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RESUMO

Bueno Filho, M. A., Conhecimento estereoqúımico na acepção da Teo-

ria dos Campos Conceituais. 2010. 280p. Tese (Doutorado) - Programa

de Pós Graduação em Qúımica. Instituto de Qúımica, Universidade de São

Paulo, São Paulo.

O presente trabalho teve, como cerne, o estudo do campo dos conceitos

estereoqúımicos, sob a luz da Teoria dos Campos Conceituais proposta por

Gérard Vergnaud. Neste sentido, a investigação foi conduzida com vistas

a identificar os invariantes operatórios empregados por sujeitos ao enfrentar

situações que envolvam a representação qúımica. Estudar o papel da habi-

lidade espacial perante a resolução de tarefas no campo em questão, assim

como o estudo dos fatores associados à conceituação em situações em sala de

aula, também fizeram parte dos objetivos.

Mediante a participação de alunos dos cursos de Qúımica e de Farmácia e

Bioqúımica da Universidade de São Paulo em minicursos que versavam sobre

conceitos estereoqúımicos, oferecidos como fonte de coleta de dados, foram

selecionados três episódios. A partir da transcrição dos registros em v́ıdeo e

da análise qualitativa efetuadas com o aux́ılio de um programa especializado

foram inferidas informações sobre o conteúdo conceitual da argumentação

oral e gestual utilizados pelos alunos.

Quanto à habilidade espacial, foram empregados instrumentos psicométri-

cos distintos, quais sejam um que avalia esta habilidade via processamento

gestáltico, dispońıvel na literatura, e outro que avalia via processamento

anaĺıtico. O desenvolvimento e validação, deste último, foi efetuado medi-

ante o uso de dispositivos estat́ıstico-inferenciais sobre um população de 561

alunos.

Como resultado, foram propostos os invariantes operatórios, identidade

estrutural (I), equivalência (E) e livre movimentação no espaço (M) como

elementos conceituais pasśıveis de associação durante a ação do sujeito. Esta

associação, então, constituiria três esquemas distintos, ME, MEI e EI, respon-

sáveis por diferenças significativas nas conclusões chegadas pelos alunos em

pelo menos um dos episódios estudos. Além disso, foi encontrado que, quando



confrontados os diferentes episódios, nem todos os alunos empregam regular-

mente os mesmos invariantes operatórios. Neste sentido, foi proposto que o

uso de esquemas está vinculado à reflexão pelo indiv́ıduo. Logo, atividades

de natureza metacognitiva estariam vinculadas à conceituação promovendo

uma tomada de consciência sobre a própria argumentação e sobre a do outro.

Finalmente, também foi sugerido, mediante o cruzamento de dados psi-

cométricos com a análise dos registros efetuados em v́ıdeo, que a habilidade

espacial não figura como único nem, tampouco, principal fator envolvido ao

sucesso na resolução de problemas estereoqúımicos. A associação adequada

dos invariantes operatórios bem como a reflexão sobre os procedimentos em-

pregados seriam, também, elementos fundamentais ao desenvolvimento neste

campo conceitual.

Palavras-chave: Estereoqúımica, Teoria dos Campos Conceituais,

Habilidade espacial, Reflexão, Invariantes operatórios.



ABSTRACT

Bueno Filho, M. A., Stereochemical concepts in the context of the

Theory of Conceptual Fields. 2010. 280p. PhD Thesis - Graduate

Program in Chemistry. Instituto de Qúımica, Universidade de São Paulo.

The main objective of the present work was to identify the cognitive re-

quirements for an adequate learning of stereochemical concepts. Vergnaud’s

Theory on conceptualization inspired most experimental activities, aimed to

access common operating invariants or strategies that allow for a better un-

derstanding of stereo formulae and chirality properties. In order to collect

reliable information, a group of graduate students, enrolled in Chemistry or

Pharmaceutical Sciences Courses, were invited to follow a specially designed

series of lectures. In three different occasions, they were asked to answer

questions on stereochemical issues, and their performance was recorded in

audio and video, and subsequently fully analyzed.

As for the ability of moving or superimposing images in space, two sets

of questions , requiring either an unified or an analytical approach, were

presented to 561 students from different syllabi. After collecting, the entire

database was submitted to statistical analysis, in order to verify if all groups

of students could be considered comparable, despite of baseline differences.

Data analysis allowed for the identification of three operating invariants,

i.e.: structure identity (I), equivalence (E) and free movement in space (M).

On the basis of these findings, students were classified as ME, MEI or EI,

according to the set of invariants composing their problem solving schemes.

However, different cognitive scenarios could be observed when the same

students were confronted to new problem solving sessions. In some cases,

after presenting their results, students were asked to answer questions raised

by their peers or by the instructor. Such process of further reasoning fre-

quently allowed for a change, and was responsible for achieving awareness of

their own learning process and learning difficulties.

Finally, it should be mentioned that a critical analysis of all experimen-

tal data revealed that the ability to operate movements of images in space

is not mandatory for conceptualization in Stereochemistry. Moreover, the



cooperative construction of cognitive schemes, resulting form reporting back

activities, plays an important role towards success.

Keywords: Stereochemistry, Theory of Conceptual Fields, Spatial ability,

Metacognition, Operational invariants.
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rik posto da k -ésima observação de dados re-

unidos em um só grupo, 35
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jas interconversões requerem competência em visualização es-
pacial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2 Modelo não-linear, proposto por Vergnaud (2003a) para a or-
ganização do conhecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.3 Mecanismo para a tomada de consciência proposto por Piaget
(1978a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.4 Estudo sobre a rotação mental: (A) os objetos diferem de 80
graus em rotação no plano. (B) os objetos diferem 80 graus
em rotação normal ao plano do papel. (C) objetos não con-
gruentes. Shepard e Metzler (1971), reprodução. . . . . . . . . 40

1.5 Correlação entre tempo de resposta e ângulo de rotação de
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com base na alternativa - A, a troca em posição anti, utilizada
na elaboração da alternativas incorretas. . . . . . . . . . . . . 70

4.2 Rede Nomológica de Cronbach e Meehl (1955). Pasquali (2007),
reprodução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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de Qúımica Orgânica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.4 Problema do cicloalcano: acertos em função dos esquemas re-
lativos ao Problema da reflexão. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

vi



A.1 Atividades desenvolvidas em relação às turmas . . . . . . . . . 166
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1
Fundamentação teórica

1.1 Apresentação

Na última década temos assistido a um incremento considerável de

pesquisas sobre as representações mentais dos estudantes. (...) os

anos 1990 podem ser caracterizados pela utilização das contribuições

da Psicologia Cognitiva, em particular em relação às relações internas

dos estudantes. Esse interesse decorre da necessidade de entender os

processos que subjazem à cognição, a fim de poder elaborar estratégias

instrucionais mais eficientes. (GRECA; MOREIRA, 2002, p.31)

A gênese do presente trabalho remonta ao contato com alunos de gra-

duação do Instituto de Qúımica - USP que, não raro, apresentavam dificul-

dades em relação a tópicos recorrentes da qúımica orgânica, sobretudo aos

que demandavam operações no espaço. Tal fato, como passaremos a apresen-

tar, não é restrito aos alunos de nossa Instituição.

De fato, conforme relatam Barke e Engida (2001), tópicos de estereo-

qúımica em cursos de qúımica orgânica básica têm sido freqüentemente apon-

tados como fonte de dificuldades, uma vez que requerem a visualização e ma-

nipulação mental ineqúıvoca de estruturas moleculares no espaço, quer seja

na conversão entre as representações de Newman ou cavalete em projeções

de Fischer (Figura 1.1), como também no relacionar a reatividade com a

estereoqúımica de espécies orgânicas.

Além das representações moleculares, a orientação espacial de orbitais,
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1.1. APRESENTAÇÃO

Figura 1.1: (R,S )-3-bromo-butan-2-ol e suas posśıveis representações cujas
interconversões requerem competência em visualização espacial.

a distinção dentre as posśıveis geometrias moleculares, a concepção de es-

truturas cristalinas, a determinação da configuração absoluta em moléculas

orgânicas, a correlação estrutura-reatividade, bem como a teoria de grupos,

são, também, alguns tópicos que requerem visualização e manipulação men-

tal em duas ou três dimensões e que ilustram a importância da percepção

espacial, não só dentro do contexto da qúımica orgânica mas também no que

tange à apropriação de conceitos qúımicos em sentido amplo.

Contudo, a visualização estrutural não é o único fator envolvido na apren-

dizagem de conceitos de qúımica orgânica, mas é integrante de um elenco em

que estão presentes a base teórica (KEIG; RUBBA, 1993) e fatores não cogni-

tivos, como a postura positiva em relação à disciplina (STEINER; SULLIVAN,

1984). Além destes fatores, em estudo recente, Raupp et al. (2009) apontam

a necessidade da compreensão do conteúdo conceitual contido nas representa-

ções simbólicas. Neste sentido, um posśıvel papel da representação simbólica

seria o de ajudar o estudante a resolver problemas que não conseguiria re-

solver sem a ajuda delas e, também, o de ajudá-lo a diferenciar estruturas e

classes de problemas.

Trata-se, portanto, de um problema conceitualmente rico podendo ser en-

tendido em um quadro teórico multifacetado, conforme passaremos a apresen-

tar.
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1.2. ATIVIDADE HUMANA, ESQUEMAS E SITUAÇÕES

1.2 Atividade humana, esquemas e situações

Compreender alguns aspectos sobre o aprendizado de indiv́ıduos em re-

lação à situações que envolvem conceitos estereoqúımicos, fazia parte de nos-

sos objetivos iniciais. Ao encontro deste anseio, consideramos ser interes-

sante uma abordagem baseada na Psicologia Cognitiva, sobretudo no que

tange aos processos das operações lógicas gerais e ao conteúdo conceitual do

pensamento.

Em busca de subśıdios teóricos nesta direção, nos deparamos com os tra-

balhos de Gérard Vergnaud que considera que a dificuldade dos estudantes

ao tentar resolver problemas encontra-se vinculada não ao tipo de operação

que um determinado problema requer, e sim às operações do pensamento

que os estudantes devem fazer para estabelecer relações pertinentes entre os

dados do problema, sem perder de vista que relações requerem algum grau

de conceituação (VERGNAUD, 1990).

Coerentemente, Vergnaud dá especial atenção aos processos de formação

de conceitos, elaborando a Teoria dos Campos Conceituais. Para ele, Piaget,

muito embora tenha contribúıdo de forma fundamental para a psicologia do

desenvolvimento ao estudar as estruturas lógicas do pensamento, não teria

dado atenção aos conteúdos espećıficos das disciplinas (VERGNAUD, 1996a,

2009). Nesta mesma direção, Carvalho e Aguiar (2008, p.210) acrescentam:

Não se trata de negar a atenção que Piaget deu às situações de pesquisa

em suas investigações. [...] Contudo, no intuito de alcançar modelos

mais gerais e descontextualizados, acabou por ocultar o caráter neces-

sariamente situado das ações humanas e as consequências disso para

a análise do problema do desenvolvimento conceitual.

Assim como as propostas de Piaget e de Vygotsky, a Teoria dos Cam-

pos Conceituais trata do desenvolvimento (VERGNAUD, 2003a). O processo

cognitivo não é concebido somente como o responsável pelo funcionamento

frente à situação1, mas também como algo gerador de formas inteligentes de

organização da atividade de uma certa pessoa durante a sua experiência.

1Formas de conduta, percepção, representação e competências.
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1.2. ATIVIDADE HUMANA, ESQUEMAS E SITUAÇÕES

Estas formas inteligentes de organização estariam diretamente relacionadas

à capacidade do sujeito agir frente à situação. Como decorrência, Vergnaud

(2008) propõe que boa parte de nosso conhecimento é constitúıdo por com-

petências indissociáveis de um conteúdo conceitual. Neste sentido, as opera-

ções do pensamento seriam, então, guiadas por hipóteses, por comparações

e por metáforas diretamente vinculadas ao conjunto de conceitos envolvidos

na resolução de um dado problema.

A partir destas premissas, estabelecem-se os campos conceituais, definidos

como grandes conjuntos informais e heterogêneos de situações e problemas,

cuja análise e tratamento requerem diversas classes de conceitos, procedimen-

tos e representações simbólicas, que se conectam umas com outras (VERGNAUD,

1990; MOREIRA, 2002).

Além disso, conforme sugere o exposto na Figura 1.2, as competências

estariam não só organizadas em uma ordem linear, mas também entrelaçadas

entre si.

a

b

e

fg

h
i

d

c

Figura 1.2: Modelo não-linear, proposto por Vergnaud (2003a) para a orga-
nização do conhecimento.

Por envolver habilidades complexas, o desenvolvimento cognitivo, em um

determinado campo conceitual, pode exigir um longo peŕıodo de tempo. De

nada serve tentar contornar as dificuldades conceituais; elas são superadas

na medida que são encontradas e enfrentadas, mas isso não ocorre de um só

golpe (MOREIRA, 2002). Admite-se, portanto, que o conhecimento inicia-se
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1.2. ATIVIDADE HUMANA, ESQUEMAS E SITUAÇÕES

com validade restrita e emerge progressivamente da interação do sujeito com

diversas situações e problemas.

Outro conceito de fundamental importância na Teoria dos Campos Con-

ceituais é o de situação. Vergnaud (1990) define situação como uma tarefa,

sendo que uma situação complexa poderia ser analisada como uma combi-

nação de tarefas. As situações não só dão significado aos conceitos, como

também demandam resposta cognitiva do sujeito conforme o contexto de

cada uma.

Greca e Moreira (2002) ressaltam o duplo papel da interação entre su-

jeito e situação. Por um lado, a partir do confronto com as situações, e do

domı́nio que progressivamente alcança sobre elas, é que o sujeito molda os

campos conceituais que constituem seu conhecimento. Por outro, ainda que

o domı́nio das situações molde o conhecimento que o estudante alcança, o

sentido atribúıdo pelo sujeito não está na situação em si mesma, senão que

decorre da relação entre a situação e a representação que dela faça o sujeito.

O v́ınculo estabelecido entre o sujeito e a situação demanda determinadas

formas de conduta guiadas por representações internas. É interessante notar

que o arcabouço teórico, proposto por Vergnaud, se apóia sobre o conceito

piagetiano de esquema2 como meio de torná-lo operacional.

Para Piaget, os esquemas estariam ligados às formas de organização, tanto

das habilidades sensório-motoras como das habilidades intelectuais. Con-

tudo os esquemas práticos demandados durante o estágio sensório-motor não

guardariam um conteúdo conceitual. Piaget afirma que

esquemas de inteligência sensório-motor não são (...) encarados como

conceitos, uma vez que eles não podem ser manipulados por um pen-

samento e que estes não entram em jogo no momento de sua utilização

prática e material (PIAGET, 1970 apud BRONCKART, 2007, p. 130).

e também que

2Indica atividades operacionais. Assim, um esquema representa aquilo que pode ser
repetido e generalizado numa ação. Por outro lado, Piaget (1975) também utiliza termo
schema para designar uma imagem simplificada, como a representação de um mapa de
uma cidade.
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1.2. ATIVIDADE HUMANA, ESQUEMAS E SITUAÇÕES

surge em torno dos 11-12 anos uma série de esquemas operatórios

novos, cuja formação quase śıncrona sugere a existência de elo entre

eles, mas com pouca relação estrutural do ponto de vista da consciência

do sujeito (PIAGET; INHELDER, 1993, p.119)

Pode-se inferir, destas passagens, que um esquema resulta da simples

leitura do mundo externo e que não constitui um objeto de pensamento

consciente. Estaria, então, reduzido à estrutura interna das ações inacesśıveis

ao sujeito.

Vergnaud, contudo, discorda de Piaget e considera que os esquemas são

acesśıveis ao sujeito, atuando como organizadores efetivos do pensamento e

do agir conscientes.

O Esquema não organiza o comportamento observável, mas a ativi-

dade do pensamento por trás disso (VERGNAUD, 2003b apud BRON-

CKART, 2007, p. 133).

O esquemas, então, figurariam como as formas de conduta que, impreg-

nados de conteúdo conceitual, caracterizariam a ação de um sujeito frente a

uma classe de situações, atuando como principal estruturador do pensamento

humano (BRONCKART, 2007).

Vergnaud (1998) identifica quatro componentes que compõe um esquema:

1. Metas e antecipações, já que um esquema sempre está orientado em

direção à resolução de uma classe de situações;

2. Regras de ação do tipo se-então-portanto, responsáveis pelo controle da

sequência de ações;

3. Invariantes operatórios (teoremas-em-ação e conceitos-em-ação), vide

p. 28, que dirigem o reconhecimento dos conteúdos pertinentes à situ-

ação;

4. Possibilidades de inferência, tendo como pano de fundo as regras, in-

formações e os invariantes operatórios dos quais dispõe o sujeito.
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Sob a influência do enfoque piagetiano, Vergnaud (2009) concebe o desen-

volvimento como uma adaptação, porém não em termos de resposta/est́ımulo

tampouco do par sujeito/objeto. Para ele, trata-se da adaptação das formas

de organização da atividade, dos esquemas, os quais se adaptariam às situa-

ções. Como decorrência, é proposto o par esquema/situação como instru-

mento para viabilizar a descrição e a análise do comportamento.

Adotando a metáfora da aprendizagem como adaptação, sem desestabi-

lização não haveria razão para aprender (VERGNAUD, 2008). Decorre, então,

que um dos papeis fundamentais da educação seria, justamente, o de desen-

volver um vasto repertório de esquemas nos alunos, mediante a escolha de

situações desestabilizadoras. Estas seriam responsáveis, mediante a partici-

pação ativa dos alunos, pela compreensão das relações de filiação e de ruptura

entre os conhecimentos.

Nesse contexto, seja no âmbito da sala de aula quanto no da pesquisa em

ensino, o papel do professor ou do pesquisador seria o de identificar os conhe-

cimentos impĺıcitos dos seus alunos, utilizando diagnósticos e identificando

os processos usados na resolução de problemas.

Além disso, como explicado por Caballero et al. (2008a), consideram tam-

bém que algumas situações só podem ser resolvidas com a ajuda do professor

e dos colegas. Isto equivale a dizer que as situações devem ser propostas den-

tro do Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal e sua solução

deve ser mediada socialmente.

1.3 Invariantes operatórios

Na Teoria dos Campos Conceituais, a formação de um conceito estaria

associada à tŕıade (S,I,R) (VERGNAUD, 1990, 1991). Nesta proposição, S

corresponde às situações que dão sentido aos conceitos, I aos invariantes ope-

ratórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação), responsáveis pelo conteúdo

conceitual e pela operacionalidade dos esquemas, enquanto R é o componente

ligado às formas verbais e não-verbais que permitem representar simbolica-

mente o conceito, suas propriedades e os procedimentos de tratamento.

Assim, para Vergnaud (1991) um problema teórico essencial ao estudo
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1.3. INVARIANTES OPERATÓRIOS

da conceituação consiste em analisar os significantes verbais e não-verbais

que dão ao conceito sua caracteŕıstica pública, com o objetivo de identificar

as proposições impĺıcitas, denominadas de maneira global como invariantes

operatórios.

Estas proposições impĺıcitas figurariam, então, como o cerne conceitual

subjacente às ações referentes a uma situação e seriam pasśıveis de catego-

rização em teoremas-em-ação e conceitos-em-ação.

São os invariantes operatórios que fazem a articulação essencial entre teo-

ria e prática, pois a percepção, a busca e a seleção de informação baseiam-se

inteiramente no sistema de conceitos-em-ação dispońıveis para o sujeito e nos

teoremas-em-ação subjacentes à sua conduta (VERGNAUD, 1996a; MOREIRA,

2002). Um teorema-em-ação é uma proposição considerada como verdadeira

ou falsa sobre o real enquanto um conceito-em-ação é uma categoria do pen-

samento considerada como pertinente ou não pertinente(VERGNAUD, 1996a).

Cabe ressaltar que Vergnaud focaliza em seus trabalhos o ensino das es-

truturas aditivas e multiplicativas tendo em vista o campo conceitual da

matemática básica. Um exemplo qúımico não dado por ele, mas coerente aos

frequentemente descritos em seus artigos, diz respeito às situações em que

alunos devem efetuar relações entre massa e quantidade de matéria.

Sobre a afirmação λ vezes uma quantidade em massa equivale a λ vezes

a quantidade de part́ıculas3 seria posśıvel supor invariantes operatórios de

naturezas distintas.

Dada a idéia de proporcionalidade contida nesta afirmação, poder-se-ia

inferir um teorema-em-ação relativo a uma das propriedades gerais de iso-

morfismo de uma função linear, f(λx) = λf(x) 4. Além disso, está impĺıcita

a associação part́ıcula - massa (conceito-em-ação)5.

3O exemplo original em Vergnaud (1996a) é: o custo de λ vezes uma quantidade de
mercadoria é igual a λ vezes o custo de uma dada quantidade

4É interessante notar que de um modo geral teoremas-em-ação podem ser representados
por notações algébricas, assemelhando-se ao que Vergnaud (2006) define como invariantes
operatórios quantitativos.

5Podeŕıamos ponderar, contudo, que dada a existência de isótopos nem todas as part́ıcu-
las seriam caracterizadas por uma mesma massa. Embora pertinente, este conceito-em-
ação, da maneira como foi formulado, seria alternativo ao modelo cient́ıfico proposto para
a massa atômica.
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1.4 Conceituação e tomada de consciência

Um dos pilares centrais da proposta de Vergnaud se refere à relação entre

a atividade humana e a conceituação. É interessante observar que o embrião

da Teoria dos Campos Conceituais surgiu anos antes da primeira publicação

formal a respeito, no final da década de 19806. Muito embora seja posśıvel

identificar no autor forte influência de proposições teóricas piagetianas, o

seu interesse pela conceituação decorreu principalmente do contato com as

propostas de Vygotsky (VERGNAUD, 2008).

Na época em que escreveu a obra Pensamento e Linguagem (VIGOTSKI,

2001, p. 201). Vygotsky considerava ser o estudo sobre o desenvolvimento de

conceitos cient́ıficos, na idade escolar, uma ”questão prática de fundamental

importância e, ao mesmo tempo, pouco explorada”.

Em maior detalhe, Vygotsky atribui aos conceitos cotidianos caracteŕısti-

cas distintas dos conceitos escolares. Para ele, conceitos cotidianos formam-

se no decorrer da atividade prática e das interações sociais imediatas, são

pouco abstratos e não formam sistemas. Já os cient́ıficos são transmitidos

pela linguagem, têm importância generalizada e formam sistemas. Porém,

uma posśıvel limitação destes últimos residiria no verbalismo e na insuficiente

relação com o concreto.

Seu estudo sobre o desenvolvimento dos conceitos cotidianos7 foi con-

duzido mediante o uso de experimentos com blocos lógicos em colaboração

com Sakharov8. A partir da análise destas situações envolvendo crianças,

adolescentes e adultos, surge a proposição de que as ráızes da formação de

conceitos já estão presentes na infância, mas somente na adolescência é que

amadurecem, tomam forma e se desenvolvem as funções intelectuais que,

6No caso La théorie des champs conceptuels, publicado no periódico francês Reserches
en Didactique des Mathématiques em 1990.

7Ou espontâneos.
8Nestes experimentos sujeitos eram convidados a examinar objetos de variados tama-

nhos, de cores e de formas que continham conceitos artificiais inscritos em sua base. O
examinador escolhia um dos objetos e lia em voz alta o nome a ele associado e o colocava
em uma parte em separado do tabuleiro. O sujeito, então, deveria escolher outros obje-
tos como exemplos do conceito em questão. No decorrer do processo, o pesquisador ia
revelando nomes de outros objetos como meio de fornecer informações adicionais à tarefa.
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combinadas de maneira original, constituem a base pśıquica do processo de

formação dos conceitos (VIGOTSKI, 2001, p. 167).

Além disso, para Vygotsky, o percurso genético do pensamento conceitual

pode ser dividido em três fases. A primeira é caracterizada pela predominân-

cia de encadeamentos informais. Nestes, não há uma razão interior, tampouco

ligações em comum entre os objetos. O grupamento se daria apenas por fa-

tores perceptuais, como proximidade espacial, conforme exemplifica Oliveira

(1992).

Já o segundo estágio é caracterizado pelo o que Vigotski (2001) chamou

de pensamento por complexos. Nestes, objetos são reunidos à base de lig-

ações objetivas, porém sem a representação de um plano abstrato e lógico,

prevalecendo no lugar, o pensamento concreto e emṕırico. Basta, então, a

existência de uma ligação factual para um objeto ser inclúıdo em um grupo.

A combinação de objetos com base em sua similaridade é realizada no ter-

ceiro estágio. Neste, surgem operações de decomposição, de análise, e de

abstração de caracteŕısticas isoladas.

Oliveira (1992) chama atenção, entretanto, para o fato do percurso genético

proposto por Vygotsky não ser linear.

É como se houvesse duas linhas genéticas, duas ráızes independentes,

que se unem num momento avançado do desenvolvimento para pos-

sibilitar a emergência dos conceitos genúınos. Uma raiz, a do pen-

samento por complexos, estabelece ligações e relações. A outra raiz

realiza processos de análise, de abstração (OLIVEIRA, 1992, p. 29).

Outra proposição de Vygotsky é a de que, tanto os conceitos espontâ-

neos, como os cient́ıficos são pasśıveis de desenvolvimento, em detrimento da

idéia de que o conhecimento se transmitiria em uma forma pronta e imutável.

Neste sentido, em longa citação, Vygotsky propõe, para os conceitos espon-

tâneos e cient́ıficos, uma relação de interdependência.

O desenvolvimento de conceitos espontâneos e cient́ıficos - cabe pres-

supor - são processos intimamente interligados, que exercem influên-

cias um sobre o outro. Por um lado, o desenvolvimento dos conceitos

cient́ıficos deve apoiar-se forçosamente em um determinado ńıvel de
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maturação dos conceitos espontâneos, que não podem ser indiferentes

à formação de conceitos cient́ıficos, simplesmente porque a experiência

imediata nos ensina que o desenvolvimento dos conceitos cient́ıficos só

se torna posśıvel depois que os conceitos espontâneos da criança atin-

giram um ńıvel próprio do ińıcio da idade escolar. Por outro lado,

cabe supor que o surgimento de conceitos de tipo superior, como o são

os conceitos cient́ıficos, não pode deixar de influenciar o ńıvel dos con-

ceitos espontâneos anteriormente constrúıdos, pelo simples fato de que

não estão separados uns dos outros por uma muralha intranspońıvel,

não fluem por canais isolados mas estão em processo de interação con-

stante em que as generalizações estruturalmente superiores e inerentes

aos conceitos cient́ıficos provocam modificações na estrutura dos con-

ceitos espontâneos (VIGOTSKI, 2001, p. 261).

A fim de exemplificar esta relação de interdependência, Vygotsky se re-

fere à aprendizagem de uma ĺıngua estrangeira. Para ele, neste processo, é

fundamental e facilmente reconhećıvel o conhecimento da ĺıngua materna.

Contudo, menos evidente e menos conhecida, é a relação de dependência

inversa entre estes dois processos, qual seja a influência exercida pela apren-

dizagem da ĺıngua estrangeira sobre a ĺıngua materna.

Assim, a aprendizagem de conceitos cient́ıficos, portanto, não requer es-

tabelecer uma relação totalmente nova com o mundo, tampouco repetir os

passos já trilhados quando da formação dos conceitos espontâneos. Em lu-

gar disso, a formação de um sistema de conceitos somente seria posśıvel por

uma relação autêntica com o mundo dos objetos e com os outros conceitos

elaborados previamente.

É interessante ressaltar o papel atribúıdo por Vygotsky às atividades

metacognitivas tendo em vista o fato da consciência dos conceitos espon-

tâneos aparecer relativamente tarde. Assim, por exemplo, apesar de uma

criança já possuir o conceito de irmão, isto é, conhecer o objeto ao qual o

conceito se refere terá dificuldade em defini-lo com palavras e em operar sobre

ele. Por outro lado, um conhecimento escolar traz em si algo esquemático,

iniciado com a definição verbal e aplicado por operações não-espontâneas,

muito embora seja pouco permeado pela experiência concreta (OLIVEIRA,
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1992; VERGNAUD, 2004).

A ponte entre os conceitos espontâneos e os cient́ıficos se constituiria por

um processo de tomada de consciência dos conceitos formados a partir do

cotidiano, em uma direção ascendente, rumo ao estabelecimento de relações e

de sistemas. Já os conceitos cient́ıficos se desenvolveriam na direção contrária,

ou seja, em direção a um ńıvel mais elementar e concreto.

Nas palavras de Vygotsky a linguagem executa um papel fundamental no

processo de tomada de consciência:

Tomar consciência de uma operação é, com efeito, fazê-la passar do

plano da ação ao plano da linguagem e reinventá-la em imaginação

para poder exprimi-la em palavras (...) a tomada de consciência da

semelhança exige a formação de uma generalização ou de um conceito

primário, englobando objetos que tenham entre si esta relação. (...)

A consciência se desenvolve como um todo, modificando a cada nova

etapa toda sua estrutura interna e a ligação das partes, e não como a

soma das modificações parciais que interferem no desenvolvimento de

cada função intelectual (VIGOTSKI, 2001, p. 275).

Com a mediação do conceito, um objeto deixa de ser um est́ımulo em

particular para ser conscientemente representado por uma śıntese. Uma vez

que a tomada de consciência é caracterizada pela percepção dos próprios sis-

temas semióticos (TOASSA, 2006), ela permite ao sujeito estabelecer relações

entre os conhecimentos escolares e as experiências individuais. Justamente

a representação de um objeto em um sistema hierárquico de inter-relações

semióticas seria a chave para a apreensão de conceitos e transferência para

outros campos do conhecimento. Segundo Vigotski (2001, p.290), neste pro-

cesso a tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos cient́ıficos.

Isto leva a colocar o problema geral da passagem dos conceitos inconsci-

entes aos conceitos conscientes, ao longo de toda a escolaridade, sem perder

de vista a necessária mediação e orientação da atividade do sujeito, em que

a palavra é o principal instrumento psicológico.

Assim como Vygotsky, Piaget também se dedicou aos processos de con-

ceituação, porém do ponto de vista das operações lógico-formais, não da
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linguagem. Apesar do uso de diferentes arcabouços teóricos, tanto em Pia-

get quanto em Vygotsky é posśıvel encontrar a idéia de que a conceituação

implica em um retorno reflexivo sobre a própria atividade. Enquanto somos

cognitivos para dar conta de uma determinada tarefa, devemos ser metacog-

nitivos para compreender o que fizemos (VERGNAUD, 2003a).

Em Fazer e Compreender9 Piaget (1978b) sugere que, para dar conta de

uma determinada situação, é necessário extrair as propriedades pertinentes

ao objeto, refletir sobre os objetivos gerais da tarefa e também sobre os pro-

cessos internos envolvidos. Em seus estudos, Piaget parte da contribuição de

Claparède (PIAGET, 1978a, 1978b) a respeito da consciência das semelhanças

e das diferenças entre objetos. Na visão deste último autor, crianças mais no-

vas, na idade em que generalizam exageradamente, tomam mais consciência

das caracteŕısticas diferenciadoras do que das semelhanças. Neste sentido,

seriam as inadaptações que ocasionariam a tomada de consciência (PIAGET,

1978a).

As investigações conduzidas por Piaget, entretanto, o levaram a reelabo-

rar a proposta de Claparède, mediante um mecanismo baseado em regula-

ções. Para ele, nem sempre o que desencadeia a tomada de consciência são

as inadaptações, mas o fato das regulações automáticas (por correções par-

ciais, negativas ou positivas) não serem mais suficientes. Neste sentido, seria

necessário procurar novos meios mediante uma regulação mais ativa, em que

a tomada de consciência seria alcançada via escolhas deliberadas.

Piaget (1978a) cita como exemplo a tomada de consciência tardia da

atividade de engatinhar de um bebê, sem que haja intervenção de qualquer

inadaptação. Neste caso, a escolha deliberada por alcançar um objetivo já

constituiria um ato consciente, muito embora a busca por um novo objetivo

revele em si algum grau de inadaptação. Assim, Piaget não descarta o papel

das inadaptações, mas o vê inserido em um contexto mais amplo.

Neste contexto, a tomada de consciência ocorreria do ponto de vista da

ação material passando, em um segundo momento, ao pensamento como

interiorização dos atos. Com efeito, a tomada de consciência se daria da

9O t́ıtulo original em francês é Réussir et Comprendre. Embora tenha sido traduzido
como fazer, réussir possui um sentido diferenciado, conseguir fazer com sucesso.
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periferia para o centro em função do percurso de um determinado compor-

tamento.

Por esta óptica, em um primeiro momento se toma consciência dos obje-

tivos globais e da direção dos atos envolvidos em uma determinada tarefa.

Somente em um segundo momento, a tomada de consciência se desloca para

o centro da ação quando se procura alcançar os mecanismos internos10.

Além destas considerações, Piaget (1978a, 1978b) propõe que o processo

de tomada de consciência não seria comandado nem pelo sujeito nem pelo

objeto isoladamente, mas sim, resultaria de uma interação entre os dois, o que

pode ser representado, em modo esquemático, por um ponto P, efetivamente

periférico tanto ao sujeito quanto ao objeto (Figura 1.3).

-

�
S O

P� -C C´

Figura 1.3: Mecanismo para a tomada de consciência proposto por Piaget
(1978a).

Durante a interação entre sujeito e objeto as iniciativas cognitivas se ori-

entariam gradativamente tanto aos aspectos centrais de ação do sujeito, C,

quanto ao conhecimento das propriedades intŕınsecas do objeto, C´. A in-

teração cooperativa entre os investimentos cognitivos nestas duas direções

constituiria a lei essencial tanto para a compreensão dos objetos como para a

conceituação das ações. Como resultado deste mecanismo, a ação se torna um

conhecimento autônomo, cuja conceituação somente se efetua por tomadas

de consciência posteriores (PIAGET, 1978b).

Vergnaud (2008, 2003a) é enfático ao concordar tanto com Piaget quanto

com Vygotsky em relação ao papel fundamental da tomada de consciên-

10Reconhecimento dos meios empregados, motivos que levaram às escolhas, modificações
sofridas durante a experiência.
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cia para atingir conceituação. Assim, não é posśıvel conceituar sem tomar

consciência.

Conforme já comentado (p. 27) Vergnaud propõe que os esquemas de-

mandados pelo sujeito frente a uma situação têm o papel de regular o pen-

samento por detrás da ação e de organizar o agir consciente. Neste sentido,

sua posição diverge da piagetiana, em que a ação é um fazer autônomo, cuja

tomada de consciência estaria vinculada a uma defasagem temporal, operada

pela regulação interativa entre sujeito e objeto.

Para Vergnaud, os esquemas, enquanto portadores de conteúdos conceitu-

ais carregados de representações simbólicas, seriam pasśıveis de reorganiza-

ção e de associações através da mediação pela palavra. Esta mediação, por

sua vez, levaria à percepção dos próprios processos internos, provocando um

movimento na hierarquia conceitual existente, em direção ao fazer consciente.

Por outro lado, Vergnaud (1996b) também discorda de Vygotsky em re-

lação à oposição entre conceitos cient́ıficos e espontâneos. Para ele, esta

distinção soaria como artificial, uma vez que boa parte dos conceitos cient́ı-

ficos permanecem impĺıcitos mesmo após anos de escolaridade. Além disso,

mesmo os conceitos cotidianos podem formar sistemas, mesmo que frágeis e

instáveis.

Finalmente, Vergnaud (1996a) concebe as situações de ensino em sala

de aula como a oportunidade de agir na zona de desenvolvimento proximal,

porém não só guiando quem aprende por pequenas intervenções e sequências

de pequenos passos. É necessário também, tornar expĺıcitos os conhecimentos

impĺıcitos e aproveitar situações que levem à rupturas e reconstruções.

1.5 Recursos gestuais

Um outro aspecto sobre o qual Gérard Vergnaud se debruça em seus tra-

balhos se refere às funções cognitivas dos significantes verbais e não-verbais.

Ao colocar os elementos pertinentes à situação em palavras ou gestos se

torna posśıvel representar e dirigir-se mais facilmente à solução. Nesta di-

reção, as formas de linguagem permitem não somente explicitar os invari-

antes operatórios e favorecer assim a aprendizagem e o funcionamento; elas
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permitem, também, marcar diferentes formas de conceituação (MOREIRA,

2002; VERGNAUD, 1990). Logo, os conhecimentos impĺıcitos não deveriam

ser investigados somente via a comunicação oral, mas também por recursos

gestuais empregados pelo sujeito em ação. Na longa citação que se segue,

extráıda da transcrição de uma palestra proferida por Vergnaud, é posśıvel

verificar a importância dada por ele aos recursos gestuais:

O que se desenvolve entre os indiv́ıduos (...) são as formas de organiza-

ção da atividade e essas formas de organização da atividade concernem

a vários registros dessa atividade. Por exemplo o gesto: (...) tomemos

então, uma criança de cinco anos que aprende a contar um grupo.

Ela faz: um, dois, três, quatro, cinco, seis... seis! (apontando com o

dedo). Nessa atividade há várias categorias gestuais. Há o gesto do

dedo e da mão, o gesto do olho, o gesto da voz. mas há também duas

idéias matemáticas extremamente importantes e que não são viśıveis.

