”, produzidos pela Universidade
Federal Fluminense, com apoio de verbas públicas do MEC/MCT- EDITAL DE
SELEÇÃO Nº 1/2007. No Guia do professor há uma sequência didática com duas aulas
que podem ser utilizadas pelo professor, com os objetivos e toda a estrutura necessária
ao desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem sobre o tema. Na pasta
do repositório onde é possível baixar os vídeos, apesar de estarem separados em
pastas diferentes, os Guias do Professor são os mesmos em ambas as pastas,
relacionado apenas com o conteúdo do vídeo Petróleo 1. Com relação ao conteúdo dos
vídeos, são diferentes, com abordagem contextual histórica no primeiro, e uma
abordagem contextual de CTS-A no segundo. A percepção clara é que ambos se
complementam e que, apesar de poderem ser utilizados separadamente, parece
preferível que sejam utilizados em conjunto, em sequências didáticas adequadas ao
tema Energia (o Guia do Professor sugere o uso numa aula com tema
“Hidrocarbonetos”). É OED muito bem elaborado, mesclando imagens e narrativas
históricas, com pequenas animações produzidas para contextualizar. A qualidade das
imagens, do ponto de vista técnico, e a qualidade da produção, do ponto de vista
didático, permitem que o professor o utilize dentro da sua aula, com uso de poucos
recursos, que normalmente são encontrados em sala, como um computador e um
projetor de slides, além de poder ser utilizados pelos estudantes em smartphones. Um
ponto avaliado positivamente é o tamanho dos vídeos – aproximadamente 12 minutos,
o que, como sabemos, tem uma importância grande do ponto de vista do uso de OED
em sala de aula, porque não compromete o desenvolvimento de outras atividades
dentro do plano de aula, que geralmente, tem duração de 50 minutos. Assim, é
possível elaborar a aula para que seja exibido o vídeo e realizar outras atividades de
discussão do problema e avaliar a aprendizagem dos estudantes. Isso permite ao

professor fugir daquele processo que chamamos de ludicidade ingênua, porque o uso
do OED está integrado à sua aula com outros processos de ensino e aprendizagem, e
não apenas como mais um corolário da tecnologia. Do ponto de vista da nossa análise
de acordo com nossa categoria Histórica & Epistemológica, há uma conexão da história
no desenvolvimento do tema do vídeo com os aspectos necessários à discussão do
tema “Petróleo”, porque não se pode discutir as questões energéticas sem levar em
consideração aspectos históricos do seu desenvolvimento, os contextos sociais onde
os conceitos foram desenvolvidos e a relação entre esses aspectos e a economia. Sem
desejar que o professor de química se transforme num superprofessor, que domine
história, economia, política e questões ambientais, um OED como esse permite que o
professor aborde o tema central da sua aula, sem deixar de trazer as questões que
margeiam esse tema. Daí a nossa defesa da compreensão dessas categorias trazidas
nessa tese, D-P, H-E, L-S, porque elas orientam tanto a produção de bons OED quanto
orientam a prática do professor em sala de aula. Os OED, quando bem elaborados e
selecionados pelo professor, de acordo com seu alinhamento epistêmico, quando
utilizados no contexto adequado, permite que se insira a tecnologia com o objetivo de
promover um ensino efetivo e uma aprendizagem significativa.

Figura 25: print de tela do OED “A história contemporânea da Química através do
petróleo: parte II”.

OED Petróleo
Esse vídeo foi produzido pelo EducaBahia e veiculado no canal do YouTube,
como outros vídeos desse projeto, há um apelo aos efeitos visuais, não sendo
exatamente um video narrativo da história do petróleo, mas do processo de produção
na natureza e de separação das frações desse óleo em seus diversos produtos e o uso
desses produtos como energia para mover motores de combustão ou produção de
outras substâncias como polímeros etc. O vídeo tem duração de 8 minutos e 6
segundos. A sua análise serviu como um contraponto aos outros dois OED que tratam
do tema “Petróleo”, pois busco aqui relativizar o uso de artifícios tecnológicos, como
efeitos visuais dentro dos OED que servem, na maioria das vezes, para esconder os
defeitos ou inadequações do OED. Em geral, os vídeos desse canal (EducaBahia) são
gravações de professores num cenário que poderia ser a sala de aula, onde o uso de
efeitos computacionais passam ao fundo, com, segundo nossa percepção e avaliação,
é um desperdício quanto ao uso do aparato tecnológico. O professor que seleciona um

