I – PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS
Aos esfarrapados do Mundo e aos que neles
se descobrem e, assim descobrindo-se, com
eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam.
(FREIRE, 1983)

I.1 – Como tudo começou?
Desde o inicio deste trabalho tive como objetivo principal poder contribuir ao
diálogo estabelecido entre aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos e
interessados com a aprendizagem e a formação de pessoas que possam, um
dia, vir a conquistar sua independência intelectual. Foram muitas as etapas
percorridas até chegar a uma definição deste projeto, partindo de um desejo
inicial em responder a todos os problemas da educação até o ponto de
maturação, onde foi possível compreender que em um trabalho de mestrado
temos de fazer opções, e talvez este seja, no início, o maior obstáculo a ser
rompido.
Pensando que pertenço à primeira turma de mestrandos deste programa
na modalidade química e que muitos colegas terão a difícil tarefa de passar por
este “ritual de iniciação”, muitas vezes angustiante e aparentemente sem
solução, considero importante relatar um pouco sobre alguns dos momentos
“marcantes” à elaboração deste trabalho, como forma de compartilhar uma
fase, na maioria das vezes, não relatada no trabalho final de uma dissertação.
Acredito que tudo tenha começado quando ingressei no curso de
bacharelado em química do Instituto de Química (IQ) da Unesp campus de
Araraquara, onde tinha a intenção inicial de trabalhar na indústria e obter altos
salários. Como se tratava de uma universidade pública, tinha a convicção de
poder conviver com os melhores professores e me deliciar em aulas instigantes
e esclarecedoras. No entanto, a realidade se mostrou um pouco diferente das
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minhas expectativas iniciais, logo fui criando um modelo de não-professor1, ou
seja, era possível identificar posturas pedagógicas

que considerava

inadequadas para um professor.
Muitas das aulas eram sustentadas pelo diálogo com as transparências que
eram verdadeiras colagens dos livros textos utilizados.Os alunos não eram
diretamente questionados e a interação entre aluno e professor era muito
pequena. O instigante, então, era entender como resolver os problemas e
escrever os relatórios.
Conforme

tentarei

conseqüentemente

ilustrar

alguns

a

professores

seguir,
foram

algumas

disciplinas

marcantes

dentro

e

dessa

formação. Por exemplo, na disciplina de físico-química o professor era
conhecido pela fama de reprovar a maioria dos alunos matriculados, no meu
ano não foi diferente e um fato inusitado ocorreu. Fizemos uma prova e, como
de praxe, a maioria não ultrapassou os dois pontos (em uma prova que valia
dez), na aula seguinte, durante a correção, o professor ficou por mais de uma
hora (de costas para a sala) tentando resolver uma das questões, a sala foi
ficando vazia e ao final o professor não conseguiu resolver, não cancelou a
questão e também não deu nenhuma justificativa. Naquele momento, não
passava pela minha cabeça tornar-me um professor, pois só pensava na
indústria e no bom salário, no entanto, tinha tido um exemplo de postura
pedagógica que no meu entender um professor não poderia adotar. Isso ficou
marcado em minha vida, tanto que passado mais de dez anos estou aqui
recordando o fato ocorrido.
O meu primeiro contato com a escola, exercendo a função de professor, foi
logo após o término do curso de química (inicio de 1993). Como ainda não
tinha conseguido uma vaga na indústria, resolvi dar aulas como “quebragalhos” e não era incomum eu responder aos meus amigos, quando
perguntavam se já estava trabalhando:

[- Ainda estou procurando, no

momento estou apenas dando umas aulas na escola pública].
1

Se não

Não estou afirmando com isso, que os professores não eram os melhores ou que tenha tido
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bastasse, ficava inconformado em ser classificado “abaixo” dos licenciados ou
alunos de licenciatura em química2. Como eu não poderia ser habilitado para
dar aulas de química ? Eu era Bacharel formado por uma universidade pública,
isto era inadmissível, só porque não tinha cursado algumas disciplinas sobre
pedagogia e educação?
Ao ingressar na escola não fiquei sabendo sobre: plano de aula,
planejamento escolar, projeto pedagógico da escola, sistema de avaliação,
preenchimento de diários, entre outras coisas. Entrei na sala sem ser
apresentado por um coordenador, acompanhado do livro didático de autoria do
“Ricardo Feltre”, meu guia inseparável durante alguns anos. Assim, minhas
aulas seguiram-se como cópias desse livro e de

algumas apostilas de

cursinho. Meu espelho era o professor de cursinho e a palavra de ordem
durante as aulas era aprender para passar no vestibular da Fuvest, Unicamp
ou Vunesp. Neste momento, penso que estas não são características
peculiares somente à minha realidade, mas acabam marcando uma boa
parcela dos professores da rede pública, ou seja, uma formação incompleta3,
aulas como uma complementação de salário e a vergonha em assumir a
profissão de professor.
Depois de ingressar na indústria, alguns anos

se passaram e veio a

desilusão e em conseqüência o pedido de demissão (início de 1996). A partir
daí, tentei trabalhar com fotografia e cinema com o objetivo de escrever roteiros
para filmes, assim fiquei quase um ano viajando pela Europa em busca destas
metas. Em 1997, regressei ao Brasil, meio perdido, fora de sintonia,
embriagado com outras culturas, desejos ainda não realizados. Desta forma,
acabei indo morar em uma cidade escondida entre os vales do Ribeira de
Iguape e voltei a dar aulas, confesso que por falta de opção e dinheiro, mas
desta vez foi diferente.

uma má formação, mas discutindo sobre como muitas das aulas eram elaboradas.
2
Nas atribuições de aulas das escolas do Estado de São Paulo, o bacharel não é habilitado
para lecionar química e, por isto, na classificação pode ficar atrás de um aluno matriculado no
primeiro ano de um curso de licenciatura em química.
3
Principalmente nas disciplinas de química e física, os professores são profissionais de outras
áreas sem a devida formação pedagógica.
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Apesar de continuar adotando os livros didáticos como guia e as
deficiências pedagógicas permanecerem as mesmas, alguma coisa tinha
mudado. Acostumado a observar pessoas e os seus comportamentos, desejos
e aflições na tentativa de construir personagens, os alunos, então, ganharam
espaço em minhas aulas. Eu queria ouvir os alunos, entendê-los, saber de
suas origens, seus desejos e dificuldades, para isto eu buscava o diálogo, pois
de alguma forma eu tinha que ouví-los. Os alunos (Barra do Turvo), em sua
maioria, eram amáveis e eu não saía de dentro da escola, com isso, pouco a
pouco fui sendo envolvido pela paixão do ensino, mergulhei naquele mundo e
fui percebendo que não eram só alegrias, mas também haviam problemas.
Por exemplo, durante as reuniões pedagógicas e conselho de classe os
alunos eram tratados como números: reprova, não reprova, se reprova a
delegacia de ensino vai pegar no pé e teremos que aprovar, horas e horas de
discussões burocráticas e cansativas,

sendo esquecidas as questões

realmente pedagógicas. A seguir, reproduzo um dos textos que elaborei
durante estas reuniões, fruto de reflexões relacionadas àquilo que presenciava
na sala dos professores:
Onde está o problema?
Pedagogia, educação, métodos?
Bimestres, conteúdos, provas?
Professores, inspetores, alunos?
Recursos, delegacia, Estado?
Um recurso do Estado?
O que é Estado?
Criar, destruir ou camuflar?
Quais são os temas?
Educar, bastaria....
Palavra de ordem: Vamos burocratizar!
Com pressa para não ter pressa,
Ensinar a pensar, pensar o que?
Uma guerra para esquecer o que é: Pensar.
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Problemas?
Baboseiras, bobeiras bobalizadas
Burocratizadas de um sistema burocrático
Assalariado de pessoas personalizadas
Para produzir besteiras!
(Reunião de professores da Escola Estadual – Barra do Turvo/SP
18/04/1997.)