A primeira é a idéia de correspondência biuńıvoca, entre os objetos

contatos, o gesto muito importante do olhar, o gesto da mão e do

dedo e o gesto da palavra. Se não há uma correspondência biuńıvoca

entre esses quatro conjuntos a criança não pode contar. (...) Há uma

segunda idéia matemática importante. Conto novamente: um, dois,

três, quatro, cinco, seis... seis! Na primeira vez, o seis designa o sexto

elemento, enquanto que na segunda vez ele designa o conjunto todo,

é o conceito de número cardinal (VERGNAUD, 1996b).

Uma vez aceitas estas colocações, para desenvolvimento de nosso trabalho,

tornou-se necessário procurar um embasamento teórico para as operações

lingúısticas e as operações de pensamento que permitem a representação e

resolução de um problema em linguagem natural.

Durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, tivemos contato com o

trabalho de Capecchi (2004). Neste, a autora analisa, em seqüências de ensino

gravadas em v́ıdeo, aspectos verbais e gestuais, relativos a uma atividade de

conhecimento f́ısico, argumentando que, além da linguagem verbal, outros

modos medeiam a construção dos conhecimentos em sala de aula.

Para isto, apóia-se nos trabalhos de Lemke (1998) e de Kress et al. (2001),

focados na especialização dos modos de comunicação. Lemke (1998) afirma
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que a linguagem verbal, em suas formas oral e escrita, é sempre acompanhada

por recursos semióticos visuais: gestos e / ou expressões faciais, no primeiro

caso e sinais gráficos, no segundo. Kress et al. (2001) ressaltam, também, a

materialidade dos meios empregados em cada modo. A caracteŕıstica tem-

poral /sequencial do som, que é o meio empregado na linguagem verbal oral,

por exemplo, tem um potencial e limitações diferentes dos da imagem cuja

materialidade envolve caracteŕısticas espaciais e simultâneas .

A complementaridade da palavra e do gesto é claramente expressa por

McNeill (1992) para quem o gesto e a fala são produtos de um só processo de

formação de enunciado, que é simultaneamente imaginário e verbal. Como

consequência, sendo o gesto uma manifestação de aspectos do imaginário de

nossa atividade cognitiva, a sua análise pode informar sobre o modo como

as idéias se encontram estruturadas em um ńıvel conceitual, isto é, sobre o

modo como organizamos e damos estrutura às informações que apreendemos

do mundo exterior. Assim, o gesto codifica informações importantes sobre as

caracteŕısticas conceituais que estão na base de uma compreensão do mundo,

e que nem sempre se manifestam verbalmente.

Este autor considerou e classificou os seguintes tipos de gestos:

1. Gestos icônicos - Representam atributos concretos dos obje-

tos, mantendo uma relação formal com o conteúdo semântico

da fala. São śımbolos que exibem significados de objetos e de

ações. De grande importância nos gestos icônicos são as suas

caracteŕısticas cinéticas, ou seja, o modo como se apresen-

tam os dedos, as palmas das mãos, etc. Em outras palavras,

os gestos icônicos dão indicações sobre qualidades de objetos

como a forma, o tamanho e a massa ou outras caracteŕısti-

cas f́ısicas. Também em narrativas orais os gestos icônicos

mostram a posição do falante num determinado lugar, mesmo

sob o ponto de vista fict́ıcio - ele pode ser o ator ou o obser-

vador.

2. Gestos metafóricos - Assim como os gestos icônicos os metafóri-

cos encerram um conteúdo pictórico. Contudo, diferente daque-
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les, relativos à uma abstração. O conteúdo é uma idéia abs-

trata - uma categoria como imagem do inviśıvel - mais do que

um objeto concreto, um evento ou um lugar. À semelhança da

metáfora criam uma correlação entre idéias abstratas e objetos

concretos.

3. Gestos tipo batuta - São gestos caracterizados por percur-

sos curtos em movimentos rápidos e polarizados - gestos de

repetição. O seu valor semântico reside em indexar a palavra

ou frase que o acompanham como sendo significativas pelo seu

conteúdo pragmático. Os gestos tipo batuta são muito usados

na enfatização retórica de partes do discurso.

4. Gestos demonstrativos11 - São os gestos que têm a função de

indicar objetos e eventos do mundo concreto ou fict́ıcio. São

tipicamente realizados pela mão, com o dedo indicador esti-

cado, embora também possam utilizar qualquer outra parte

do corpo ou com o aux́ılio de objetos.

5. Gestos coesivos - São referentes a elementos tematicamente

relacionados mas temporalmente separados durante o discurso.

Estes tipos de gestos são formados pela combinação de gestos

metafóricos, demonstrativos ou icônicos caracterizados pela

repetição. Esta repetição, ocorrida em um mesmo locus, daria

a idéia de continuidade.

1.6 A habilidade espacial e a aprendizagem

Shepard e Metzler (1971) foram os primeiros a demonstrarem a correlação

entre a construção de um imaginário visual e operações formais, em um estudo

no qual foi solicitado a alunos que julgassem se os pares mostrados na Figura

1.4 eram ou não idênticos:

11No texto original denominados como deictics.
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Figura 1.4: Estudo sobre a rotação mental: (A) os objetos diferem de 80
graus em rotação no plano. (B) os objetos diferem 80 graus em rotação
normal ao plano do papel. (C) objetos não congruentes. Shepard e Metzler
(1971), reprodução.

Como resultado, obtiveram uma correlação linear (Figura 1.5) entre o

número de graus em que os objetos eram movimentados e o tempo necessário

para concluir se os mesmos eram ou não congruentes, evidência de que, de

fato, os indiv́ıduos faziam uso da construção de uma imagem mental acerca

destes objetos, durante a operação de rotação.

Os autores argumentaram, ainda, que só se poderia chegar a alguma con-

clusão, sobre a congruência de tais objetos, através de alguma manipulação

mental, na medida em que tais formas eram desconhecidas dos indiv́ıduos,

não podendo, assim, serem discriminadas por mecanismos verbais (SHEPARD;

METZLER, 1971).

Diversos trabalhos sobre o ensino, embora distanciados no tempo, reafir-

mam a indissociabilidade entre a construção de um imaginário visual e a

capacidade de perceber e modificar o mundo visual através de operações

mentais. Wu e Shah (2004), por exemplo, são enfáticos ao definir a Qúımica

como uma ciência visual. De fato, a Qúımica se utiliza de representações es-

critas com significados semióticos próprios, que incluem operações cognitivas

no domı́nio espacial, tais como o reconhecimento de convenções gráficas, a

manipulação de informação espacial oriunda de estruturas moleculares bem

como a tomada de decisões baseada em conceitos (WU; SHAH, 2004; BARKE;
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Figura 1.5: Correlação entre tempo de resposta e ângulo de rotação de um
objeto bidimensional (A) e tridimensional (B). Shepard e Metzler (1971),
reprodução.

ENGIDA, 2001; BALABAN, 1999; TUCKEY; SELVARATNAM, 1993; HOFFMANN;

LASZLO, 1991).

Neste sentido, quando modelos concretos ou outros recursos deste tipo

não estão dispońıveis, o aluno, diante de uma representação espacial, atua

sobre ela utilizando recursos de sua própria experiência visual. Contudo, na

óptica da psicologia cognitiva, este processo envolveria diferentes ńıveis de di-

ficuldade. O mais simples, seria caracterizado pela capacidade de reconhecer

padrões tridimensionais a partir de um representação em duas dimensões. A

seguir, viria a orientação espacial: a habilidade de imaginar como uma repre-

sentação pareceria a partir de um outro ponto de vista. Finalmente, o último

ńıvel envolveria a habilidade de visualizar efeitos operatórios tais como a ro-

tação, a reflexão e a inversão de objetos mentalmente (ELIOT; HAUPTMAN,

1981; MCGEE, 1979; FRENCH, 1951).

Coleman e Gotch (1998), entretanto, chamam a atenção para o fato de

não haver consenso sobre estas categorizações. Estes autores, por exemplo,

entendem que a habilidade espacial poderia ser explicada através das etapas

de visualização espacial e de orientação espacial. A primeira compreenderia
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o reconhecimento das relações de uma representação no que tange às suas

partes segundo um referencial externo. A segunda, consistiria na identificação

ineqúıvoca de modificações efetuadas a partir da movimentação de objetos.

Na busca pela relação entre a habilidade espacial e a aprendizagem, al-

gumas publicações nesta área relatam o uso de testes, no intuito de avaliar

esta habilidade. Ben-Chaim et al. (1988), interessados em elucidar como a

visualização espacial poderia afetar a performance de estudantes de 11 a 14

anos, utilizaram um instrumento composto por 32 questões de múltipla es-

colha, caracterizadas por construções em blocos que valorizavam procedimen-

tos comparativos, que exigem a mudança de posição relativa do observador,

conforme o mostrado na figura 1.6.12

Figura 1.6: Exemplos de questões presentes no instrumento utilizado por
Ben-Chaim et al. (1988). Reprodução efetuada a partir do artigo.

Como resultado de sua investigação, estes autores sustentam haver dife-

renças entre sexos quanto à habilidade testada. Além disso, foram capazes de

12Neste trabalho os autores utilizam um teste já dispońıvel e integrante do projeto Mid-
dle Grades Mathematics. Optaram por um delineamento experimental estat́ıstico com-
posto por pré e pós testes.
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encontrar significância estat́ıstica entre o grau de instrução13 e a habilidade

espacial. Decorre, então, a possibilidade desta ser uma habilidade pasśıvel de

aprendizagem, em que ambos sexos teriam a possibilidade de desenvolvê-la

com o passar do tempo.

Já Kali e Orion (1996) ao investigarem a percepção de estruturas geo-

lógicas optam por desenvolver um instrumento próprio. Neste trabalho é

proposto um instrumento em que é necessário analisar e representar cortes

transversais de figuras pictóricas (Figura 1.7). Cabe ressaltar que ambos tra-

balhos citados fundamentam-se em argumentos estat́ısticos não-paramétricos

com vista à validação interna.

Figura 1.7: Exemplos de questões presentes no instrumento proposto por
Kali e Orion (1996). Reprodução efetuada a partir do artigo.

Como fruto da abordagem de Kali e Orion, complementada por entrevis-

tas, foi posśıvel identificar dificuldades na população de alunos investigada.

13Alunos em diferentes anos escolares foram submetidos a sequências de ensino que
valorizavam o uso do ente avaliado.
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Haveria, sobretudo, uma relação entre a habilidade espacial como um todo

e outra habilidade espećıfica, por eles denominada habilidade de penetração

visual14.

Nesta mesma linha de pesquisa, com vistas a identificar dificuldades em

alunos universitários que cursavam disciplinas de qúımica geral, Tuckey et

al. (1991) também propuseram um instrumento psicométrico. Trata-se de

um teste de múltipla escolha, composto por 24 questões que valorizam o

racioćınio sobre objetos em diferentes posições relativas e outras 45 que tem

como objetivo relacionar as movimentações com os eixos cartesianos (figura

1.8).

Figura 1.8: Exemplos de questões presentes no instrumento proposto por
Tuckey et al. (1991). Reprodução efetuada a partir do artigo.

Além destes trabalhos, em anos anteriores, avanços significativos já haviam

sido alcançados no que tange à relação entre a habilidade em operar no es-

paço e o desempenho em tarefas que envolvem conceitos qúımicos, sobretudo

os pertinentes à Qúımica Orgânica.

Trata-se de estudos que se apóiam sobre um instrumento composto por

20 questões extráıdas de uma matriz de 36 questões, desenvolvida no final da

14Kali e Orion (1996) definem como sendo a habilidade de, mentalmente, penetrar a
imagem de uma estrutura geológica.
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década de 70 (GUAY, 1977)15.

Em um estudo preliminar, com uma bateria de testes que visavam avaliar

a habilidade em operar no espaço, incluindo o instrumento ROT, McMillen

e Bodner (1986) encontram uma correlação significativa entre o desempenho

obtido nestes instrumentos e o de questões de Qúımica que demandavam

habilidades semelhantes. Tipicamente, estas questões versavam sobre estru-

turas cristalinas, número de átomos em uma célula unitária e número de

coordenação de um dado átomo em uma dada célula.

Cabe ressaltar que, em publicação posterior, ao refletirem em retrospec-

tiva sobre este resultado, Bodner e Guay (1997) lembram que não se surpreen-

deram com esta correlação. Porém, de encontro às expectativas iniciais ob-

tiveram, também, uma correlação entre o desempenho no instrumento ROT

e o de questões que demandavam conceitos gerais de qúımica16.

Em paralelo, Pribyl e Bodner (1987) investigaram quatro cursos de Qúımica

Orgânica, o que resultou em progressos sobre esta questão. A habilidade es-

pacial não estava somente ligada ao tempo adicional que os alunos levavam

para concluir questões em lápis e papel17, mas, também, ao desempenho em

tarefas que demandavam habilidades cognitivas para a resolução de proble-

mas, tais como completar e propor śınteses em multi-etapas, bem como agir

mentalmente sobre representações moleculares bidimensionais. Contudo, não

encontraram uma correlação semelhante ao comparar a performance dos mes-

mos alunos em questões que podiam ser respondidas por memorização, ou

pela aplicação de algoritmos simples.

Muito embora os estudos apontados tenham como ponto em comum a

validação interna mediante testes estat́ısticos, bem como a aplicação a um

número expressivo de alunos, divergem quanto à natureza dos testes psi-

cométricos empregados. De fato, raramente encontramos de forma expĺıcita

as razões que nortearam o processo decisório entre o uso de um instrumento

15The Purdue Visualization of Rotations Test, instrumento ROT. Agradecimentos ao
professor George M. Bodner que, mediante contato por correio eletrônico, gentilmente nos
enviou uma cópia do teste com o respectivo gabarito. O instrumento completo consta no
apêndice N, página 249.

16Tipicamente questões de cálculo estequiométrico
17Variação em torno de 15%
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já validado e a elaboração de um instrumento próprio.

Tal como passaremos a apresentar no caṕıtulo 4.1 , a abordagem proposta

por Bodner e Guay (1997) nos pareceu mais adequada, uma vez que se funda-

menta em prinćıpios psicométricos já consolidados. Cabe lembrar que estes

autores recorreram a estudos realizados em meados das décadas de 1950 e de

1960, que traziam à discussão fatores que poderiam afetar a resposta a testes

psicométricos destinados à avaliação da habilidade espacial. Tais trabalhos,

de Barratt (1953) e French (1965), sugeriram que não somente a diferença

de idade poderia afetar o resultado do teste: estariam envolvidos, também,

o processamento mental e as estratégias demandadas pelo sujeito. Decorre,

portanto, uma questão fundamental, ligada a validação interna já que, ter-

se-ia o risco de um determinado fator ser considerado como invariante para

uma população e diferente em outra.

As estratégias podem ser enquadradas como gestálticas ou anaĺıticas.

Considera-se processamento gestáltico quando o indiv́ıduo forma e trans-

forma um imaginário visual como um todo organizado. Em oposição, o

processamento anaĺıtico é caracterizado por um reconhecimento individual

das partes de um problema, como se o indiv́ıduo mapeasse elementos um a

um e, em seguida, estabelecesse a relação entre eles (BODNER; GUAY, 1997;

MICHAEL et al., 1957).

Sob a luz destas propostas, há na literatura uma vertente que considera

como sendo o processamento gestáltico o componente cognitivo fundamental

para a avaliação da habilidade espacial18. Apesar disso, apontam Bodner e

Guay (1997), grande parte dos instrumentos que se destinam a avaliar esta

habilidade valoriza pouco o processamento gestáltico, dando mais espaço para

o processamento anaĺıtico.

Assim, o instrumento desenvolvido e validado por estes autores19, teria

como diferencial avaliar a habilidade em atuar sobre entes via operações

mentais no espaço, e mediante um processamento gestáltico (BODNER; GUAY,

1997; LARUSSA et al., 1987).

18Em geral baseados em estudos de psicometria como os de Michael et al. (1957) já
citados.

19The Visualization of Rotations Test, já citado.
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Bodner e Guay (1997) sustentam este posicionamento com base em estudo

comparativo, em que indiv́ıduos deveriam, após resolverem as questões do

instrumento ROT e também de outros, explicar oralmente como o fizeram.

Após gerir os dados registrados em áudio, os autores constataram que os

demais instrumentos eram frequentemente resolvidos de forma anaĺıtica20.

Além disso, muito embora um mesmo instrumento possa exigir ambos

os tipos de estratégia, o fator tempo sempre desempenhará um papel fun-

damental. Tanto na publicação de 1997 quanto no contato que tivemos por

correio eletrônico, Bodner foi enfático ao sugerir 10 minutos como tempo de

resolução para testes ROT.

20Os instrumentos confrontados diferiam, sobretudo, no aspecto das figuras contidas em
cada questão.
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2
A produção na área

2.1 Campos conceituais e o ensino de ciências

A busca por referências bibliográficas, em bases de dados especializadas,

referentes à aplicação da Teoria dos Campos Conceituais a situações de ensino

- sobretudo no ensino de ciências são em pequeno número, o que demonstra

ser este um campo de investigação ainda incipiente. De fato, grande parte

do material dispońıvel se refere a artigos focalizam aspectos da proposta

de Gérard Vergnaud1. Neste sentido, há poucas contribuições relativas ao

ensino de ciências, centradas no campo conceitual de f́ısica, como passaremos

a apresentar.

Sousa e Fávero (2002), interessadas nos processos de regulação e de

tomada de consciência, promovidos pela interação entre professor e um no-

vato, convidaram dois alunos com dificuldades no campo conceitual da ele-

tricidade. Neste estudo, cada um foi submetido a cinco aulas-entrevistas, em

que eram convidados a resolver problemas sobre a associação de circuitos e

sobre campo elétrico. Mediante a transcrição e a análise da produção escrita

dos alunos participantes, as autoras identificaram a evolução conceitual de

cada aluno ao revelar os invariantes operatórios pertinentes a cada caso efe-

tuando, também, uma relação com as intervenções feitas. Como fruto, as

autoras chamam a atenção ao fato que, em situações de sala de aula, tanto o

1Em Activité humaine et conceptualisation organizado por Merri (2007), há uma
amostra representativa de textos que caminham nesta direção.
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professor quanto o aluno podem não estar plenamente conscientes da inter-

venção e interação presentes na resolução de problemas e que este seria um

fator de fundamental importância para a conceituação em situações de sala

de aula.

Neste sentido, a tomada de consciência se refere tanto a ter consciência

da intervenção e do papel de cada sujeito (professor e aluno) na interação

social, como também à tomada de consciência do aprendiz em relação à sua

própria cognição no processo de resolução de problemas.

Posteriormente, Sousa et al. (2005) analisaram o desempenho de alunos

universitários em uma disciplina experimental, que abordava conteúdos rela-

cionados ao Eletromagnetismo. Muito embora não seja um trabalho ori-

entado para a articulação entre conteúdos teóricos, merece destaque a dis-

cussão acerca da influência do planejamento das situações de ensino sobre

a qualidade das respostas dadas pelos alunos. Estas autoras somente con-

seguiram identificar alguns invariantes operatórios relativos, ao campo con-

ceitual em estudo, após reestruturaram alguns elementos da disciplina ex-

perimental. Além de tornar o texto distribúıdo aos alunos conceitualmente

mais abrangente, também inclúıram questões que deveriam ser resolvidas

durante o experimento. Cabe ressaltar que estas ações estão em consonân-

cia com os preceitos da teoria de Gérard Vergnaud, no sentido de prover

situações-problema efetivas, não apenas no sentido de procurar avaliar a ocor-

rência de aprendizagem dos conteúdos ensinados, mas também que permi-

tam/provoquem a explicitação do conhecimento-em-ação utilizado pelo aluno

ao tentar resolvê-las.

A Termodinâmica também aparece como foco de estudo em uma sequên-

cia de publicações recentes. Assim, por exemplo, Caballero et al. (2006),

para descrever e analisar a dificuldade de alunos do ensino médio na apren-

dizagem de conceitos neste campo, utilizaram um instrumento no qual os

alunos deveriam explicitar seus conhecimentos. Após validação interna por

dispositivo estat́ıstico-inferencial adequado, o instrumento foi aplicado em

quatro turmas2 do ensino médio profissionalizante, as quais já haviam estu-

dado Termodinâmica no ano anterior. Foram identificados invariantes ope-

2Totalizando 99 alunos.
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ratórios alternativos tais como: “temperatura como variação de calor”, “na

transferência de calor predomina uma das temperaturas” e, ainda, “só há

transferência de calor quando há contato entre os corpos” 3. Além disso, os

autores também ponderaram sobre a identificação dos invariantes:

Nesta pesquisa teve-se o cuidado de trabalhar com o que foi chamado

de “posśıveis indicadores de invariantes operatórios”, porque se tem

consciência de que a identificação de invariantes operatórios (regras

que o sujeito considera verdadeiras sobre a realidade e categorias de

pensamento tidas como pertinentes), segundo Vergnaud, não tem nada

de trivial. É pouco provável que sejam identificados através de um ins-

trumento como o utilizado, por melhor que seja sua validade e fidedig-

nidade. Os invariantes operatórios são componentes dos esquemas e

estes se aplicam a classes de situações. Seria, então, necessário propor

ao sujeito várias situações de uma mesma classe para tentar perceber

alguma regularidade em suas respostas que pudesse ser identificada

como invariante operatório (CABALLERO et al., 2006, p. 470)

Em continuidade, (CABALLERO et al., 2008b), no intuito de analisar como

evolui a aprendizagem no campo conceitual da Termodinâmica, efetuaram

modificações no instrumento de coleta de dados. Foram propostos três con-

juntos de questões, cada uma com quatro ı́tens, com o objetivo de analisar

os seguintes indicadores de invariantes operatórios: “ocorre transferência de

calor quando os corpos estão encostados”,“quando a energia interna aumenta

o trabalho será positivo”; ou“quando a energia interna diminui o trabalho será

negativo” e “é necessária uma fonte de calor para aumentar a temperatura de

um corpo”.

A investigação foi conduzida mediante o emprego de entrevistas do tipo

cĺınica, com quatro alunos do mesmo universo que o do estudo anterior.

Buscou-se, então, explorar em profundidade a argumentação destes alunos

frente às situações propostas.

3Merece destaque, entretanto, o posicionamento destes autores em relação à distinção
em relação ao estudo das concepções alternativas. Muito embora reconheçam haver se-
melhanças, argumentam que teoremas e conceitos em ação seriam mais fundamentais -
seriam os elementos conceituais impĺıcitos às concepções alternativas.
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Como resultado, os autores identificaram que o desenvolvimento em um

campo de conceitos não é linear, mas, é um processo caracterizado por

avanços e retrocessos, filiações e rupturas. Além disso, o domı́nio do campo

conceitual é diferente para diferentes alunos. Enquanto um avança correta-

mente no campo conceitual, o outro avança e retrocede e outro ainda dá suas

respostas incorretas, mas com coerência entre elas. Além disso, ressaltam a

importância dos signos. Os estudantes mostram não compreendê-los adequa-

damente, implicando na incompreensão de conceitos e na utilização de regras

inadequadas ao analisar as situações dentro do domı́nio do campo conceitual

da Termodinâmica.

Finalmente, Caballero et al. (2006) chamaram a atenção para o fato de

que os alunos, embora expostos, nas aulas de F́ısica, aos significados con-

textualmente aceitos nessa disciplina, continuam usando, implicitamente, a

idéia de calor como algo que pode ser transferido, trocado, armazenado. Se-

gundo os autores, provavelmente, para que captem o significado de calor como

energia em trânsito é necessária a negociação de significados4.

Em outra publicação do mesmo ano, Caballero et al. (2008a) elaboraram

uma proposta para abordar o conceito de temperatura por meio de situa-

ções problematizadoras5. As premissas adotadas neste trabalho se fundamen-

taram na Teoria dos Campos Conceituais, para a qual conceitos adquirem

sentido para os estudantes quando estes são expostos a situações-problema

que também permitem diagnosticar conhecimentos prévios dos estudantes,

os quais serão postos em evidência no momento da discussão.

Neste sentido, do ponto de vista teórico, os autores pretendiam identificar

relações de filiações e rupturas entre os conhecimentos, dado que, enquanto

os alunos resolvem as situações, têm ocasião de desestabilizar seus conheci-

mentos e, deste modo, a oportunidade de desenvolver esquemas.

Naquele estudo, as intervenções em sala de aula foram conduzidas com

os alunos organizados em duplas, registradas em áudio e, posteriormente,

analisadas com base em três dimensões: o acionamento dos esquemas6, o

4O professor é visto como mediador e a palavra como principal ferramenta cultural.
5Neste estudo foram empregadas seis situações.
6Uso de esquemas prontos ou construção de esquemas pelos estudantes
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acionamento de componentes dos esquemas7 e os diagnósticos de rupturas e

filiações.

Como resultado, os autores apontaram o fato de, durante a resolução das

situações iniciais, existir a concorrência de diversos esquemas que, gradual-

mente, cederam lugar a apenas um quando da resolução da situação final.

Assim, por exemplo, ocorreria ao final, a associação do conceito de tempera-

tura ao de vibração de part́ıculas e que a proposição de situações-problema

seria fundamental neste processo.

Recentemente, Raupp et al. (2009) propuseram um modelo didático base-

ado em ferramentas computacionais para promover a compreensão da repre-

sentação qúımica tridimensional. Os alunos foram convidados a responder

questões que versavam sobre isomeria geométrica, e em um segundo mo-

mento, a explorarem uma ferramenta computacional que permitia a repre-

sentação molecular em três dimensões. A tomada de dados foi conduzida

mediante o esquema de aula-entrevista registrada em áudio.

Muito embora este estudo pareça apontar para um ganho significativo em

termos conceituais acerca da representação qúımica, trata-se ainda de uma

investigação preliminar, carecendo de uma maior articulação com o referen-

cial teórico.

Uma análise da literatura recente mostra que há poucos exemplos que

exploram a articulação da proposta de Gérard Vergnaud com o ensino de

ciências. Este cenário se torna ainda mais restrito no que tange o ensino de

qúımica, cuja produção dentro do paradigma vergnosiano ainda é incipiente.

2.2 Habilidade espacial e propostas de ensino

Conforme já apresentado na seção 1.6 (p. 39), há mais de vinte anos

diversos autores têm se dedicado a demonstrar a relação entre a habilidade

espacial e o desempenho em conteúdos disciplinares (BODNER; GUAY, 1997;

KALI; ORION, 1996; LARUSSA et al., 1987; PRIBYL; BODNER, 1987; MCMILLEN;

BODNER, 1986; LEAN; CLEMENTS, 1981). O estudo conduzido por Gabel e

7Invariantes operatórios, antecipações, regra de ação e inferências
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Sherwood (1980), por exemplo, se enquadra nesta categoria. Estes autores,

mediante um estudo comparativo entre grupos de controle e outros aos quais

se aplicou uma nova metodologia, verificaram haver relação entre a apren-

dizagem de conceitos qúımicos8 e o uso de modelos concretos em sala de

aula.

Não há consenso, entretanto quanto à habilidade de visualizar no espaço

ser pasśıvel ou não de aprendizagem. Para Thurstone (1950) e McFie (apud

FERK et al., 2003, p. 1229), por exemplo, tratar-se-ia de algo inato e não

adquirido.

Em oposição, há relatos na literatura sobre programas instrucionais basea-

dos em estereodiagramas (BAKER et al., 1998), em sessões de visualização e

de treinamento em termos dos eixos cartesianos (TUCKEY et al., 1991) e em

cursos que valorizam a manipulação de modelos concretos (LORD, 1985) e

(SAUNDERSON, 1973 apud TUCKEY; SELVARATNAM, 1993, p. 110). Em

publicações recentes há, também, alusão a recursos computacionais como

ferramentas direcionadas ao ensino de qúımica (URHAHNE et al., 2009), assim

como a outras áreas do conhecimento, como a engenharia (SORBY, 2009) e a

geologia (REYNOLDS et al., 2005).

A despeito das especificidades de cada uma destas pesquisas há, em co-

mum, a valorização de dados estat́ısticos, em detrimento de investigações

visando elucidar o conteúdo conceitual de cada proposta.

Por outro lado, nem sempre o “como se aprende” é o foco da investigação.

Assim, por exemplo, no caso da contribuição de Urhahne et al. (2009) muito

embora se tenha conclúıdo que o uso de simulações moleculares tridimension-

ais levou a um ganho na habilidade espacial e na formação de conceitos dos

participantes, não há informações qualitativas sobre o processo de aprendiza-

gem.

Merece, entretanto destaque o trabalho de Wu et al. (2001) no qual foi

investigado o uso de uma ferramenta computacional aliada ao ensino por pro-

jetos9. Na tentativa de responder à questão proposta, os estudantes partici-

8Leis das proporções múltiplas, escrita da fórmula molecular, interpretação e balancea-
mento de equações qúımicas, ligação qúımica, geometria molecular, velocidade de reação
e catálise, equiĺıbrio qúımico e reações ácido-base.

9Este tinha como pergunta norteadora: A água que estou bebendo é potável?
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param de sequências de ensino onde foram desenvolvidos conceitos relativos

ao modelo de repulsão dos pares eletrônicos de valência, à ligação covalente,

à polaridade, à nomenclatura e à estrutura de compostos orgânicos.

Durante a interação dos estudantes com a ferramenta proposta, foram efe-

tuados registros em v́ıdeo, pré e pós testes sobre os conceitos abordados, além

de entrevistas. É interessante ressaltar que os autores deste trabalho, após

a transcrição e gestão dos dados, efetuaram a conexão entre o aprendizado

de conceitos relativos à representação estrutural e o ganho da capacidade em

representar estruturas em três dimensões, preocupando-se com o caminho da

aprendizagem e não apenas com os estados inicial e final do conhecimento

em questão.

Em sentido contrário ao último exemplo citado, parece existir certa tendên-

cia da comunidade cient́ıfica em investigar exaustivamente o uso de modelos

f́ısicos ou de estratégias correlatas ao ensino de qúımica, porém de um modo

divorciado dos conteúdos conceituais. Acreditamos que a este fato subjaz

a crença de que a habilidade espacial é o fator responsável para o bom de-

sempenho em situações referentes à estereoqúımica. No entanto, como pre-

tendemos demonstrar no presente trabalho, esta habilidade é um importante

fator, mas não o determinante, e que deve estar associado à compreensão

conceitual.
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Abrangência do trabalho
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3
Questões de pesquisa e fundamentação

metodológica

3.1 Objetivos

Nosso trabalho teve, como cerne, o estudo do campo dos conceitos este-

reoqúımicos, sob a luz da teoria proposta por Vergnaud (1990).

Neste, sentido conduzimos nossa investigação com vistas a:

1. Identificar os invariantes operatórios empregados por sujeitos ao en-

frentar situações que envolvam a representação qúımica;

2. Retomar a discussão abordando também a habilidade em visualizar e

operar entes em um plano mental. Qual seria o papel desta habilidade

frente aos conceitos estereoqúımicos? Como se articulam os invariantes

operatórios e a habilidade espacial1 com vistas ao sucesso em tarefas

que demandem tais conceitos?

3. Analisar situações em sala de aula para estudar o processo de conceitu-

ação neste campo conceitual.

1Processamento gestáltico e processamento anaĺıtico
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3.2 Situações investigadas

Conforme já lembrado em nossa introdução, Moreira (2002), bem como

Vergnaud (1990), sugerem investigar o sujeito em ação, como meio de se

identificar os invariantes operatórios. Tais invariantes, ingredientes dos es-

quemas, são acionados pela interação com as situações, e podem ser inferidos

via argumentação e recursos gestuais utilizados pelo sujeito.

Neste sentido, elaboramos um conjunto composto por quatro unidades

didáticas2, que tinha como linha mestra os posśıveis modos de interação entre

moléculas e as propriedades decorrentes destes modos. Para esse conjunto

foram propostas dezesseis tarefas3, que valorizavam a participação ativa /

reflexiva do aluno, em diversos ńıveis, quais sejam: o reconhecimento das

próprias concepções, a aplicação direta do conhecimento, o confronto e in-

tegração das idéias com o outro, e a reelaboração de concepções, (Tabela

3.1).

Tabela 3.1: Objetivos das tarefas propostas.

tarefa objetivos
1 Reconhecimento de uma representação estrutural planar
2 Concepções prévias sobre enantiômeros
3 Concepções prévias sobre interação entre espécies quirais
4 Elaboração de um esquema acerca das questões 2 e 3
5 Reconhecimento da representação linhas cheias e tracejadas
6 Relação entre a representação estrutural e identidade
7 Identificação de planos de simetria
8 Reelaboração: interação entre espécies quirais
9 Uso das regras de Cahn, Ingolg e Prelog

Reelaboração: interação entre espécies quirais
10 Uso correto da representação em linhas cheias e tracejadas a partir de uma representação

planar
Ausência de relação entre as regras de Cahn, Ingolg e Prelog e a notação (+) / (-) (rotação
óptica)

11 Identificação de espécies quirais
12 Comparação e identidade entre representações em linha cheias e tracejadas

Relação com propriedades f́ısicas de diastereoisômeros
13 Identidade e relação com propriedades f́ısicas de diastereoisômeros
14 Identidade e relação com propriedades f́ısicas de outros diastereoisômeros e o di-

astereoisômero meso
15 Determinação do número de estereoisômeros a partir da representação planar do 1,3-

dimetilciclopentano
16 Determinação do número de estereoisômeros a partir da representação planar do 1,2-

butanodiol

2Apresentadas na ı́ntegra no apêndice O.
3A Tarefa 16 foi fornecida a parte aos alunos.
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Cabe ressaltar que no planejamento das situações descritas na tabela 3.1

foi considerado o uso da metacognição promovida por ciclos de explanação e

integração de idéias propostas por Stacy e Teichert (2002). Este referencial

parte da premissa de que as concepções prévias dos estudantes são impor-

tantes, merecendo uma análise. Tais estudantes chegam, à sala de aula, com

uma bagagem conceitual advinda das experiências do dia a dia ou de situa-

ções da educação formal ou informal. Porém, nem sempre conseguem integrar

o conhecimento assim adquirido aos novos. Assim, Stacy e Teichert (2002)

propõe algumas etapas de natureza metacognitiva, de modo a favorecer o

aprendizado de conceitos cient́ıficos.

A primeira consiste em dar oportunidade aos estudantes de explicitarem

idéias, em um processo de tomada de consciência sobre as próprias concepções

e sobre as dos outros. Em seguida, deve haver o registro escrito das infor-

mações colhidas. Nesta etapa, espera-se que os estudantes reflitam sobre

posśıveis inconsistências.

A última etapa deste processo, consiste na resolução de um problema,

o que gerará um confronto de idéias entre os diversos alunos. O papel do

professor, nesta etapa, é o de identificar concepções e procedimentos, fomen-

tando a discussão sempre que posśıvel, com questões tais como: O que você

quis dizer? O que você pensa sobre? Você concorda com o que os outros

disseram? Espera-se que, ao final deste ciclo reflexivo, ocorra a integração

dos novos conhecimentos aos já existentes.

Em nossa experimentação, oferecemos as quatro unidades didáticas em

seis cursos de curta duração4, destinados aos alunos de graduação de todos

os semestres e peŕıodos do Instituto de Qúımica e da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no peŕıodo compreendido entre

junho de 2007 a julho de 2007.

O envolvimento dos alunos foi realizada com o apoio da Seção de Gra-

duação do IQ-USP que, prontamente, enviou o convite por correio eletrônico

aos mesmos. Também foi efetuada divulgação diretamente nas salas de

aulas, em especial nas das disciplinas introdutórias de Qúımica Orgânica

e de Qúımica Geral.

4Cada oferecimento contou com três encontros de duas horas.
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As tabelas 3.2 e 3.3 mostram o total alunos participantes e a distribuição

das atividades nos dias de minicurso.

Tabela 3.2: Demanda de alunos nos minicursos oferecidos.

oferecimento total de inscritos presentes no primeiro dia concluintes
MC1 11 8 6
MC2 11 4 2
MC3 11 7 3
MC4 12 7 6
MC5 5 5 4
MC6 19 16 14

Efetuamos o registro em v́ıdeo de todos os dias de atividades na ı́ntegra.

Cabe ressaltar que uma das dificuldades por nós enfrentadas foi decidir como

estes dados brutos poderiam ser transformados em dados de análise. Para

tanto, seguimos as recomendações de Carvalho (2004). Neste trabalho, a

autora chama a atenção não só para a necessidade do ver e rever registros em

v́ıdeo, com vistas à seleção dos posśıveis episódios adequados às questões de

pesquisa, como também para a necessidade de padronização das transcrições

oriundas destes episódios.

Assim, do total de horas registradas nos minicursos, selecionamos as que

se referiam a dois episódios em que os alunos deveriam expor, aos demais, a

própria produção referente à representação de estereoisômeros. Nestes episó-

dios, os alunos eram incentivados a não somente declarar o resultado obtido,

mas também a declarar como teria sido o processo de resolução. Não raro,

os alunos refletiam sobre as próprias respostas como também sobre as dos

demais, levando a interações entre os participantes, caracterizadas por idas

e vindas e por certezas provisórias.

Estes episódios correspondem temporalmente às tarefas de números 16 e

15, ocorridas ao final do segundo e do terceiro dia de atividades, respectiva-

mente, conforme o descrito na tabela 3.3.

Cabe ressaltar que, além de prof́ıcuos no que tange à investigação dos

invariantes operatórios, os episódios escolhidos também são conceitualmente

análogos, já que ambos envolvem o conceito de estereoisômero meso.

Enquanto na tarefa 16 solicitava-se representar o número de estereoisôme-

ros para o 2,3-butanodiol, explicitando a relação estereoqúımica entre eles,
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Tabela 3.3: Planejamento das atividades.

aula situações ações desenvolvidas em sala de aula
1 Entrevista inicial. Leitura do Texto 1: As

razões da atividade biológica.
Fármacos estruturalmente inespećıficos. Exposição de idéias.
A natureza tridimensional das interações
moleculares Resolução. Faça agora você os
itens 02 a 06.