Figura 26: print de tela do OED “Petróleo”, do canal EducaBahia.
OED com essa estrutura não estiver atento para esses aspectos, pode comprometer a
sua aula, pois, o tratamento dado ao conteúdo não supera o que ele próprio poderia

fazer com o uso de recursos como software gerador de slides com imagens em
movimento e o desenvolvimento do conteúdo pelo próprio professor. Do ponto de vista
da nossa análise sobre o OED, dentro da dimensão Didático-Pedagógica, esse tipo de
OED pode mais comprometer a aula do que colaborar para que o professor atinja o seu
propósito. Escolhas inadequadas ou não avaliadas dos OED fazem parte do que
chamamos de adesivismo acrítico, em geral, esses objetos são selecionados mais pelo
apelo visual, sem maior análise do real alcance e impacto no ensino e na
aprendizagem dos conceitos que ele veicula. Chamamos atenção mais uma vez que a
escolha do OED é parte do processo de elaboração do plano de aula do professor.
Relacionando aspectos como linguagem utilizada no OED, público a que se destina,
tempo de duração, método de avaliação da aprendizagem contido, etc. Do mesmo
modo como são selecionados outros instrumentos que medeiam a aprendizagem,
como o livro ou experimentos de bancada, a atenção à escola do OED adequado ao
tema da aula, adequado ao tempo da aula, adequado ao objetivo poderá contribuir
positivamente para o desenvolvimento da aula e para a sua finalidade que é a
aprendizagem.

OED Moléculas e Luz

Figura 27: print de tela do OED “Moléculas e Luz”. Nesse print é mostrada a interação entre a luz
ultravioleta e as moléculas de ozônio. Na animação mostra a molécula de ozônio sendo quebrada,
formando um átomo de oxigênio e uma molécula gás oxigênio, pela ação da luz.

A interação da luz com a matéria é explorada nesse OED, onde é possível testar
numa simulação experimental a ação de luz de diversas frequências sobre algumas
moléculas previamente definidas pelo sistema. O que podemos perceber nesse tipo de
objeto é que é uma maneira de apresentar um detalhe de um aspecto conceitual, a
partir de um fragmento de experimento. Esse OED é fundamentado nos conceitos da
espectroscopia, como se pudéssemos separar em tempo real a frequência e
consequentemente, observar a ação desses fótons sobre a matéria. É importante
ressaltar que esses objetos são como fragmentos de um conceito, geralmente aludindo
à parte experimental a qual “corrobora” a teoria. A atenção que o professor deve dar a
esse tipo de objeto é que, do ponto de vista epistemológico, há uma crítica à visão
verificacionista do experimento como fonte de verdade. Como bem salientou Karl
Popper em seu livro “A lógica da Pesquisa Científica” (1974), o experimento não pode
corroborar uma teoria. O experimento pode negar, a partir dos dados obtidos no
processo experimental, a teoria. Como aponta Bachelard, o objeto da química é
construído, e essa construção é uma interpretação de resultados experimentais à luz

de uma teoria, também construída, temporal e historicamente situada. Em geral, aquele
professor que não domina o conhecimento de aspectos epistemológicos e as críticas
produzidas no seio da Filosofia das Ciências, sobretudo as do século XX, como a
crítica ao indutivismo apontada por Popper (1974), pode ter uma visão empiristaindutivista ingênua, e isso por vezes pode aparecer em sua aula, através de uso de
OED, sobretudo os de simulação experimental; às vezes, essa visão empiristaindutivista apresentada no OED não é compartilhada pelo professor, embora ele possa
não ter clareza de onde está o problema, já que, em tese, nem o OED tem “um
problema”, nem o professo também o tem. No entanto, uma visão epistêmica não
compartilhada cria esse problema, já que entre um professor com uma visão
epistemológica diferente do que é apresentado nos recursos (como livros, OED,
experimentos de bancada) que ele traz à sala de aula pode sim fazer aparecer “esse
problema”. Atentamos para o fato de que há um certo consenso entre os
pesquisadores de que a concepção epistêmica do professor orienta sua prática
pedagógica
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Figura 28: print de tela do OED “O pH do planeta”.