Comecei a me interessar em fazer um roteiro para cinema que abordasse
os bastidores da educação, ou seja, mostrar como eram as reuniões de
professores, a sala dos professores, o desânimo, a falta de auto-estima, as
semanas de provões, enfim uma escola vista por aqueles que estudam ou
trabalham nela. Fui colhendo depoimentos de alunos, fazendo discussões
sobre o ensino, arriscando diferentes experiências nas aulas e a minha
preocupação com o ensino já era outra, não queria mais apenas passar os
conteúdos. Tornaram-se freqüentes os momentos de crise em pleno quadronegro, ou seja, em meio a explicações me encontrava fazendo questões como:
por que estou ensinando isto, porque este monte de regras, porque ensinar
distribuição eletrônica, porque falar sobre estas equações. Isso era doloroso,
classe desinteressada, eu desinteressado, crises - porque, para que e o que
ensinar? Por que os alunos não se interessavam, quais as alternativas ao
“marasmo”, por que não aprendiam, por quês, por quês e por quês.
Essa

minha

insatisfação

associada

à

decisão

de

permanecer

profissionalmente ligado ao ensino de química me levou a buscar caminhos
pelos quais pudesse me conduzir às respostas almejadas. Assim cheguei ao
mestrado em ensino de ciências (inicio de 1999), de certa forma tentando
compreender o passado de minhas noções, meus valores e aspirações como
um educador em ciências, fazendo talvez o que BACHELARD (1983, p. 90) diz
a seguir: “Raros são os cientistas que têm prazer em percorrer de novo as
avenidas reais de sua cultura; eles vivem com muita intensidade a cultura
presente para se interessar no obscuro passado das noções” .4

4

Segue como anexo, o que escrevi como projeto para solicitação de bolsa junto a CPGI
(Comissão de Pós Graduação Interunidades). Este foi produzido antes de ter iniciado qualquer
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I.2 – Diálogo e Problematização: Uma perspectiva Freiriana sobre
Educação.

A matriz pedagógica é por nós considerada uma estrutura formada por
pilares que sustentam os nossos pressupostos educacionais. Certamente
depois de vivenciar as experiências relatadas na seção anterior, não poderia
continuar “preso” à mesma postura pedagógica, ou seja, aulas como meras
cópias dos livros didáticos e a falta de diálogo com os alunos. Acreditando na
idéia de que estando em meio ao caos (seja ele, social, cultural, econômico ou
espiritual), tentando compreender a sua lógica e a sua fluidez, trata-se de uma
importante oportunidade para repensarmos nos nossos valores, nas verdades
da sociedade, no sentido ou razão de estarmos vivendo e, então, criarmos vias
que proporcionem as necessárias mudanças, sendo a “educação” essencial
para a sustentação e sucesso desta transição. Nisto concordamos com o
cineasta Glauber Rocha: a natureza em convulsão e transe, é a contrapartida
cósmica de uma experiência social.
A crença no professor portador de verdades a serem transmitidas aos
alunos, ao longo do processo de ensino, como pacotes de conhecimento a
serem recebidos pelo aprendiz, caminha na contramão daquilo que
defenderemos mais adiante. Qual será então o verdadeiro papel do professor
(no nosso caso o de química)? Continuar aplicando seqüências de conteúdos
apresentados nos livros didáticos? Enfatizar a memorização de fórmulas e
regras sem a discussão de sua importância? Exaltar determinadas aplicações
tecnológicas da química estereotipada como uma química do cotidiano?
Reforçar a imagem do professor como dominador de todo o conhecimento,
sendo necessária somente a audição para acessá-los e compreendê-los.
Entendemos ser preciso reconstruir nossa visão sobre o “ser educador”, sobre
atividade como aluno do programa, é um reflexo de minhas idéias iniciais que foram
apresentadas ao professor João Zanetic (na época presidente da CPGI). Esste texto foi a linha
condutora de todo este trabalho, sendo lapidada ao longo da pesquisa, além de ter sido a
ponte inicial de “afinidade” entre orientador e orientando, pois na época o prof. João Zanetic o
traduziu como uma tentativa de compreender que a “Química também é cultura” . Cabe lembrar
que sua tese de doutorado abordou este tema com “Física também é cultura”.
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o mundo no qual