Registro e reflexão individual.

Discussão do Texto 2 para casa: A estereo-
qúımica e o reconhecimento molecular.

Confronto de idéias com intervenções do ins-
trutor.

2 Discussão inicial sobre o texto 2. Resolução.
Faça agora você os itens 07 e 08.

Exposição de idéias. Registro e reflexão indi-
vidual.

Discussão Confronto de idéias com intervenções do ins-
trutor.

Leitura do texto 3: A configuração absoluta,
as Regras de Cahn, Ingold e Prelog.

Exposição no quadro, por parte do instrutor.

Resolução. Faça agora você os itens 09 e 10. Registro e reflexão individual.
Discussão. Confronto de idéias com intervenções do ins-

trutor.
Atividade para casa: número de estereoisôme-
ros para o 2,3- butanodiol (alunos resolvem em
transparências).

3 Apresentação da atividade feita em casa (Pro-
blema do Glicol). Leitura texto 4 - Estabele-
cendo relações de simetria: enantiômeros e di-
astereoisômeros.

Exposição de idéias.

Resolução. Faça agora você itens. 11 e 12 Registro e reflexão individual.
Discussão Confronto de idéias com intervenções do ins-

trutor.
Leitura: Diastereoisômeros em estruturas com
mais de um centro estereogênico. Resolução.
Faça agora você o item 13.

Registro e reflexão individual.

Discussão. Confronto de idéias com intervenções do ins-
trutor.

Leitura - Compostos aquirais com mais de um
centro estereogênico. Resolução. Faça agora
você os itens 14 e 15 (Problema do Cicloal-
cano, alunos fazem em transparências).

Registro e reflexão individual.

Discussão. Confronto de idéias com intervenções do ins-
trutor.

Encerramento.
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a partir de agora denominado Problema do Glicol, na tarefa 15 pedia-se o

mesmo para o 1,3-dimetilciclopentano, no assim chamado Problema do Ci-

cloalcano, conforme as figuras 3.1 e 3.2.

Figura 3.1: Tarefa 16, ı́tem b: O Problema do Glicol.

Figura 3.2: Tarefa 15: O Problema do Cicloalcano.

A despeito da semelhança conceitual entre estes dois problemas, nos

interessava verificar se os alunos chegariam sozinhos ao conceito do este-

reoisômero meso. De fato, até a resolução do Problema do Glicol, as tarefas

foram conduzidas valorizando a inspeção da simetria molecular e o confronto

de representações qúımicas, com vistas ao reconhecimento de identidade.

O conceito de estereoisômero meso foi introduzido formalmente apenas
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no último encontro, logo após a resolução do Problema do Glicol e antes do

Problema do Cicloalcano.

Em paralelo ao oferecimento dos minicursos, investigamos também uma

outra situação em que os alunos deveriam construir a imagem especular refe-

rente a uma representação planar. Sobre ela, não havia informações quanto

à sua natureza e tampouco instruções pré-determinadas sobre como operar.

Após a construção da imagem, os participantes eram convidados a explicitar

seus pensamentos em relação às perguntas contidas na figura 3.3, sem e com o

aux́ılio de modelos. Esta situação passaremos a denominar como o Problema

da Reflexão.

Figura 3.3: O Problema da Reflexão.

Todos os episódios foram registrados em v́ıdeo e transcritos com o aux́ılio

do programa Transana (FASSNACHT; WOODS, 2008)5.

Após esta etapa, procedemos à análise qualitativa do material seguindo

5Carvalho (2004) recomenda a padronização das transcrições conforme regras já acor-
dadas. Nesta direção, utilizamos as convenções de Preti (1997). Assim, não foram uti-
lizados sinais de pausa, t́ıpicos da ĺıngua escrita, como ponto-e-v́ırgula, ponto final, dois
pontos, v́ırgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. Muito embora seja re-
comendado o uso de letras maiúsculas apenas para nomes próprios, também as utilizamos
em atendimento às normas para representação e nomenclatura qúımicas. Outra adap-
tação necessária foi a representação de recursos gestuais, associados à fala, em negrito e
sublinhado.
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os passos propostos por Galiazzi e Moraes (2006). O processo consistiu na

seleção de pequenos trechos de texto, denominados unidades de significado.

Estas unidades, por sua vez, têm a função de transformar dados brutos

em subconjuntos manejáveis. Cabe ressaltar que estes segmentos de conteúdo

devem possuir sentido relacionado ao motivo da análise, podendo ser desde

simples palavras a śımbolos ou proposições semânticas com sentido próprio.

Para a seleção das unidades supra citadas, surgiu a necessidade de es-

tabelecer critérios, que deveriam ter correlação com um referencial teórico.

Para tanto, foi preciso recordar que Vergnaud (1990) caracteriza os esquemas

como um conjunto composto por regras de ação, antecipações, conhecimen-

tos impĺıcitos - os invariantes operatórios - e, também, por inferências, e que

Caballero et al. (2008a) propõe o uso destas caracteŕısticas como categorias

discretas (Tabela 3.4).

Tabela 3.4: Categorização proposta por Caballero et al. (2008a).

categorias definição
Invariantes operatórios os conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, que indicam o reconhe-

cimento pelo estudante dos componentes da situação; são con-
ceitos e teoremas acionados no ato do desenvolvimento da situ-
ação.

Antecipações são os efeitos esperados e eventuais etapas intermediárias, que são
postas em evidência mediante a situação a tratar, são os objetivos
a alcançar.

Regras de ação ”se...então...”são regras que determinam a seqüencia das ações do
aluno.

Inferências são operações intelectuais que permitem determinar as regras e as
antecipações a partir das informações e invariantes operatórios de
que o estudante dispõe.

No entanto, publicações dedicadas ao estudo da argumentação em sala

de aula (SA; QUEIROZ, 2007; CAPECCHI; CARVALHO, 2000) têm utilizado o

modelo proposto por Toulmin (1958), como ferramenta para identificar ele-

mentos fundamentais da argumentação. Neste modelo figuram os elementos

fundamentais de uma argumentação, bem como a relação existente entre eles,

conforme é exposto na figura 3.4.

Nesta proposta os elementos básicos são D, referente ao dado, C à in-

ferência e J à justificativa. Contudo, um esquema de argumentação pode

vir acompanhado de elementos complementares. Q é um qualificador modal

referente às condições em que a justificativa é válida. Já R trata de uma
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Figura 3.4: Modelo de Toulmin para argumentação. Sa e Queiroz (2007),
reprodução.

refutação da justificativa. Finalmente, B é o elemento acessório que embasa

a argumentação. Tipicamente B se refere a um quadro teórico ou a fatos que

confiram autoridade ao discurso.

Em face deste modelo antecipações e inferências, constituintes dos esque-

mas, não figurariam como categorias dissociadas das regras de ação, mas

seriam componentes da cadeia proposta por Toulmin.

Além disso, cabe lembrar que Vergnaud (1990), em consonância com Mc-

Neill (1992), atribui aos recursos gestuais e à linguagem oral significados

que são fruto de um mesmo enunciado. Assim, com base na categorização

de recursos gestuais já apresentada, consideramos, também, como unidades

de significado os recursos gestuais utilizados pelos participantes de nossa

pesquisa.

Como decorrência dessas premissas, estruturamos a seleção das unidades

de significado em um horizonte composto por três dimensões (Tabela 3.5).

Tabela 3.5: Dimensões e categorias adotadas na análise de dados.

dimensão definição categorias
conceitual são conceitos e teoremas impĺıcitos ou

expĺıcitos acionados no ato do desen-
volvimento da situação.

os conceitos-em-ação (CA) e teoremas-
em-ação (TA)

argumentativa regras de ação que determinam a se-
quencia das ações do aluno.

(D) dado, (J) justificativa, (B) con-
hecimento básico, (Q) qualificador, (R)
refutação e (C) inferência

gestual movimentos demandados pelos sujeitos
em ação, portadores de significados

(DE) demonstrativo, (BA) batuta,
(CO) coesivo, (ME) metafórico e (IC)
icônico

Além disso, as unidades de significado foram selecionadas e tratadas com
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recursos do programa Transana. Como resultado, foi obtido um diagrama que

valoriza a sobreposição temporal de elementos significantes e categorizados.

A figura 3.5 mostra um exemplo referente a um dos episódios analisados, que

trata do Problema da Reflexão (vide p. 62).

Figura 3.5: Problema da reflexão - aluno A41.

(0:00:03.7)415 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...

(0:01:06.6)416 P: é posśıvel sobrepor ao que você tinha antes?

(0:01:10.9)417 A41: não...

(0:01:19.5)418 P: explica o que você pensou...

(0:01:21.)419 A41: ( )... colocar esta molécula assim...

(0:01:28.6)420 A41: o d corresponderia ao e... e o e corresponderia ao

d... então não seria sobrepońıvel...

(0:01:36.4)421 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?

(0:01:42.2)422 A41: eu diria que diferentes... porque o comportamento não

necessariamente qúımico... mas no sistema biológico é diferente...

(0:01:52.9)423 P: eu queria que você repetisse a sua explicação usando os

modelos...

(0:02:04.4)424 A41: sendo o branquinho o d... o vermelinho o e... o

c o azul e o amarelo o b

(0:02:27.2)425 P: caiu... encaixa de novo...

(0:02:43.9)426 A41: estaria sobrepondo assim...

(0:02:47.5)427 A41: por isso não seria sobrepońıvel e por isso seriam com-

postos diferentes... é isso...
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4
Construção do instrumento HEPA

4.1 Considerações gerais

No intuito de elaborar um instrumento que permitisse avaliar a habilidade

em operar mentalmente entes, mediante o controle anaĺıtico1, nos baseamos

no instrumento proposto por Tuckey et al. (1991). Tal instrumento tinha

como objetivo avaliar etapas elementares do racioćınio tridimensional, tais

como o reconhecimento de eixos de rotação e de planos de simetria, bem como

o grau de acuidade dos alunos em operar com estes elementos de simetria.

Muito embora os objetivos destes autores fossem diferentes dos nossos, o

modo como as questões foram constrúıdas nos pareceu interessante uma vez

que valorizava o uso de figuras, em diferentes posições, contendo esferas iden-

tificadas por letras2. Partimos, portanto, da premissa de que a identificação

gráfica, aliada à liberdade no tempo de resolução das questões, direcionaria

os alunos ao uso de estratégias anaĺıticas.

Além disso, consideramos que a habilidade espacial pode ser entendida

como composta por dois elementos que estarão presentes nos ı́tens do ins-

trumento, quais sejam a orientação e a visualização (COLEMAN; GOTCH,

1998; BORICH; BAUMAN, 1972). Há, entretanto, diferenças quanto à definição

destes termos, conforme o exposto na tabela 4.1

1A partir deste momento denominaremos o instrumento por nós elaborado como HEPA
- Habilidade espacial e processamento anaĺıtico

2Vide figura 1.8, página 44.
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Tabela 4.1: Elementos associados à psicometria da habilidade espacial.

elemento French (1951)1 Guilford e Zimmerman (1956)1

Orientação
espacial

Realizar mudanças na orientação de modo
ineqúıvoco. Tipicamente determinar dife-
renças e similaridades em blocos cúbicos
a partir de śımbolos nas faces.

Avaliar se um objeto é maior ou menor
que outro, qual é o mais próximo em re-
lação a um referencial. Problemas que en-
volvam a mudança de posição em que o
observador é parte do problema. Como
exemplo, determinar a posição de um
barco ao deslocar o ponto de visão na
praia.

Visualização
espacial

Imaginar e efetuar movimentação no es-
paço em três dimensões. Por exemplo,
seguir o movimento de uma folha de papel
com buracos, dobrada e sem dobrar.

Imaginar movimentos e transformações
sobre objetos. Seguir o movimento de um
objeto a partir de setas direcionais.

1 apud Borich e Bauman (1972)

Cabe ressaltar que pelo menos dois instrumentos3 (TUCKEY et al., 1991;

GUAY, 1977) já aplicados à pesquisa em ensino de Qúımica, são compostos

por questões que contemplam os elementos orientação espacial e visualização

espacial.

Em nosso estudo, elaboramos cinco versões para o instrumento HEPA,

as quais diferem entre si quanto ao número de questões4. Além das catego-

rias de visualização e orientação espacial, acrescentamos duas outras com-

plementares a fim de verificar se os alunos compreendiam as representações

que compunham o instrumento, bem como operavam reflexões5, conforme é

mostrado na tabela 4.2 .

As questões referentes à visualização espacial foram elaboradas no formato

de múltipla escolha. Nestas, o aluno deveria confrontar uma dada figura com

outras, uma das quais a representaria em posição diferente. Além disso,

a construção das alternativas incorretas foi efetuada sempre mediante um

mesmo tipo de mudança na posição relativa dos entes constitutivos. Por

exemplo, para as figuras octaédricas, cada alternativa incorreta foi elaborada

por uma única troca dos grupos em posição anti, conforme é mostrado na

figura 4.1.

3Conforme o apresentado na seção 1.6.
4A ı́ntegra destes instrumentos está dispońıvel nos apêndices de I a M.
5Cronologicamente, o Problema da Reflexão se originou a partir das questões desta

última categoria
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Tabela 4.2: Categorização das questões para os cinco modelos do instrumento
HEPA.

categoria descrição / tipo de figura confrontada A B C D E
percepção
geral

representação planar 1 1 1 1

figura tetraédrica pictórica 3 1 3
figura tetraédrica em linhas cheias e tracejadas 5
figura octaédrica pictórica 2 2 2 2 2
figura octaédrica em linhas cheias e tracejadas 4 3

visualização
espacial

tetraedro pictórico x tetraedros pictóricos 7 5

tetraedro pictórico x tetraedros em linhas cheias e tracejadas 11
tetraedro em linhas cheias e tracejadas x tetraedros pictóricos 9 7
tetraedro em linhas cheias e tracejadas x tetraedros em linha
cheias e tracejadas

10 12
23

octaedro pictórico x octaedros pictóricos 6
14

4
7

3
4
5
6

4
8
19

octaedro pictórico x octaedros em linhas cheias e tracejadas 5
6

10
13
25
27

octaedro em linhas cheias e tracejadas x octaedros pictóricos 8
13

6
18
26

octaedros em linhas cheias e tracejadas x octaedros em linhas
cheias e tracejadas

9

pares de octaedros pictóricos em cada alternativa 11
12

11
12
13

3
4

9
10
11

14
15
16

pares de octaedros em linha cheias e tracejadas 17
dodecaedros pictóricos - translações do conjunto sem rotação
em torno de um eixo definido

15
16

8
9

7
8

20
21
24

dodecaedros pictóricos - translações do conjunto combinadas
com a rotação em torno de um eixo definido

17 10 5 22

orientação
espacial

representação de dodecaedros pictóricos em questão onde o
observador é parte do problema

18
19
20

14
15
16

Reflexão figura octaédrica pictórica 21 17 12
figura tetraédrica pictórica 7
figura quadrado-planar pictórica 22 18 6
figura bipiramidal trigonal em linhas cheias e tracejadas 23 19
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Figura 4.1: Questão 07 do instrumento HEPA, modelo B. Em (II) é mostrada,
com base na alternativa - A, a troca em posição anti, utilizada na elaboração
da alternativas incorretas.

Finalmente, também consideramos alguns fatores que poderiam compro-

meter a validação por nós pretendida. Neste sentido, foi solicitado aos alunos

que se manifestassem a respeito das seguintes questões: o grau de cansaço,

de concentração e de dificuldade na resolução das questões, quantificando-os

segundo escalas de Likert.

Com o apoio dos professores do Instituto de Qúımica da USP, aplicamos

as cinco versões do instrumento HEPA6 em turmas dos cursos de Qúımica,

de Engenharia e de Farmácia e Bioqúımica da mesma Universidade.

De modo geral, os testes foram aplicados nos momentos finais das aulas

de Qúımica Geral ou de Qúımica Orgânica. Também era explicado aos parti-

cipantes, a finalidade da coleta de dados bem como a importância da fidedig-

nidade das respostas dadas. A tabela 4.3 relaciona o número de alunos par-

ticipantes, em função dos instrumentos aplicados.

Tal como passaremos a apresentar, com base nesta coleta de dados, pro-

6Em uma das turmas também aplicamos o teste ROT, já validado.
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Tabela 4.3: Panorama da aplicação dos instrumentos HEPA.

F1-N Q1-D E1-D F2-N Q2-D Q3-D F3-D
A 26 (-1) 13 (-2) 7 7 9 11 (-2)
B 48 14 (-1) 6 6 11 18 (-3)
C 15 52 7 7 11 14
D 25
E

ROT
Total 73 39 52 20 20 31 63

F4-N MC Q4-N F5-N F6-D F7-N Q5-D Total
A 68
B 99
C 106
D 24 (-1) 15 63
E 26 (-8) 71 (-11) 48 (-26) 68 57 225

ROT 42 42
Total 23 15 18 60 22 68 99 6031

1Número de alunos que responderam os instrumentos HEPA e ROT. Entre parênteses consta o total de
desistentes. Os códigos, no topo da tabela, se referem à identificação das turmas em que os instrumentos
foram aplicados. A relação completa, referente à esta codificação, é apresentada no apêndice A, página
166.

cedemos a avaliação de cada uma das propostas com base em dispositivos

estat́ıstico-inferenciais. No entanto, cabem algumas considerações sobre o

que a literatura tem considerado como validade do instrumento e o posi-

cionamento por nós adotado.

Na acepção de Campbell e Stanley (1979), os instrumentos de medida

são utilizados para ler a realidade sobre o objeto em estudo. Nos estudos

sobre ensino e aprendizagem esta busca é cŕıtica, pois em geral mede-se a

percepção dos indiv́ıduos sobre um fenômeno e não o fenômeno em si. Por

isto é necessário saber se tais instrumentos são consistentes e se refletem

a realidade. Neste sentido, a análise da validade do instrumento de coleta

de dados, que permite o desenvolvimento da pesquisa, é de fundamental

importância.

Cabe ressaltar que a definição acerca da validade é controversa. De fato,

da literatura consta um vasto elenco de definições operacionais oriundas,

sobretudo, de estudos psicométricos realizados em meados da década de 1950.

A validade de construto7 estaria ligada a uma abstração, algo que não

7Entendemos o termo construto na acepção de Vianna (1983). Seriam caracteŕısticas
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pode ser observado diretamente, mas que guardaria relação com aspectos

observáveis originados das respostas dadas pelos indiv́ıduo8 , enquanto que a

validade de critério seria a qualidade de um teste predizer um critério externo

(CRONBACH; MEEHL, 1955).

Já a validade preditiva, e a validade concorrente seriam variantes da va-

lidade de critério. Corresponderiam a medidas complementares realizadas

após um dado peŕıodo de tempo da aplicação de um teste e concomitante-

mente à aplicação, respectivamente (CRONBACH; MEEHL, 1955) e (MOSIER,

1951).

Além disso, dentre outras, são citadas também a validade aparente e a va-

lidade lógica que corresponderiam à aprovação consensual de peritos externos

(MOSIER, 1947).

Neste cenário heterogêneo destacamos o modelo da rede nomológica, pro-

posto por Cronbach e Meehl (1955), representado na figura 4.2. Sobre este

modelo, Vianna (1983) explica:

Parte-se da premissa de que as teorias que procuram explicar um de-

terminado fenômeno compreendem um conjunto interrelacionado de

conceitos, proposições e leis. (...) As leis estabelecem relações entre

diferentes caracteŕısticas, entre caracteŕısticas e construtos, ou entre

um construto e outro. Além disso, estas leis e conceitos devem estar

ligados a comportamentos observáveis.

Segundo o modelo nomológico, as conexões esquematizadas na figura 4.2

podem ser de natureza determińıstica - relações de causa e efeito - ou de

natureza estat́ıstica - covariâncias. A primeira seria caracteŕıstica da relação

entre construtos e caracteŕısticas observáveis enquanto que a segunda da

relação entre observáveis ou entre construtos.

Este modelo, contudo tem sido criticado em publicações recentes, que

trazem novamente a baila discussões sobre a validade de testes psicométricos

(PASQUALI, 2007; BORSBOOM et al., 2004).

existentes e abstráıdas de uma variedade de comportamentos com significado psicológico.
Assim, a fluência verbal, a motivação e a habilidade espacial seriam construtos.

8Tradicionalmente este tipo de validade é inferido por correlações estabelecidas em
relação a outro instrumento, já validado dentro de um referencial teórico consolidado.
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Figura 4.2: Rede Nomológica de Cronbach e Meehl (1955). Pasquali (2007),
reprodução.

Neste sentido, Pasquali (2007) é enfático ao apontar uma posśıvel relação

de circularidade nociva que este modelo traria ao processo de validação.

(...) o que existe de real é a relação, empiricamente verificada, entre

observável a e observável b. Esses dois observáveis não são idênticos,

mas estão relacionados, estão correlacionados. Se eles são diferen-

tes, então eles devem estar significando coisas diferentes, ainda que

relacionadas. Para explicar tal ocorrência é preciso propor dois cons-

trutos diferentes, mas relacionados, que justifiquem porque os dois

observáveis estão relacionados.

Assim, se os dois construtos propostos são diferentes, mas estão rela-

cionados e o mesmo ocorre com seus observáveis, isso valida a relação

entre os observáveis, porque ocorre um emparelhamento entre a rede

teórica dos construtos e a rede emṕırica dos observáveis. É uma circu-

laridade muito conveniente para provar a validade dos testes psicológi-

cos via construtos. De fato, esses tais construtos são simplesmente um

espelho virtual da relação entre os observáveis.

Como alternativa, Borsboom et al. (2004) e Pasquali (2007) entendem os

testes psicológicos como um conjunto de comportamentos que o sujeito deve

exibir. Em face das diferenças individuais, alguns sujeitos poderão apresentar

todos os comportamentos envolvidos, outros apenas alguns e outros nenhum.
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Além disso, os construtos seriam reais já que os comportamentos envolvi-

dos durante o processo de resolução também são reais. Assim, a habilidade

espacial via processamento anaĺıtico (traço latente θ, figura 4.3) não só se-

ria a causadora das respostas dos sujeitos, como também a responsável pela

variação entre diferentes sujeitos (comportamento observável, τ). Por outro

lado, os est́ımulos do plano f́ısico também influenciariam o traço latente no

plano pśıquico do indiv́ıduo.

Figura 4.3: Concepção duaĺıstica em testes psicométricos. Pasquali (2007),
reprodução.

Cabe lembrar também que, classicamente, um um teste é válido quando

mede aquilo que supostamente deve medir (KELLEY, 1927). Advoga-se, en-

tão, que a validade estaria relacionada à natureza do teste, independente das

pontuações obtidas pelos sujeitos. Nesta óptica, a validade diz respeito ex-

clusivamente à pertinência do instrumento em relação ao objeto que se quer

medir9. Já a qualidade das medidas efetuadas estaria relacionada à precisão

do instrumento10.

A despeito destas considerações, cabe ressaltar que não há consenso sobre

a definição de validade, tampouco quanto à adesão ao modelo nomológico.

Em publicação recente, Hood (2009) sinaliza que estas diferenças refletem

um posicionamento epistemológico do pesquisador.

9Pasquali (2007) cita como exemplo pedaços de ferro e de madeira no comprimento
de um metro. Mesmo que, com o passar do tempo, sob efeito da dilatação térmica,
o instrumento em ferro passasse a efetuar medidas incorretas, continuaria válido. Isso
porque, embora descalibrado, o uso deste instrumento seria pertinente à tomada de dados
a que se destina.

10É recorrente, na literatura, o uso de dispositivos estat́ısticos para avaliar a consistência
interna em testes psicométricos.
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Para a análise de nossos dados experimentais, adotamos o modelo dualista

que nos parece adequado ao problema por nós investigado. Para iniciarmos

a validação de tais dados, nos propusemos as seguintes questões Borsboom

et al. (2004):

1. Como saber se o instrumento HEPA é válido para alcançar os objetivos

da pesquisa?

2. Como investigar a validade do instrumento HEPA?

3. A pontuação no teste pontuação no teste HEPA mediria corretamente

o atributo “habilidade espacial por processamento anaĺıtico”?

4. Como utilizar a pontuação alcançada pelos alunos?

Em resposta à pergunta de natureza epistemológica do primeiro item,

entendemos que o teste somente seria válido se as questões propostas por

nós, bem como o modo de sua aplicação conduzissem os participantes a um

processamento anaĺıtico. No caso, a proposição de elementos constitutivos

identificados por letras em cada questão, bem como o longo peŕıodo de tempo

requerido para a resolução, são elementos a favor da pertinência do instru-

mento ao que se deseja medir.

A segunda questão aborda a metodologia estat́ıstica a ser empregada.

Assim, à semelhança da literatura na área, utilizaremos argumentos de es-

tat́ıstica inferencial11 (BODNER; GUAY, 1997; KALI; ORION, 1996; BEN-CHAIM

et al., 1988; SEDDON et al., 1984).

Já a proposição ontológica contida no terceiro item, traz à discussão a

conexão entre o observável (τ) e o traço latente (θ) investigado. Conside-

rando o instrumento válido, a pontuação somente refletirá o construto se for

confiável e se não for o resultado de um acerto aleatório. Logo, fatores como

grau de dificuldade do instrumento, grau de concentração e cansaço poderiam

afetar os resultados.

Finalmente, utilizaremos as pontuações alcançadas pelos alunos partici-

pantes dos minicursos a fim de confrontar a habilidade espacial mediante

11Tipicamente, testes de aderência entre duas distribuições, pelo dispositivo de
Kolmogorov-Smirnov e testes para comparação entre médias.
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processamento anaĺıtico com os episódios registrados em v́ıdeo. Para tanto,

consideraremos como alunos com alto desempenho, para este atributo aque-

les que obtiverem pontuação correspondente a pelo menos 1 desvio padrão

acima da média. De modo análogo, os de baixo desempenho, serão aqueles

com desempenho de pelo menos 1 desvio padrão abaixo da média (LARUSSA

et al., 1987).

4.2 Tratamentos estat́ısticos preliminares

Em face da coleta de dados efetuada (Tabela 4.3, p. 71), acessamos

em caráter preliminar os aspectos estat́ısticos descritivos do total de acertos

alcançado pelas diferentes turmas investigadas (Tabela 4.4)12. Para tanto,

realizamos os cálculos com o aux́ılio de uma versão para avaliação do pro-

grama PASW Statistics para Microsoft Windows (IBM, 2009) considerando

valores normalizados13.

A inspeção destes dados mostra uma dependência da dispersão das pon-

tuações em função do número de questões de cada instrumento. Em especial,

ao modelo C, composto apenas por três questões, encontramos os mais ele-

vados valores de coeficientes de variação14.

Cabe ressaltar que a proposição do instrumento HEPA C, muito curto,

tinha como objetivo eliminar fatores não cognitivos, tais como: cansaço,

perda de motivação, etc, que poderiam interferir na resolução anaĺıtica de

um instrumento mais longo

Quanto aos demais instrumentos, muito embora as medidas de tendên-

cia central15 não tenham acusado grandes variações, uma investigação mais

aprofundada sobre a natureza das populações se fez necessária para que os

dados de diferentes turmas passassem a compor um único conjunto.

12A partir deste momento utilizaremos as notações usuais em estat́ıstica (SPIEGEL,
1993), dispońıveis no glossário desta tese.

13Total de acertos dividido pelo número de questões referentes à categoria visualização
espacial de cada instrumento.

14O coeficiente de variação, descrito por cv = σ.X
−1

(SPIEGEL, 1993), ao relacionar o
desvio padrão com a média, é um parâmetro útil para verificar o grau de dispersão dos
dados em uma dada população.

15Média e mediana.
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Tabela 4.4: Aspectos descritivos por turma.

instrumento1 turma n X x̃ σ2 σ cv g1
HEPA-A F1-N 25 0,46 0,42 0,05 0,22 47,19 0,03

F2-N 7 0,37 0,33 0,06 0,23 63,68 1,32
F3-D 9 0,51 0,58 0,04 0,21 41,27 -0,16
Q1-D 11 0,50 0,50 0,06 0,24 48,88 0,84
Q2-D 7 0,63 0,67 0,05 0,23 36,46 0,29
Q3-D 9 0,44 0,42 0,08 0,27 61,47 0,14

HEPA-B F1-N 48 0,42 0,40 0,06 0,24 57,59 0,20
F2-N 6 0,33 0,30 0,02 0,15 45,17 1,27
F3-D 15 0,45 0,40 0,07 0,26 57,31 0,60
Q1-D 13 0,37 0,40 0,05 0,21 57,86 0,29
Q2-D 6 0,40 0,40 0,02 0,14 35,36 0,00
Q3-D 11 0,42 0,50 0,03 0,18 42,53 -0,33

HEPA-C F2-N 7 0,19 0,33 0,03 0,18 93,54 -0,37
F3-D 14 0,33 0,33 0,10 0,32 96,08 0,61
Q1-D 15 0,53 0,67 0,12 0,35 65,98 -0,30
Q2-D 7 0,38 0,33 0,05 0,23 60,39 -0,17
Q3-D 11 0,30 0,33 0,12 0,35 114,89 0,86
E1-D 52 0,47 0,33 0,12 0,35 74,99 0,05

HEPA-D F3-D 25 0,44 0,33 0,07 0,27 61,64 0,63
F4-N 23 0,28 0,22 0,02 0,12 44,53 0,05
MC 15 0,67 0,67 0,06 0,25 37,27 -0,13

HEPA-E Q4-N 18 0,54 0,52 0,04 0,20 36,64 0,39
F5-N 60 0,36 0,33 0,03 0,17 46,95 0,47
F6-D 22 0,34 0,31 0,04 0,19 55,50 1,34
F7-N 68 0,41 0,38 0,04 0,20 49,00 0,42
Q5-D 57 0,49 0,50 0,03 0,18 36,08 0,04

ROT Q5-D 42 0,66 0,67 0,03 0,17 26,4 -0,46

1As pontuações se referem a dados normalizados São mostrados o número de indiv́ıduos (n), a média de
acertos alcançada (X), a mediana (x̃), a variância (σ2), o desvio-padrão (σ), o coeficiente de variação
(cv) e assimetria da distribuição (g1).

Contudo, isto somente seria posśıvel se admit́ıssemos que as eventuais

diferenças, entre as médias e as medianas de tais turmas, fossem atribúıdas

ao acaso sem, portanto, relevância estat́ıstica.

Tradicionalmente para este fim é utilizado como prova o Teste T. Trata-

se de um algoritmo inferencial paramétrico adequado para estimar diferenças

entre as médias de duas distribuições. Muito embora seja um dos meios mais

poderosos para esta finalidade, somente pode ser adequadamente aplicado se

as distribuições populacionais forem normais, do mesmo tamanho e de iguais

variâncias. Além disso, conforme é mostrado em modo gráfico16 na figura

16Constrúıdo com o aux́ılio do programa GPower (FAUL, 2008).
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4.4, somente é posśıvel detectar efeitos médios em ńıveis de poder próximos

a 80% quando o tamanho total da amostra é de, ao menos, 100 indiv́ıduos.
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Figura 4.4: Poder do Teste T em função do tamanho da amostra para vários
tamanhos de efeito (d de Cohen).

Neste momento, acreditamos ser necessária a distinção entre poder de um

teste estat́ıstico17 e o tamanho do efeito18.

Muito embora a escolha por algoritmos de elevado poder seja útil na de-

tecção de diferenças entre populações quando elas existem este parâmetro

nada diz sobre a extensão do efeito alcançado. Assim, o tamanho do efeito

se distingue do poder do teste estat́ıstico ao expressar a magnitude das dife-

renças (TAYLOR; MUNCER, 2000).

17O conceito de poder em estat́ıstica está diretamente ligado ao parâmetro β. O erro
do tipo II (β) é definido como o erro que o investigador comete ao concluir que não
há diferenças entre dois grupos, quando na verdade elas existem. Logo, se há um risco
elevado de cometer este erro diz-se que há perda de poder. Assim o poder é definido
como a probabilidade de detectar diferenças quando elas de fato existem (1-β) (SIEGEL;

CASTELLAN, 2006).
18Curtis e Araki (2002) em um estudo em que avaliam livros de estat́ıstica usualmente

utilizados em psicologia e em educação, são enfáticos ao apontar falhas quanto à abordagem
do tamanho do efeito. A distinção conceitual entre este parâmetro em relação a outros
não é adequada. Além disso, este parâmetro é pouco utilizado tanto em livros quanto em
trabalhos cient́ıficos.
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Não há, entretanto, uma única forma de efetuar o cálculo do tamanho do

efeito (ROSNOW et al., 2000; COHEN, 1992). Para o Teste T, por exemplo, é

utilizado o d de Cohen, dado pela expressão 4.119.

d = (X1 −X2)/σi

�
 �	4.1

Assim, se há proximidade entre as médias e, portanto, uma grande área

sobreposta entre os dois grupos, o efeito será relativamente pequeno. Em

oposição, se há uma pequena área sobreposta o efeito será relativamente

grande. Cohen (1992) sugere a classificação20 do tamanho do efeito conforme

o mostrado na tabela 4.5.

Tabela 4.5: Tamanho do efeito por Cohen (1992).

tamanho do efeito d Porcentagem de sobreposição
Pequeno 0.2 85
Médio 0.5 67
Grande 0.8 53

A despeito das diferenças metodológicas acerca do cálculo do tamanho

do efeito, as discussões na literatura, de pelo menos os últimos dez anos,

parecem estar focalizadas em uma outra questão ainda mais fundamental -

quando relatar este parâmetro e com qual finalidade.

Sob a luz deste enfoque, Levin e Robinson (1999) vislumbram os testes

de hipóteses como ferramentas fidedignas em pequisas. Neste sentido, este

autores afirmam que a análise dos dados deveria ser efetuada em duas etapas.

Em um primeiro momento os testes de hipóteses seriam aplicados de modo

a acessar os valores de prova, valor-p. Uma vez relatados, somente seriam

atribúıdos os tamanhos dos efeitos àqueles em que foram encontradas diferen-

ças estat́ısticas. Por esta óptica, não haveria sentido em relatar a magnitude

do efeito em situações em que não foram encontradas diferenças estat́ısticas.

Thompson (1999), contudo, contesta este posicionamento. O relato do

tamanho do efeito, para cada valor-p, faria parte de uma boa prática em

19X1 e X2 são as médias de cada amostra e σi o desvio padrão considerando as duas
populações reunidas em uma única.

20Esta classificação não é universal. Os parâmetros utilizados para estimar o tamanho
do efeito em comparações efetuadas por outros testes estat́ısticos operam em faixas clas-
sificatórias diferentes.
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pesquisa, ao permitir que outros pesquisadores efetuassem comparações em

estudos análogos21. Além disso, teria como vantagem conferir à pesquisa

transparência no processo decisório, bem como à produção de textos meta-

anaĺıticos. Este autor ainda cita trabalhos de áreas que, devido ao número

reduzido de indiv́ıduos, tiveram resultados descartados por testes com baixo

poder. Nestes casos, efeitos pequenos não seriam detectados, apesar de rele-

vantes.

Em face do exposto, tal como passaremos a relatar, consideramos, para

nosso estudo, a necessidade de buscar alternativas não paramétricas ao Teste

T. Isto se deve ao fato das turmas por nós estudadas violarem os pressu-

postos necessários à aplicação deste dispositivo. De fato, em um cenário

caracterizado por um pequeno número de indiv́ıduos e populações de tama-

nhos desiguais, estaŕıamos sujeitos a um em elevado risco de cometer erros

do tipo II (RORDEN et al., 2007).

Na literatura, como alternativa o teste não-paramétrico de Wilcoxon-

Mann-Whitney (Teste U)22 tem sido utilizado com frequência uma vez que

seu uso não requer os mesmos pressupostos quando comparado ao teste

paramétrico equivalente, o Teste T. (FAGERLAND; SANDVIK, 2009; SIEGEL;

CASTELLAN, 2006).

Contudo, tanto Fagerland e Sandvik (2009b) quanto Feltovich (2003)

demonstram preocupação com o uso inadequado deste dispositivo. Estes

autores apontam que o Teste U também é senśıvel às diferenças de assime-

tria das distribuições confrontadas e de variâncias entre as populações. Em

resumo, tanto o Teste T quanto o Teste U falham frente às distribuições com

formatos diferentes (assimetria ou dispersão).

A comparação entre medidas de tendências centrais de populações com

tamanhos desiguais, assimetrias e variâncias diferentes é denominado de pro-

blema de Behrens-Fisher e tem sido objeto de discussão em publicações re-

centes na área (RORDEN et al., 2007; SIEGEL; CASTELLAN, 2006; BRUNNER;

21Ressaltamos, contudo, que Algina (2000) faz restrições a esta comparação. O valor
do tamanho do efeito estaria sujeito a outros fatores, tais como assimetria e variância das
populações, por exemplo.

22O algoritmo deste teste estat́ıstico tem como principal fundamento a comparação de
duas amostras independentes e aleatórios organizadas em postos.

80



4.2. TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS PRELIMINARES

MUNZEL, 2000). Sobre este problema, Brunner e Munzel (2000) fizeram uma

proposta baseada em dados organizados em postos.

Nesta proposta, parte-se da premissa que, sob a hipótese nula da igual-

dade entre duas populações, quando um dado de uma for comparado de

modo aleatório com o da outra, a probabilidade deste ser maior é de 50%.

Em outras palavras, sob a hipótese nula, nenhum dos grupos deveria con-

centrar valores maiores do que o outro. Como consequência, esta abordagem

equivale à igualdade das médias e das medianas sem, no entanto, efetuar

suposições sobre o formato das distribuições envolvidas.