A avaliação desse objeto, um vídeo que exibe uma pequena entrevista de um
técnico de laboratório responsável pela análise de amostras de água, mostra uma
preocupação que é atual na química, na ciência e na sociedade, que é a qualidade da
água do planeta. No Ano Internacional da Química, que foi comemorado em 2011,
houve um esforço intergovernamental de que fosse medida a qualidade da água
através de alguns parâmetros, e um deles foi a medida do pH. Nesse vídeo, que não
esclarece muito, observa-se um laboratório de análise de qualidade da água. Percebese nesse vídeo que aparentemente não houve um roteiro prévio para a gravação, ou,
se houve, o roteiro foi pouco seguido, sem perguntas prévias ao entrevistado, o que
geralmente, só é aceito quando o programa é ao vivo, em situações fora do estúdio. O
vídeo tem duração de pouco menos de 3 minutos (2 minutos e 39 segundos), com alta
qualidade de imagem, o que consome aproximadamente 40 Mb. São detalhes da
produção que devem ser levados em consideração porque implica depois da execução
disso por aparelhos que não suportem vídeos de alta resolução ou que demandem
tempo para carregar. Considerando aspectos conceituais e teóricos, observa-se que o

entrevistado faz uma confusão entre métodos de análise (como potenciometria) e
instrumentos para análises (como o Phmetro). Esses erros, apesar de pequenos, não
são inofensivos ao ensino e à aprendizagem, ao contrário, eles se constituem em
obstáculos epistemológicos (metonímia) (LOBO, 2004). Ao utilizar um OED com erros,
além do professor ter que mediar a relação entre os conceitos e o veiculado no OED,
terá que corrigir, num duplo trabalho, aquilo que o objeto traz à sua aula de modo
incorreto ou inadequado.

OED Radioatividade

Figura 29: print de tela do OED “Radioatividade”.

Esse OED que trata do tema Radioatividade foi muito bem elaborado. É uma
animação, que contextualiza, a partir de uma situação do cotidiano, o tema
Radioatividade,

dando

também

uma

pequena

contextualização

histórica

do

desenvolvimento do tema. Geralmente, essa contextualização histórica tem sido
tratada de maneira muito simplista, com pouco rigor e com pouca atenção nos livros

didáticos. O que percebemos é que nos livros didáticos impressos, a contextualização
histórica tem sido tratada em pequenos “Boxes”, onde em geral, constam datas e um
pouco da biografia dos principais envolvidos com o tema tratado. Os OED podem
permitir um contorno a esses obstáculos, quando bem organizada a aula com o uso
dos mesmos. Como já falamos acima, não há um super-OED, aquele que seja capaz
de contextualizar todo o conteúdo abordado, quer seja pela pela contextualização
histórica, ambiental ou cotidiana. Assim como também não esperamos que haja um
super-professor, capaz de entender e apresentar os conceitos a partir dos contextos na
sala de aula sem falhas ou lacunas.
O OED acima pode e deve ser utilizado em um contexto de sala de aula junto
com outros materiais didáticos, outros OED e claro, a mediação do professor. A história
da Radioatividade é uma das mais importantes do desenvolvimento recente da
química, ela traz como figuras centrais ao seu desenvolvimento o cientista Henri
Becquerel, o cientista Pierre Curie e a cientista

e ganhadora do prêmio nobel de

Química e Física Marie Curie. A aplicação das descobertas da radioatividade trouxeram
avanços na medicina que foram fundamentais para reduzir a morte por câncer, mas
também produziram efeitos terrivelmente devastadores sobre a humanidade, com
produção de bombas que mataram centenas de milhares de pessoas no Japão durante
a 2ª Guerra Mundial. Assim, um OED, ao utilizar a contextualização histórica, de
acordo com a nossa percepção, dentro da nossa categoria de análise, a dimensão
Histórica & Epistemológica, deve privilegiar o registro histórico desses fatos, tanto
positivos quanto negativos, deve recompor o quadro do desenvolvimento da química
até o momento que foram descobertos os raios que emanavam do átomo
espontaneamente, registrando o que foi necessário descobrir antes dos fundamentos
da Radioatividade propriamente dita. Há muitos materiais disponíveis sobre o tema, em

livros – como o desenvolvimento conceitual, como em artigos científicos sobre o tema –
como o desenvolvimento histórico e a história de vida dos principais personagens.
Assim, parece razoável que, quando o professor escolhe um tema para tratar em sala,
não encontrará, num único OED todo o material que precisa para o desenvolvimento de
sua aula, num super-OED, mas o levará a compor o tema da aula com diversos
materiais didáticos, como livros, artigos, reportagens, OED, que permitirão tratar o tema
em sua complexidade.

OED No jogo das reações químicas

Figura 30: print de tela do OED “No jogo das reações químicas”.