vivemos e sobretudo, acreditar naquilo que estamos

ensinando.
Defenderemos a necessidade de transcender a “mão única” de uma
educação onde o sujeito ativo seja somente o professor e os alunos sejam
apenas considerados receptores dos “pacotes de conhecimento” onde o:
[...] educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real
sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos conteúdos
de

sua

narração.

Conteúdos

que

são

retalhos

de

realidade

desconectados da totalidade em que engendram e em cuja visão
ganhariam significação. (FREIRE, 1983B, p. 65).

Uma educação nesses moldes só pode levar ao ensino de uma ciência
morta e sem significados, pois a realidade inerente aos conteúdos
apresentados acaba por pertencer somente a uma das partes do processo de
“transmissão” do conhecimento em questão.
É preciso romper com o que Freire chama de concepção “bancária” da
educação caracterizada pela sonoridade da palavra e não na sua força
transformadora, onde :
a narração de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os
transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo
educador. Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus
“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam
docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. (FREIRE,
1983(B), p. 66).

A concepção do par professor e aluno deve ser trocada por educadoreducando e educando-educador como defende Freire (1983), o educando
(aluno) precisa ser inserido como sujeito no processo de ensino-aprendizagem,
interagindo

com

o

educador

(professor)

em

relações

efetuadas
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simultaneamente nas duas direções, conforme representamos abaixo. Assim,
a aprendizagem pode se dar nos dois

Educador

↔

Educando

sentidos, ou seja, entendemos que o educando (aluno) aprende com o
educador (professor), mas o educador (professor) também pode aprender com
o educando (aluno). O diálogo entre ambos os participantes passa a ser a
matriz condutora da educação e o educando passa a construir o conhecimento
a partir de situações significativas à construção de um conhecimento.
Passamos então a romper com a concepção de educação bancária segundo a
qual,
não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a
conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não
realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria
ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador
e não mediatizador da reflexão crítica de ambos. (FREIRE, 1983(B), p.
79).

Uma educação assim posta considera o diálogo como uma exigência
existencial para o estabelecimento de uma educação libertadora, argumentada
também no trabalho de LARANJEIRAS (1994), onde este diz que a:
Relação dialógica se estabelece como exigência existencial para
aqueles comprometidos com o processo de transformação da realidade.
Daí que ela não seja uma doação, “manhoso instrumento” de que se
lança mão para conquistar o outro. O diálogo se estabelece numa
relação horizontal e tem como resultado “concreto” a comunicação.

(LARANJEIRAS,1994, p. 11).
O diálogo passa a ser um encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,
para pronunciá-lo, não se esgotando, na relação eu-tu (FREIRE, 1983(B), p.
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89), e para que isto se estabeleça é preciso entendê-lo como uma forma de
problematizar o conhecimento, qualquer que seja este:
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, é a
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação
com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la.5

LOPES (1993B) em um dos seus trabalhos fez uma abordagem à questão
do diálogo presente no discurso do importante filósofo Gaston Bachelard:
Para Bachelard (1975), na aplicação de um espírito a outro é que se
tem descortinado o processo de ensino-aprendizagem, estando no ato
de ensinar a melhor maneira de aprender, de avaliar a solidez de
nossas convicções. Assim sendo, o trabalho educativo consiste
essencialmente em uma relação dialógica, onde não se dá apenas o
intercâmbio de idéias, mas sua construção. Não existem respostas
prontas para perguntas previsíveis, mas a constante aplicação do
pensamento para a elaboração de um intertexto. (LOPES, 1993B, p.