Neste cenário, é estimada a variância emṕırica envolvendo postos:

S̃i2 =
1

ni − 1

ni∑
k=1

(rik − wik − ri +
ni + 1

2
)2

�
 �	4.2

onde, rik é o posto da k -ésima observação de dados reunidos em um

só grupo, ri é a média dos postos na amostra, wik é o posto da k -ésima

observação de um dado no grupo original com ni elementos.

Estes valores são combinados de modo a produzir a variância dos postos

para o conjunto de dados:

σ̂2
BF =

2∑
i=1

NS̃i2

N − ni

�
 �	4.3

De posse destes parâmetros, então, é calculado WBF , teste de Brunner-

Munzel, para a igualdade das tendências centrais entre duas populações:

WBF =

√
n1n2

N
.
r2 − r1
σ̂2
BF

�
 �	4.4

onde n1 e n2 são os números de indiv́ıduos em cada amostra, r1 e r2 são

as médias dos postos dos dados em cada amostra e N, o de indiv́ıduos no

conjunto.

No caso de amostras com N ≥ 20. os valores para WBF se ajustam assin-

toticamente aos de uma distribuição normal de média zero e desvio padrão
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unitário23. Contudo, em caso de amostras menores, Brunner e Munzel (2000)

recomendam o uso da distribuição dos valores para o teste T, mediante uma

aproximação que considera os graus de liberdade das amostras (NEUHAUSER;

POULIN, 2004)24.

Contudo, as propostas para a resolução do problema de Behrens-Fisher

têm sido objeto de divergências. Por exemplo, no trabalho já citado de

Brunner e Munzel é defendida a superioridade de WBF em relação ao Teste

U. Ao efetuarem simulações aqueles autores encontraram, para este último,

valores no intervalo de 2,8% a 12,5% para erros do Tipo I25, tendo como base

valor nominal de 5%. Já para WBF , tendo como base o mesmo valor nominal,

foram encontrados valores entre 4,6% e 5,7%.

Reiczigel et al. (2005), entretanto, contestaram estes resultados. Mediante

simulações computacionais, estes autores afirmam que a proposta de Brunner

e Munzel somente apresentaria uma boa performance quando o número total

de indiv́ıduos na amostra fosse, pelo menos, trinta.

Em resposta, Neubert e Brunner (2007) propuseram uma modificação

no algoritmo original, de modo a eliminar a aproximação assintótica com

a distribuição para o Teste T. No caso, trata-se do cálculo de WBF para N

permutações entre os valores das amostras. Em face destas operações, o valor

de prova, valor-p, seria a fração de valores de WBF iguais ou mais extremos

do que o inicial.

Neste mesmo trabalho, estes autores investigam esta proposta para amos-

tras de tamanhos reduzidos de iguais tamanhos (n1=n2=7) e de tamanhos

desiguais (n1=7 n2=15), obtendo resultados satisfatórios para o desvio do

valor nominal (erros do Tipo-I), α=0.05.

A estas informações, soma-se outro estudo sobre o comportamento de

23Distribuição através da qual programas calculam o valor de prova, valor-p.
24Estes autores também efetuaram simulações de modo a estimar o poder do teste es-

tat́ıstico, (1-β). Considerando 10 indiv́ıduos por grupo, em diversas condições de assimetria
e de localização das médias, foram encontrados valores superiores a 0.80.

25Erro do tipo I é definido como aquele cometido ao considerar a hipótese nula falsa
quando na verdade ela não é. Ou seja, dada duas distribuições oriundas de uma mesma
população, considerar-se-ia que as diferenças entre as médias e medianas seriam significa-
tivas do ponto de vista estat́ıstico, e não resultantes, portanto, do acaso. A probabilidade
de se cometer este erro é designada como α, frequentemente fixado em 0.05 (SIEGEL;

CASTELLAN, 2006).
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WBF para distribuições com variados perfis quanto à assimetria, à variância

e à proporção entre o número de indiv́ıduos em cada amostra (FAGERLAND;

SANDVIK, 2009b). Como resultado, o teste de Brunner-Munzel foi apontado

como uma abordagem robusta do problema de Behrens-Fisher, muito em-

bora não tenham sido consideradas as permutações e o tamanho mı́nimo das

amostras tenha sido de N=50.

Finalmente, Neuhauser e Ruxton (2009) também se dedicaram a inves-

tigar a abrangência de WBF , porém em situações que valorizavam amostras

pequenas e de tamanhos desiguais, (n1=6 n2=18). Como resultado, encon-

traram que a versão baseada em permutações de WBF , a partir de agora

denominada por W P
BF , é robusta em relação ao valor nominal de α=0,05

quando:

1. a população de tamanho menor apresenta desvio-padrão até 4 vezes

maior em relação ao da de maior tamanho;

2. a população de maior tamanho apresenta também o maior desvio-

padrão, sendo a relação σ1/σ2 próxima a 1. No caso deste valor se

afastar do valor unitário, é recomendado o uso do algoritmo sem per-

mutações, desde que N ≥ 20.

No que tange o poder deW P
BF há poucas informações dispońıveis. Neubert

e Brunner (2007) relataram valores em torno de 0,55 para populações de

tamanhos desiguais (n1=7 n2=15), em simulações com variâncias de mesmo

valor. No caso de diferença entre as variâncias, foi verificada perda de poder

estat́ıstico, muito embora ainda superior em relação a WBF .

Em face do exposto até o momento, a gestão dos dados apresentados

na Tabela 4.4, (p. 77) tornar-se-ia laboriosa sem o aux́ılio de recursos de

informática, bastante especializados. Neste sentido, utilizamos um protocolo

escrito por Schulz e Neuhaeuser (2008) para o pacote estat́ıstico R (GPL,

2009).

Para orientar a escolha entre WBF e W P
BF , tendo como critério o cenário

descrito por Neuhauser e Ruxton (2009), apresentamos na Tabela 4.6, apre-

senta o quociente entre os desvios-padrão referentes aos dados de cada uma

das turmas confrontadas.
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Tabela 4.6: Relação entre desvios-padrão obtidos pelas turmas estudadas
para os diferentes modelos do instrumento HEPA1.

I F2-N (7) F3-D (9) Q1-D (11) Q2-D (7) Q3-D (9)
F1-N (25) 1,09 0.98 1,13 1,07 1,27
F2-N (7) 1,12 0.96 1,02 0.86
F3-D (9) 0.86 1,09 1,30
Q1-D (11) 0.94 1,12
Q2-D (7) 0.84

II F2-N (6) F3-D (15) Q1-D (13) Q2-D (6) Q3-D (11)
F1-N (48) 0.62† 1,06 0.89 0.59† 0.74
F2-N (6) 0.59† 0.70 1,06‡ 0.85
F3-D (15) 0.83 0.55† 0.69†
Q1-D (13) 0.66† 0.83
Q2-D (6) 0.80

III F4-N (23) MC (15)
F3-D (25) 0.46† 0.92
F4-N (23) 1,99

IV F5-N (60) F6-D (22) F7-N (68) Q5-D (57)
Q4-N (18) 1,19 1,05 1,00 1,14
F5-N (60) 1,14 0.84 1,05
F6-D (22) 0.96 0.92
F7-N (68) 0.88

1I-HEPA A, II-HEPA B, III-HEPA D, IV-HEPA E. Os dados se referem à relação entre o desvio-padrão
da população de menor tamanho e o da de maior tamanho, δ1/δ2.
†nestes casos a maior população apresenta também o maior desvio padrão com expressivo afastamento
do valor unitário.
‡n1, n2<7

Já a Tabela 4.7 apresenta os valores-p e de tamanho do efeito, TE, para

cada um dos tratamentos efetuados.

O cálculo do efeito, no caso da estat́ıstica de Brunner-Munzel, leva em

consideração a diferença entre a média dos postos em cada uma das popu-

lações, conforme a equação 4.5.

TE =
R2 −R1

N

�
 �	4.5

Em nosso tratamento estat́ıstico, consideramos como significativas as dife-

renças entre as tendências centrais26 em ńıvel de α < 0, 05 (SIEGEL; CASTEL-

26Fagerland e Sandvik (2009b) apontam que o teste de Brunner-Munzel é mais robusto
para diferenças entre medianas.
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Tabela 4.7: Valor-p e tamanho do efeito para cruzamentos envolvendo os
instrumentos HEPA1.

I F2-N (7) F3-D (9) Q1-D (11) Q2-D (7) Q3-D (9)
F1-N (25) 0,289 (0,14) 0,560 (0,06) 0,734 (0,04) 0,105 (0,29) 0,854 (0,02)
F2-N (7) 0,210 (0,19) 0,174 (0,19) 0,055 (0,31) 0,514 (0,10)
F3-D (9) 0,679 (0,06) 0,287 (0,16) 0,600 (0,07)
Q1-D (11) 0,266 (0,15) 0,602 (0,07)
Q2-D (7) 0,192 (0,19)

II F2-N (6) F3-D (15) Q1-D (13) Q2-D (6) Q3-D (11)
F1-N (48) 0,269 (0,12)† 0,847 (0,02) 0.506 (0,06) 0,861 (0,02)† 0,929 (0,01)
F2-N (6) 0,389 (0,12)† 0,593 (0,04) – ‡ 0,304 (0,15)
F3-D (15) 0,516 (0,07) 0,796 (0,03)† 0,878 (0,02)†
Q1-D (13) 0,653 (0,07)† 0,473 (0,08)
Q2-D (6) 0,757 (0,04)

III F4-N (23) MC (15)
F3-D (25) 0,041 (0,16)† 0,008 (0,24)
F4-N (23) <0,001 (0,41)

IV F5-N (60) F6-D (22) F7-N (68) Q5-D (57)
Q4-N (18) <0,001 (0,27) <0,001 (0,30) 0,011 (0,19) 0,340 (0,08)
F5-N (60) 0,663 (0,03) 0,169 (0,07) <0,001 (0,20)
F6-D (22) 0,125 (0,11) 0,002 (0,24)
F7-N (68) 0,012 (0,13)

1I-HEPA A, II-HEPA B, III-HEPA D, IV-HEPA E. Valor-p para WP
BF sob 100000 permutações e, entre

parênteses, o tamanho do efeito, TE.
†Relativo à WBF

‡n1, n2<7

LAN, 2006).

A inspeção preliminar dos dados contidos na tabela 4.7 nos leva a uma

reflexão sobre a relação entre o poder dos testes de hipóteses e o tamanho

da população. De fato, somente foi posśıvel apurar diferenças estat́ısticas

para efeitos em torno de 0,20 ao confrontar as turmas que responderam os

modelos D e E do instrumento HEPA, casos estes que envolviam populações

mais numerosas.

Outro aspecto relevante, diz respeito às diferenças estat́ısticas entre tur-

mas. No que tange ao modelo E, conforme é mostrado na tabela 4.7-IV,

é posśıvel identificar um comportamento distinto das turmas F5-N, F6-D e

F7-N com relação às turmas do curso de Qúımica. Compõe estas turmas,
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alunos ingressantes do curso de Farmácia, que foram submetidos ao teste

logo na semana inicial do peŕıodo letivo. Muito embora tenha sido feita uma

apresentação inicial acerca dos propósitos da atividade, estes alunos, em con-

versas posteriores, revelaram ter acreditado que aquela seria uma atividade

promovida pela comissão de recepção dos calouros.

De fato, na ocasião da aplicação do instrumento, foi expressivo o rápido es-

vaziamento da sala, com diversos alunos desistindo ou entregando em poucos

minutos. Dado que, justamente nestes casos apuramos uma menor média de

acertos e uma maior dispersão das pontuações, acreditamos que a resolução

tenha ocorrido por um processo semelhante ao do passeio aleatório.

Contudo, tais fatos nos forneceram uma interessante fonte de compara-

ção em relação às turmas Q4-N e Q5-D onde, aparentemente, não houve

incidentes quando da realização da tomada de dados.

Em relação ao instrumento D, entretanto, não foi posśıvel identificar fa-

tores que poderiam ter influenciado no perfil bastante randômico de dis-

tribuição de acertos das populações27.

As tabelas que se seguem apresentam os dados organizados por peŕıodo,

por curso e por semestre, para os casos onde foi posśıvel agrupar turmas

de acordo com a semelhança estat́ıstica de suas distribuições de acertos.

(Tabelas 4.8 a 4.10).

Tabela 4.8: Tratamento por peŕıodo.

HEPA peŕıodo n X x̃ σ2 σ cv g1 valor-p1 TE
A diurno 36 0,51 0,50 0,06 0,24 0,47 0,20 0,192 0,09

noturno 32 0,44 0,42 0,05 0,22 0,50 0,25
B diurno 45 0,41 0,40 0,04 0,21 0,51 0,44 0,959 0,01

noturno 54 0,41 0,40 0,05 0,23 0,57 0,29
E2 diurno 57 0,49 0,50 0,03 0,18 0,36 0,04 0,340 0,08

noturno 18 0,54 0,52 0,04 0,20 0,37 0,39

1obtido pelo teste de Brunner-Munzel sob 100000 permutações.
2consideradas apenas as turmas Q4-N e Q5-D.

27Em face destas diferenças não foi posśıvel agrupar estas populações de modo a consti-
tuir uma pontuação única. Assim, os tratamentos que seguem deste ponto em diante não
levarão em conta os resultados de HEPA-D.
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Tabela 4.9: Tratamento por curso.

HEPA curso n X x̃ σ2 σ cv g1 valor-p1 TE
A Farmácia 41 0,45 0,42 0,05 0,21 0,47 0,15 0,341 0,07

Qúımica 27 0,52 0,50 0,06 0,25 0,49 0,25
B Farmácia 69 0,42 0,40 0,06 0,24 0,57 0,37 0,775 0,02

Qúımica 30 0,39 0,40 0,03 0,18 0,47 0,00
E Farmácia2 150 0,38 0,33 0,03 0,19 0,49 0,60 <0,001 0,19

Qúımica 75 0,50 0,50 0,03 0,18 0,36 0,18

1obtido pelo teste de Brunner-Munzel sob 100000 permutações.
2corresponde ao passeio aleatório.

Tabela 4.10: Tratamento por semestre.

HEPA semestre n X x̃ σ2 σ cv g1 valor-p1 TE
A ingressantes 50 0,45 0,42 0,05 0,22 0,49 0,13 0,163 0,11

demais semestres 18 0,55 0,50 0,06 0,24 0,44 0,49
B ingressantes 80 0,42 0,40 0,05 0,23 0,55 0,33 0,549 0,05

demais semestres 19 0,38 0,40 0,04 0,19 0,50 0,17

1obtido pelo teste de Brunner-Munzel sob 100000 permutações.

Esta última sequência de dados, reunidos de modo a constituir populações

com maior número de indiv́ıduos, parece sustentar a equivalência dos per-

fis frente aos modelos A, B e E. Ressaltamos que para tais modelos, além

das turmas de alunos ingressantes, foram investigados alunos matriculados

no segundo semestre do curso de Qúımica (Q1-D) e em uma disciplina que

reunia estudantes de vários outros semestres (Q2-D). Mesmo entre estas duas

populações não foram encontradas diferenças estat́ısticas (Tabela 4.10).

4.3 Discriminação e fatores não-cognitivos

Além dos tratamentos efetuados, confrontamos as pontuações obtidas pe-

los alunos ao responderem as questões dos diferentes modelos de HEPA, com

o que seria a pontuação advinda de uma distribuição aleatória. Esta dis-

tribuição foi obtida através da equação de Bernouli 4.6, (SPIEGEL, 1993).
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P (x) =
x∑

t=0

(
t

n

)
ptqn−t

�
 �	4.6

Trata-se de um binomial para n eventos independentes, com probabili-

dade individual p de sucesso e q de falha.

Organizamos os dados em histogramas e em gráficos de distribuição acu-

mulada, conforme pode ser visto na sequência de diagramas das páginas 89 a

93, (Figuras 4.5 à 4.9). Ressaltamos que, para efeitos de comparação, dado

que cada instrumento era composto por diferentes número de questões, os

dados foram organizados em termos da fração de acerto.

Um interessante aspecto a apontar resulta da comparação entre as dis-

tribuições mostradas nas figuras 4.7 e 4.8. De fato, a aproximação da dis-

tribuição de acertos alcançada pelas turmas F5-N, F6-D e F7-N, em direção

à região compreendida pelo passeio aleatório, reforça a hipótese sustentada

pelos dados provenientes da estat́ıstica inferencial, qual seja a de que, nestes

casos, grande parte dos erros cometidos ocorreram pela falta de compromisso

durante a resolução.

Além disso, o poder de discriminar a pontuação alcançada pela população,

daquela oriunda de passeio aleatório, está diretamente ligado ao número de

questões do instrumento. Assim, o aumento do número de questões por

instrumento, bem como o de alternativas por questão, resultam no aumento

da diferenciação entre o real e o aleatório.

Cabe ressaltar que o instrumento ROT, muito embora composto por 4

questões a menos28 do que o HEPA E, foi capaz de promover uma maior

discriminação em relação ao passeio aleatório. Os dados contidos na tabela

4.11 mostram mais claramente esta tendência.

A despeito do efeito do número de alternativas por questão acreditamos

não ser este o único fator e tampouco o mais importante na diferenciação

em relação ao passeio aleatório. Tal diferença poderia ser atribúıda às car-

acteŕısticas constitutivas intŕınsecas ao teste ROT, que levariam a um pro-

cessamento gestáltico. Já os diferentes modelos de HEPA, pasśıveis de um

28Lembramos que este instrumento possui 1 alternativa por questão a mais do que as
outras propostas.
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Figura 4.5: HEPA A. I - distribuição da porcentagem de acertos. II - dis-
tribuições acumuladas.
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Figura 4.6: HEPA B. I - distribuição da porcentagem de acertos. II - dis-
tribuições acumuladas.
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I

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0 0.21 0.42 0.63 0.83 1.00

freq %

fração de acertos

obtido
aleatório
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Figura 4.7: HEPA E - Turmas Q4-N e Q5-D. I - distribuição da porcentagem
de acertos. II - distribuições acumuladas.
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Figura 4.8: HEPA E - Turmas F5-N, F6-D e F7-N. I - distribuição da por-
centagem de acertos. II - distribuições acumuladas.
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Figura 4.9: ROT - I - distribuição da porcentagem de acertos. II - dis-
tribuições acumuladas.
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Tabela 4.11: Sobreposição das distribuições obtidas em relação à do passeio
aleatório.

I1 instrumento % alunos em 98,6% do passeio aleatório faixa de acertos
10 HEPA B 70,7 0 - 0,50
12 HEPA A 63,2 0 - 0,50
24 HEPA E2 38,7 0 - 0,42
24 HEPA E3 65,3 0 - 0,42
20 ROT 11,9 0 - 0,40

1número de questões que compõe o instrumento; 2turmas Q4-N e Q5-D; 3turmas F5-N, F6-D e F7-N.

controle anaĺıtico, estariam mais suscet́ıveis a enganos e a desistência por

parte de quem os resolve.

No anseio de investigar outros posśıveis fatores que influenciariam na

resolução dos testes, foi solicitado aos participantes que se auto-avaliassem

com o aux́ılio de uma escala de Likert em relação ao grau de cansaço, de

concentração e de grau de dificuldade durante a resolução.

As tabelas 4.12 a 4.14 sugerem não haver uma tendência clara em relação

aos fatores não-cognitivos avaliados. Ressaltamos que estes dados contraria-

ram nossas expectativas iniciais, dado que o tempo de resolução aumenta

com o número de questões, o que poderia tornar os fatores não cognitivos

mais significativos nos testes mais longos. No caso da resolução de HEPA E,

por exemplo, era marcante a necessidade de longos peŕıodos de tempo para a

resolução - tipicamente uma hora e ciquenta minutos com a sáıda do primeiro

aluno em torno de cinquenta minutos.29. Porém não foram observadas dife-

renças significativas entre este e outros testes mais curtos.

Muito embora não tenha sido encontrada uma tendência clara, acredita-

mos ser necessária uma investigação mais detalhada quanto a aspectos não

cognitivos, incluindo outros fatores como, por exemplo, a dedicação ao res-

ponder ao teste. Além disso, seria mais adequado o uso de escalas de Likert

contendo o ı́tem não sei ou com valores em número par (DESSELLE, 2005)30.

29Em contrate, HEPA A o tempo máximo de resolução foi em média, 40 minutos.
30Esta autora aponta para o fato de um indiv́ıduo marcar frequentemente o valor central

da escala Likert, o que pode denunciar perfis de comportamentos, como por exemplo, a
intenção de não participar da pesquisa entre outros
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Tabela 4.12: Auto-avaliação em relação ao grau de cansaço ao responder os
instrumentos HEPA†.

I1 HEPA n2 ++ + 0 - - -
9 D 47 0,0 4,3 34,0 36,2 25,5
10 B 15 0,0 20,0 26,7 26,7 20,0
12 A 9 11,1 0,0 11,1 44,4 33,3
24 E3 67 1,5 9,0 22,4 46,3 20,9
24 E4 148 2,7 8,8 18,2 34,5 35,8

† em porcentagem, correspondentes à escala ++ pouco cansado, - - muito cansado;
1número de questões que compõe o instrumento; 2tamanho da população; 3turmas Q4-N e Q5-D;
4turmas F5-N, F6-D e F6-N.

Tabela 4.13: Auto-avaliação em relação ao grau de concentração ao responder
os instrumentos HEPA†.

I1 HEPA n2 ++ + 0 - - -
9 D 47 14,9 17,0 38,3 21,3 8,5
10 B 15 20,0 6,7 33,3 20,0 20,0
12 A 9 44,4 22,2 11,1 22,2 0,0
24 E3 148 7,4 24,3 37,8 18,9 11,5
24 E4 67 19,4 14,9 41,8 23,9 0,0

† em porcentagem, correspondentes à escala ++ muito concentrado, - - pouco concentrado;
1número de questões que compõe o instrumento; 2tamanho da população; 3turmas Q4-N e Q5-D;
4turmas F5-N, F6-D e F6-N.

Tabela 4.14: Auto-avaliação em relação ao grau de dificuldade ao responder
os instrumentos HEPA†.

I1 HEPA n2 ++ + 0 - - -
9 D 47 0,0 4,3 29,8 46,8 19,1
10 B 15 0,0 6,7 40,0 40,0 13,3
12 A 9 0,0 22,2 22,2 22,2 33,3
24 E3 67 0,0 3,0 34,3 41,8 20,9
24 E4 148 0,0 4,7 20,9 35,1 39,2

† em porcentagem, correspondentes à escala ++ fácil, - - dif́ıcil;
1número de questões que compõe o instrumento; 2tamanho da população; 3turmas Q4-N e Q5-D;
4turmas F5-N, F6-D e F6-N.
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4.4 Alunos estudados e habilidade espacial

Passaremos, a seguir, a classificar os alunos investigados conforme perfis

de processamento gestáltico e de processamento anaĺıtico, a fim de fornecer

subśıdios para a análise dos episódios em v́ıdeo.

Neste intuito, utilizaremos o critério proposto por Bodner e Guay (1997),

que consideraram os valores de desvio-padrão como referência. Deste modo,

indiv́ıduos que possúırem uma fração de acertos no valor de pelo menos um

desvio padrão acima ou abaixo da média serão considerados como diferen-

ciados em relação aos demais. A tabelas 4.1531 e 4.16 resumem os critérios

adotados, bem como a classificação resultante. Salientamos que não foram

inclúıdos, nesta classificação, casos em que não foi atingido nem mesmo o

valor inicial correspondente ao passeio aleatório.

Tabela 4.15: Faixas de classificação para os testes de habilidade espacial
estudados.

HEPA I1 x̃ X σ II2 III3

A 68 0,42 0,47 0,23 0,24 - 0,70 0,50
B 99 0,40 0,41 0,22 0,19 - 0,63 0,50
E 75 0,50 0,50 0,18 0,32 - 0,68 0,42

ROT 42 0,67 0,66 0,17 0,49 - 0,83 0,40

I - total de alunos;
II - intervalo correspondente à 68% da população;
III - valor mı́nimo abaixo do qual o valor corresponde à região do passeio aleatório.

31Cabe ressaltar que os valores encontrados para ROT são semelhantes àqueles descritos
por Bodner e Guay (1997).
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Tabela 4.16: Panorama das classificações.

aluno turma Ia Ib IIa IIb aluno turma Ia Ib IIa IIb
A1 F1-N A - 0,42 NA X A30 MC-3 X X
A2 F1-N B - 1,00 + X A31 MC-3 X X
A3 F1-N A - 0,58 0 X A32 MC-4 D - 1,00 NA X
A4 F1-N • A33 MC-4 D - 0,55 NA X
A5 F1-N B - 0,30 NA X A34 MC-4 •
A6 F1-N A - 0,58 0 X A35 MC-4 D - 0,33 NA X
A7 E1-D • A36 MC-4 D - 0,66 NA X
A8 E1-D C - 1,00 NA X A37 MC-4 D - 0,77 NA X
A9 E1-D C - 1,00 NA X A38 MC-5 E - 0,12 NA X
A10 E1-D C - 0,00 NA X A39 MC-5 X X
A11 E1-D C - 0,66 NA X A40 MC-5 E - 0,08 NA X
A12 E1-D C - 0,66 NA X A41 MC-5 E - 0,71 + X
A13 F1-N A - 0,66 0 X A42 MC-5 E - 0,21 NA 0,33 -
A14 F1-N B - 0,40 NA X A43 MC-6 X X
A15 F1-N B - 0,20 NA X A44 MC-6 E - 0,21 NA 0,80 0
A16 E1-D • A45 MC-6 E - 0,58 0 0,75 0
A17 F1-N B - 0,90 + X A46 MC-6 E - 0,50 0 0,60 0
A18 F1-N B - 0,60 0 X A47 MC-6 X 0,70 0
A19 E1-D C - 1,00 NA X A48 MC-6 E - 0,58 0 0,80 0
A20 MC-1 D - 0,22 NA X A49 MC-6 E - 0,42 0 0,60 0
A21 MC-1 D - 0,55 NA X A50 MC-6 E - 0,16 0 0,60 0
A22 MC-1 D - 1,00 NA X A51 MC-6 E - 0,58 0 0,80 0
A23 MC-1 D - 0,77 NA X A52 MC-6 E - 0,25 NA 0,75 0
A24 MC-1 D - 0,44 NA X A53 MC-6 E - 0,66 0 0,85 +
A25 MC-1 D - 0,88 NA X A54 MC-6 E - 0,71 + 0,85 +
A26 MC-2 D - 0,44 NA X A55 MC-6 X 0,65 0
A27 MC-2 D - 0,55 NA X A56 MC-6 E - 0,58 0 0,60 0
A28 MC-3 D - 0,88 NA X A57 MC-6 E - 0,42 0 0,60 0
A29 MC-3 D - 0,55 NA X A58 MC-6 E - 0,71 + 0,60 0

Ia - modelo de HEPA e fração de acertos obtida; Ib - classificação no instrumento HEPA; IIa - fração de
acertos em ROT; IIb - fração de acertos em ROT; NA - não avaliado; + igual ou acima ao valor de
X + σ; - igual ou abaixo ao valor de X − σ; 0 pertencente ao intervalo X ± σ; • - não autorizado; X - não
fez/não participou.
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5
Análise dos episódios registrados em

v́ıdeo

5.1 Problema da Reflexão

5.1.1 Estudo preliminar e hipóteses norteadoras

Conforme já apresentado na seção 3.2 (p. 57), em paralelo à aplicação dos

testes HEPA e ROT, investigamos a ação de alunos perante algumas situa-

ções. No que tange ao Problema da Reflexão, os alunos foram convidados a

construir a imagem especular de uma representação planar. Após a constru-

ção, eles deveriam se posicionar quanto à identidade dos entes representados.

Cabe ressaltar que a proposição desta situação, como foco de investigação,

remonta aos momentos iniciais de nossas atividades de pesquisa. Justamente

da inspeção dos resultados dos instrumentos HEPA A e B para questões que

envolviam operações de reflexão, surgiu o interesse em investigar como os

alunos compreendiam a representação qúımica em seus aspectos semióticos.

Foi, então, identificado um número expressivo de respostas que pareciam

indicar uma resistência à sobreposição de objetos às suas imagens especu-

lares. Assim, alguns alunos declaravam não ser posśıvel sobrepor a estrutura

planar à própria imagem especular. Outros, ainda, designavam as repre-

sentações como ant́ıpodas comparando-as a objetos desprovidos de simetria,

frequentemente mãos. Outros, mais sucintamente, apenas se limitavam a
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declarar a reflexão como uma situação inconceb́ıvel.

A figura 5.1, (p. 100), exemplifica a resposta frequentemente dada nestes

casos.

Especificamente no exemplo dado, classificar imagens especulares como

ant́ıpodas, em relação às figuras geradoras, nos pareceu indicativo de um

posśıvel teorema-em-ação. Como hipótese, tratar-se-ia de um invariante que

supõe a inversão de entes com conseguinte não-equivalência ao serem refleti-

dos em um espelho, b ̸= d. Além disso, muito embora este teorema-em-ação

possa ser válido, a ausência de um procedimento comparativo adicional, exe-

cutado fora do plano do papel, poderia levar a erro, mostrado na questão 18

(Figura 5.1): imagem e objeto são equivalentes, apesar da relação especular,

diferentemente do que inferiu o aluno.

De fato, a atribuição de equivalência às representações separadas pelo

espelho, somente seria posśıvel se ao procedimento comparativo fosse somado

um conhecimento-em-ação adicional: a compreensão de que a comparação

pode ser feita movimentando o objeto representado fora do plano.

Em outros termos, naquele momento, suspeitávamos de que o posśıvel

teorema-em-ação b ̸= d estivesse associado a esquemas caracterizados por

comparações efetuadas unicamente no plano do papel, estando ausentes es-

quemas que permitissem movimentações em três dimensões ligadas à com-

parações em um plano imaginário.

Deste racioćınio decorre que, se o aluno tivesse respondido ao contrário do

que fez, outros posśıveis invariantes poderiam estar associados. Assim, admi-

tir equivalência entre as representações quadrado-planares espelhadas levaria

ao teorema-em-ação estruturalmente análogo b = d. Além disso, neste caso

outros dois invariantes operatórios pertinentes ao modelo cient́ıfico acerca

do conceito de substância poderiam também estar atuando: o conceito-em-

ação de movimentação no espaço tridimensional e também o de identidade.

De fato, em vista do atual paradigma atômico-molecular, é consenso que

as part́ıculas constituintes da matéria - átomos e moléculas - são pasśıveis

de um determinado volume e de orientação no espaço. Como consequência,

admite-se que uma substância enantiomericamente pura seja formada por

entes idênticos não só do ponto de vista constitutivo mas também da relação
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Figura 5.1: Aluno A15, exemplo de respostas em questões do grupo Reflexão
em HEPA B.
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espacial entre eles.

Em face destas hipóteses, e para tentar acessar os invariantes operatórios

envolvidos, foi formulado o Problema da Reflexão na forma como o apresen-

tado na seção 3.2 (Figura 3.3, p. 62).

Esclarecemos que, em consonância com Caballero et al. (2006), acredita-

mos que a identificação de invariantes operatórios não seja uma tarefa trivial.

Os invariantes operatórios são componentes dos esquemas e estes se

aplicam a classes de situações. Seria, então, necessário propor ao

sujeito várias situações de uma mesma classe para tentar perceber

alguma regularidade em suas respostas que pudesse ser identificada

como invariante operatório Caballero et al. (2006, p. 470).

Em função de tal complexidade, os posśıveis invariantes operatórios iden-

tificados no Problema da Reflexão deverão ser observados em outras situa-

ções. Para tanto, escolhemos outros dois problemas, o do Glicol e o do

Cicloalcano, a serem abordados a posteriori.

5.1.2 Análise dos registros efetuados em v́ıdeo

Conforme o exposto na seção 3.2 (p. 64), a análise dos registros em v́ıdeo

foi efetuada visando identificar aspectos conceituais impĺıcitos aos esquemas

exigidos pela ação de sujeitos na situação em questão. Além disso, as carac-

teŕısticas da argumentação, bem como o uso de recursos gestuais foram tam-

bém considerados. Quanto à análise destes últimos, a categorização proposta

por McNeill (1992) (seção 1.5, p. 39) foi uma ferramenta de fundamental im-

portância na análise dado que, frequentemente, os alunos utilizaram gestos

não só como complemento à palavra faltante ao discurso mas também como

um transmissor de significados.

É interessante ressaltar que, muito embora a categorização efetuada por

McNeill (1992) tenha sido enunciada de uma forma generalista, o por ele

compreendido como gesto metafórico abrange situações espećıficas que reme-

tem a diferentes tipos de metáforas1. Um tipo bastante estudado por McNeill

1Os demais tipos de gestos também se referem ao estudo de sujeitos em ação perante
situações espećıficas.
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(1992) e retomado por Mittelberg (2008) consiste na extensão das mãos colo-

cadas frente a frente, dando a idéia de suportar um objeto que seria passado

de um interlocutor a outro durante o discurso. Desta forma, a este gesto, no

lugar de objetos concretos, estariam associadas idéias abstratas ou categorias

de pensamento. Para McNeill (1992) este seria um dos tipos mais comuns

de gestos metafóricos e que, dada a idéia de transferência a ele associada,

constituiria o modelo condutor de gesto metafórico. A figura 5.2 exemplifica

este modelo.

Figura 5.2: Gramática como objeto. Mittelberg (2008), reprodução.

Trata-se do discurso:

“...para você talvez seja um desvio radical sobre o modo normal como

a gramática é aprendida” (MITTELBERG, 2008, p.126).

Mittelberg (2008) aponta para o fato do gesto metafórico estar intima-

mente ligado ao conteúdo semântico da fala. Assim, sem esta conexão, so-

mente pela inspeção da figura 5.2 atribuir-se-ia, quase que exclusivamente,

iconicidade ao gesto. Como efeito, gestos metafóricos são, também, depen-

dentes do contexto cultural.

102



5.1. PROBLEMA DA REFLEXÃO

McNeill (2008, 1992) também aponta para o uso do espaço como trans-

missor de conteúdo semântico. Em uma situação na qual um sujeito foi

convidado a falar sobre uma sequência de um clássico Hitchcock, o espaço

é utilizado para mostrar a idéia de oposição sobre a ambiguidade moral. A

figura 5.3 apresenta os gestos que estariam associados ao seguinte texto:

“há em todos uma moral amb́ıgua

porque supunha-se que eram boas pessoas

mas ela realmente o matou

e ele era uma má pessoa,

mas ele não havia matado ninguém” (MCNEILL, 1992, p. 155).

Figura 5.3: Espaço como metáfora para ambiguidade moral em um clássico
de Hitchcock. McNeill (2008, 1992), reprodução.

O painel (a) mostra o espaço à direita ao qual é atribúıdo à idéia de

boas pessoas, em (b) à esquerda é representada uma oposição ao aludir a um

assassinato, em (c) há um retorno ao centro com a concatenação à idéia de

má pessoa e, finalmente, em (d) novamente à esquerda, o espaço é relacionado

à expressão não havia matado ninguém.

McNeill (2008) e, posteriormente, Nunez (2008) também se dedicaram ao

estudo de gestos associados a metáforas no campo dos conceitos cient́ıficos

da matemática. Foi proposto a professores de matemática, em entrevista no

caso de McNeill e em atuação em sala de aula no caso de Nunez, que se

manifestassem quanto à continuidade de uma função senoidal (Figura 5.4).
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Figura 5.4: Gráfico da função f(x) = sen 1/x como problema. McNeill
(1992), reprodução.

Como fruto destes estudos, foram identificados alguns gestos associadas

à construtos matemáticos - metáforas, portanto, enquanto elaborações pura-

mente mentais. No caso mostrado na figura 5.5a, o gesto relativo ao conceito

de continuidade é um movimento linear das mãos. Já a idéia de função in-

versa é acompanhada de um rápido movimento circular descendente (Figura

5.5b).

Figura 5.5: Gestos metafóricos e conceitos cient́ıficos. McNeill (1992), repro-
dução.

Frequentemente, as argumentações dos alunos, durante o Problema da

Reflexão eram acompanhadas de diversas categorias de recursos gestuais.

Consideramos como metafóricos os gestos que se referiam a entidades ca-

pazes de mobilidade espacial. Estas operações, então, não só envolveriam o

reconhecimento da representação pictórica, mas também de sua libertação do
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plano do papel e, assim, de movimentação livre no espaço. À luz dos preceitos

de Gérard Vergnaud, o uso de gestos metafóricos, associados à representação

qúımica, poderia indicar um importante conceito-em-ação inerente ao modelo

cient́ıfico consensual: a possibilidade de part́ıculas adotarem livre orientação

no espaço2.

A argumentação desenvolvida pelo aluno A3 permite examinar em deta-

lhes o uso deste conceito associado ao gesto.

Figura 5.6: Problema da Reflexão - Aluno A3.

(0:00:01.8)16 P: desenhe o que você veria no espelho...

(0:00:10.6)17 A3: bom... tem que mudar a posição das letras... vou fazer as

letras ao contrário... ((inicia a construção da imagem especular a partir

da esfera mais próxima do espelho... identificando as esferas com as letras

invertidas))

(0:00:22.1)18 P: é posśıvel sobrepor a figura que você desenhou à primeira...

(0:00:53.5)19 A3: não é... eu acho que não...

(0:00:57.6)20 P: explique o seu pensamento...