Esse OED não foi inserido na avaliação em função do seu conteúdo ser
relevante para o ensino de química, no entanto, do modo como é apresentado no OED
entendemos que ele pode apenas ser usado como um exercício ao final da
apresentação do conteúdo pelo professor. Não pode ser utilizado como objeto
separado de um contexto de avaliação, e mesmo assim com toda a limitação que tem

objetos dessa natureza, com uma forma de avaliação que privilegia a memorização do
que foi ensinado em alguma aula.

OED Chuva ácida

Figura 31: print de tela do OED “Chuva Ácida”.

Este OED de animação trata do conteúdo Chuva Ácida. Mostra o efeito da
poluição atmosférica por gases produzidos pelo processo de industrialização. Traz uma
visão de química ambiental particular, que embora não seja incorreta, é um recorte do
processo, já que atribui ao homem a ação de aumento da poluição dos gases que
provocam a poluição, sem contudo discutir mais profundamente as causas desses
processos, como a mudança no modo de produção capitalista que se deu na era de
industrialização. Talvez em função do tempo destinado ao OED não tenha sido
possível abranger com mais detalhes essas causas. Assim, esse modo de abordar o
conteúdo pode gerar no estudante uma imagem distorcida dos processos industriais e
do avanço tecnológico e científico. Reconhecemos que resgatar com alguma

pertinência o desenvolvimento histórico desse processo pode trazer uma visão menos
idealizada do progresso tecno-científico e industrial. E de qualquer modo, reconhecer
que os erros, quando houve, provocados pelos excessos, também devem e podem ser
sanados com o conhecimento técnico científico. A abordagem contextual histórica
alinhada à CTS-A poderá trazer uma melhor visão desse processo. Assim, do ponto de
vista da análise desse OED, acreditamos que ao usar a história como o plano principal
onde transcorrem os eventos, estamos mostrando que o homem é o agente
transformador, tanto negativa quanto positivamente, no que entendemos como
processo histórico e dialético do desenvolvimento científico. Assim, trazer essa
concepção para dentro da narrativa de processos colabora para atribuir os atos à ação
humana. Claro que a integração dos conteúdos de química com aqueles que estão
ligados à história (por exemplo, história econômica) e à visão epistemológica construida
dos episódios históricos da ciência é um papel que pode ser do professor. E isso
defendemos de maneira veemente. O professor, de acordo com sua visão epistêmica,
seu conhecimento mais integrado e mais ampliado que o dos estudantes, sua clareza
dos processos pedagógicos sobre o ensino e aprendizagem, pode contribuir para
melhorar o alcance didático dos OED. Não encontraremos nem um super-OED, que
integre todo o conhecimento sobre um tema, como também não encontraremos um
super-professor que tenha o conhecimento de todos os conteúdos integrados que
serão trazidos à aula. Defendemos, ao contrário, que o professor saiba avaliar os OED,
julgar as deficiências dos mesmos, para buscar alcançar os objetivos da sua aula com
o uso de materiais instrucionais adequados, e que estes estejam em diálogo com sua
visão epistêmica e pedagógica. Sem superlativar nada, apenas reconhecendo com
clareza o papel e lugar de mediação que cada processo ou agente deva ter.

4.2 Uso de OED como recurso didático no ensino dos conceitos químicos no
Ensino Superior.
O professor exerce sua prática pedagógica a partir de suas crenças
epistemológicas, justificadas ou não por posições epistêmicas, adquiridas ao longo da
sua formação (LOBO, 2003). Muitos estudos apontam para a essa relação (PÉREZ &
AGUADO, 2003; JÍMENEZ, 2001, 2003; SANTAELLA, 2000; ELBAZ, 1983).
A adesão ao uso cotidiano de OED em sala de aula de química por professores
vai depender tanto de fatores que compreendem aspectos epistemológicos da sua
formação, assim com também vai depender do que foi apreendido sobre o tema
durante a sua formação inicial e das condições técnicas dos instrumentos nas salas e
laboratórios de informática quanto de possibilidades de acesso aos recursos
computacionais.
Apesar da minha formação inicial de professor de Química não contemplar a
formação em TIC, fui me especializando nas ferramentas computacionais, a partir dos
estudos como programador e analista de sistema, com cursos de extensão durante a
minha formação continuada. Essa formação me motiva a trabalhar com TIC e me
mobiliza para efetivar a prática de uso de OED nas disciplinas História e Epistemologia
da Química, Química Geral e Fundamentos de Química que ministro na graduação dos
cursos de licenciatura em química, licenciatura em Física e nas Engenharias
Numa dessas disciplinas, Química Geral, fizemos um estudo empírico contou
com a participação de 2 grupos de estudantes. Um grupo era formado por estudantes
de engenharia mecânica e o outro grupo era formado por estudantes de química,
ambos os grupos compostos de alunos do primeiro semestre do curso superior. Eu