324).
Quando falamos em problematização, estamos querendo aproximar o aluno
e sua realidade ao que estaremos desenvolvendo como conhecimento
científico. O aluno passa a ser um sujeito ativo, saindo da passividade de
esperar a “doação” do conhecimento pronto e acabado, como aponta FREIRE
(1983B. p. 79) :
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e
com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados,
quanto mais obrigados a responder ao desafio.

Já não são poucos os pesquisadores envolvidos com a necessidade de um
ensino (educação) dialógico seguido da problematização, em sua

maioria

oriundos de uma proposta baseada no trabalho de Paulo Freire. Mencionamos
9

logo a seguir, apenas alguns especificamente ligados ao ensino de ciências,
como: Parente (1990)6, Laranjeiras (1994), Simões (1994), entre outros.
Seguindo o caminho do diálogo/problematização poderíamos estar rompendo
com a desordem e a efemeridade do conhecimento, em particular o de
ciências, quando são somente transmitidos, e só transmitidos, pacotes de
conceitos, regras e fórmulas. Como percebemos nas palavras de Bachelard,
citadas no trabalho de LOPES (1993B, p. 325), isto não é recente no cenário
do ensino de ciências:
Infelizmente, temos que concordar com Bachelard (1947), ser postura
freqüente dos professores na escola secundária a de distribuir
conhecimentos efêmeros e desordenados, marcados pelo signo da
autoridade.

Aqui, para não dar a entender que o trabalho seja apenas uma tentativa de
construir uma proposta Freiriana, devemos deixar claro que faremos uma
análise epistemológica de um determinado conceito, buscando mostrar a
riqueza histórico–cultural, em contraponto com uma imobilidade deste conceito
nos livros didáticos.
LARANJEIRAS (1994, p. 14) diz que:
O ato de conhecer em Freire referencia-se fundamentalmente em uma
concepção de homem enquanto um ser do mundo, que vive e se
estabelece numa teia dinâmica de relações constantes, uma vez que
não podemos pensar os homens sem o mundo em que vivem, sem
outros homens, sem a realidade na qual estão inseridos. Enfim, não
podemos pensar os homens sem sua busca constante por estabelecer
um diálogo inteligente com o mundo, seja na problemática concreta do
seu cotidiano, seja na inquietação místico-mágica face ao desconhecido
que resiste em ser desvendado. Foi exatamente esse diálogo inteligente

5

FREIRE, Paulo. Referência citada por LARANJEIRAS (1994, p. 12).
Esta pesquisadora cita Paulo Freire em seu livro, mas o seu objeto de estudo é entre
Bachelard e o ensino e a pesquisa em química.
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com o mundo que permitiu que os homens fossem aos poucos
construindo o saber que originou o próprio saber científico.

Como entendemos da citação de Laranjeiras, não queremos lidar com uma
ciência morta e desconectada da realidade dos homens, mas sim com uma
ciência inspiradora e dialética no seu processo de construção ao longo da
história.
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I.3 – O Ensino de Química

Cabe agora situar o nosso olhar sobre o ensino de química no Brasil, pois a
partir desta panorâmica é que poderemos estar sinalizando melhor o
encaminhamento de nossos objetivos com esta pesquisa.
Logo a seguir colocamos uma “charge” extraída de jornal 7 que acreditamos
expressar uma espécie de caricatura característica de nosso ensino:
FIGURA 1
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Apesar de não ser a proposta deste trabalho caracterizar e discutir os
problemas do ensino no Brasil, mas apenas uma pequena parte referente ao
ensino de química, torna-se impossível realizar qualquer trabalho de pesquisa
nesta