(0:01:01.3)21 A3: se eu pegar essa molécula ((aponta para a imagem))

e sobrepor sobre aquela ((aponta para o objeto))... as letras vão ficar

contrárias... ((aponta para o eixo horizontal E-A-C))... só essa coluna

aqui ((aponta para o eixo vertical B-A-D))... vai ficar sobreposta... as

outras não... ((aponta para o eixo horizontal E-A-C da imagem)).

(0:01:13.0)22 P: se fossem moléculas... elas seriam a mesma substância?

(0:01:21.1)23 A3: eu acredito que sim... elas seriam a mesma substância...

(0:01:25.6)24 P: por que?

(0:01:29.5)25 A3: eu acho que quando uma molécula está num fluido ela

gira ((movimenta as mãos em sentidos alternados)) e forma a mesma

substância... só seriam diferente... eu acho que elas são as mesmas porque

têm a mesma ligação com o átomo central ((aponta para a esfera A))...

2Em solução ou em fase gasosa.
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(0:01:50.8)26 P: você me falou que as figuras não se sobrepunham...

(0:01:58.4)27 A3: elas não sobrepunham como figuras... mas como molécu-

las... eu acho que elas têm um eixo de rotação e ficam iguais... ((movi-

menta as mãos em sentidos alternados))

(0:02:07.4)28 P: dentro da sacola tem uns modelos... você poderia me ex-

plicar o que você pensou usando os modelos?

(0:02:21.4)29 A3: elas estão mais ou menos assim...

((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as representações

objeto – imagem no quadro))

(0:02:28.8)30 A3: áı quando elas não se sobrepõem ((aproxima os mod-

elos frente a frente sem proceder rotação)) é porque esses eixos aqui

((refere-se ao eixo vertical)) se sobrepõe e os outros não ((refere-se ao

eixo horizontal))... mas se é uma molécula livre no espaço... ela pode

girar e formar o mesmo composto.

Argumentações como as do aluno A3 foram bastante frequentes. É in-

teressante ressaltar que, inicialmente, ele nega a possibilidade das representa-

ções contidas no quadro serem equivalentes, b ̸= d, referindo-se a elas apenas

de um modo demonstrativo em sua justificativa. Contudo, a partir da su-

posição de que as figuras representavam entes moleculares, o estudante passa

a propor livre movimentação no espaço, concomitantemente ao uso das mãos

em rotação (Figura 5.7).

Figura 5.7: Gesto caracteŕıstico da metafora da livre rotação molecular.

A partir de então, A3 compõe seu argumento de um modo mais detalhado:

como figuras não seria posśıvel sobrepor as representações (Turno 27), mas

isto seria posśıvel como moléculas, dada a possibilidade da livre rotação no

espaço (b = d). Finalmente, no último turno, conclui de modo coerente ao

por ele proposto atribuindo à ambas representações uma mesma identidade.
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Na mesma direção, o aluno A27, arguido no primeiro dia de atividades

do minicurso, fundamenta sua justificativa, conforme o exposto a seguir.

Figura 5.8: Problema da Reflexão - Aluno A27.

(0:00:02.0)274 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...

(0:00:19.0)275 A27: ver se é no plano ou no espaço áı é comigo... né...

((inicia a construção da imagem representando as letras em posição direita))

(0:01:16.8)276 P: se eles fossem moléculas seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes...

(0:01:26.9)277 A27: do mesmo composto...

(0:01:27.3)278 P: e por que seriam de um mesmo composto...

(0:01:30.7)279 A27: bom porque aqui eu estou representando... esse eixo

aqui normal... aqui o d e o e... como eu estou olhando no espelho a

molécula estaria assim... então eu iria olhar ela deste jeito... é como

se eu estivesse olhando ela de frente e aqui olhando de costas... é do

mesmo composto... estaria invertido só...

(0:02:01.8)280 P: você pode explicar o que você pensou usando modelos...

(0:02:20.1)281 A27: então eu estaria olhando ela assim... o eixo a... b... o

c... d e o e...

(0:02:31.2)282 A27: áı no espelho então... eu estaria olhando ela assim...

(0:02:38.1)283 A27: o mesmo arranjo só que ela estaria invertida... ou eu

estaria olhando ela de frente... nesse caso... nesse caso eu estaria olhando

ela de costas...

(0:02:48.3)284 A27: eu ia inverter a posição do e que ia ser o amarelo...

aqui ia ficar direito ()

Claramente, à justificativa contida no turno 279, subjaz o conceito-em-

ação de livre movimentação no espaço. Este conceito é acionado, mediante a

inspeção e comparação entre as representações em um plano imaginário, e é

denunciado pela associação de um gesto metafórico com o conteúdo do dis-

curso. Por outro lado, se articula com o conteúdo conceitual da inferência que
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se segue imediatamente: pertenceriam a um mesmo composto (identidade),

uma vez que os entes em questão seriam os mesmos (b = d).

Contrariamente, outro conjunto de alunos, conduziu a argumentação de

modo a concluir que as representações planares, a eles apresentadas, per-

tenceriam a compostos diferentes. Trata-se, por exemplo, do caso dos alunos

A13 e A26.

Figura 5.9: Problema da Reflexão - Aluna A13.

(0:00:04.9)128 P: você poderia desenhar o que você veria neste espelho?

((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera mais próxima

do espelho identificando as esferas com as letras invertidas))

(0:00:52.7)129 P: é posśıvel sobrepor a figura 1 à imagem especular dela?

(0:01:00.4)130 A13: não... se a gente pensar que é uma molécula... eu acho

que não...

(0:01:11.8)131 P: se fossem moléculas de fato... seriam a mesma substância

ou substâncias diferentes?

(0:01:21.4)132 A13: substâncias diferentes...

(0:01:29.1)133 P: e por que seriam diferentes?

(0:01:37.7)134 A13: eu acho que é como a nossa mão... elas são iguais mas

quando a gente tenta sobrepor uma na outra... então... acabam

sendo diferentes... ((movimenta uma mão em direção a outra até sobrepô-

las))

(0:01:50.3)135 P: na sacola há modelos... tente explicar o seu pensamento

usando os modelos.

(0:02:11.1)136 A13: ((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os

sobre as representações objeto – imagem no quadro))

(0:02:28.0)137 P: () é posśıvel sobrepor?

(0:02:31.4)138 A13: não... ((aproxima os modelos frente a frente sem girar))

(0:02:33.5)139 P: são moléculas diferentes?

(0:02:36.6)140 A13:((afirmativa com a cabeça))
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Figura 5.10: Problema da Reflexão - Aluno A26.

(0:00:03.1)262 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...

(0:00:40.9)263 A26: ((inicia a construção da imagem representando as letras

em posição direita))

(0:00:45.6)264 P: seria posśıvel sobrepor a primeira figura à segunda?

(0:00:46.3)265 A26: não...

(0:00:47.7)266 P: e por que não?

(0:00:53.1)267 A26: porque o d ia ficar em cima do e nos dois lados...

pegando assim...

(0:00:56.1)268 P: se eles fossem moléculas seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?

(0:01:03.0)269 A26: compostos diferentes... pela nossa conversa de hoje...

seriam compostos diferentes...

(0:01:08.7)270 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos?

(0:01:09.9)271 A26: a imagem especular... ela seria assim... essa sobreposição

não seria posśıvel...por conta dessa diferença aqui de quando você re-

flete... áı você tem essa imagem que não se sobrepõe... simplesmente

escorregando uma por cima da outra...

(0:02:04.5)272 P: então seriam compostos diferentes...

(0:02:06.5)273 A26: seriam compostos diferentes...arranjos diferentes...

Em ambos os casos é posśıvel inferir o teorema-em-ação b ̸= d. A13,

sem efetuar movimentações fora do plano (Turno 134), confere iconicidade

ao gesto ao aludir à impossibilidade da sobreposição das mãos, como um

paralelo às representações do quadro-negro. Muito embora A26 não faça a

mesma analogia, recorre ao mesmo invariante ao propor que as letras contidas

nas figuras não seriam coincidentes (Turno 267).

Além disso, ambos os estudantes também utilizam o conceito-em-ação

da identidade: uma vez que não é posśıvel fazer coincidir as representações,

seriam, então moléculas pertencentes a substâncias diferentes.

Como demonstrado, invariantes operatórios seriam elementos pasśıveis

109



5.1. PROBLEMA DA REFLEXÃO

de conexão durante a ação do sujeito. Deste modo, dado que teoremas e

conceitos-em-ação, ao lado das regras de ação, seriam os responsáveis por

tornar operatórios os esquemas (VERGNAUD, 2009; MOREIRA, 2002), então

os resultados deles decorrentes também seriam influenciados pelo modo como

estes elementos fundamentais se relacionariam uns aos outros. Assim, nos

dois primeiros casos analisados (alunos A3 e A27), a relação dialética entre

a tŕıade livre movimentação no espaço - equivalência estrutural - identidade

seria o pilar sobre o qual o esquema utilizado pelos alunos repousa. Já, no

caso dos alunos A13 e A27, também parece existir tal diálogo entre os in-

variantes equivalência estrutural3 - identidade, estando ausente o importante

conceito de livre movimentação.

Neste ponto, cabe efetuar uma melhor distinção entre o que seria o

teorema-em-ação da equivalência estrutural, b = d, e o conceito-em-ação

da identidade. Muito embora os casos apresentados sejam caracterizados por

uma estreita proximidade entre estes elementos, há um terceiro grupo no qual

parece haver uma clara distinção entre eles. A argumentação das alunas A29

e A39 exemplifica este fato:

Figura 5.11: Problema da Reflexão - Aluna A29.

(0:00:41.7)298 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você

tinha antes?

(0:00:46.0)299 A29: não...

(0:00:46.5)300 P: e por que não?

(0:00:48.3)301 A29: porque o d ia ficar em cima do e e o e ia ficar em

cima do d caso sobrepusesse este neste...

(0:00:55.7)302 P: se eles fossem moléculas... seriam do mesmo composto ou

de compostos diferentes?

3Conforme já mencionado, as proposições b = d e b ̸= d são equivalentes dado que
envolvem procedimentos idênticos: a comparação e a inferência.
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(0:01:02.6)303 A29: ou seja se seriam moléculas diferentes ou não?

(0:01:04.9)304 P: é...

(0:01:06.7)305 A29: áı a dúvida... eu diria que são moléculas diferentes

porque são enantiômeros e... eles têm...podem até ponto de solubili-

dade igual... mas eles têm atividade diferente por exemplo...

(0:01:24.8)306 P: você pode repetir a sua explicação usando os modelos?

(0:01:29.9)307 A29: posso...

(0:01:48.8)308 P: desprendeu né...

(0:01:54.4)309 A29: tá... levando em conta que o b é o amarelo... o e é o

azul... o c é o branco e o d é cor de rosa... isso não parece que dá para

sobrepor... e se você colocar naquele...

(0:02:16.0)310 A29: o que mede atividade óptica...

(0:02:22.4)311 P: o polaŕımetro...

(0:02:25.0)312 A29: isso... o polaŕımetro... esse ia girar para um lado e

esse para o lado contrário...

(0:02:29.2)313 A29: primeiro porque tudo que é quiral tem atividade óp-

tica... então levando em conta que são compostos diferentes ligados

num carbono... por exemplo... eles obrigatóriamente um tem que girar

para um lado e outro tem que girar para o outro...

A aluna A29, inicialmente, demanda em sua justificativa o teorema-em-

ação b ̸= d ao afirmar que as representações não seriam pasśıveis de so-

breposição (Turno 301). Porém, ao ser questionada sobre se representariam

moléculas da substância, ela revela, explicitamente, que tem dúvidas quanto

a isto (Turno 305). Recorre, então, a conhecimentos prévios sobre diferen-

ças e semelhanças nas propriedades f́ısicas de enantiômeros sem, contudo,

efetuar qualquer conexão com o teorema-em-ação evocado anteriormente. A

ausência de gestos demonstrativos associados às representações contidas no

quadro-negro, durante a explanação, sugere que não há relação entre b ̸= d e

identidade. Com efeito, não é posśıvel para ela, do ponto de vista estrutural,

decidir se tais moléculas pertenceriam à mesma substância ou não. Para con-

cluir, a aluna faz uso de propriedades f́ısicas, que eram elementos estranhos

ao problema apresentado.

A seguir, a argumentação da aluna A39.

(0:00:00.4)383 P: você tem áı uma figura... eu queria que você desenhasse o

que você veria no espelho...

111



5.1. PROBLEMA DA REFLEXÃO

(0:00:18.1)384 A39: essa figura mesmo? ((inicia a construção da imagem

representando as letras em posição invertida))

(0:01:19.2)385 P: muito bem... é posśıvel sobrepor o que você desenhou ao

que você tinha antes?

(0:01:24.1)386 A39: depende de que jeito... de assim...

(0:01:29.2)387 P: como você quiser...

(0:01:31.7)388 A39: sim...

(0:01:37.4)389 P: por que? explica o que você pensou...

(0:01:43.4)390 A39: se a imagem no espelho... na frente né... estiver

para cá... então a imagem vão ser refletida aqui... áı... () seria aqui

assim...

(0:02:00.1)391 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?

(0:02:07.5)392 A39: seriam... depende das prioridades deles... ai... seriam

compostos diferentes...

(0:02:21.0)393 P: explica o que você pensou usando os modelos...

(0:02:28.2)394 A39: ((explora os modelos))

(0:02:44.8)395 A46: a imagem deles é assim... então... é... no espelho

você teria esse aqui... certo... então se você colocasse este assim... eles

seriam iguais... então... mas...((explora os modelos)) você pergunta este

sendo um composto e este outro?

(0:03:21.6)396 P: não sei... a minha é... eles são o mesmo composto ou

compostos diferentes?

(0:03:29.8)397 A39: ah... acredito que eles sejam compostos diferentes...

(0:03:35.1)398 P: e por que?

(0:03:37.6)399 A39: porque esse poderia ter prioridades diferentes deste...

Figura 5.12: Problema da Reflexão - Aluna A39.

A39, por sua vez, não só evoca equivalência entre as representações (b

= d) como também as associa à livre movimentação no espaço mediante o

uso de gesto metafórico (Turno 390). Contudo, quando questionada sobre

se representariam moléculas de uma mesma substância, à semelhança de
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A29, recorre a conhecimentos prévios, neste caso regras de prioridade em

detrimento da análise visual. É interessante observar que ao final (Turnos

397 e 399), A39 conclui que as representações corresponderiam a substâncias

diferentes, em contradição com os variantes operatórios impĺıcitos ao turno

390.

Na mesma direção seguem as argumentações apresentadas por A28 e A52.

Figura 5.13: Problema da Reflexão - Aluna A28.

(0:00:40.2)289 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você

tinha antes?

(0:00:43.7)290 A28: não...

(0:00:44.6)291 P: e por que não?

(0:00:46.2)292 A28: porque não... porque esses dois átomos estão em

locais invertidos...não é sobrepońıvel...

(0:00:53.7)293 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?

(0:01:00.3)294 A28: ah... não... de novo não... eu acho que são moléculas de

um mesmo composto... são formas diferentes de um mesmo composto...

(0:01:13.0)295 P: você poderia repetir a sua explicação usando modelos...

(0:01:16.5)296 A28: adoro isso... então neste caso aqui... a gente pode

pensar como tendo esta representação... então ao se espelhar a re-

presentação ficaria assim e que não são formas sobrepońıveis como dá

para ver na diferenças das cores...

(0:01:39.0)297 A28: é isso... eu não sei o que dizer além disso...

Figura 5.14: Problema da Reflexão - Aluno A52.
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(0:00:40.8)595 P: tá bom... seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao

que você tinha antes?

(0:00:45.7)596 A52: não...

(0:00:47.2)597 P: e por que não?

(0:00:48.8)598 A52: porque essa molécu/ esse átomo é diferente desse...

então não seria o mesmo...

(0:00:55.1)599 P: se eles fossem moléculas... seriam moléculas de um mesmo

composto ou de compostos diferentes?

(0:01:00.6)600 A52: seriam de um mesmo composto...

(0:01:03.5)601 P: tá... você poderia explicar o que você pensou usando

modelos?

(0:01:08.9)602 A52: sim... então este daqui é o a... b... c... d... e...

(0:01:19.8)603 A52: e aqui... o a... o b... o c... o d e o e...

(0:01:27.2)604 A52: então não há sobreposição... são a mesma molécula...

(0:01:30.5)605 P: e porque são a mesma molécula se não há sobreposição?

(0:01:34.5)606 A52: boa pergunta...

(0:01:37.8)607 A52: desse jeito não há sobreposição porque é só espe-

lhado... mas eu acho que são as mesmas moléculas...

A28, muito embora utilize o invariante b ̸= d, no turno 294 conclui con-

traditoriamente, que seriam formas diferentes de um mesmo composto. Da

mesma forma, A52 também não atribui identidade molecular a partir da

análise visual. Quando questionado sobre por que afirmou serem moléculas

de um mesmo composto, muito embora não houvesse sobreposição, não soube

responder (Turnos 605 a 607).

Em face deste cenário, acreditamos que os posśıveis invariantes operató-

rios apresentados guardariam uma relação dialética entre si e, também, que

a qualidade destas relações caracterizaria diferentes tipos de esquemas.

Adotando esta linha de pensamento, um primeiro tipo, em que os alunos

A3 e A27 estariam inseridos, corresponderia à associação entre os invariantes

movimentação fora do plano (M), equivalência (b = d) (E) e identidade (I)

- MEI. Já os alunos A26 e A13 pertenceriam a um segundo tipo caracteri-

zado pela associação entre o teorema-em-ação da equivalência (E), formulado

em sua forma negativa, (b ̸= d), e a identidade (I) sem, contudo, aludir à

movimentação fora do plano - esquema EI.

Embora levando a resultados qualitativamente diferentes, estes dois tipos
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de esquemas teriam em comum procedimentos de comparação e de inferência:

por um lado o teorema-em-ação da equivalência supõe uma comparação da

qual não pode ser dissociado, por outro, ao conceito-em-ação identidade está

filiada uma inferência a partir da análise visual.

Para os últimos quatro casos apresentados (A28, A29, A9 e A52), os

alunos utilizariam um esquema em que há o invariante movimentação fora

do palno, mas sem que a idéia de identidade se associe ao teorema-em-

ação da equivalência. Como efeito, são produzidas conclusões contraditórias,

frequentemente derivados de conhecimentos que não remetem à análise visual

- esquema ME.

Conforme o panorama de coleta de dados (Tabela A.1, apêndice A, p.

166), participaram, do Problema da Reflexão, cinquenta e quatro alunos. Os

dezenove primeiros não participaram dos minicursos oferecidos. Eram alunos

matriculados em disciplinas introdutórias de Qúımica Orgânica dos cursos de

Farmácia e de Engenharia, em um momento em que ainda não haviam sido

introduzidos conceitos de estereoisomeria.

Diferentemente, os alunos de A20 em diante, responderam ao Problema

da Reflexão em um dos dias de oferecimento dos minicursos. Optamos por

esta estratégia experimental, partindo do prinćıpio que a participação destes

alunos nas atividades propostas poderia levar a um amadurecimento, influ-

enciando, então, a demanda por esquemas bem como sua argumentação.

A tabela 5.1 (p. 116) reúne informações, aluno a aluno, sobre como a

coleta de dados ocorreu em função dos dias de oferecimento dos minicursos

ou das disciplinas de Qúımica Orgânica.

Na tentativa de controlar fatores exógenos, optamos por analisar um con-

junto de trinta e nove alunos - composto pelos não-participantes dos mini-

cursos e pelos que responderam ao Problema da Reflexão no primeiro dia de

atividades4.

Estes aparecem categorizados em relação aos tipos de esquemas identifi-

cados, conforme o exposto na tabela 5.2 (p. 116).

4Partimos do prinćıpio que a influência dos conteúdos abordados neste primeiro dia,
sobre o campo de conceitos estereoqúımicos, não é nula mas pouco expressiva. A aluna A1
foi exclúıda da análise, uma vez que na ocasião da tomada de dados não foram dirigidas
a ela todas as perguntas que compunham a situação.
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Tabela 5.1: Organização da tomada de dados referente ao Problema da Re-
flexão.

aluno I† I II III aluno I† I II III
A1 - A19 X A40 X
A20 X A41 X
A21 X A42 X
A22 X A43 X
A23 X A44 X
A24 X A45 X
A25 X A46 X
A26 X A47 X
A27 X A48 X
A28 X A49 X
A29 X A50 X
A30 X A51 X
A31 X A52 X
A32 X A53 X
A33 X A54 X
A35 X A55 X
A36 X A56 X
A37 X A57 X
A38 X A58 X
A39 X

I† - não participantes dos minicursos; I, II e III - tomada de dados realizadas nos 1o. 2o. e 3o. dias de
oferecimento do minicurso, respectivamente.

Tabela 5.2: Classificação em relação aos esquemas identificados.

aluno MEI EI ME aluno MEI EI ME aluno MEI EI ME
A1† A18 X A47 X
A2 X A19 X A48 X
A3 X A26 X A49 X
A5 X A27 X A50 X
A6 X A28 X A51 X
A8 X A29 X A52 X
A9 X A32 X A53 X
A10 X A33 X A54 X
A11 X A38 X A55 X
A12 X A39 X A56 X
A13 X A43 X A57 X
A14 X A44 X A58 X
A15 X A45 X
A17 X A46 X

†aluna não classificada.
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A sequência de figuras mostradas a seguir foi produzida a partir de recur-

sos dispońıveis no programa Transana (FASSNACHT; WOODS, 2008) (Figuras

5.15 a 5.20, pp. 118 - 123). Nelas é mostrado, por dimensão analisada, o

panorama das categorizações efetuadas5. A inspeção destes dados, assim or-

ganizados, permite inferir algumas semelhanças e distinções entre os tipos

de esquemas por nós identificados. Tanto MEI quanto EI são caracterizados

pela identidade molecular como conceito-em-ação impĺıcito, porém somente

em MEI este está ligado à movimentações fora do plano via gesto metafórico.

Cabe observar também que, de fato, não parece haver diferenças significati-

vas entre alunos não-participantes dos minicursos e os que responderam ao

Problema da Reflexão durante o primeiro dia de atividades.

5Os diagramas contendo as categorizações em detalhes para o Problema da Reflexão
para todos os alunos, estão dispońıveis no apêndice C, p. 170.
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F
ig
u
ra

5.
19
:
E
sq
u
em

a
M
E
em

fu
n
çã
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5.2 O papel da habilidade espacial

O exposto na seção anterior suscita algumas reflexões. Se, de fato, os

elementos impĺıcitos ao esquema MEI são invariantes operatórios e estes es-

tão ligados a teoremas e conceitos próprios do modelo cient́ıfico, então seria

esperado um bom desempenho dos alunos deste grupo frente a situações do

campo conceitual da estereoqúımica.

A fim de investigar esta hipótese, inspecionamos as respostas dadas pelos

alunos não-participantes dos minicursos ao Problema do Cicloalcano (descrito

na seção 3.2, p. 61), matriculados em disciplinas introdutórias de Qúımica

Orgânica do cursos de Farmácia e de Engenharia. A esta questão, os alunos

responderam individualmente, por escrito, sem qualquer intervenção externa.

Figura 5.21: Resposta esperada para o Problema dos Cicloalcanos.

Esperava-se que os alunos representassem corretamente os estereoisôme-

ros do 1,3-dimetilciclopentano, conforme o mostrado na figura 5.21. Deve-

riam, também, perceber que, em virtude de um plano de simetria existente

em a (estereoisômero meso), não existe enantiômero para este estereoisô-

mero. Embora, não tenhamos entrevistado estes alunos, a justificativa por

escrito, bem como o modo da construção das representações moleculares, foi

capaz de fornecer algumas informações preliminares. Deste modo, traçamos

um panorama preliminar, conforme mostrado nas tabelas 5.3 e 5.4.

A maior parte dos alunos, os quais corretamente encontraram três este-

reoisômeros para o ciclopentano dimetilado, demandaram os invariantes ope-

ratórios MEI quando da ocasião do Problema da Reflexão. Se por um lado

este fato corrobora a nossa hipótese inicial, por outro, não se pode deixar

de observar que o número de alunos que cometeram algum tipo de engano

ao resolver a questão é superior aos dos que a responderam corretamente,
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Tabela 5.3: Problema do Cicloalcano: distribuição de acertos em grupo de
alunos matriculados regularmente em disciplinas introdutórias de Qúımica
Orgânica.

aluno I II aluno I II
A2 X A12 X
A3 X A13 X
A5 X A14 X
A6 X A15 X
A8 X A17 X
A9 X A18 X
A10 X A19 X
A11 X

I - resposta correta (3 estereoisômeros representados adequadamente);
II - respostas incorretas.

Tabela 5.4: Problema do cicloalcano: acertos em função dos esquemas rela-
tivos ao Problema da reflexão.

esquema I II
MEI (9) 4 5
EI (5) 1 4
ME (1) 0 1

I - resposta correta (3 estereoisômeros representados adequadamente);
II - respostas incorretas.

incluindo alunos que utilizaram o esquema MEI.

Em busca dos fatores que poderiam ter contribúıdo para a construção

deste cenário, passaremos a apresentar alguns exemplos da produção escrita

destes alunos.

A inspeção dos conteúdos das figuras 5.22 a 5.24 revela algumas semelhan-

ças muito embora tenham sido produzidos por alunos de diferentes catego-

rias. De fato, tanto A3 quanto A13 utilizaram o algoritmo relativo ao número

máximo de estereoisômeros descrito em termos do número de centros este-

reogênicos, como meio de prever a quantidade de representações moleculares.

Além disso, em alusão à existência de uma estrutura molecular meso, ambos

concluem existir apenas três estereoisômeros. No entanto, duas representa-

ções do estereoisômero meso consideradas, sendo que A13, explicitamente, as

classifica como pertencentes a enantiômeros.
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Figura 5.22: Representante MEI - aluno A3.

Figura 5.23: Representante EI - aluna A13.

126



5.2. O PAPEL DA HABILIDADE ESPACIAL

Figura 5.24: Representante ME - Aluno A19.
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A19, por sua vez, utiliza um algoritmo gráfico para a construção de re-

presentações especulares, quatro estruturas. O uso destes dois tipos de algo-

ritmos foram bastante recorrentes nas respostas dadas pelos alunos conforme

pode ser verificado no conjunto completo de respostas dispońıvel no apêndice

H (p. 220).

Esclarecemos que, de acordo com o panorama de coleta de dados traçado

no apêndice A (p. 166), os participantes com minicursos também resolveram

o Problema do Cicloalcano. Porém, nesta análise inicial, não foram con-

siderados dado que o conteúdo das respostas poderia ser influenciado pela

mediação dos demais participantes.

Estes exemplos trazem à baila algumas considerações sobre a natureza

das situações propostas. A3, bem como os demais representantes de MEI

que conclúıram equivocadamente quanto ao Problema do Cicloalcano pare-

ceram não demonstrar o uso dos invariantes movimentação e equivalência,

anteriormente utilizados. Em seu lugar, utilizaram esquemas algoŕıtmicos

eficientes, mas não eficazes (VERGNAUD, 1990).

Logo, a questão que se coloca é se, de fato, os alunos participantes desta

pesquisa percebem o Problema da Reflexão e o Problema do Cicloalcano como

pertencentes à uma mesma classe de situações. Se não há esta percepção, é

esperado que não utilizem os mesmos invariantes para resolver uma e outra

questões6.

Outra questão a ser investigada refere-se ao papel da habilidade espacial

em situações que envolvam estereoqúımica. Conforme já exposto na seção 2.2

(p. 52), poder-se-ia supor que este é um fator fundamental para a resolução

desse tipo de tarefa. Contudo, uma inspeção preliminar sobre a produção

dos alunos A2 e A17 (Figuras 5.25 e 5.26) parece apontar em outra direção.

Os alunos A2 e A12 demonstraram desempenho superior no instrumento

HEPA B em relação à indiv́ıduos do próprio grupo7, o que parece indicar que

a habilidade espacial não contribui isolada e exclusivamente para a resolução

das situações propostas.

No intuito de aprofundar esta discussão, analisaremos os 5 alunos partici-

6Retomaremos esta discussão em nossa próxima seção.
7Frações de acerto: 1,00 para A2 e 0,90 para A17 ambos em HEPA B.
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Figura 5.25: Representante MEI - Aluna A2.

Figura 5.26: Representante EI - Aluno A17.
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pantes dos minicursos que resolveram os problemas do glicol e do cicloalcano,

e que tiveram desempenho diferenciado nos instrumentos HEPA E e/ou ROT.

À semelhança de A2 e A17, para o aluno A41 há somente informações rela-

tivas ao processamento anaĺıtico8. As figuras 5.27 e 5.28 mostram o panorama

tanto da argumentação quanto da produção escrita desse aluno, especifica-

mente para o Problema do Glicol.

Figura 5.27: Problema do Glicol - Aluno A41.

Figura 5.28: Produção escrita - Problema do Glicol, aluno A41.

Conforme pode ser verificado a partir da ı́ntegra da transcrição (Apêndice

E, p. 208), neste episódio o aluno opta pelo uso das regras de Cahn, Ingold

80,71 foi a fração de acerto alcançada por este aluno em HEPA E (+ em relação ao
grupo).
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e Prelog como meio de encontrar o número de estereoisômeros para o glicol

em questão. Em um dado momento, houve uma intervenção para fazê-lo

explicitar, em maiores detalhes, o processo pelo qual teria constrúıdo as re-

presentações. Havia, naquele momento, a suspeita de que o aluno estaria

fazendo uso do algoritmo da construção de objetos especulares.

(0:02:19.0)755 P: e áı você fez o espelho dele...

(0:02:21.1)756 A41: áı eu fiz o espelho dele e a mesma coisa com o de baixo...

( ) a diferença é que neste daqui ((refere-se à primeira estrutura)) eu

inverti o hidrogênio com a hidroxila... pra fazer o de baixo e aqui eu

passei o hidrogênio para trás...

Posteriormente, no intuito de investigar se A41 teria operado mediante

movimentações e comparações que envolvessem as representações molecu-

lares como um todo, foi sugerida, durante a negociação, esta possibilidade,

prontamente negada por ele.

(0:04:16.7)767 P: ah entendi...não sei se está claro pra vocês que girou isso...

vamos voltar no seu aqui... empresta... você me corrija se eu entendi

errado... ele tinha essa e dáı ele pegou essa ligação aqui e girou ela...

(0:04:42.8)768 A41: não... na verdade eu imaginei que na ligação de cima...

na molécula de cima... eu imaginei que se o OH estiver no lugar

do hidrogênio... e o hidrogênio no lugar do OH... eu pensei nessa

inversão... então o hidrogênio ficaria voltado para frente... e a

hidroxila para trás... como aquela regra da configuração absoluta manda

colocar o hidrogênio para trás... eu girei a molécula... pra conseguir

colocar ele para trás...

É interessante observar que há, no turno 768, gestos metafóricos que

aludem a movimentações fora da plano. Tais gestos, contudo, não estariam

associados ao teorema-em-ação da equivalência, como ocorria no Problema da

Reflexão. De fato, a ausência de procedimentos comparativos caracteriza este

episódio. Assim, quando revelou-se que não havia 4 estereoisômeros do glicol,

A41 mostrou-se confuso. Situação semelhante foi encontrada por ocasião

da resolução do Problema do Cicloalcano (Figura 5.30). Neste episódio os

elementos já discutidos se mantém. Além disso, A41 chega classificar as

representações, por ele denominadas B e C, como sendo representações de

enantiômeros.
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Figura 5.29: Problema do Cicloalcano, aluno A41.

Figura 5.30: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluno A41.

(0:00:02.7)848 A41: () eu coloquei que o a é enantiômero do d e o b do

c... e os diastereisômeros que eu coloquei... seriam o a com o b e com

o c e o d com o b e com o c...

(0:00:36.8)849 P: eu vi que você colocou dois... depois três e depois quatro...

você foi mudando de idéia áı?

(0:00:43.4)850 A41: é... eu fui mudando... eu comecei com dois... depois

eu fui com três e parei em quatro...

(0:00:48.8)851 P: entendi...

(0:00:56.3)852 P: todo mundo achou quatro... mas eu tenho que comunicar

uma coisa: não são quatro...

A ausência da metáfora da movimentação fora do plano associada à idéia

de equivalência é uma caracteŕıstica comum aos dois episódios envolvendo o

aluno A41. A comparação com a resolução do Problema da Reflexão, para o

mesmo aluno (Figura 5.31), permite algumas reflexões.

Enquanto pertencente ao grupo de alunos que demandaram o esquema

EI, parece compreender a representação qúımica apenas em seus aspectos pic-
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Figura 5.31: Problema da Reflexão - Aluno A41 (Esquema EI).

tóricos, além disso, apresenta invariantes operatórios aparentemente ausentes

quando da resolução de problemas de natureza estereoqúımica. De fato,

dentre os elementos que diferem o Problema da Reflexão das demais situa-

ções tange o fato da pergunta que leva à idéia da identidade molecular e da

equivalência não estar presente nos problemas do glicol e dos cicloalcanos.

Como efeito, a mediação teria um papel fundamental na interação esquema-

situação.

A análise da produção escrita de A42 permite acessar elementos comple-

mentares à discussão. Trata-se de uma aluna cuja componente gestáltica foi

avaliada como abaixo da média perante o próprio grupo9.

Figura 5.32: Problema do Glicol, aluna A42.

(0:00:18.7)782 A42: eu vi que esse carbono e esse eram carbonos quirais...

e... então... eu coloquei esse e fui tentando... primeiro esse pra frente e

depois eu coloquei o outro pra frente...

É interessante observar que, embora A41 e A42 tenham diferentes perfis

de habilidade, estes alunos chegaram a respostas semelhantes. Além disso,

as justificativas apresentadas também não só valorizam o aspecto algoŕıt-

mico, neste caso a permutação das orientações de grupos no espaço (Turno

782), como se caracterizam pela ausência quase que completa de invariantes

operatórios utilizados no Problema da Reflexão10. Cenário semelhante foi

9Fração de acertos em ROT: 0,33. A habilidade espacial, via percepção anaĺıtica, não
foi avaliada devido à baixa pontuação, 0,21.

10Pertencente ao grupo ME
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Figura 5.33: Produção escrita - Problema do Glicol, aluna A42.

encontrado quando da ocasião da resolução do Problema do Cicloalcano,

conforme as figuras 5.34 e 5.35.

Figura 5.34: Problema do Cicloalcano, aluna A42.

(0:00:30.8)859 A42: só que 1 e 2 são são enantiômeros... se eu inverter essa

molécula para lá ((refere-se à segunda estrutura))... eles seriam espelhos

porque os Hs estão aqui na frente e do outro estão para trás...

Cabe ressaltar que, conforme o exposto no turno 859, houve a tentativa

de efetuar comparações via movimentação fora do plano. Contudo, equivo-

cadamente, A42 classifica as duas representações meso como sendo de enan-

tiômeros.

A convergência qualitativa dos resultados a que chegaram os alunos A41 e

A42, portadores de diferentes perfis, permite algumas reflexões preliminares

sobre o papel da habilidade espacial na resolução de situações de cunho es-

tereoqúımico.

Não se trata de negar por completo a participação desta componente,

entretanto, o sucesso neste campo conceitual tangeria também o processo de

resolução sendo este subordinado ao conteúdo conceitual evocado durante a

interação esquema-situação.
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Figura 5.35: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluna A42.

O uso de teoremas e de conceitos-em-ação relativos ao modelo consen-

sualmente aceito sobre a representação molecular, em substituição a métodos

algoŕıtmicos, é mostrado na argumentação de A5311.

(0:00:00.9)788 A53: () tá... eu numerei lá 1... 2... 3 e 4... áı eu pensei

assim... esse primeiro que está áı em cima... é... vai ser RS áı eu pensei

assim... se virar... se nós invertessemos a molécula... chegaŕıamos no

(2S...3R)...

(0:00:28.6)789 A53: eu achei três estereoisômeros...

(0:00:31.2)790 A53: porque na minha posição girar essa molécula assim...

11Frações de acerto e enquadramento em relação a HEPA E e a ROT: 0,66 - desempenho
dentro da média quanto ao processamento anaĺıtico e 0,85 - desempenho superior para o
processamento gestáltico.
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Figura 5.36: Problema do Glicol, aluno A53.

girar assim de 180 graus... sem () ligação... dá a mesma coisa...

(0:00:39.7)791 A53: mas por divergências... eu até me convenci um pouco...

áı eu fiquei meio confuso...

(0:00:44.6)792 A53: áı na próxima molécula... que seria (2S...3S)... é...

também a mesma coisa se nós invertêssemos ela... porque é que dá

no mesmo... porque os dois carbonos têm os mesmos quatro grupos

ligantes... dois carbonos se ligam ao OH... o H... () e o resto lá... então

eu acho que não tem nenhuma diferença...

(0:01:04.0)793 A53: e áı já que tem muita divergência nisso eu falei que este

daqui está certo... ou não está.. agora eu não sei qual é que está certo...

(0:01:12.3)794 P: você começou a ficar em dúvida... olhando o dos outros...

(0:01:15.9)795 A53: é eu fiquei em dúvida... porque até eu me convenci que

são três... mas eu acho que são dois...

(0:01:21.9)796 A53: ()

(0:01:25.2)797 A53: não dá pra uma molécula ser igual a outra e um este-

reoisômero não ser igual ao outro...