leciono a disciplina de química geral para os estudantes de engenharia e a disciplina
Introdução à química para os estudantes de química.
A ementa da disciplina QUI 003 - Química Geral - é voltada para formação de
conceitos químicos numa formação generalista. Apesar de ser baseada na
reformulação do Currículo de química da UFBA de 2007 (MORADILLO, 2010), tem
como foco principal a compreensão dos conceitos fundamentados no empirismo e no
verificacionismo. São 64 horas, divididas entre 32 teóricas e 32 práticas. Os conteúdos
tanto teóricos quanto práticos são: estrutura da matéria, tabela periódica, ligações
químicas, forças interpartículas, estados agregados da matéria (sólidos, líquidos e
gases), estados dispersos da matéria (soluções), termoquímica, cinética química,
equilíbrio químico e eletroquímica. As práticas são todas demonstrativas, sendo
preparadas e realizadas pelo professor.
A ementa da disciplina QUI A32 – Introdução à Química, com 32 horas/aula
teóricas, tem como objetivo mostrar aos estudantes o mundo da química em cada um
dos segmentos profissionais que o estudante poderá desenvolver atividades
profissionais: o químico bacharel, o químico industrial e o químico licenciado. A
disciplina é ministrada em 3 blocos, um para cada segmento profissional. Assim, foi
possível trazer uma antecipação do que será visto pelo estudante quando do momento
da opção curricular em cada segmento. Desse modo, foi possível apresentar no
primeiro bloco da disciplina as questões relacionadas ao fundamento epistemológico da
química, vinculado ao quadro epistêmico dentro da filosofia da ciência, principalmente
as abordagens do século XX.
Para o primeiro grupo, solicitamos aos estudantes da turma, um total de 26, que
individualmente fizessem representações pictóricas (conforme a pergunta 3 do Anexo
1) da substância água; da substância cloreto de sódio; e do cloreto de sódio em

solução aquosa de cloreto de sódio. Esse exercício foi feito pelos estudantes sem
antecipação do conteúdo teórico pelo professor nem apresentação do OED
correspondente ao conteúdo – Açúcar e Sal em Solução (Phet). Após a execução dos
exercícios pelos estudantes o professor recolheu a folha com os exercícios
respondidos, em seguida apresentou aos estudantes o OED, mostrando o
comportamento da solução aquosa com relação à condutividade elétrica. Os dados dos
estudantes estão analisados abaixo, com os dois momentos: antes da apresentação do
OED e depois da apresentação do OED. Não houve manipulação dos OED por parte
dos estudantes em sala de aula, em virtude de estarmos numa sala de aula sem
disponibilidade de computadores para todos os estudantes.

Figura 32: Representação pictórica da água (esquerda) e da solução aquosa de
cloreto de sódio (direita) feita pela estudante Ana, antes do uso do OEV.

Observa-se nessa representação que a estudante antes de utilizar o OEV
Acúcar e Sal em Solução (Phet), um objeto de simulação experimental, não consegue
uma representação adequada do processo de dissociação do cloreto de sódio. No
esquema da esquerda, a estudante desenha as moléculas da água conforme é
usualmente vista a representação em muitos livros didáticos e em muitos OED. Na
representação esquemática à direita, onde o cloreto de sódio foi adicionado à água, os

íons são representados ainda não dissociados em seus respectivos íons cloreto (Cl-) e
cátion sódio (Na+), mas numa “mistura” com as moléculas da água. Poderíamos inferir
que a estudante quis representar que estão solvatados identicamente às soluções
moleculares. Assim, é possível perceber que a estudante, ao elaborar a sua
representação pictórica, não parece associar a sua representação do nível
submicroscópico às propriedades (nível macroscópico) dos fenômenos observados. Ela
mostra apenas que percebe o “sumiço” dos cristais, que estão solubilizados em água.
Agora vejamos o que a estudante elabora como representação da adição de

Figura 33: Representação pictórica da água (esquerda) e da solução aquosa de
sacarose (direita) feita pela estudante Ana, antes do uso do OEV.

sacarose à água.