Neste ponto, devemos lembrar que tanto o Problema do Glicol como o do

Cicloalcano foram apresentados durante o último dia de atividades dos mini-

cursos. Além disso, muito embora a resolução tenha se dado individualmente,

todos os alunos presenciaram a argumentação uns dos outros. Logo, não se

pode descartar posśıveis efeitos de mediação intŕınsecos à dinâmica adotada

em sala de aula. De fato, não raro, os alunos efetuavam comparações das

próprias propostas com as dos demais, experimentando possibilidades diante

das divergências, em um processo de cont́ınua negociação. Contudo, mesmo

diante destas influências, nos momentos em que eram convidados a dar de-

talhes sobre o caminho que conduziu à sua proposição escrita, as diferenças

individuais se tornavam mais evidentes. A53 é um exemplo um exemplo

t́ıpico deste processo, como passaremos a discutir.
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Figura 5.37: Produção escrita - Problema do Glicol, aluno A53.
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No turno 791, explicita, claramente, que havia divergências em seu grupo

quanto ao número de estereoisômeros para o diol em questão. Logo em

seguida (Turno 792), A53 desenvolve a argumentação efetuando comparações

mediante movimentações moleculares, também evidentes no turno anterior

(790). Além disso, durante o processo anaĺıtico, são evidentemente utilizados

os invariantes operatórios identidade e equivalência.

Cabe, contudo, ressaltar alguns aspectos sobre A53. Muito embora dando

a resposta correta ao problema, por influência do respondido pelos demais

componentes do grupo, parece ainda não plenamente convencido da própria

conclusão. Além disso, A53, quando avaliado no problema da Reflexão, uti-

lizou tipicamente o esquema EI. Como consequência, o uso do conceito-em-

ação da movimentação fora do plano, associado ao uso de gestos metafóri-

cos, poderia resultar da influência tanto das sequências de ensino anteriores,

quanto da mediação pelo grupo. Cenário semelhante foi encontrado em re-

lação ao Problema do Cicloalcano (Figuras 5.38 e 5.39).

Figura 5.38: Problema do Cicloalcano, aluno A53.

(0:01:02.0)876 A53: áı eu pensei assim não dá de alguma maneira chegar

nesse é... a

(0:01:11.7)877 A53: eles são enantiômeros porque não dá pra você chegar

nesse a partir desse só... girando... fazendo alguma coisa como uma

troca...

(0:01:18.7)878 A53: e se inverter esse daqui... assim mesmo ficaria uma

outra coisa... então...

(0:01:22.7)879 P: ou seja... não dá de jeito nenhum...

(0:01:25.6)880 A53: é... não...()

(0:01:28.5)881 A53: áı o b () (1S...3R) e (1R...3S) aqui um é o outro por

que eu peguei o carbono 1 que é esse aqui de baixo... porque esse aqui de

cima seria (1R...3S)...

(0:01:39.6)882 A53: e aqui eu falei que esse meso era enantiômero desse

outro meso...

138



5.2. O PAPEL DA HABILIDADE ESPACIAL

(0:01:46.6)883 A53: porque é...

(0:01:48.8)884 A53: eu acho que me confundi...

(0:01:55.8)885 A53: e esse diasteoisômero desses dois aqui...

(0:02:00.4)886 A53: eu achei a mesma coisa...

O excerto acima, como já dito, guarda semelhanças conceituais em relação

ao apresentado por A53 para o Problema do Glicol. No entanto, este episódio

traz um elemento importante relativo a conceituação do estereoisômero meso

e da inexistência de enantiômeros para moléculas simétricas. Neste sentido

a exposição oral sobre o como e o porquê levaria o aluno a uma tomada de

consciência sobre os próprios caminhos. Seria este o momento da associação

do conceito-em-ação da identidade a este tipo estereoisômero (Turnos 882 a

884).

O aluno A54, único representante por nós identificado como capaz de

operar via habilidade espacial tanto, pelo controle anaĺıtico quanto gestáltico,

acima da média em relação ao próprio grupo12, também chegou a resultados

qualitativamente idênticos aos de A53 (Figuras 5.40 e 5.41, p. 141).

Contudo, a análise das transcrições em que este aluno explicita suas expli-

cações (Figuras 5.42 e 5.43, p. 142), parece ser pobre em termos conceituais.

Cabe aqui algumas reflexões sobre o processo de tomada de dados. A54 fez

parte da turma mais numerosa dentre todas para as quais os minicursos foram

oferecidos. Como resultado, sobretudo no último dia de atividades, em que

os alunos deveriam cumprir dois ciclos de exposição e de integração de idéias,

havia uma preocupação do grupo em manter as discussões dentro do tempo

previsto. Assim, percebe-se que A54 apenas comunica seus resultados, sem

detalhar os processos pelos quais chegou a eles.

(0:00:00.6)798 A54: eu achei três...

(0:00:14.8)799 A54: esse primeiro aqui foi pegando o próprio planar e colo-

cando os H em perspectiva...

(0:00:22.6)800 A54: áı depois mudando a posição deles... colocando um

para frente e o outro para trás... o (2R...3S)...

(0:00:29.2)801 A54: dáı alterando... a posição deles... deu (2S...3S)... mas

pra achar essas estruturas eu rotei pra achar ()...

12Frações de acerto: HEPA E 0,71 (+) e ROT, 0,85 (+).
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Figura 5.39: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluno A53.
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Figura 5.40: Produção escrita - Problema do Glicol, aluno A54.

Figura 5.41: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluno A54.
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Figura 5.42: Problema do Glicol, aluno A54.

Figura 5.43: Problema do Cicloalcano, aluno A54.

(0:00:00.9)887 A54: primeiro eu coloquei as imagens no plano...

(0:00:18.4)888 A54: dáı tem plano de simetria no meio...

(0:00:25.0)889 A54: áı depois eu inverti e fiz a imagem especular um do

outro...

(0:00:27.9)890 A54: esses dois são... os enantiômeros...

(0:00:35.1)891 A54: esse aqui é o meso...

(0:00:37.0)892 A54: áı a configuração () meso... como esse é o meso ele é

o diastereoisômero dos outros dois...

Finalmente os dados obtidos para A5813 serão comparados aos de A41.

Assim como A41, A58 é diferenciado em termos de percepção anaĺıtica. Con-

tudo utiliza invariantes operatórios que valorizam procedimentos de compara-

ção e inferência ligados à movimentação fora do plano, à equivalência e à

identidade, o que não ocorre com A41. O episódio descrito a seguir se refere

a A58, em dois momentos e ilustra os invariantes por ele utilizados. Inicial-

mente expõe o modo como chegou a três estereoisômeros para o glicol em

questão. Durante a explanação, mostra, na transparência por ele produzida,

as representações à esquerda (Figura 5.46, p. 146 ).

Figura 5.44: Problema do Glicol, aluno A58 (Parte I).

13Frações de acerto: HEPA E 0,71 (+) e ROT, 0,60 dentro da média para o grupo.
Esquema MEI em relação ao Problema da Reflexão.
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(0:00:00.4)802 A58: ((inaud́ıvel... aponta a estrutura desenhada na transparên-

cia))

(0:00:19.4)803 A?: ((vozes de diversos alunos))

(0:00:28.0)804 A58: aqui eu só joguei de novo para baixo... eu não sei

se pode desenhar assim... mas eu fiz isso só pra manter o mesmo... pra

você ver aqui assim ((rotaciona a transparência projetada))

(0:00:47.3)805 A58: áı... () aqui é o 1... aqui é o 2... aqui é o 3... áı rodando

nesse sentido... áı como é carbono 2... 2R... sentido horário...

(0:01:00.1)806 A58: e aqui... aqui seria o 1 o 2 e o 3... áı visto de costas...

rodaria no sentido horário também... dáı então... 3R... porque se

colocasse o hidrogênio como padrão ficaria... seria sentido S... mas foi

colocado ao contrário... é sentido R...

(0:01:22.0)807 A58: áı no segundo eu fiz... é... a mesma coisa... se o

hidrogênio fosse 1... e que aqui fosse hidrogênio e fosse 3... seria

sentido R... como o principal é o OH que está lá atrás... e aqui...

é... mesma coisa... aqui seria... prioridade 1... 2 e 3... áı sentido

anti-horário... então 3S...

(0:01:50.5)808 A58: áı o último que eu não sei se ficaria igual ao outro...

mas... áı eu criei o 2R... que seria a permuta daqui... e eu criei o 3S

que é o mesmo que está aqui... então eu peguei essa parte e essa parte...

(0:02:07.2)809 P: ah... tá você foi repetindo e mudando a outra... foi isso?

(0:02:10.2)810 A58: isso... áı eu acho que assim... se eu visse este daqui de

trás... e colocasse assim ((vira a transparência sobre o retropojetor))

(0:02:17.7)811 A58: o H estaria para trás.. à direita... ((vira a transparên-

cia sobre o retropojetor... retornando à posição inicial))

(0:02:23.3)812 A58: à direita?

(0:02:24.9)813 A58: não... isso...

(0:02:28.2)814 A58: o OH ficaria atrás à direita e ficaria igual à esse...

(0:02:33.7)815 A58: só que o... H também ficaria atrás à esquerda...

((vira a transparência sobre o retropojetor))

(0:02:49.5)816 A58: áı seria diferente porque aqui tem o H na frente seria

o... como chama?

(0:02:56.5)817 A58: seria diferente... porque aqui o H estaria para trás

e viria para frente... esse terceiro seria diferente dos outros dois e

conseguiria ter um... ele viraria de um jeito diferente também...

(0:03:13.2)818 A58: áı porque... prioridade 1... 2 e 3... então sentido

horário... 2R... e aqui o h... 1... é... prioridade 2 e 3... rodaria no

sentido anti-horário... 3S...

(0:03:25.3)819 A58: e eu acho que é diferente dos outros...
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(0:03:29.5)820 P: então você achou que 3 estereoisômeros?

(0:03:33.1)821 A58: se eu fizesse o 2S... 3S... áı eu acho que ficaria igual a

um desses dois...

Neste longo trecho transcrito, é posśıvel identificar dois momentos dis-

tintos. Nos turnos anteriores a 808, A58 utiliza as regras de Cahn, Ingold e

Prelog, na tentativa de atribuir identidade molecular às representações. A

partir do turno 808 na dúvida se haveria repetido estereoisômeros, passa a

investigar movimentações fora do plano, bem como a efetuar comparações e

inferências.

Ao final da exposição, ainda, não plenamente convencido de sua própria

argumentação, A58 retorna a seu lugar, enquanto os demais começam a

apresentar as próprias produções. Em um dado momento, contudo, este

aluno retoma a discussão sobre a existência de apenas três estereoisômeros

para o glicol. Passa, então, a apresentar outras três estruturas por ele pro-

duzidas durante este intervalo de tempo (representações à direita, Figura

5.46, p. 146).

Figura 5.45: Problema do Glicol, aluno A58 (Parte II).

(0:00:01.2)823 A58: eu refiz os...

(0:00:03.4)824 A?: de novo?

(0:00:05.4)825 A58: cadê... cadê?

(0:00:10.8)826 A58: eu fiz agora como se eu... é olhando a molécula de

trás... essa... pra mim... seria igual a essa... isso ela de costas... é... o

que era da direita vai virar da esquerda... e o que era da esquerda

vai virar da direita... e o que estava na frente vai para trás e o que

estava para trás vai para frente...

(0:00:28.7)827 A58: esse de cá é isso... () se você olhar essa molécula de trás

o que está na direita... você olhando... daqui vai ficar para a esquerda e

a ordem do que está para frente e para trás também inverte...
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(0:00:44.8)828 A58: áı essa... é diferente dessas duas... essa do de trás

também é diferente dessas duas... e essa que seria essa vista de trás

é diferente dessas duas...

(0:00:55.2)829 P: então quantos estereoisômeros... você/?

(0:00:56.9)830 A58: três..

(0:00:58.9)831 P: três... e o que você tinha conclúıdo antes?

(0:01:04.0)832 P: e o que você tinha conclúıdo?

(0:01:04.7)833 A58: três...

Neste segundo episódio, A58 deixa evidente os invariantes por ele uti-

lizados. Efetua movimentações e atribui identidade reforçando a conclusão

anterior. Contudo, durante a resolução do Problema do Cicloalcano a mesma

certeza parece não se repetir. Muito embora A58 não tenha dado detalhes

sobre os caminhos por ele percorridos neste último episódio, claramente de-

monstra dúvidas quanto ao número correto de estereoisômeros (Figura 5.47

p. 147).

(0:00:04.3)893 A58: áı eu fiz o diastereoisômero dele que é esse... áı eu

fiz o enantiômero dele e o enantiômero dele... eu achei quatro...((gestos

demonstrativos))

(0:00:13.6)894 A58: só que áı eu estou achando que um deles é igual ao

outro... e... não vão ser quatro... mas até então eu cheguei em quatro...

e não tô conseguindo...

Acreditamos que estes exemplos apontam para a necessidade de um olhar

cŕıtico sobre o papel da habilidade de operar mentalmente entes no espaço

tridimensional, na resolução de situações que requerem o conhecimento es-

tereoqúımico. De fato, a existência de traços latentes desenvolvidos como a

percepção anaĺıtica ou a gestáltica parece não garantir sucesso. Somariam-se

a estes os conteúdos impĺıcitos aos esquemas, cuja importância seria funda-

mental durante este processo.

Entretanto, o papel da habilidade não pode ser totalmente relegado ao

segundo plano. A seguir, apresentaremos uma sequência referente à resolução

do Problema do Glicol onde os alunos A36 e A37 interagem entre si. Muito

embora não tenha sido posśıvel obter informações psicométricas em relação

a eles, em face da argumentação de A37, acreditamos ser esta uma aluna

com baixa habilidade espacial. Trata-se de uma aluna que, muito embora
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Figura 5.46: Produção escrita - Problema do Glicol, aluno A58.
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Figura 5.47: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluno A58.
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utilize invariantes operatórios já apresentados, parece ter dificuldades em

concluir quanto ao número correto de estereoisômeros para o diol solicitado.

A sequência se inicia com a exposição do aluno A36.

Figura 5.48: Problema do Glicol, aluno A36.

(0:00:01.1)725 A36: bom eu fiquei em dúvida...

(0:00:03.0)726 P: não... mas... não tem problema...

(0:00:11.5)727 A36: bom... eu achei a resposta de quatro enantiômeros...

porque tem aquela regra do 2 elevado ao número de estereocentros... né...

como n é igual a 2... então o número de isômeros é igual a 4... então...

eu desenhei os enantiômeros...

(0:00:36.3)728 A36: quando eu fiz arbitrariamente essa a e dei o nome

dela... eu fiz todas as combinações posśıveis e fui...

(0:00:47.9)729 A36: eu tenho um pouco de dificuldade com aquelas regras

de se inverte um grupo... muda a configuração...

(0:00:56.1)730 A36: então... eu sempre passo para a forma de cunha e

dou a nomenclatura e... se inverteu... eu já não inverto mais...

(0:01:04.0)731 A36: foi isso o que eu fiz na a... passei para a forma de

cunha... achei que esse carbono que eu nomeei como dois era o R... e

que o carbono que eu nomeei como 3... desculpa... o carbono que nomeei

como 2 era o S e o 3 era o R...

Neste primeiro excerto, A36 (Esquema MEI para o episódio da Reflexão)

expõe haver, sob seu ponto de vista, quatro estereoisômeros para o diol pro-

posto, muito embora demonstre não estar plenamente convencido de que sua

conclusão é correta. Opta, então, pelo emprego do algoritmo 2n, seguido da

construção de todas as combinações posśıveis para cada centro estereogênico.

A partir deste momento a discussão passa a focalizar apenas as representações

do estereoisômero meso (Figura 5.49, p. 150).

(0:01:21.4)732 A36: a discussão vai ficar nesse par aqui... nesse primeiro

par de cima... porque o de baixo tudo bem...
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(0:01:32.9)733 A36: mas eu não consigo enxergar uma forma de sobrepor

esses dois desenhos...

(0:01:42.8)734 P: qual desenho você diz...

(0:01:45.4)735 A36: é... este daqui... eu fiquei pensando agora como eu

poderia sobrepor e eu não vi como... porque...

(0:01:58.1)736 A36: vai... você tem o OH para cima nos dois casos... para

a moléula da direita sobrepor na da esquerda eu vou ter que inverter

((gesto metafórico))... deixa eu pensar se eu girar ((gesto metafórico))...

(0:02:12.4)737 A36: não... olha... se eu inverter o OH vai ficar para baixo e

na outra vai ficar para cima... por mais que eu gire... não vou conseguir

sobrepor... e se eu não consigo sobrepor... não é a mesma molécula...

(0:02:25.9)738 P: então são 4 estereoisômeros...

(0:02:28.7)739 A36: isso...

Neste segundo excerto, A36 tenta, sem sucesso, efetuar comparações via

movimentações fora do plano, ao mesmo tempo em que tenta atribuir iden-

tidade às projeções de Fischer por ele produzidas. Diante da impossibilidade

de equivalência entre as representações, A36 conclui haver 4 estereoisômeros.

Em seguida, entra em cena a aluna A37 (Esquema MEI para o episódio da

Reflexão), que passa a expor a própria produção. Assim como A36, também

conclui pela existência de quatro estereoisômeros, muito embora fique em

dúvida sobre a ocorrência da representação meso.

(0:00:01.0)902 A37: eu também encontrei quatro... só que eu vi simetria

também nesse par... que é o 2R...3S... e dáı eu fiquei um pouco em

dúvida... se isso vai influenciar em alguma coisa... mas pelo que eu vi...

o 2R...3R e o 2S...3S está igual ao dele... e o 2R...3S e o 2S...3R

também estão igual... mas eu consigo enxergar que elas são diferentes...

mas que também têm esse plano de simetria...

(0:00:37.9)903 P: mas enfim... são quatro estereoisômeros...

(0:00:43.4)904 A37: sim... não... então a minha dúvida seria nesses dois...

se eu posso chamar de estereoisômero porque... sim... chamo de estereo-

isômero... mas acho que eles não vão ter atividade óptica...mas eles tem

um plano de simetria...

Diferentemente de A36, esta aluna optou por representar os estereoisô-

meros através de linhas cheias e tracejadas. Muito embora reconheça se-

melhanças entre a própria produção e a do colega, algo, parece não estar

de acordo. Acreditamos que efetuar comparações entre as representações da
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Figura 5.49: Produção escrita - Problema do Glicol, aluno A36.
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Figura 5.50: Problema do Glicol, aluna A37.

Figura 5.51: Produção escrita - Problema do Glicol, aluna A37.

figura 5.51 (p. 151), via movimentação fora do plano é uma tarefa que requer

algum grau de habilidade em operar entes mentalmente no espaço. Contudo,

a questão que se coloca é se A37 recorreu a um esquema caracterizado por

livre movimentação e equivalência, já que sua, a breve explanação fornece

poucos elementos que permitam inferir, com maior acuidade, o conteúdo

conceitual.

Um posśıvel indicador, entretanto, aparece ao final do turno 902, em

que A37 revela enxergar que as estruturas são diferentes mas que também

possuem plano de simetria.

Dando continuidade à série de explanações, A36 retorna à cena. Repenti-

namente parece encontrar uma nova resposta ao problema em questão.
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Figura 5.52: Problema do Glicol, aluno A36 (interação com a aluna A37).

(0:01:09.4)906 A36: achei...

(0:01:10.7)907 P: calma... áı... você... o que você está pensando?

(0:01:13.9)908 A36: se eu girar ela... ((gesto metafórico)) é que eu pensei

em inverter ela assim ((gesto metafórico))... mas se eu girar... como

se fosse uma bandeja dá certo ((gesto metafórico))... dáı esses dois são

sobrepońıveis... eles são a mesma molécula

(0:01:29.3)909 A37: mas tem que considerar o que está para cima...

(0:01:31.4)910 A36: mas dá certo... por que o H... olha pra minha

mão... ((gesto metafórico))... posso colocar ali...

(0:01:38.5)911 P: pode...

(0:01:40.7)912 A37: eu acho que não... quer dizer... () nos desenhos um

está para cima e o outro está para baixo...

(0:01:52.0)913 A36: aqui os dois OH estão para cima... certo... então

vamos focar só nessa ligação aqui... HO-C-H... H para cima... c no plano

e OH para cima... se você pegar essa segunda representação e chegar

num... como se você... sei lá... ((gesto metafórico))

(0:02:21.6)914 A37: girar ela assim...

(0:02:22.6)915 A36: não girar ela assim... ((gesto metafórico))

(0:02:23.7)916 A37: é... sim...

(0:02:27.1)917 A36: o OH de baixo... deste daqui vai coincidir com este

OH de cima... porque está tudo para cima...

(0:02:32.9)918 A35: ()

(0:02:36.0)919 A36: o...

(0:02:38.9)920 A37: ()

(0:02:41.4)921 A36: () a molécula se você girar tanto faz...

(0:02:46.4)922 A37: na dele eu vi... eu não consigo fazer na minha...

(0:02:49.4)923 A36: posso tirar...

(0:02:49.8)924 P: pode... e o que levou você a mudar de idéia?

(0:02:53.9)925 A36: ah... eu não sei... eu olhei pra ele e enxerguei agora...

eu fiquei tentando fazer as rotações... mas acho que sempre eu
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primeiro tentava virar ela assim ((gesto metafórico))... deixa tentar virar

ela pra ver se dá certo ((gesto metafórico))

Neste trecho A36 deixa claro que não só efetuou movimentações livres

mas também explorou novos modos de efetuá-las. A37 chega a concordar

com ele, mas revela não conseguir fazer o mesmo nas representações por ela

produzidas (Turno 922).

A mesma situação parece se repetir quando da resolução do Problema do

Cicloalcano,

Figura 5.53: Problema do Cicloalcano A37.

(0:00:03.8)835 A37: essas duas... né... essas duas que é a cis... era entre

essas duas... né... ((indica as de cima)) que são os enantiômeros...

porque eu não estava conseguindo girar da maneira certa... e na minha

cabeça estava dando que era sobrepońıvel... mas o que eu fiquei pensando

foi o seguinte... é que se esta aqui tem atividade óptica... tem que ter

uma molécula que tem atividade óptica contrária... áı eu me embananei...

(0:00:42.7)836 A37: áı quando eu desenhei assim eu não consegui fazer

aquilo que eu estava fazendo... de encaixar uma na outra...() áı eu fiquei

confusa...

(0:00:56.5)837 P: peráı você está em dúvida sobre se são dois ou três este-

reoisômeros... é isso...

(0:00:59.7)838 A37: é... porque é assim... a certeza pra falar que são três...

é que se esta daqui tem atividade óptica... tem uma que tem atividade

óptica contrária...

(0:01:09.3)839 P: então... mas você colocou o enanti/ a sua dúvida é se

aquela...

(0:01:13.0)840 A37: é porque se esta daqui for enantiômera dessa... áı está

correto o racioćınio... da atividade óptica...

(0:01:20.0)841 P: ué... e não é?

(0:01:21.4)842 A37: então o problema é que estava encaixando...

Os exemplos apresentados até o momento indicam uma relação de com-

promisso entre a habilidade espacial e os conteúdos conceituais, durante a

153



5.2. O PAPEL DA HABILIDADE ESPACIAL

Figura 5.54: Produção escrita - Problema do Cicloalcano A37.

resolução de problemas no campo da estereoqúımica. Neste sentido, a ausên-

cia de um ou de outro elemento poderia conduzir à eqúıvocos.
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5.3 Reflexão e conceituação

Pretendemos nesta seção aprofundar o papel da reflexão na conceituação

no campo da estereoqúımica. Conforme o exposto na seção 5.2, de fato,

parece não haver regularidade dos invariantes operatórios aluno a aluno14.

Cabe ressaltar, contudo, que fatos como este não invalidariam a proposta

de movimentação fora do plano, de equivalência e de identidade serem in-

variantes nas situações por nós investigadas. Antes, a metacognição teria

papel fundamental durante a atividade do sujeito, dado que seria este o ele-

mento modulador da interação esquema-situação. No intuito de aprofundar

esta discussão, selecionamos, dentre os episódios registrados em v́ıdeo, o que

claramente os alunos não só interagiam entre si, mas também que refletiam

sobre os próprios argumentos. Neste episódio, questionava-se o número de es-

tereoisômeros para o diol e para o ciclocalcano propostos, e o foco da atenção

estará voltado para os caminhos adotados por cada indiv́ıduo, à procura da

solução.

Inicialmente A24 (Esquema EI no Problema da Reflexão) expõe como

teria chegado à resposta de quatro estereoisômeros para o Problema do Glicol.

Figura 5.55: Problema do Glicol, aluna A24.

(0:00:00.5)722 P: no item b você também achou quatro moléculas...

(0:00:05.1)723 A24: é a mesma coisa... eu fiz os dois quirais e áı... cada um

com um hidrogênio... () quando os dois hidrogênios estão para frente do

plano... todos para trás... um para frente e outro para trás...

(0:00:20.1)724 P: está bom, e vocês...

Nesta breve passagem, muito embora A24 não tenha dado detalhes que

permitiam uma análise detalhada dos conteúdos conceituais, deixa claro ter

14A53, por exemplo (p. 136), quando do Problema da Reflexão demandou tipicamente
um esquema do tipo EI, porém, durante a resolução das demais situações, outros tipos de
invariantes operatórios foram evocados.
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efetuado combinações de grupos no espaço. Cabe destacar, também, que

momentos antes esta aluna havia revelado, em sala, ter dúvidas sobre a forma

correta de se representar a geometria tetraédrica. De fato, a produção escrita

denuncia este fato (Figura 5.56).

Figura 5.56: Produção escrita - Problema do Glicol, aluna A24.

Em seguida, no decorrer do mesmo episódio, A25 passa a expor.

Figura 5.57: Problema do Glicol, aluna A25.

(0:00:36.0)896 A25: já na segunda ela também ia ter dois centros estereo-

gênicos... só que como eu achei um plano de simetria... eu não consegui
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deduzir quatro estereoisômeros... eu achei só dois... se eu fosse consi-

derar () ambos os carbonos quirais o O seria o primeiro... depois o

carbono ao lado... 3 e o 4... considerando que esse hidrogênio estivesse

para trás... esse giraria nesse sentido... e o oposto seria no sentido

anti-horário porque seria o inverso do outro... bom eu acho... ()

(0:01:28.4)897 P: vamos fazer uma rodada com cada um mostrando o seu e

áı depois a gente discute um pouco melhor esse segundo caso áı... parece

que tem duas respostas diferentes... né... ela achou quatro possibilidades

e você duas...

(0:01:49.4)898 A24: mas pensando... acho que ela tem razão...

(0:01:52.6)899 A24: acho mais certo pensar dessa maneira do que a maneira

como pensei...

(0:01:58.1)900 A24: não tinha pensado...

Figura 5.58: Produção escrita - Problema do Glicol, aluna A25.
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Neste excerto, A25 (Esquema MEI para o episódio da Reflexão) relata

como teria conclúıdo haver 2 estereoisômeros. Muito embora o argumento

focalize o diol em sua representação planar (Figura 5.58), a fala desta aluna

traz um importante elemento: a existência de simetria estrutural. A24, por

sua vez, explicitamente declara não ter pensado como A25, admitindo, en-

tão, a coerência do argumento de sua interlocutora. Quase ao mesmo tempo,

A21 (EI, à semelhança de A24), em concordância com A25, enriquece a ar-

gumentação, ao aludir à movimentação molecular e à equivalência, conforme

o trecho transcrito a seguir:

Figura 5.59: Problema do Glicol, aluna A21.

(0:02:00.5)901 A21: se fosse... tipo, igual... é, dois hidrogênios para frente

e... ou dois hidrogênios para trás e dois OH para frente... áı se você so-

brepor essa molécula ficaria igual... porque de qualquer jeito eles ficariam

para frente porque elas são simétricas...

É interessante observar que, não só as conclusões de A21 e A25 são se-

melhantes, mas também que a produção escrita destas duas alunas guardam

aspectos em comum. As diferenças somente são evidenciadas quando se com-

param das argumentações: enquanto A21 faz alusão à livre movimentação e

à equivalência, A25 faz uso de um algoritmo.

Embora este seja um episódio onde a reflexão pareça ocorrer de uma

forma ainda incipiente, acreditamos que em momentos como este é que se

dá a tomada de consciência e a conceituação. Ao compartilharem diferentes

pontos de vista, os alunos têm a oportunidade confrontar a própria argumen-

tação com a do outro. A reboque deste processo, viriam, então, os invariantes

impĺıcitos aos diferentes esquemas utilizados pelos indiv́ıduos.

Em face desta proposição, se faz necessário analisar a resolução apresen-

tada por estas alunas para o Problema do Cicloalcano. Cabe lembrar que
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5.3. REFLEXÃO E CONCEITUAÇÃO

Figura 5.60: Produção escrita - Problema do Glicol, aluna A21.

estas alunas participaram do primeiro minicurso, no qual não foi investi-

gada a metacognição para este episódio. Deste modo dispomos somente das

produções escritas para A24 e A2515, sem detalhes relativos ao processo de

resolução.

Embora as produções escritas, apresentadas nas figuras 5.61 (p. 160) e

5.62 (p. 161), permitam somente uma análise preliminar, parecem indicar a

correta identificação quanto ao estereoisômero meso, o que revela que houve

progresso, talvez devido pelas discussões geradas pelo Problema do Glicol.

Muita embora acreditemos ser este um exemplo que demonstre a im-

portância da reflexão sobre a conceituação, certamente, uma análise mais de-

talhada se faz necessária, não só sobre este fator como também sobre outros

que poderiam estar diretamente associados a este processo. Neste sentido,

caberia investigar o papel da tomada de consciência perante às semelhanças

e diferenças entre diferentes situações. É provável que os invariantes opera-

tórios seriam utilizados com alguma regularidade se o sujeito reconhecesse

situações diferentes como pertinentes a uma mesma classe.

O corolário desta proposição poderia, então, ser formulado da seguinte

forma: a não regularidade dos invariantes operatórios perante diferentes si-

15A21 não respondeu à este problema.
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Figura 5.61: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluna A24.

tuações não se deve a não se constitúırem como tal, mas sim pela falta de

consciência das semelhanças entre as situações.

Além disso, ainda não conhecemos em profundidade o papel da mediação

e sua relação com de conceitos e teoremas-em-ação, o que nos impede de

formular um panorama mais completo, envolvendo todos estes elementos.
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Figura 5.62: Produção escrita - Problema do Cicloalcano, aluna A25.
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6
Considerações finais

O presente trabalho teve, como cerne, o estudo do campo dos conceitos

estereoqúımicos, sob a luz da Teoria dos Campos Conceituais proposta por

Gérard Vergnaud. Neste sentido, a investigação foi conduzida com vistas

a identificar os invariantes operatórios empregados por sujeitos ao enfrentar

situações que envolvam a representação qúımica.

Como resultado, foram propostos os invariantes operatórios, identidade

estrutural (I), equivalência (E) e livre movimentação no espaço (M) como ele-

mentos conceituais pasśıveis de associação durante a ação do sujeito. Esta

associação, então, constituiria três esquemas distintos, ME, MEI e EI, res-

ponsáveis por diferenças significativas nas conclusões chegadas pelos alunos

em pelo menos um dos episódios estudos1.

Do ponto de vista teórico, Caballero et al. (2006), baseados em pressu-

postos formulados por Vergnaud (1990), sugerem haver regularidade quanto

ao uso de invariantes operatórios no caso de situações pertencentes a uma

mesma classe.

Nossos resultados, entretanto, trazem novos elementos a esta proposição.

Se, por um lado, a ação do sujeito sobre uma determinada situação é caracte-

rizada pelo uso de determinados conteúdos conceituais, por outro, tais ações

estariam subordinadas aos processos de Tomada de Consciência. Deste modo,

somente seria posśıvel utilizar um mesmo conjunto de invariantes operató-

rios, frente à situações conceitualmente análogas, no caso do protagonista

1No caso, o Problema da Reflexão.
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da ação perceber as posśıveis diferenças e, principalmente, as semelhanças

existentes entre elas.

Muito embora esta pareça ser uma conclusão incipiente, acreditamos ser

de fundamental importância. Tal posicionamento, destaca-se, não somente

pelo respaldo nos achados experimentais2, mas também quando comparado

a referenciais teóricos. Nesta direção, Vergnaud (2008, 2003a), assim como

Piaget (1978a) e Vigotski (2001) propõem não ser posśıvel conceituar sem

algum grau de consciência sobre uma determinada situação.

No entanto, se por um lado Vergnaud propõe que os esquemas utilizados

pelo sujeito frente a uma situação têm o papel de regular o pensamento por

detrás da ação e de organizar o agir consciente (VERGNAUD, 2003b apud

BRONCKART, 2007, p. 133), não diz qual seria o elemento responsável pela

conexão entre diferentes situações.

Outra questão relevante diz respeito ao papel da habilidade espacial na

resolução de problemas estereoqúımicos. Conforme já abordado em nossa

introdução, p. 52, diversos autores têm se dedicado a demonstrar a relação

entre esta habilidade e o desempenho em conteúdos de Qúımica (BODNER;

GUAY, 1997; KALI; ORION, 1996; LARUSSA et al., 1987; PRIBYL; BODNER,

1987; MCMILLEN; BODNER, 1986; LEAN; CLEMENTS, 1981) e a desenvolver

ferramentas direcionadas a seu desenvolvimento (URHAHNE et al., 2009; WU;

SHAH, 2004; WU et al., 2001).

Mediante o cruzamento de dados psicométricos3 com a análise dos regis-

tros efetuados em v́ıdeo, encontramos que a habilidade espacial não figura

como único nem, tampouco, principal fator envolvido ao sucesso na resolução

de problemas estereoqúımicos.

Assim, o desempenho neste campo conceitual estaria ligado ao compro-

misso desta habilidade com a associação adequada dos invariantes operató-

rios. Além disso, a reflexão seria o elemento responsável pela tomada de

consciência e, por conseguinte, a conceituação.

Nesta linha de racioćınio, refletir durante a ação e sobre a ação seriam

2Quando confrontados os diferentes episódios, que envolviam a conceituação do este-
reoisômero meso, nem todos os alunos empregaram regularmente os mesmos invariantes
operatórios e os mesmos tipos de esquemas.

3Processamentos anaĺıtico e gestáltico.
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ações que promoveriam a consciência sobre os próprios caminhos e argumen-

tos e os dos outros4.

Esta abordagem abre caminhos para investigações futuras que permitam

aprofundar, dentro dos preceitos da Teoria dos Campos Conceituais, qual

seria o papel da mediação em relação ao desenvolvimento de esquemas e à

transitividade dos invariantes operatórios.

Ressaltamos que, em face do enfoque experimental por nós adotado,

o qual valorizou entrevistas cĺınicas, tal intento não pode ser alcançado,

constituindo-se, portanto, como foco de uma pesquisa futura.

4É interessante observar a necessidade sentida pelo aluno A36 de retornar à discussão
trazendo novos elementos, no caso, as possibilidades de comparação entre as representações
qúımicas (p. 152).
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A
Panorama da coleta de dados

Tabela A.1: Atividades desenvolvidas em relação às turmas

turmas disciplinas a b c d
F1-N QFL 0341 - Qúımica Orgânica I 1/2005 1 74 I∗ III† / A B
Q1-D QFL 2143 - Qúımica dos Elementos 2/2005 2 42 A B C
E1-D QFL 2308 - Prinćıpios de Qúımica Orgânica 2/2005 2 52 I⋆ III† / C
F2-N QFL 0137 - Qúımica Geral 1/2007 1 20 A B C
Q2-D QFL 2349 - Reatividade de compostos orgânicos 1/2007 esp‡ 20 A B C
Q3-D QFL 2142 - Fund. da Qúımica - Transformações 1/2007 1 31 A B C
F3-D QFL 0341 - Qúımica Orgânica I 1/2007 1 69 A B C D
F4-N QFL 0341 - Qúımica Orgânica I 1/2007 1 24 D
Q4-N QFL 3100 - Introd. à estrutura da matéria 1/2008 1 26 E
F5-N QFL 0137 - Qúımica Geral 1 2008 2 71 E
F6-D QFL 0137 - Qúımica Geral 1/2008 3 48 E
F7-N QFL 0341 - Qúımica Orgânica I 1/2009 6 68 E
Q5-D QFL 2142 - Fund. da Qúımica - Transformações 1/2009 7 57 E, ROT
MC-1 1/2007 6 I III / D
MC-2 1/2007 2 I II III / D
MC-3 1/2007 3 I II III / D
MC-4 1/2007 6 I II III / D
MC-5 1/2008 5 I II III / E
MC-6 1/2009 16 I II III / E

Legenda: turmas: F, Farmácia e Bioqúımica; Q, Qúımica; E, engenharia; MC - minicurso; N, peŕıodo
noturno; D, peŕıodo diurno; as numerações apenas distinguem entrem turmas de mesmos peŕıodo e
cursos; a - semestre/ano da coleta de dados; b - semestre da componente curricular; c - número de alunos
participantes; d - atividades realizadas/modelo do instrumento para avaliação da habilidade visuespacial;
I - problema da reflexão; II - problema do glicol; III - problema do cicloalcano; † - problema do
cicloalcano registrado apenas em papel; ‡ - oferecimento em caráter especial; ∗ - destes 8 participaram do
problema da reflexão e foram registrados em v́ıdeo; ⋆ - destes 11 participaram do problema da reflexão e
foram registrados em v́ıdeo.
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Tabela A.2: Atividades desenvolvidas em relação aos alunos

aluno turma perfil I II III IV
A1 F1-N ingressante - ⊕ A + X +*
A2 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A3 F1-N ingressante - ⊕ A + X +*
A4 F1-N N.A.
A5 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A6 F1-N ingressante - ⊕ A + X +*
A7 E1-D N.A.
A8 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A9 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A10 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A11 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A12 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A13 F1-N ingressante - ⊕ A + X +*
A14 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A15 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A16 E1-D N.A.
A17 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A18 F1-N ingressante - ⊕ B + X +*
A19 E1-D 4o semestre - ⊕ C + X +*
A20 MC-1 (F-N) ingressante - ⊕ D + + +*
A21 MC-1 (Q-D) ingressante - • D + + X
A22 MC-1 (F-D) ingressante - ⊕ D + X +*
A23 MC-1 (F-D) ingressante - ⊕ D + X +*
A24 MC-1 (Q-N) 3o semestre - ◃▹ D + + +*
A25 MC-1 (Q-D) ingressante - • D + + +*
A26 MC-2 (Q-N) 3o semestre - ◃▹ D + + +
A27 MC-2 (Q-D) 3o semestre - • D + + +
A28 MC-3 (Q-D) 7o semestre - ◃▹ D + + +
A29 MC-3 (Q-N) 3o semestre - ◃▹ D + + +
A30 MC-3 (Q-D) 5o semestre - ◃▹ X + + +
A31 MC-3 (Q-D) 5o semestre - ◃▹* X + + +
A32 MC-4 (Q-D) 8o semestre - ◃▹ D + + +
A33 MC-4 (Q-N) 3o semestre - ◃▹ D + + +
A34 MC-4 N.A.
A35 MC-4 (Q-N) 10o semestre - ◃▹ D + + +
A36 MC-4 (Q-D) 5o semestre - ◃▹* D + + +
A37 MC-4 (Q-D) 5o semestre - ◃▹* D + + +
A38 MC-5 (Q-N) ingressante - • E + + +
A39 MC-5 (Q-N) ingressante - • X + X X
A40 MC-5 (Q-N) ingressante - • E + + +
A41 MC-5 (Q-N) ingressante - • E + + +
A42 MC-5 (Q-N) ingressante - • E, ROT + + +
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aluno turma perfil I II III IV
A43 MC-6 (Q-D) ingressante - • X + X X
A44 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A45 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A46 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A47 MC-6 (Q-D) ingressante - • X + X X
A48 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A49 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A50 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A51 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A52 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A53 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A54 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A55 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A56 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A57 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +
A58 MC-6 (Q-D) ingressante - • E, ROT + + +

I - modelo do instrumento para avaliação da habilidade visuespacial; II - problema da reflexão; III -
problema do glicol; IV - problema do cicloalcano; N.A. - uso da produção escrita e da imagem não
autorizados; X - não fez/não oferecido; + - registro efetuado por escrito e em v́ıdeo; +* - registro
efetuado por escrito; ⊕ - disciplina introdutória de Qúımica Orgânica em curso (semanas finais); • - não
cursou nenhuma disciplina de Qúımica Orgânica; ◃▹ - disciplina introdutória de Qúımica Orgânica já
conclúıda com aprovação; ◃▹* - disciplina introdutória de Qúımica Orgânica já conclúıda com reprovação.
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B
Convenções adotadas nas transcrições

Tabela B.1: Convenções adotadas no processo de transcrição (PRETI, 1997)

ocorrências sinais exemplos
Incompreensão de palavras ou seg-
mentos

( ) do ńıvel de renda...( )

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o
gravador)

Truncamento (havendo homografia,
usa-se acento indicativo da tônica
e/ou timbre)

/ e comé/ e reinicia

Entoação enfática maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda
Prolongamento de vogal e con-
soante (como s, r)

:: podendo aumen-
tar para :::: ou mais

ao emprestarem os... éh::: ...o dinheiro

Silabação - por motivo tran-sa-ção
Interrogação ? eo Banco... Central... certo?
Qualquer pausa ... são três motivos... ou três razões... que

fazem com que se retenha moeda... existe
uma... retenção

Comentários descritivos do tran-
scritor

((minúsculas)) ((tossiu))

Indicação de que a fala foi tomada
ou interrompida em determinado
ponto. Não no seu ińıcio, por ex-
emplo.

(...) (...) nós vimos que existem...
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C
Categorização para o Problema da

Reflexão

Figura C.1: Esquema MEI - não participantes dos minicursos.
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Figura C.2: Esquema MEI - não participantes dos minicursos (cont.).
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Figura C.3: Esquema MEI - participantes dos minicursos.
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Figura C.4: Esquema MEI - participantes dos minicursos.

Figura C.5: Esquema EI - não participantes dos minicursos.
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Figura C.6: Esquema EI - participantes dos minicursos.
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Figura C.7: Esquema EI - participantes dos minicursos (cont.).

175



Figura C.8: Esquema EI - participantes dos minicursos (cont.).

Figura C.9: Esquema ME - não participantes dos minicursos.
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Figura C.10: Esquema ME - participantes dos minicursos.
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D
Íntegra das transcrições: problema da

reflexão

A2

1 P: desenhe para mim o que você veria no espelho...
2 A2: tá... posso errar né? ((Inicia a construção da imagem especu-

lar a partir da esfera mais próxima do espelho... identificando as
esferas com letras direitas))

3 P: é posśıvel sobrepor as duas imagens?
4 A2: é...
5 P: explique o seu pensamento...
6 A2: se você girar dá pra sobrepor... bom é o que eu acho...

né...((movimenta da imagem para o objeto (metafórico)))
7 P: se fossem moléculas... seriam a mesma substância?
8 A2: eu acho que sim....
9 P: por que?
10 A2: () espacialmente seriam os mesmos. é só girar... assim...
11 P: dentro daquela sacola tem uns modelos... você poderia mostrar

com eles?
12 A2: este seria este aqui... ((posiciona o modelo sobre o objeto.))
13 A2: e este... ((posiciona o modelo sobre a imagem.))
((observa a posição relativa dos modelos))
14 A2: ah... seria assim... retornando ao quadro...
((Segurando um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as repre-

sentações ))
15 A2: áı se eu virar...

A3

16 P: desenhe o que você veria no espelho...
17 A3: bom... tem que mudar a posição das letras... vou fazer as

letras ao contrário... ((inicia a construção da imagem especular a
partir da esfera mais próxima do espelho... identificando as esferas
com as letras invertidas))
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18 P: é posśıvel sobrepor a figura que você desenhou à primeira...
19 A3: não é... eu acho que não...
20 P: explique o seu pensamento...
21 A3: se eu pegar essa molécula ((aponta para a imagem)) e so-

brepor sobre aquela ((aponta para o objeto))... as letras vão
ficar contrárias... ((aponta para o eixo horizontal E-A-C))... só
essa coluna aqui ((aponta para o eixo vertical B-A-D))... vai ficar
sobreposta... as outras não... ((aponta para o eixo horizontal
E-A-C da imagem)).

22 P: se fossem moléculas... elas seriam a mesma substância?
23 A3: eu acredito que sim... elas seriam a mesma substância...
24 P: por que?
25 A3: eu acho que quando uma molécula está num fluido ela gira

((movimenta as mãos em sentidos alternados)) e forma a mesma
substância... só seriam diferente... eu acho que elas são as mesmas
porque têm a mesma ligação com o átomo central ((aponta para
a esfera A))...

26 P: você me falou que as figuras não se sobrepunham...
27 A3: elas não sobrepunham como figuras... mas como molécu-

las... eu acho que elas têm um eixo de rotação e ficam iguais...
((movimenta as mãos em sentidos alternados))

28 P: dentro da sacola tem uns modelos... você poderia me explicar
o que você pensou usando os modelos?

29 A3: elas estão mais ou menos assim...
((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as repre-

sentações objeto – imagem no quadro))
30 A3: áı quando elas não se sobrepõem ((aproxima os modelos

frente a frente sem proceder rotação)) é porque esses eixos aqui
((refere-se ao eixo vertical)) se sobrepõe e os outros não ((refere-se
ao eixo horizontal))... mas se é uma molécula livre no espaço... ela
pode girar e formar o mesmo composto.

A5

31 P: eu queria que você fizesse pra mim a imagem dela no espalho...
((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera mais próx-

ima do espelho... identificando as esferas com as letras invertidas.))
32 A5: posso apagar?
33 P: pode... fica a vontade...
34 P: é posśıvel sobrepor a figura 1 à imagem dela?
35 A5: não...
36 P: explique porquê...
37 A5: se eu colocar assim não ((transpõe de do objeto para a

imagem))... ()... mas se eu virar ((movimenta os braços))... áı
dá...
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38 P: se fossem moléculas... seriam moléculas de uma mesma sub-
stância ou de substâncias diferentes?

39 A5: a mesma substância...
40 P: e por que?
41 A5: é a mesma coisa... a minha mão assim ou assim... continua

sendo a mesma coisa... ((mostra a mesma mão de frente e virada
de 180 graus))

42 P: poderia explicar o que você pensou com os modelos...
43 A5: () estaria assim...
44 A5: e ele sozinho () é o mesmo... só que invertido... ((segurando

um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as representações
objeto – imagem no quadro))

A6

45 P: desenhe para mim o que você veria no espelho...
46 A6: ((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera

mais próxima do espelho... identificando as esferas com as letras
direitas))

47 P: é posśıvel sobrepor a figura 1 e a imagem dela...
48 A6: não...
49 P: explique o que você pensou...
50 A6: ()... se eu pegar esta figura ((aponta para a imagem)) e

colocar sobre aquela... ((aponta para o objeto )) fica invertido...
51 P: se fossem moléculas... seriam o mesmo composto ou de com-

postos diferentes?
52 A6: o mesmo composto... se eu girar essa molécula... sobrepõe

à outra... ((movimento de giro com os braços))
53 P: você poderia explicar seu pensamento usando modelos...
54 A6: ((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as

representações objeto – imagem no quadro ))
55 A6: áı gira... ((girando... aproxima os modelos frente a frente))

A8

56 P: poderia desenhar o que você veria no espelho? ((inicia o desenho
a partir do espelho representando as letras direitas))

57 P: ok... é posśıvel sobrepor a figura que você desenhou à primeira?
58 A8: se elas forem planas sim...
59 P: de que jeito?
60 A8: se estes cinco estiverem chapados... ((aponta para o objeto))
61 P: o que você pensou para me dizer que sim?
62 A8: na inversão... ((movimenta a mão da imagem desenhada

para o objeto))
63 P: poderia explicar com os modelos o que você pensou?
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64 A8: aqui eu tenho uma estrutura que é assim... né... desse
jeito... o e é o branco... o c é o rosa.... ((explora os modelos e os
posicionam sobre as representações no quadro)) o d é o azul... e o
b é o verde... e o a sendo o centrinho...

65 A8: dáı como essa figura é plana... eu posso fazer uma inversão
assim (( gira os modelos fora do plano... colocando-os frente a
frente)) e sobrepor... embora girando assim ((rotação no plano.))
não seja posśıvel...

66 P: se fossem moléculas de uma substância... seriam a mesma sub-
stância ou substâncias diferentes?

67 A8: com esta estrutura?
68 P: sim...
69 A8: seriam a mesma substância...

A9

70 P: desenhe o que você veria no espelho... ((inicia o desenho a partir
do espelho representando as letras direitas))

71 P: é posśıvel sobrepor o que você desenhou à figura 1?
72 A9: dessa maneira não... mas se eu puder virar... puder

inverter consigo sobrepor....
73 P: se fossem moléculas de uma substância... seriam da mesma

substância ou de substâncias diferentes?
74 A9: () da mesma substância...
75 P: por que?
76 A9: porque só tem ligações simples... ((observa atentamente as

figuras))
77 P: dentro dessa sacola tem uns modelos... poderia explicar o que

você pensou usando os modelos?
78 A9: esta é a primeira... ((sobrepõe um dos modelos sobre o ob-

jeto))
79 A9: dáı no espelho você vai ver...
80 A9: só que estes dois aqui iriam inverter...
((aponta para o eixo horizontal c-a-e do objeto))
81 A9: então o e... que é o rosa ((refere-se ao objeto))... ficaria o

inverso deste ((refere-se à imagem))
82 A9: ()... só que como o b e d tem a mesma distância... ficaria

assim... ((refere-se à imagem... girando um dos modelos de 180
graus sem tirar do plano ))

83 A9: áı como são moléculas... bom eu vejo como () eu posso sobre-
por

84 A9: só que se eu inverter a molécula... eu não estaria modificando
ela... dáı eu poderia sobrepor

A10
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85 P: eu queria que você fizesse pra mim o que você veria no espelho...
((faz a construção a partir do eixo vertical... representado letras in-

vertidas))
86 P: é posśıvel sobrepor o que você desenhou à figura 1?
87 A10: colocar esse do lado desse não... ((transpõe a mão direita da

imagem para o objeto movimento sem tirá-la do plano))
88 P: e por que não?
89 A10: só dá se fizer assim... ((movimenta as mãos no sentido de

folhas que se fecham))
90 A10: elas serão iguais se inverter...
91 P: se fossem moléculas... seriam da mesma substância ou de sub-

stâncias
diferentes?
92 A10: da mesma substância...
93 P: por que?
94 A10: não sei...
95 P: o que você pensou quando disse que eram da mesma substân-

cia...
96 A10: para uma mesma substância não importa muito para onde

estão...
97 A10: não... não podem ser a mesma substância...
98 P: e por que não?
99 A10: porque vai dar diferente...
100 A10: não sei explicar...
101 A10: tá... a minha resposta é que eu acho que são da mesma

substância... mas eu não sei explicar...
102 P: dentro daquela sacola há uns modelinhos... pode pegar... tenta

me explicar o que você pensou usando os modelinhos?
103 A10: () como assim?
104 P: você desenhou a imagem especular e eu te perguntei se eles

são a mesma substância ou não... tenta usar os modelos e mostrar
o seu racioćınio...

105 A10: eu acho que é a mesma substância porque não importa como
eu estou olhando... ((explora os modelos e os posiciona sobre as
representações no quadro))

106 A10: olha por exemplo... nesse daqui a imagem seria... ah...
não...

107 A10: na verdade é a mesma coisa mas colocadas de maneiras
diferentes....

108 P: seriam moléculas de um mesmo composto ou de compostos
diferentes?

109 A10: seriam o mesmo composto... com a mesma fórmula molec-
ular...
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A11

110 P: desenhe o que você veria no espelho...
((inicia o desenho a partir do espelho representando as letras direitas))
111 P: é posśıvel sobrepor o que você desenhou à figura 1?
112 A11: nesse caso sim...
113 P: explica o que você pensou...
114 A11: se você girar essa molécula ((movimenta a mão em giro))...

esse desenho... em torno deste eixo.... se fossem esferas seria...
((aponta para o eixo vertical b-a-c da imagem))

115 A11: seriam moléculas do mesmo composto ou de compostos
diferentes?

116 A11: nesse caso de um mesmo composto...
117 P: na sacola há modelos... você poderia explicar o que você

pensou usando modelos?
118 A11: se fosse assim... ((explora os modelos e os posicionam sobre

as representações no quadro))
119 A11: girando...

A12

120 136 P: está vendo essa figura? desenhe como ficaria ela refletida
no

espelho...((começa a desenhar a partir do espelho representando as
letras direitas))

121 P: é posśıvel sobrepor essa figura que você desenhou à primeira?
122 A12: é/ não nessa face... se fizer assim... áı trava...((transpõe

com as mãos da imagem para o objeto sem girar. )) mas se
você dobrar que nem uma página... áı... ((faz com as mãos o
movimento de folhear um livro ))

123 P: se fossem moléculas de uma substância... seriam de um mesmo
composto?

124 A12: seriam o mesmo...
125 P: explica o que você pensou usando os modelos?
126 A12: na verdade seria uma coisa assim e outra assim...((posiciona

os modelos sobre as representações sobre o quadro))
127 A12: dáı quando faz assim... ficam iguais.... você dobra... vira

a página...

A13

128 P: você poderia desenhar o que você veria neste espelho?
((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera mais próx-

ima do espelho identificando as esferas com as letras invertidas))
129 P: é posśıvel sobrepor a figura 1 à imagem especular dela?
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130 A13: não... se a gente pensar que é uma molécula... eu acho que
não...

131 P: se fossem moléculas de fato... seriam a mesma substância ou
substâncias diferentes?

132 A13: substâncias diferentes...
133 P: e por que seriam diferentes?
134 A13: eu acho que é como a nossa mão... elas são iguais mas

quando a gente tenta sobrepor uma na outra... então...
acabam sendo diferentes... ((movimenta uma mão em direção a
outra até sobrepô-las))

135 P: na sacola há modelos... tente explicar o seu pensamento us-
ando os modelos.

136 A13: ((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os sobre
as representações objeto – imagem no quadro))

137 P: () é posśıvel sobrepor?
138 A13: não... ((aproxima os modelos frente a frente sem girar))
139 P: são moléculas diferentes?
140 A13:((afirmativa com a cabeça))

A14

141 P: como ficaria a imagem de 1 no espelho?
((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera mais

próxima do espelho identificando-as com as letras invertidas))
142 P: é posśıvel sobrepor a figura e a sua imagem?
143 A14: não... se eu fizer assim não... ((aproxima as mãos))
144 P: explique o seu pensamento...
145 A14: é aquele negócio da mão... este está assim... se eu colo-

car aqui não sobrepõe... ((movimenta a mão da imagem para o
objeto))

146 P: se fossem moléculas de uma substância... seriam a mesma
substância ou substâncias diferentes?

147 A14: diferentes...
148 P: por que?
149 A14: tipo levógiro... essas coisas...
150 P: mostre o que você pensou usando os modelos...
151 A14: tem uma molécula que está assim... e tem outra que

parece... está assim... ((segurando um modelo em cada mão...
posiciona-os sobre as representações objeto – imagem no quadro.))

152 A14: se fosse virar assim... seria igual... seria a mesma...
153 A14: dáı elas não sobrepõe... ((aproxima os modelos frente a

frente sem girar))
154170 P: então são moléculas diferentes...
155 A14: são moléculas diferentes...
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A15

156 P: eu quero que você faça pra mim como é que seria a imagem
dela no espelho... ((inicia a construção da imagem especular a
partir da esfera superior identificando-as com as letras invertidas))

157 P: agora eu pergunto pra você... ela e a imagem dela... são
sobrepońıveis?

158 A15: não... são como as mãos...
159 P: explica pra mim o seu pensamento?
160 A15: as imagens não são sobrepońıveis... são como as mãos...

são ant́ıpodas... se colocar assim... são como imagens no espelho...
são ant́ıpodas ópticas... ((sobrepõe uma mão à outra.))

161 P: se fossem moléculas... seriam a mesma substância ou substân-
cias diferentes?

162 A15: substâncias diferentes... com propriedades diferentes...
163 P: dentro da sacola há modelos... você poderia explicar o que

você pensou usando os modelos?
164 A15: dependendo da substância... isômeros ópticos... ((aprox-

ima os modelos frente a frente)) desviaria a luz em direções
diferentes... para a esquerda ou para a direita... dextrógiro ou
levógiro... ((sem rotacionar os modelos))

165 A15: () com propriedades diferentes.../
166 P: tá... você poderia mostrar com o modelo a posição?
167 A15: isto... ((segurando um modelo em cada mão... posiciona-os

sobre as representações objeto – imagem no quadro. ))
168 P: seria ele e a imagem dele?
169 A15:()
170 P: é posśıvel sobrepor?
171 A15: não... ((aproxima os modelos frente a frente sem girar))
172 P: são moléculas diferentes?
173 A15: são...

A17

174 P: desenhe para mim como seria ela vista no espelho... tem giz
áı em cima ((inicia a construção da imagem especular a partir da
esfera próxima ao espelho identificando-as com as letras direitas))

175 A17: eu posso errar?
176 P: sim...
177 A17: ()
178 P: fique à vontade...
179 P: a figura 1 e a imagem dela são sobrepońıveis?
180 A17: não...
181 P: explique o seu pensamento...
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182 A17: não são porque se eu pegar essa figura ((aponta para a
imagem)) e colocar em cima daquela ((aponta para as esferas do
objeto ))... o b vai ficar no mesmo lugar... o a... ()... mas o c e e
ficam trocados...

183 P: se eles fossem moléculas de uma substância... eles seriam
substâncias diferentes ou a mesma substância?

184 A17: substâncias diferentes...
185 P: por que?
186 A17: por que... se eu rodar no sentido horário ((aponta

para a imagem)) teremos... b...e...d...c e na outra ((aponta para
o objeto)) está invertido...

187 P: você poderia me explicar... o seu pensamento... se eles são a
mesma substância ou substâncias diferentes usando os modelos?

188 A17: posso... posso... () aqui nesse caso temos o b... o d o e e
o c... dáı o a... é... () dáı o b e o d ficam assim... ((segurando
um modelo em cada mão... posiciona-os sobre as representações
objeto – imagem no quadro))

189 A17: ((aproxima os modelos frente a frente sem girar))
190 A17: elas vão ser a mesma subst/ ((observa os modelos com

atenção))
191 A17: porque elas estão livres no espaço... então essa molécula

aqui pode virar e ficar igual a essa...
192 A17: fiquei confuso agora...
193 A17: ()
194 A17: são a mesma substância sim... se eu olhar por trás será a

mesma que a outra...

A18

195 P: quero que você faça para mim o que você veria no espelho...
((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera central
identificando-as com as letras direitas))

196 P: é posśıvel sobrepor a figura 1 e a imagem dela?
197 A18: não...
198 P: explique o que você pensou...
199 A18: eu pensei... vamos supor a palma da mão... quando você

olha no espelho fica o inverso... não dá pra sobrepor... ((coloca
uma mão na frente da outra (icônico)))

200 P: nesta sacola há modelos... tente explicar o que você pensou
usando os modelos...

201 A18: ((pega somente um dos modelos dispońıveis))
202 A18: vamos supor que fique nesta posição ((segura um dos

modelos na posição vertical)) se eu colocar um espelho aqui na
frente... vai ficar o lado rosa para cá e o amarelo para trás
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((aponta para cada um das hastes horizontais do modelo))... este
daqui não vai mudar ((aponta para as hastes verticais))...

203 P: na sacola há um outro modelo...
204 A18: ah... isso...
205 A18: ficaria isso... ((posiciona um modelo em frente ao outro))
206 P: e não seria posśıvel sobrepor à imagem dele?
207 A18: se você ((observa os modelos por um breve instante))... ah

sim... ((junta os modelos))
208 A18: é que eu pensei na palma da mão se você colocar assim

((sobrepõe a palma de uma mão sobre a palma da outra))... mas
colocando assim ((sobrepõe a palma de uma mão sobre ascostas
da outra))... não...

209 A18: se eu pensar no espelho... tudo bem...
210 A18: se colocar pra fora do espelho ((gesto no sentido de

trazer para si... como se tirasse do plano do quadro)) e tentar
sobrepor esta figura na forma que ela está a esta ((transpõe a
imagem sobre o objeto))... não dá...

211 P: seriam compostos diferentes?
212 A18: seriam compostos diferentes... seria o caso da isomeria

óptica...

A19

213 P: desenhe o que você veria no espelho...
((inicia a construção da imagem especular a partir da esfera central

identificando-as com as letras direitas))
214 P: é posśıvel sobrepor isso que você desenhou à primeira?
215 A19: não...
216 P: e por que não?
217 A19: porque... por exemplo... se eu sobrepor... eu vou sobrepor

no mesmo plano... esse átomo e ficaria em cima do c... ((faz
referência à esfera e da imagem e à esfera c do objeto))

218 P: se fossem moléculas de um composto... seriam do mesmo
composto ou de compostos diferentes?

219 A19: do mesmo comp/ ((observa atentamente))... depende...
220 P: o que você pensou?
221 A19: eu estou pensando... eu não tenho nenhuma informação...

por exemplo... esse traço quer dizer dupla ou que estão ligados...
222 P: eles estão ligados...
223 A19: eu teria que analisar se seria posśıvel uma rotação em torno

da...ligação...
224 A19: eu pensei... por exemplo... na parte de isômeros... isômeros

cis... trans... só que áı não tem informação se é dupla...
225 P: na sacola há modelos...

187



226 A19: ((observa atentamente os modelos))
227 P: o que você pensou?
228 A19: tudo bem... aqui eu não consigo sobrepor... ((aponta

para o eixo horizontal))
229 A19: mas se eu fizer uma rotação de 180 graus eu conseguiria

sobrepor ((aponta para o eixo vertical da imagem))

A21

230 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...
231 A21: do outro lado? ((inicia a construção representando as letras

em posição direita))
232 P: seria posśıvel sobrepor isso que você acabou de desenhar à

primeira?
233 A21: ah... eu acho que não...
234 P: e por que não?
235 A21: porque se você colocar... se você trouxesse este daqui

para cá o d e o e ficariam em posições diferentes... a não ser
que fosse igual a mão e fizesse assim... mas isso não seria uma
sobreposição...

236 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

237 A21: de compostos diferentes...
238 P: eu queria que você repetisse a sua explicação usando modelos...
239 A21: teoricamente vamos supor que este daqui seria esse... áı

aqui... a gente teria assim...
240 A21: áı na hora que você fosse sobrepor ele seria diferente... o

rosa estaia aqui junto com o amarelo... e outro o rosa com o outro
amarelo... então estaria diferente...

241 A21: agora se a gente virasse ficaria igual... mas isso não
seria uma sobreposição teria que virar a molécula... então é outra
molécula...

A24

242 A24: ((inicia a construção da imagem representando as letras
direitas))

243 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você ao
objeto inicial?

244 A24: não... ia dar diferença aqui... no c e d... e...
245 P: se fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes?
246 A24: seriam compostos... seriam enantiômeros... compostos

diferentes...
247 P: eu queria que você repetisse a explicação usando os modelos...
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248 A24: assim...
249 A24: sobrepondo ficaria ()...

A25

250 P: você está vendo essa figura áı na frente? eu queria que você
desenhasse como ficaria no espelho...

251 A25: ((inicia a construção da imagem representando as letras em
posição direita))

252 P: essa que você desenhou... seria posśıvel sobrepor à primeira?
253 A25: sobrepor... você diz sem rotacionar?
254 P: como você quiser...
255 A25: sem rotacinar... não seria posśıvel sobrepor...
256 P: e?
257 A25: mas... bom... mas neste sentido sim...
258 P: se fossem moléculas seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes?
259 A25: de compostos diferentes... ah não... seriam o mesmo

composto...
260 P: você poderia repetir a sua explicação usando os modelos?
261 A25: bom... aqui vou considerar o rosinha o e e o d o

amarelo... se você pensar em rotação elas poderiam ser so-
brepostas porque elas estão no mesmo plano...

A26

262 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...
263 A26: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
264 P: seria posśıvel sobrepor a primeira figura à segunda?
265 A26: não...
266 P: e por que não?
267 A26: porque o d ia ficar em cima do e nos dois lados... pegando

assim...
268 P: se eles fossem moléculas seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes?
269 A26: compostos diferentes... pela nossa conversa de hoje... se-

riam compostos diferentes...
270 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos?
271 A26: a imagem especular... ela seria assim... essa sobreposição

não seria posśıvel...por conta dessa diferença aqui de quando você
reflete... áı você tem essa imagem que não se sobrepõe... simples-
mente escorregando uma por cima da outra...

272 P: então seriam compostos diferentes...
273 A26: seriam compostos diferentes...arranjos diferentes...
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A27

274 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...
275 A27: ver se é no plano ou no espaço áı é comigo... né...
((inicia a construção da imagem representando as letras em posição

direita))
276 P: se eles fossem moléculas seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes...
277 A27: do mesmo composto...
278 P: e por que seriam de um mesmo composto?
279 A27: bom porque aqui eu estou representando... esse eixo aqui

normal... aqui o d e o e... como eu estou olhando no espelho
a molécula estaria assim... então eu iria olhar ela deste jeito...
é como se eu estivesse olhando ela de frente e aqui olhando de
costas... é do mesmo composto... estaria invertdo só...

280 P: você pode explicar o que você pensou usando modelos...
281 A27: então eu estaria olhando ela assim... o eixo a... b... o c...

d e o e...
282 A27: áı no espelho então... eu estaria olhando ela assim...
283 A27: o mesmo arranjo só que ela estaria invertida... ou eu estaria

olhando ela de frente... nesse caso... nesse caso eu estaria olhando
ela de costas...

284 A27: eu ia inverter a posição do e que ia ser o amarelo... aqui
ia ficar direito ()

A28

285 P: eu gostria que você desenhasse o que você veria no espelho...
286 A28: ou seja supondo que este é o espelho áı...
287 P: isso...
288 A28: ok... ((inicia a construção da imagem representando as

letras em posição invertida))
289 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
290 A28: não...
291 P: e por que não?
292 A28: porque não... porque esses dois átomos estão em locais

invertidos...não é sobrepońıvel...
293 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
294 A28: ah... não... de novo não... eu acho que são moléculas

de um mesmo composto... são formas diferentes de um mesmo
composto...

295 P: você poderia repetir a sua explicação usando modelos...

190



296 A28: adoro isso... então neste caso aqui... a gente pode pensar
como tendo esta representação... então ao se espelhar a repre-
sentação ficaria assim e que não são formas sobrepońıveis como
dá para ver na diferenças das cores...

297 A28: é isso... eu não sei o que dizer além disso...

A29

298 P: eu queria que você desenhasse na lousa o que você veria no
espelho...

299 A29: pode ser de laranja?
300 P: como você quiser...
301 A29: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
302 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
303 A29: não...
304 P: e por que não?
305 A29: porque o d ia ficar em cima do e e o e ia ficar em cima

do d caso sobrepusesse este neste...
306 P: se eles fossem moléculas... seriam do mesmo composto ou de

compostos diferentes?
307 A29: ou seja se seriam moléculas diferentes ou não?
308 P: é...
309 A29: áı a dúvida... eu diria que são moléculas diferentes porque

são enantiômeros e... eles têm...podem até ponto de solubilidade
igual... mas eles têm atividade diferente por exemplo...

310 P: você pode repetir a sua explicação usando os modelos?
311 A29: posso...
312 P: desprendeu né...
313 A29: tá... levando em conta que o b é o amarelo... o e é o azul...

o c é o branco e o d é cor de rosa... isso não parece que dá para
sobrepor... e se você colocar naquele...

314 A29: o que mede atividade óptica...
315 P: o polaŕımetro...
316 A29: isso... o polaŕımetro... esse ia girar para um lado e esse

para o lado contrário...
317 A29: primeiro porque tudo que é quiral tem atividade óptica...

então levando em conta que são compostos diferentes ligados
num carbono... por exemplo... eles obrigatóriamente um tem que
girar para um lado e outro tem que girar para o outro...

A32

318 P: eu quero que desenhe o que você veria no espelho...
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319 A32: estando o espelho aqui?
320 P: isso...
321 A32: você quer que eu gire pra cá?
322 P: como você quiser...
323 A32: ( )... é como se colocasse aquele anteparo de... que você vê

o outro lado pra desenhar...
324 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou à primeira?
325 A32: se eu fizer uma rotação de 180 sim... porque eles são

planares...
326 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
327 A32: estando planar... poderia ser do mesmo composto... se

fosse um quadrado-planar... porque dáı você consegue sobrepor...
328 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos?
329 A32: sendo este... ( ) e este... ( )
330 A32: se eu pego isto daqui e giro no espaço de 180...sobrepõe...

são idênticos...

A33

331 P: eu queria que você desenhasse o que veria no espelho...
332 A33: pra essa figura? ((inicia a construção da imagem represen-

tando as letras em posição invertida))
333 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou à primeira figura?
334 A33: verticalmente sim... mas esse aqui não se a gente consi-

derar que eu troquei... se eu jogar esse aqui em cima... o d estaria
desse lado e o e desse...

335 P: se eles fossem moléculas... seriam moléculas do mesmo com-
posto ou de compostos diferentes?

336 A33: seriam composto... se a gente lembrar dos enantiômeros
seriam compostos diferentes...

337 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos?
338 A33: eu não sou muito boa com isso...
339 A33: esse vai estar assim... e este vai estar assim...
340 A33: esse é esse aqui e esse é este...

A36

341 P: pode desenhar o que você veria no espelho?
342 A36: sendo o mais certo posśıvel...
343 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou à primeira?
344 A36: sim...
345 P: se eles/
346 A36: espera áı...
347 A36: considerando tudo no mesmo plano... seria posśıvel...
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348 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

349 A36: seria...se é posśıvel sobrepor... é de um mesmo composto...
350 P: eu queria que você explicasse usando modelos...
351 A36: espera áı... estranho...
352 A36: a não... não...
353 P: por que...
354 A36: porque quando eu girar o c vai para trás... não são

sobrepońıveis... porque quando eu pegar essa segunda molécula
e girar... as letras vão aparecer no lado de trás... então não é
sobrepońıvel e... por consequência... não é a mesma substância.

355 P: eu queria que você explicasse usando modelos...
356 A36: pode desmontar os modelos...
357 P: não... pois ele já está certo...
358 A36: ah não.... eu viajei... eu estava pensando no carbono

tetraédrico...
359 A36: considreando esse primeiro assim... e este segundo assim...
360 A36: esse modelo... qual a limitação dele... quando eu girasse

assim... aparentemente é sobrepońıvel... mas se a gente for acertar
aas bolinhas aqui do lado... o d está aqui...

361 A36: é o d que está aqui... não vai aparecer quando eu girar... o
que vai aparecer é as costas do d...

362 P: mas pensa nisso como molécula...
363 A36: pensando como molécula... isso aqui seria sobrepońıvel

então seria o mesmo composto

A37

364 P: pode desenhar o que você veria no espelho?
365 481 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou à primeira

figura?
366 A37: sim...
367 P: por que...
368 A37: porque eu consigo ver elas rodando e ver encaixando

perfeitamente uma na outra...
369 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
370 A37: do mesmo composto...
371 P: explica o que você pensou usando modelos...
372 A37: o fato de eu dar a resposta que eles eram sobrepońıveis é

porque eu consigo ver isto daqui...

A38

373 P: pode desenhar o que você veria no espelho?
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374 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha
antes...

375 A38: não...
376 P: e porque não...
377 A38: ( )...estes daqui não iam se sobrepor...
378 P: se eles fossem moléculas... eles seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?
379 A38: compostos diferentes...
380 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos?
381 A38: bom... seria... quando eles estão no espelho estaria assim...
382 A38: ( )... não vão se encaixar... são compostos diferentes...

A39

383 P: você tem áı uma figura... eu queria que você desenhasse o que
você veria no espelho...

384 A39: essa figura mesmo? ((inicia a construção da imagem rep-
resentando as letras em posição invertida))

385 P: muito bem... é posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que
você tinha antes?

386 A39: depende de que jeito... de assim...
387 P: como você quiser...
388 A39: sim...
389 P: por que? explica o que você pensou...
390 A39: se a imagem no espelho... na frente né... estiver para

cá... então a imagem vão ser refletida aqui... áı... () seria aqui
assim...

391 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

392 A39: seriam... depende das prioridades deles... ai... seriam
compostos diferentes...

393 P: explica o que você pensou usando os modelos...
394 A39: ((explora os modelos))
395 A46: a imagem deles é assim... então... é... no espelho você

teria esse aqui... certo... então se você colocasse este assim...
eles seriam iguais... então... mas...((explora os modelos)) você
pergunta este sendo um composto e este outro?

396 P: não sei... a minha é... eles são o mesmo composto ou compos-
tos diferentes?

397 A39: ah... acredito que eles sejam compostos diferentes...
398 P: e por que?
399 A39: porque esse poderia ter prioridades diferentes deste...

A40
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400 P: pode desenhar o que você veria no espelho?
401 P: é posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
402 A40: é... assim...
403 P: como você quiser...
404 A40: você tem imagem-objeto... né... eu acho... eu não sei

explicar...
405 P: como você quiser...
406 A40: assim não dá...
407 A40: mas se eu pegar daqui e girar assim...
408 P: se eles fosse moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
409 A40: nao sei... de compostos diferentes...
410 P: e porque...
411 A40: de moléculas diferentes porque este daqui deveria estar

aqui se fosse igual...
412 P: eu queria que você explicasse de novo usando os modelos...
413 A40: estes seriam moléculas diferentes...
414 A40: mas se colocar um espelho aqui... dáı são as mesmas...

A41

415 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...
416 P: é posśıvel sobrepor ao que você tinha antes?
417 A41: não...
418 P: explica o que você pensou...
419 A41: ( )... colocar esta molécula assim...
420 A41: o d corresponderia ao e... e o e corresponderia ao d...

então não seria sobrepońıvel...
421 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
422 A41: eu diria que diferentes... porque o comportamento não

necessariamente qúımico... mas no sistema biológico é diferente...
423 P: eu queria que você repetisse a sua explicação usando os mod-

elos...
424 A41: sendo o branquinho o d... o vermelinho o e... o c o

azul e o amarelo o b
425 P: caiu... encaixa de novo...
426 A41: estaria sobrepondo assim...
427 A41: por isso não seria sobrepońıvel e por isso seriam compostos

diferentes... é isso...

A42

428 P: eu queria que você desenhasse o que você veria no espelho...
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429 A42: não tem que ser proporcional...
430 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
431 A42: sobrepor como as minhas mãos assim... assim sim...
432 A42: assim... não...
433 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
434 A42: diferentes...
435 P: voce pode explicar usando os modelos?
436 A42: assim eles são espelhos...
437 A42: de frente eles se encaixam... então são iguais...
438 A42: agora ficou dif́ıcil...
439 A42: assim eles encaixam...
440 A42: ah é... mas assim não...
441 A42: os vermelhos ficam iguais... mas fica o amarelo sobre o azul

e o amarelo sobre o azul... mas de frente como espelho...
442 P: bom... então eles são moléculas de um mesmo composto ou

de compostos diferentes...
443 A42: de compostos diferentes... porque eles não se sobrepõe...