Figura 34: Representação pictórica da água (esquerda) e da solução aquosa de
cloreto de sódio (direita) feita pela estudante Ana, depois do uso do OEV.

Figura 35: Representação pictórica da água (esquerda) e da solução de sacarose
(direita) feita pela estudante Ana, depois do uso do OEV.
A representação pictórica da água antes da adição de sacarose e depois da
adição tem a representação quase idêntica. Quando olhamos com mais acuidade,
percebemos que as moléculas de sacarose são representadas com um átomo, como
um círculo, só que vazio, outro círculo menor ao lado do vazio e ainda outro,
preenchido (ao lado direito do círculo grande). Quando analisamos esses quatro
conjuntos de representações feitas pela estudante, percebe-se que há um momento
(antes) em que ela não leva em consideração os aspectos macroscópicos relacionados
aos fenômenos, observados experimentalmente, que nos conduzem à elaboração de
nossos modelos em correspondência com o nível submicroscópico. Sem o apoio do
uso do OED a estudante Ana não foi capaz de conectar com pertinência esses três
níveis, os quais compreendem o conhecimento químico do nível macroscópico, o nível
submicroscópico e o nível representacional. Esses níveis do conhecimento químico são
muito presentes nos OED de simulação, e em todos os analisados no ítem 4.1 do
Capítulo 4, do repositório Phet.
No nível macroscópico, o que se percebe é que a estudante relaciona o
fenômeno apenas para aquele exemplo específico, sem ser capaz de integrar o
conhecimento daquele fenômeno aos outros interligados (por exemplo, pilhas,
condutividade elétrica, acidez/basicidade etc). A verificação dessa hipótese é possível
quando se solicita para a estudante, antes do uso do OED representar o que acontece

no nível submicroscópico e a sua elaboração (Figura 32) mostra que o “sumiço” do
cloreto de sódio no nível macroscópico não corresponde ao fenômeno de
condutividade elétrica dos sais quando dissociados (solução formada pela adição de
cloreto de sódio).
Que tipo de obstáculo bachelardiano encontramos aqui? Parece que a estudante
Ana não consegue relacionar as estruturas dos níveis submicroscópico às suas
propriedades (nesse caso propriedades coligativas), que estariam relacionadas ao nível
macroscópico e como esses níveis se relacionam-se com os dados experimentais.
Esses dados não estão lá para serem vistos de qualquer modo, sem uma orientação
teórica e conceitual. Só serão vistos se a mente racional for capaz de observar os
dados da empiria e construir o modelo de acordo com essas conexões triádicas
(fenômeno – macro, representação – micro; teoria – conceito). São essas tríades que
representam a construção dos conceitos químicos pelo estudante. Mas não só isso,
porque, como já vimos, a teoria e o conceito são construídos na relação entre a
representação daquilo que evocamos pelos dados experimentais, mas também pela
construção Histórica & Epistemológica que é possível construir. São essas tríades que
representam a possibilidade de avaliar como o estudante se apropria do conhecimento
químico mediado pelo uso de OED de simulação.
Abaixo, está mais uma representação da estudante Ana para os 3 estados
agregados da água (sólido, líquido e gasoso) com oxigênio dissolvido antes da
experimentação mediada pelo OED (figura 36). Na representação à esquerda, estão
representados por duas bolinhas as moléculas do gás oxigênio. A superfície superior
(ondulada) representa a interface água-ar atmosférico para cada um dos esquemas.
Foi solicitado que a estudante representasse através de uma imagem pictórica aquilo
que, segundo o seu conhecimento, melhor representasse os 3 estados dispersos da

água com oxigênio dissolvido. Percebe-se que a estudante não representa as
moléculas da água, como se essa substância não fosse formada por partículas que
teriam a mesma estrutura das demais moléculas ou átomos.

Figura 36: representação pictórica da estudante Ana para dissolução do gás
oxigênio em água em seus 3 estados agregados. Antes do uso do OED.

Para a figura 37 abaixo, após o uso do OED a estudante mostra que houve uma
melhor compreensão do fenômeno de dissolução do gás oxigênio na água. Isso pode
ser analisado porque a ondulação que representa a borda superior (interface água-ar
atmosférico) na figura 36 desaparece, e em seu lugar há uma linha horizontal nos
esquemas da esquerda e do centro, os quais representam o estado sólido e líquido.
Enquanto que no esquema à direita, a linha horizontal desaparece. A estudante Ana
representa tanto as moléculas da água quanto as moléculas do gás oxigênio, o que nos
permite considerar que ela, após o uso do OED conseguiu melhorar a compreensão do
fenômeno no nível macroscópico pela adequação aos dados teóricos mostrados pela
representação pictórica do nível submicroscópico.