A43

444 P: tem essa figura áı... eu queria que você desenhasse o que você
veria no espelho...

445 A43: não precisa ser nada em escala... nem em distânica...
é só dar a idéia ()...

446 A43: ((inicia a construção da imagem representando as letras em
posição invertida))

447 P: tá bom... é... seria posśıvel sobrepor o que você desnhou ao
que você tinha antes?

448 A43: sobrepor... nessa posição ou mudando?
449 P: como você quiser...
450 A43: virando ele de assim... sim...
451 P: se eles fossem moléculas... seriam de uma mesma substância

ou de substâncias diferentes?
452 A43: da mesma substância...
453 P: e por que seriam da mesma substância?
454 A43: se virar essa molécula é essa... e eu não precisei mudar

nada na estrutura dela... () eu só mudei a posição espacial dela
sem mudar as ligações de posição... em relação ao a e com b... eu
só mudei ela inteira...

455 P: eu queria que você repetisse a sua explicação usando modelos...
o que você acabou de me falar...

456 A43: essa molécula é assim... essa é essa...
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457 A43: então... elas são a mesma por causa que se eu virar vai ser
essa...

458 A43: como elas estão sujeitas a rotação uma supostamente vai
virar a outra se fossem soluções diferentes...

A44

459 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
460 A44: () tá... o que eu veria no espelho...
461 A44: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
462 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
463 A44: como assim... sobrepor?
464 P: como você quiser...
465 A44: eu não entendi...
466 P: fazer coincidir...
467 A44: colocar em cima do outro?
468 P: sim...
469 A44: seria posśıvel...
470 P: e por que?
471 A44: eu não sei... eu não entendo a pergunta... como assim

sobrepor... colocar... juntar os dois... se eu pudesse tirar do
plano... juntar os dois... dá... dá sim... porque um é a imagem
do outro... então dá pra sobrepor os dois...

472 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

473 A44: seriam... então pra mim seriam o mesmo composto... mas
a qúımica diz que não são... então eu não sei...

474 P: você pode explicar o que você pensou usando modelo?
475 A44: posso... mas eu preciso de outro...
476 A44: ()
477 P: tá caindo...
478 A44: aqui tem esse cara... e aqui é a imagem dele... então eu

posso colocar um e sobrepor ao outro...
479 A44: se eu pegar aqui esse... é esse... sobrepor... e pra mim...

eles são a mesma molécula sendo que... se eu inverter... fizer
isso... mas eu não sei se dá pra fazer isso... ai... eu não sei... eu
não entendo... desculpa...

A45

480 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
481 A45: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
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482 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha
antes?

483 A45: não...
484 P: e por que não?
485 A45: porque essa molécula não apresenta simetria... então é...

isso vai dar sobreposição de mãos... uma é imagem especular
da outra... não tem como sobrepor e ter a mesma imagem...

486 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

487 A45: seriam de um mesmo composto... apesar de apresentar
atividades ópticas diferentes...

488 P: você pode explicar o que você pensou usando modelos?
489 A45: na verdade essa daqui seria... essa molécula...
490 A45: essa aqui seria a imagem especular... na hora que eu

soprepusse apesar do espaço () se sobreporem... o amarelo não se
sobrepõe... devido ao eixo de simetria... esse eixo...

A46

491 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
492 A46: ((inicia a construção da imagem representando as letras na

posição direita))
493 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
494 A46: não... analogamente a sua mão direita e a esquerda no

espelho... você não pode sobrepor elas...
495 P: se eles fossem moléculas... eles seriam de um mesmo composto

ou de compostos diferentes?
496 A46: de compostos diferentes...
497 P: você pode explicar... usando modelo?
498 A46: tipo... fazendo isso daqui? colocando no espelho?
499 P: é... explicar o que você pensou usando modelos...
500 A46: temos isso... elas não se sobrepõe colocando uma em

frente a outra você vê que o azul com o branco e o azul com o
vermelho... elas são moléculas diferentes... então elas têm pro-
priedades diferentes...

A47

501 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
502 A47: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição invertida))
503 seria posśıvel sobrepor o que você desnhou ao que você tinha

antes?
504 A47: você diz assim?
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505 P: como você quiser...
506 A47: as letras são as mesmas... eu acho que sim... se você

virasse ficaria igual... pegar assim e colocar... ()
507 P: se eles fossem moléculas seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes?
508 A47: de um mesmo composto... eu acho...
509 P: você poderia explicar usando modelos?
510 A47: a primeira...() áı depois... ()
511 A47: não seria igual...
512 A47: posso girar assim?
513 A47: quer dizer... espacialmente... não mudaria nada... então

eles são...
514 A47: eu falei que não... né? pode virar assim ou assim... então

pode ser...

A48

515 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
516 A48: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
517 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
518 A48: não...
519 P: e por que não?
520 A48: porque... ah... porque se você sobrepor o c ia ficar sobre

o e... o b... o e sobre o c... áı não ficaria igual...
521 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
522 A48: seriam de compostos diferentes...
523 P: você poderia repetir a sua explicação usando modelos?
524 A48: seria assim... né... esse aqui seria assim... () áı como não

dá pra sobrepor... não seria igual... ()

A49

525 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
526 A49: precisa ser certinho?
527 P: como você quiser...
528 A49: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição invertida))
529 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
530 A49: pra ficar a mesma coisa?
531 P: como você quiser...
532 A49: posso fazer o que eu quiser?
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533 P: é...
534 A49: não..
535 P: e por que não?
536 A49: ah... eu não consigo explicar direito... mas por exemplo...

o e ficaria aqui... desse lado e o c aqui... dáı...
537 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
538 A49: compostos diferentes...
539 P: explica o que você pensou usando modelos...
540 A49: esse aqui é esse aqui...
541 A49: é esse aqui... é esse aqui... dáı o e está aqui e o c está

aqui...
542 A49: dáı nesse caso ele está assim... o c deste lado e o e do

outro...

A50

543 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
544 a49: precisa ser certinho?
545 P: como você quiser...
546 a49: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição invertida))
547 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
548 a49: pra ficar a mesma coisa?
549 P: como você quiser...
550 a49: posso fazer o que eu quiser?
551 P: é...
552 a49: não..
553 P: e por que não?
554 a49: ah... eu não consigo explicar direito... mas por exemplo...

o e ficaria aqui... desse lado e o c aqui... dáı...
555 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
556 a49: compostos diferentes...
557 P: explica o que você pensou usando modelos...
558 a49: esse aqui é esse aqui...
559 a49: é esse aqui... é esse aqui... dáı o e está aqui e o c está

aqui...
560 a49: dáı nesse caso ele está assim... o c deste lado e o e do

outro...

A51

561 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
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562 A51: o que eu veria no espelho?
563 P: é...
564 A51: com o espelho estando aqui?
565 P: é... naquela posição ali...
566 A51: mas eu não entendi... vamos supor com o c está na frente

e o espelho está aqui... ou espelho está aqui?
567 P: está áı...
568 P: não... está do primeiro jeito que você fez...
569 A51: aqui...
570 P: isso...
571 A51: ((inicia a construção da imagem))
572 A51: precisa colocar as letras espelhadas?
573 P: como você quiser... é livre...
574 A51: ((representan as letras em posição invertida))
575 P: seria posśıvel sobrepor... é... o que você desenhou ao que você

tinha antes?
576 A51: sobrepor... verticalmente em cima do c... eu não entendi a

pergunta...
577 A51: tipo se vai sobrepor uma molécula na outra... isso?
578 P: como você quiser...
579 A51: sim... seria posśıvel...
580 P: e por que?
581 A51: por que?
582 P: é... o que você pensou pra me dizer isso?
583 A51: é que o meu ficou torto... porque eles têm a mesma dimen-

são... arestas...
584 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
585 A51: se eles fossem moléculas... áı... tipo o c seria uma coisa e

o e seria outra coisa?
586 P: ((interjeição de afirmação))
587 A51: áı no caso não daria pra sobrepor... porque... tipo se o c

fosse maior que o e... áı ficaria errado... não daria pra sobrepor
certinho... porque eu to pensando nessa hipótese... se fossem
moléculas não daria pra sobrepor...

588 P: e supondo que eles tenham o mesmo tamanho?
589 A51: áı daria... áı eu acho que seriam o mesmo composto
590 P: você pode repetir a sua explicação usando modelo?
591 A51: seria isso... sobreporia assim...

A52

592 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
593 A52: o que eu veria no espelho?
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594 A52: ((inicia a construção da imagem representando as letra em
posição invertida))

595 P: tá bom... seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que
você tinha antes?

596 A52: não...
597 P: e por que não?
598 A52: porque essa molécu/ esse átomo é diferente desse... então

não seria o mesmo...
599 P: se eles fossem moléculas... seriam moléculas de um mesmo

composto ou de compostos diferentes?
600 A52: seriam de um mesmo composto...
601 P: tá... você poderia explicar o que você pensou usando modelos?
602 A52: sim... então este daqui é o a... b... c... d... e...
603 A52: e aqui... o a... o b... o c... o d e o e...
604 A52: então não há sobreposição... são a mesma molécula...
605 P: e porque são a mesma molécula se não há sobreposição?
606 A52: boa pergunta...
607 A52: desse jeito não há sobreposição porque é só espelhado...

mas eu acho que são as mesmas moléculas...

A53

608 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
609 A53: não entendi...
610 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
611 A53: tá... ((inicia a construção da imagem representando as

letras em posição direita))
612 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
613 A53: é... não...
614 P: e por que não?
615 A53: porque se eu sobrepusesse... ficaria... eu poderia até colocar

o c aqui e o e aqui... mas o b e o d que são invertidos... apenas
na parte horizontal...

616 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

617 A53: de um mesmo composto... mas as estruturas seriam dife-
rentes... o composto seria o mesmo...

618 P: o composto seria o mesmo...
619 P: você poderia explicar usando modelo?
620 A53: esse daqui é esse...
621 A53: pode tirar?
622 P: desmontar?
623 P: não... do jeitinho que eles estão áı...
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624 A53: então... esse daqui é como se fosse aquele lá ((se refere à
figura inicial))

625 A53: esse daqui visto no espelho seria assim... ((aproxima os
modelos frente a frente))

626 A53: não... veria assim...
627 A53: então... até dá pra colocar dois juntos aqui... mas os que

ficam na vertical ficam desemparelhados... o que fica pra cima...
fica para baixo...

628 A53: se os dois ficassem na mesma posição... ()ficariam separa-
dos... não daria pra colocar os dois juntos...

629 P: mas se não dá pra por os dois juntos... por que é que eles são
moléculas de um mesmo composto?

630 A53: o composto eu digo... é a fórmula molecular é a mesma...
mas as propriedades são diferentes...

A54

631 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
632 A54: estando atrás aqui...
633 P: estando perpendicular à lousa...
634 A54: perpendicular?
635 P: é...
636 A54: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
637 A54: as letras só estão simbolizando?
638 P: só simbolizando...
639 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
640 A54: só tirando do espelho... só se não fosse no espelho...

se fosse fora do espelho dá... () a imagem que está no espelho...
colocar em cima não dá

641 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou
de compostos diferentes?

642 A54: diferentes...
643 P: e por que?
644 A54: porque se eu pegar... se esse aqui eu não consigo colocar a

imagem em cima daquele... então... é... espera deixa eu ver...
645 A54: eu poderia mexer na molécula... né?
646 A54: ((observa as representações no quadro))
647 A54: () se botasse numa cela... poderia fazer isso... seria o

mesmo... se pudesse rotacionar...
648 P: você poderia explicar usando modelo?
649 A54: com as duas moléculas?
650 A54: seriam assim...
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651 A54: ((investiga os modelos))
652 A54: a imagem no espelho assim... mas dáı eu deveria fazer elas

sobreporem assim...

A55

653 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
654 A55: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
655 P: tá bom... seria posśıvel sobrepor o que você tem... o que você

desenhou ao que você tinha antes?
656 A55: ((observa as representações no quadro))
657 A55: sobrepor... essa estrutura naquela...
658 A55: ((observa as representações no quadro))
659 A55: não...
660 P: e por que não?
661 A55: ((observa as representações no quadro))
662 A55: a posição dos c e e estão trocadas... das duas estruturas...
663 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
664 A55:((observa as representações no quadro))
665 A55: compostos diferentes...
666 P: você pode explicar usando modelo?
667 A55: ((investiga os modelos))
668 A55: o composto original seria este daqui... com os átomos b...

d... c e e... e o segundo composto seria esta representação
com os átomos b... d... e c e e... com a posição diferente do
primeiro...

A56

669 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
670 A56: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
671 A56: o que eu veria... espera áı... ah... tá...
672 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
673 A56: sobrepor?
674 A56: sim...
675 P: e por que?
676 A56: porque... apesar deles serem diferentes... quatro lig-

antes...é um plano... né?
677 P: ((interjeição de afirmação))
678 A56: o desenho é no plano mesmo... né...
679 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
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680 A56: seriam o mesmo composto...
681 P: você pode repetir a sua explicação usando modelos? eles estão

aqui em cima...
682 A56: é... essa é a ima/ ((posiciona os modelos))
683 A56: essa é a imagem especular... dá para sobrepor...
684 A56: então rotacionando... uma à outra você gera a outra...
685 A56: então como as moléculas estão sempre rotacionando é o

mesmo composto...

A57

686 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
687 A57: ((inicia a construção da imagem representando as letras em

posição direita))
688 P: seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você tinha

antes?
689 A57: não...
690 P: e por que não?
691 A57: ()
692 P: se eles moléculas... seriam de um mesmo composto ou de

compostos diferentes?
693 A57: seriam isômeros de uma mesma molécula...
694 P: você pode explicar usando modelos?
695 A57: ((investiga dos modelos))
696 A57: não dá pra sobrepor...

A58

697 P: desenha pra mim o que você veria no espelho...
698 A58: se colocasse o espelho aqui... assim?
699 P: ele está perpendicular à lousa...
700 A58: ((inicia a construção da imagem))
701 A58: como se estivesse aqui... assim?
702 P: isso... isso...
703 A58: ((representa as letras em posição invertida))
704 P: ok... seria posśıvel sobrepor o que você desenhou ao que você

tinha antes?
705 A58: sobrepor?
706 A58: ()
707 P: fazer coincidir...
708 A58: se eu colocasse no espelho de novo... voltaria...
709 P: se eles fossem moléculas... seriam de um mesmo composto ou

de compostos diferentes?
710 A58: do mesmo tipo...
711 P: e por que?
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712 A58: porque é o mesmo composto mas visto de maneiras dife-
rentes... porque é visto de frente e de trás...

713 P: você poderia explicar o que você pensou usando modelos?
714 A58: ((observa os modelos))
715 A58: bom... é... se você coloca esse no espelho... a imagem

desse... seria esse aqui de costas... porque seria a imagem dele...
aqui na sua direita... você enxerga o que fica na sua esquerda...
mas é o mesmo... mas visto de uma maneira diferente... então
seria isso...

716 A58: então eu acho que eu errei... o c vai para o lugar do d e
o d para o lugar do c...
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E
Íntegra das transcrições: problema do

glicol

A21

717 A21: só que áı eu coloquei que se você passar um eixo assim...
vai ficar se você pegar esse centro estereogênico e o outro vai ser
diferente... áı você pode fazer os quatro...

718 A21: porque se ficar um cloro para frente e um para trás... um
hidrogênio para frente e outro para trás... vai ser diferente...

719 A21: mesmo que eu tiver os quatro cloros para frente... quer
dizer os quatro cloros para frente e os dois hidrogênios para trás
e vice-veRsa... se eu virar dar diferente porque se você colocar
a molécula assim vai ser diferente... e aqui não... aqui vai ser o
mesmo composto...

720 A21: se eu tiver... se eu virar a molécula... se eu tiver dois OH
para frente e dois H para trás... quando eu virar vai ser a mesma
coisa do que se tiver dois OH para trás e dois H para frente...

721 A21: então você pode ter o SR ou o RS...

A24

722 P: no item b você também achou quatro moléculas...
723 A24: é a mesma coisa... eu fiz os dois quirais e áı... cada um com

um hidrogênio... () quando os dois hidrogênios estão para frente
do plano... todos para trás... um para frente e outro para trás...

724 P: está bom, e vocês...

A36

725 A36: bom eu fiquei em dúvida...
726 P: não... mas... não tem problema...
727 A36: bom... eu achei a resposta de quatro enantiômeros...

porque tem aquela regra do 2 elevado ao número de estereocen-
tros... né... como n é igual a 2... então o número de isômeros é
igual a 4... então... eu desenhei os enantiômeros...
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728 A36: quando eu fiz arbitrariamente essa a e dei o nome dela...
eu fiz todas as combinações posśıveis e fui...

729 A36: eu tenho um pouco de dificuldade com aquelas regras de
se inverte um grupo... muda a configuração...

730 A36: então... eu sempre passo para a forma de cunha e dou a
nomenclatura e... se inverteu... eu já não inverto mais...

731 A36: foi isso o que eu fiz na a... passei para a forma de cunha...
achei que esse carbono que eu nomeei como dois era o R... e que o
carbono que eu nomeei como 3... desculpa... o carbono que nomeei
como 2 era o S e o 3 era o R...

732 A36: a discussão vai ficar nesse par aqui... nesse primeiro par
de cima... porque o de baixo tudo bem...

733 A36: mas eu não consigo enxergar uma forma de sobrepor esses
dois desenhos...

734 P: qual desenho você diz...
735 A36: é... este daqui... eu fiquei pensando agora como eu pode-

ria sobrepor e eu não vi como... porque...
736 A36: vai... você tem o OH para cima nos dois casos... para a

moléula da direita sobrepor na da esquerda eu vou ter que inverter
((gesto metafórico))... deixa eu pensar se eu girar ((gesto metafórico))...

737 A36: não... olha... se eu inverter o OH vai ficar para baixo
e na outra vai ficar para cima... por mais que eu gire... não vou
conseguir sobrepor... e se eu não consigo sobrepor... não é a mesma
molécula...

738 P: então são 4 estereoisômeros...
739 A36: isso...
740 P: entendi... vamos fazer uma rodada geral depois a gente se

pronuncia...

A41

741 A41: na molécula... né... eu analisei os carbonos quirais... o 1 e
o 2... depois eu apliquei aquela regrinha lá... da configuração ab-
soluta... da maior prioridade para os maiores números atômicos...

742 A41: a partir do carbono 1... a maior prioridade está com o
OH e a segunda prioridade está neste carbono aqui ((2))... então
giraria neste sentido... não...

743 P: não... espera áı... prioridade 1 () que você está falando...
744 A41: prioridade 1... neste OH...
745 P: isso...
746 A41: e a prioridade 2... neste carbono 2...
747 P: isso...
748 A41: seria para cá...
749 P: seria S... né...
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750 A41: seria S...
751 P: não... tudo bem... eu estou vendo que você se referiu a um

espelho ali... porque você colocou esse espelho...
752 A41: pra colocar o enantiômero... pra poder comparar... este

daqui é S e o enantiômero seria o inverso... aqui S e aqui R
((refere-se à segunda estrutura))

753 P: é... teria que refazer as prioridades... onde é 1R...2S... seria
1S... tudo bem... mas como você fez primeiro... você fez o de
cima... e fez o espelho ou você fez os dois... ()

754 A41: eu comecei por aqui... ((refere-se a primeira estrutura))...
mas eu me confundi na hora de colocar...

755 P: e áı você fez o espelho dele...
756 A41: áı eu fiz o espelho dele e a mesma coisa com o de baixo...

( ) a diferença é que neste daqui ((refere-se à primeira estrutura))
eu inverti o hidrogênio com a hidroxila... pra fazer o de baixo e
aqui eu passei o hidrogênio para trás...

757 P: e no outro carbono...
758 A41: esse...
759 P: é...
760 A41: está para trás também...
761 P: então não é a mesma molécula...
762 A41: pra mim não seria... porque tem essa rotação...
763 P: ah... mas áı tem uma coisa... essa rotação em torno da lig-

ação... é só uma rotação... você não está mudando da molécula...
a molécula que você fez assim... a primeira e a debaixo são as
mesmas... porque é só uma rotação em torno do eixo... mas...

764 P: ah... não... eu entendi o que você fez... ah eu entendi o que
você vez...

765 P: você fez uma rotação aqui... né... ou seja se girar isso aqui...
foi isso que você pensou...

766 A41: isso...
767 P: ah entendi...não sei se está claro pra vocês que girou isso...

vamos voltar no seu aqui... empresta... você me corrija se eu
entendi errado... ele tinha essa e dáı ele pegou essa ligação aqui e
girou ela...

768 A41: não... na verdade eu imaginei que na ligação de cima... na
molécula de cima... eu imaginei que se o OH estiver no lugar do
hidrogênio... e o hidrogênio no lugar do OH... eu pensei nessa
inversão... então o hidrogênio ficaria voltado para frente... e
a hidroxila para trás... como aquela regra da configuração absoluta
manda colocar o hidrogênio para trás... eu girei a molécula... pra
conseguir colocar ele para trás...

769 P: tá... entendi... e áı você fez os espelhos aqui e achou as quatro
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estruturas...
770 A41: é erradas... mas...
771 P: é você só nomeou...
772 P: ok... tudo bem... todo mundo achou quatro... eu vou fazer

uma revelação: não são quatro...
773 A?: quantas
774 P: não sei... agora é com vocês... não são quatro.
775 A40: mais ou menos...
776 A41: mais... mais ou menos...
777 P: tá bom... tem menos que quatro...
778 A41: você tem dois carbonos... como os lugantes são idênti-

cos para cada carbono... então se o carbono da direita desviar x
graus pra direita e o carbono da esquerda desviar x graus para a
esquerda... então não teria atividade...

779 P: não... áı não é por carbono que desvia a luz... é a molécula
inteira... é o conjunto da molécula inteira...

A42

780 A42: eu achei 4 isômeros...
781 P: e... como que foi?
782 A42: eu vi que esse carbono e esse eram carbonos quirais...

e... então... eu coloquei esse e fui tentando... primeiro esse pra
frente e depois eu coloquei o outro pra frente...

783 P: tem um () ali...
784 A42: tem um a mais aqui...
785 A42: eu peguei...
786 P: você não tem um OH áı...
787 A42: então eu primeiro coloquei o OH para frente e depois ele

para trás... áı depois na molécula do lado eu coloquei esse daqui
para frente... a mesma coisa o tempo todo...

A53

788 A53: () tá... eu numerei lá 1... 2... 3 e 4... áı eu pensei assim...
esse primeiro que está áı em cima... é... vai ser RS áı eu pensei
assim... se virar... se nós invertessemos a molécula... chegaŕıamos
no (2S...3R)...

789 A53: eu achei três estereoisômeros...
790 A53: porque na minha posição girar essa molécula assim... girar

assim de 180 graus... sem () ligação... dá a mesma coisa...
791 A53: mas por divergências... eu até me convenci um pouco... áı

eu fiquei meio confuso...
792 A53: áı na próxima molécula... que seria (2S...3S)... é...

também a mesma coisa se nós invertessemos ela... porque é
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que dá no mesmo... porque os dois carbonos têm os mesmos
quatro grupos ligantes... dois carbonos se ligam ao OH... o H... ()
e o resto lá... então eu acho que não tem nenhuma diferença...

793 A53: e áı já que tem muita divergência nisso eu falei que este
daqui está certo... ou não está.. agora eu não sei qual é que está
certo...

794 P: você começou a ficar em dúvida... olhando o dos outros...
795 A53: é eu fiquei em dúvida... porque até eu me convenci que são

três... mas eu acho que são dois...
796 A53: ()
797 A53: não dá pra uma molécula ser igual a outra e um estereoi-

sômero não ser igual ao outro...

A54

798 A54: eu achei três...
799 A54: esse primeiro aqui foi pegando o próprio planar e colocando

os H em perspectiva...
800 A54: áı depois mudando a posição deles... colocando um para

frente e o outro para trás... o (2R...3S)...
801 A54: dáı alterando... a posição deles... deu (2S...3S)... mas pra

achar essas estruturas eu rotei pra achar ()...

A58-1

802 A58: ((inaud́ıvel... aponta a estrutura desenhada na transparên-
cia))

803 A?: ((vozes de diversos alunos))
804 A58: aqui eu só joguei de novo para baixo... eu não sei se

pode desenhar assim... mas eu fiz isso só pra manter o mesmo...
pra você ver aqui assim ((rotaciona a transparência projetada))

805 A58: áı... () aqui é o 1... aqui é o 2... aqui é o 3... áı rodando
nesse sentido... áı como é carbono 2... 2R... sentido horário...

806 A58: e aqui... aqui seria o 1 o 2 e o 3... áı visto de costas...
rodaria no sentido horário também... dáı então... 3R... porque
se colocasse o hidrogênio como padrão ficaria... seria sentido S...
mas foi colocado ao contrário... é sentido R...

807 A58: áı no segundo eu fiz... é... a mesma coisa... se o hidrogênio
fosse 1... e que aqui fosse hidrogênio e fosse 3... seria sentido
R... como o principal é o OH que está lá atrás... e aqui... é...
mesma coisa... aqui seria... prioridade 1... 2 e 3... áı sentido
anti-horário... então 3S...

808 A58: áı o último que eu não sei se ficaria igual ao outro... mas...
áı eu criei o 2R... que seria a permuta daqui... e eu criei o 3S
que é o mesmo que está aqui... então eu peguei essa parte e essa
parte...
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809 P: ah... tá você foi repetindo e mudando a outra... foi isso?
810 A58: isso... áı eu acho que assim... se eu visse este daqui de trás...

e colocasse assim ((vira a transparência sobre o retropojetor))
811 A58: o H estaria para trás.. à direita... ((vira a transparência

sobre o retropojetor... retornando à posição inicial))
812 A58: à direita?
813 A58: não... isso...
814 A58: o OH ficaria atrás à direita e ficaria igual à esse...
815 A58: só que o... H também ficaria atrás à esquerda... ((vira a

transparência sobre o retropojetor))
816 A58: áı seria diferente porque aqui tem o H na frente seria o...

como chama?
817 A58: seria diferente... porque aqui o H estaria para trás e

viria para frente... esse terceiro seria diferente dos outros dois e
conseguiria ter um... ele viraria de um jeito diferente também...

818 A58: áı porque... prioridade 1... 2 e 3... então sentido
horário... 2R... e aqui o h... 1... é... prioridade 2 e 3... rodaria
no sentido anti-horário... 3S...

819 A58: e eu acho que é diferente dos outros...
820 P: então você achou que 3 estereoisômeros?
821 A58: se eu fizesse o 2S... 3S... áı eu acho que ficaria igual a um

desses dois...
822 P: muito bem... quem é o próximo?

A58-2

823 A58: eu refiz os...
824 A?: de novo?
825 A58: cadê... cadê?
826 A58: eu fiz agora como se eu... é olhando a molécula de trás...

essa... pra mim... seria igual a essa... isso ela de costas... é...
o que era da direita vai virar da esquerda... e o que era da
esquerda vai virar da direita... e o que estava na frente vai para
trás e o que estava para trás vai para frente...

827 A58: esse de cá é isso... () se você olhar essa molécula de trás
o que está na direita... você olhando... daqui vai ficar para a
esquerda e a ordem do que está para frente e para trás também
inverte...

828 A58: áı essa... é diferente dessas duas... essa do de trás
também é diferente dessas duas... e essa que seria essa vista
de trás é diferente dessas duas...

829 P: então quantos estereoisômeros... você/?
830 A58: três..
831 P: três... e o que você tinha conclúıdo antes?
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832 P: e o que você tinha conclúıdo?
833 A58: três...
834 P: ou seja... você está afirmando que é três...
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F
Íntegra das transcrições: problema do

ciclocalcano

A37

835 A37: essas duas... né... essas duas que é a cis... era entre
essas duas... né... ((indica as de cima)) que são os enantiômeros...
porque eu não estava conseguindo girar da maneira certa... e na
minha cabeça estava dando que era sobrepońıvel... mas o que eu
fiquei pensando foi o seguinte... é que se esta aqui tem atividade
óptica... tem que ter uma molécula que tem atividade óptica con-
trária... áı eu me embananei...

836 A37: áı quando eu desenhei assim eu não consegui fazer aquilo
que eu estava fazendo... de encaixar uma na outra...() áı eu fiquei
confusa...

837 P: peráı você está em dúvida sobre se são dois ou três estereoisô-
meros... é isso...

838 A37: é... porque é assim... a certeza pra falar que são três... é que
se esta daqui tem atividade óptica... tem uma que tem atividade
óptica contrária...

839 P: então... mas você colocou o enanti/ a sua dúvida é se aquela...
840 A37: é porque se esta daqui for enantiômera dessa... áı está

correto o racioćınio... da atividade óptica...
841 P: ué... e não é?
842 A37: então o problema é que estava encaixando...
843 P: ah... calma áı... primeiro elas têm plano de simetria...
844 A37: não...
845 P: a superior esquerda e aquela em que você pôs ponto de inter-

rogação...
846 A37: não...
847 P: não tem plano de simetria...

A41
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848 A41: () eu coloquei que o a é enantiômero do d e o b do c... e
os diastereisômeros que eu coloquei... seriam o a com o b e com
o c e o d com o b e com o c...

849 P: eu vi que você colocou dois... depois três e depois quatro...
você foi mudando de idéia áı?

850 A41: é... eu fui mudando... eu comecei com dois... depois eu fui
com três e parei em quatro...

851 P: entendi...
852 P: todo mundo achou quatro... mas eu tenho que comunicar uma

coisa: não são quatro...

A42

853 A42: eu comecei com os dois CH3 que eu coloquei para frente...
dáı eu inverti... ((primeira estrutura)) eu coloquei os dois CH3
para trás... ((segunda estrutura))

854 A42: dáı eu fiz misturado... o CH3 para frente e o H para frente
((terceira estrutura)) e aqui eu coloquei o H para frente e o CH3
para trás... ((quarta estrutura))

855 A42: ()
856 P: e áı... então são...
857 A42: 4
858 P: 4 estereoisômeros...
859 A42: só que 1 e 2 são são enantiômeros... se eu inverter essa

molécula para lá ((refere-se à segunda estrutura))... eles seriam
espelhos porque os hs estão aqui na frente e do outro estão para
trás...

860 A42: e aqui a mesma coisa ((refere-se ao par formado com as
estruturas 3 e 4))... se eu inverter essa molécula... este H que está
para frente vai para trás e este que está para trás vai para frente
((gesto metafórico))

861 A42: então 1 e 2 são enantiômeros... () e o 3 e 4 também...
862 A42: ()
863 P: tem mais alguém que pensou nisso também...
864 P: você quer mostrar o seu...
865 A38: eu coloquei o 3 e o 4 como meso..
866 P: ah... tá... espera áı... você colocou o 3 e o 4...
867 A38: como meso...
868 P: temos divergências... você não quer mostrar o seu então...

A53

869 A53: eu coloquei que tem três estereoisômeros também... e esse
daqui é o meso...

870 A53: esses daqui são os enantiômeros... os di/ os estereoi/ bom
sei lá...
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871 A53: áı aqui na b tem plano de simetria aqui que divide o meso...
tem dois carbonos quirais... mas na verdade ele é aquiral...

872 P: como e que você chegou naqueles três ali?
873 A53: ah eu fiz assim... esse primeiro aqui é o meso... tem dois

carbonos para cima... é... dá pra passar um plano dividindo ()...
ele é simétrico...

874 A53: ele é aquiral... mas ao mesmo tempo tem dois carbonos
quirais...

875 A53: já esses dois aqui... é... primeira análise eu pensei nesse...
eu tinha...()

876 A53: áı eu pensei assim não dá de alguma maneira chegar nesse
é... a

877 A53: eles são enantiômeros porque não dá pra você chegar nesse
a partir desse só... girando... fazendo alguma coisa como uma
troca...

878 A53: e se inverter esse daqui... assim mesmo ficaria uma outra
coisa... então...

879 P: ou seja... não dá de jeito nenhum...
880 A53: é... não...()
881 A53: áı o b () (1S...3R) e (1R...3S) aqui um é o outro por que

eu peguei o carbono 1 que é esse aqui de baixo... porque esse aqui
de cima seria (1R...3S)...

882 A53: e aqui eu falei que esse meso era enantiômero desse outro
meso...

883 A53: porque é...
884 A53: eu acho que me confundi...
885 A53: e esse diasteoisômero desses dois aqui...
886 A53: eu achei a mesma coisa...

A54

887 A54: primeiro eu coloquei as imagens no plano...
888 A54: dáı tem plano de simetria no meio...
889 A54: áı depois eu inverti e fiz a imagem especular um do outro...
890 A54: esses dois são... os enantiômeros...
891 A54: esse aqui é o meso...
892 A54: áı a configuração () meso... como esse é o meso ele é o

diastereoisômero dos outros dois...

A58

893 A58: áı eu fiz o diastereoisômero dele que é esse... áı eu fiz o
enantiômero dele e o enantiômero dele... eu achei quatro...

894 A58: só que áı eu estou achando que um deles é igual ao outro...
e... não vão ser quatro... mas até então eu cheguei em quatro... e
não tô conseguindo...

216



895 P: você está em dúvida se tem alguma coisa repetida... isso?
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G
Íntegra das transcrições: interação em

sala de aula

Problema do Glicol: A21-A24-A25

896 A25: já na segunda ela também ia ter dois centros estereogê-
nicos... só que como eu achei um plano de simetria... eu não
consegui deduzir quatro estereoisômeros... eu achei só dois... se
eu fosse considerar () ambos os carbonos quirais o O seria o
primeiro... depois o carbono ao lado... 3 e o 4... considerando
que esse hidrogênio estivesse para trás... esse giraria nesse
sentido... e o oposto seria no sentido anti-horário porque seria
o inverso do outro... bom eu acho... ()

897 P: vamos fazer uma rodada com cada um mostrando o seu e áı
depois a gente discute um pouco melhor esse segundo caso áı...
parece que tem duas respostas diferentes... né... ela achou quatro
possibilidades e você duas...

898 A24: mas pensando... acho que ela tem razão...
899 A24: acho mais certo pensar dessa maneira do que a maneira

como pensei...
900 A24: não tinha pensado...
901 A21: se fosse... tipo, igual... é, dois hidrogênios para frente e...

ou dois hidrogênios para trás e dois OH para frente... áı se você
sobrepor essa molécula ficaria igual... porque de qualquer jeito eles
ficariam para frente porque elas são simétricas...

Problema do Glicol: A36-A37

902 A37: eu também encontrei quatro... só que eu vi simetria
também nesse par... que é o 2R...3S... e dáı eu fiquei um pouco
em dúvida... se isso vai influenciar em alguma coisa... mas pelo que
eu vi... o 2R...3R e o 2S...3S está igual ao do paulo... e o 2R...3S
e o 2S...3R também estão igual... mas eu consigo enxergar que
elas são diferentes... mas que também têm esse plano de simetria...
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903 P: mas enfim... são quatro estereoisômeros...
904 A37: sim... não... então a minha dúvida seria nesses dois... se

eu posso chamar de estereoisômero porque... sim... chamo de este-
reoisômero... mas acho que eles não vão ter atividade óptica...mas
eles tem um plano de simetria...

905 P: quem é o próximo...
906 A36: achei...
907 P: calma... áı... você... o que você está pensando?
908 A36: se eu girar ela... ((gesto metafórico)) é que eu pensei

em inverter ela assim ((gesto metafórico))... mas se eu girar...
como se fosse uma bandeja dá certo ((gesto metafórico))... dáı
esses dois são sobrepońıveis... eles são a mesma molécula

909 A37: mas tem que considerar o que está para cima...
910 A36: mas dá certo... por que o H... olha pra minha

mão... ((gesto metafórico))... posso colocar ali...
911 P: pode...
912 A37: eu acho que não... quer dizer... () nos desenhos um está

para cima e o outro está para baixo...
913 A36: aqui os dois OH estão para cima... certo... então vamos

focar só nessa ligação aqui... HO-C-H... H para cima... c no plano
e OH para cima... se você pegar essa segunda representação e
chegar num... como se você... sei lá... ((gesto metafórico))

914 A37: girar ela assim...
915 A36: não girar ela assim... ((gesto metafórico))
916 A37: é... sim...
917 A36: o OH de baixo... deste daqui vai coincidir com este OH

de cima... porque está tudo para cima...
918 A35: ()
919 A36: o...
920 A37: ()
921 A36: () a molécula se você girar tanto faz...
922 A37: na dele eu vi... eu não consigo fazer na minha...
923 A36: posso tirar...
924 P: pode... e o que levou você a mudar de idéia?
925 A36: ah... eu não sei... eu olhei pra ele e enxerguei agora...

eu fiquei tentando fazer as rotações... mas acho que sempre
eu primeiro tentava virar ela assim ((gesto metafórico))... deixa
tentar virar ela pra ver se dá certo ((gesto metafórico))

926 P: entendi... quem mais?
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H
Problema do Cicloalcano: não
participantes dos minicursos

Figura H.1: Aluna A2.
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Figura H.2: Aluno A3.

Figura H.3: Aluna A5.
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Figura H.4: Aluno A6.

Figura H.5: Aluno A8.
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Figura H.6: Aluna A9.

Figura H.7: Aluna A10.
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Figura H.8: Aluno A11.
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Figura H.9: Aluno A12.
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Figura H.10: Aluna A13.

Figura H.11: Aluna A14.
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Figura H.12: Aluno A15.
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Figura H.13: Aluno A17.
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Figura H.14: Aluno A18.
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Figura H.15: Aluno A19.
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de termodinâmica. Revista Brasileira de Ensino de F́ısica, v. 28, p. 463–471, 2006.

272



CABALLERO, C.; MOREIRA, M. A.; GRINGS, E. T. de O. Uma proposta
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