Figura 37: representação pictórica da estudante Ana para dissolução do gás oxigênio
em água em seus 3 estados agregados. Depois do uso do OED.

Nós lidamos o tempo todo com essas representações. E convidamos os
estudantes a refletir conosco sobre elas. Essas representações pictóricas dos objetos
são fundamentais para o processo de aprendizagem. Para Gilbert (GILBERT, 2010)
essas representações guiam o processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos
da Química,
“dado o compromisso de que a disciplina tem de fornecer explicações baseadas em
evidências de naturais fenômenos, em que entidades e mecanismos subjacentes têm
de ser postulada e fundamentadas com base na investigação empírica”. (GILBERT,
2010)

5. CONCLUSÃO

Muitos objetos estão disponíveis na internet através de diversos repositórios.
Esses objetos, os quais fizemos a seleção e análise de 22, veiculam conteúdos
científicos que visam mediar a compreensão de conceitos teóricos, os quais foram
historicamente construídos. Os critérios utilizados para a seleção dos OED foi
arbitrária, no entanto, selecionamos aqueles que tratam de conteúdos da química no
Ensino Médio ou básico do Ensino Superior de Química. Os tipos de OED, de acordo
com sua classificação foram de simulação, de experimentação, de vídeo, de animação,
de áudio, dentre outros.
Percebe-se que a maioria dos objetos analisados estruturam o conhecimento
químico a partir dos vértices do Triângulo de Johnstone, ou seja, mantém a visão da
química como estruturada nos níveis simbólico (representacional), macroscópico e
submicroscópico.
Essa tese buscou mostrar que, apesar da visão amplamente divulgada do
Triângulo de Johnstone (1982) na estruturação, organização e apresentação dos
conteúdos nos OED, e portanto, serem fundamentados no tripleto químico acima, tal
posição não se sustenta à luz da agenda dos problemas atuais da Filosofia da
Química. Por outro lado, diante da necessidade de oferecer uma ferramenta heurística
para mediar o processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos com o uso dos
OED, apresentamos uma superposição ao Triângulo, numa figura semelhante a uma
“Rosa dos Ventos” (Figura 1), que pode permitir minimizar o impacto do tripleto sobre
os conceitos quando mediados pelos OED.
Também apontamos, como resultado da nossa avaliação dos OED, uma posição
crítica relativa às dimensões do conhecimento químico, e apresentamos uma tríade de

dimensões que podem contribuir com a avaliação dos OED por parte do professor, que
poderá de posse de categorias que o auxiliem na análise dos OED, possa qualificar
sua avaliação e contribuir para um uso adequado do OED em aula de Química. Que a
avaliação do OED aponte mais para questões relacionadas com o ensino e a
aprendizagem de conceitos que para aspectos técnicos de uso. A avaliação dos OED,
de acordo com as dimensões propostas nesta tese, Didática & Pedagógica; Linguística
& Semiótica; e Histórica & Epistemológica, pode permitir que o professor, ao assumir o
a tarefa de que avaliar o alcance pedagógico dos OED, baseados nas TIC, possa
assumir o seu protagonismo da sala de aula, fugindo de modismos que aparecem de
tempos em tempos no horizonte do ensino, os quais, invariavelmente, vaticinam o fim
da tarefa de ensinar. Para assumir o seu protagonismo, apontamos aqui nesta tese, o
professor deverá fugir do adesivismo acrítico (normalmente dentro do modismo há esse
apelo), e encarar a tarefa de validar e avaliar criticamente o que entrará em sua
atividade docente em sala de aula; ademais, outro apelo, ao qual o professor deve
fugir, a fim de manter o seu protagonismo, é a ludicidade ingênua, que, em razão
também do apelo para o uso de aparato computacional, como um canto da sereia, o
leva a utilizar-se de materiais didáticos não alinhados com suas perspectivas teóricas,
epistemológicas e pedagógicas.
Da análise dos 22 OED que fizemos neste estudo, apontamos ainda que,
mesmo que alguns deles tenham um desenho adequado e veiculem conceitos corretos,
quase nenhum deles poderia ser utilizado na mediação sem a complementação de
outros recursos didáticos, como o próprio livro didático e, certamente, não é possível o
seu uso sem a metamediação do professor, ainda que em geral, possam ser utilizados
e reutilizados em ambientes virtuais, na modalidade não presencial. Assim, apontamos
que, como não temos, nem desejamo que tenhamos, um super-professor, que dará

conta dos diversos aspectos que complexificam a tarefa de ensinar, tampouco temos
um super-OED, que dará conta sozinho dos aspectos de aprendizagem, que dentro ou
fora da sala de aula.
As discussões apontadas nesta tese não está consensuada na comunidade,
mas certamente poderá contribuir para a discussão do processo de avaliação dos OED
e também poderá contribuir para clarificar o processo de mediação do ensino e da
aprendizagem com o uso das TIC.
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7. ANEXO

Anexo 1: comentários de alguns usuários do OED A química dos remédios, do LAbvirt

Anexo 2. Tabela contendo dados do OED tipo video.
Título:A química nossa de cada dia : A história contemporânea da química através do petróleo - Parte
IITipo do recurso:VídeoObjetivo:Através do petróleo estimular o estudo de estrutura, propriedades
e reatividade de hidrocarbonetos, além de aspectos ambientaisDescrição do recurso:Nestes
episódios, que fazem parte da série “A Química Nossa de Cada Dia” são discutidos aspectos
relacionados aos hidrocarbonetos, a química orgânica e da influência do petróleo na sociedade
contemporânea. Numa linguagem simples os vídeos mostram que o petróleo está mais presente no
cotidiano
das
pessoas
do
que
se
imaginaComponente
Curricular:Ensino
Médio::QuímicaTema:Educação Básica::Ensino Médio::Química::Transformações: caracterização,
aspectos energéticos, aspectos dinâmicosAutor(es):Projeto Condigital MEC - MCT; Universidade
Federal Fluminense, UFF - Química; Andrade, Cirene Bazilio de; Borges, Márcia
NarcizoIdioma:Português (pt)País:Brasil (br)Data de publicação:2012-01-02Detentor do
direito autoral:MECLicença:Termo de cessão dado pelo autor ou seu representante diretamente
ao
Ministério
da
EducaçãoSubmetido
por:Secretaria
de
Educação
Básica
(SEB/MEC)URI:http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20026Disponível
em:Ensino Médio: Química: Vídeos

Tabela com metadados do OED acima
Campo Dublin
CoreValorIdiomadc.relation.isreferencedbyoai:handle/mec/20104dc.audience.mediatorSecr
etaria de Educação Básica (SEB/MEC)pt_BRdc.titleA química nossa de cada dia : A história
contemporânea da química através do petróleo - Parte IIpt_BRdc.audience.educationlevelEnsino
Médiopt_BRdc.description.tableofcontentsEnsino
Médio::Químicapt_BRdc.typeVídeopt_BRdc.languageptpt_BRdc.location.countrybrpt_BRdc.d
ate.created2012-01-02dc.subject.categoryEducação
Básica::Ensino
Médio::Química::Transformações:
caracterização,
aspectos
energéticos,
aspectos
dinâmicospt_BRdc.description.abstractNestes episódios, que fazem parte da série “A Química
Nossa de Cada Dia” são discutidos aspectos relacionados aos hidrocarbonetos, a química orgânica e da
influência do petróleo na sociedade contemporânea. Numa linguagem simples os vídeos mostram que o
petróleo
está
mais
presente
no
cotidiano
das
pessoas
do
que
se
imaginapt_BRdc.description2Através do petróleo estimular o estudo de estrutura, propriedades e
reatividade
de
hidrocarbonetos,
além
de
aspectos
ambientaispt_BRdc.rightsholderMECpt_BRdc.rights.licenseTermo de cessão dado pelo autor
ou
seu
representante
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ao
Ministério
da
Educaçãopt_BRdc.relation.requirespetroleo2.flv*dc.date.submitted2012-0102T19:54:36Z*dc.subject.keywordHidrocarbonetospt_BRdc.subject.keywordPetróleopt_BRdc
.contributor.authorProjeto Condigital MEC - MCTdc.contributor.authorUniversidade Federal
Fluminense,
UFF
Químicadc.contributor.authorAndrade,
Cirene
Bazilio
dedc.contributor.authorBorges,
Márcia
Narcizodc.date.accessioned2012-0102T19:54:36Zdc.date.available2012-01-02T19:54:36Zdc.date.issued2012-0102T19:54:36Zdc.identifier.urihttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20026collection.
collection.collection/handle/mec/170||Ensino Médio: Química: Vídeos

Anexo 3. Fax-simile da atividade desenvolvida pelos estudantes.