área

sem

comentar

pelo

menos

algumas

das

características

apresentadas na charge.
Salas de aulas parecendo “celas” mal cuidadas com superlotação de
alunos, muitas vezes maltratados pela fome, desnutrição e desemprego que
assolam o lar de uma maioria. Professores mal pagos, cansados e mal
humorados em decorrência da enorme quantidade de aulas necessárias para
“sustentar” a sobrevivência, livros didáticos editados por uma máquina de tirar
o gosto das coisas, ou seja, um conhecimento pronto, acabado, destituído de
conflitos e desafios tão comuns ao processo de construção para qualquer que
seja a área do saber. Uma enorme quantidade de datas, regras e fórmulas a
serem cobradas em provas e mais provas. Infelizmente, o resultado final acaba
se resumindo às palavras do personagem de nossa charge Os diretores
detestam os professores, os professores detestam seu salário, os garotos
detestam tudo, e eu me detesto.
Pode-se dizer que o ensino de química continua alicerçado em uma
estrutura pedagógica que prioriza a aprovação de alunos nos vestibulares para
universidades públicas. Esta política acaba por institucionalizar os cursinhos e
suas apostilas estruturadas em receitas de resolver exercícios, como um
agente dominante de uma grande parcela do ensino particular. Neste caso,
como ficariam as escolas públicas? De imediato, podemos dizer que não
adotam as apostilas por questões econômicas, mas adotam os professores,
que por sua vez adotam os livros das grandes editoras8. Tanto os livros como
as apostilas de cursinhos valorizam a quantidade de conteúdos que devem ser
transmitidos, só transmitidos, perfazendo uma cultura conteudista.

7

Infelizmente não sabemos qual seja a fonte desta “charge”.
Se não adotam os livros, em função dos alunos não terem poder aquisitivo para compra,
adotam como fonte de consulta e preparo de suas aulas.
8
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Chamamos de “conteudista” o fato dos livros ou apostilas se prenderem a
uma enorme quantidade de conteúdos e detalhes que mereceriam uma
discussão mais profunda sobre sua real necessidade para a formação básica
em química. O ensino de química nesses moldes acaba por tornar-se repleto
de memorizações de fórmulas, equações, cálculos, regras, classificações,
nomenclaturas e conceitos. Não estamos afirmando ser desnecessária a
aprendizagem destes, mas que é preciso promover uma discussão mais
racional e menos comercial envolvendo as tomadas de decisões em relação a
estas escolhas.
Segundo GIESBRECHT (1979)9:
A disciplina Química no ensino médio tem tido um objetivo informativo e
não formativo: propiciar ao aluno todas as informações que necessita
para resolver as questões que lhe são propostas nas provas de
vestibulares. O volume de dados , a profundidade e a extensão dos
assuntos, em geral, vão muito além dos objetivos de um aprendizado
para o nível médio [...]

Com isto, não é incomum ouvirmos nossos alunos de química dizerem
frases como: “não gosto de química”, “temos que decorar um monte de
fórmulas”, “ - professor: teremos que decorar a tabela periódica?” ou a frase
presente na letra da música da banda Legião Urbana:

“Odeio química,

química, químiiiiicaaaaa!!” . E o que fazemos com a grande maioria que não irá
submeter-se ao exame vestibular, ou mesmo aqueles que não serão
aprovados?
Podemos dizer que atualmente existe uma concepção de ensino em
química preponderantemente informativa. Cabe ressaltar que o fato do ensino
ser informativo não significa que nele esteja ausente a formação. Antes de
tudo, este ensino está formando (preparando) alunos para serem aprovados no
exame vestibular e conseqüentemente o ingresso na universidade. Porém, não
9

Citado no trabalho de ARAÚJO, Dahir Xavier de. O conceito de substância em química
apreendido por alunos do ensino médio, Dissertação de Mestrado, UnB, 1992, p. 03.
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é essa a formação por nós idealizada, ao contrário, queremos um ensino de
química que forneça subsídios para construir uma ciência de homens e para os
homens como parte integrante e desveladora de sua realidade, atrelada a sua
cultura e como parte de sua cultura. Uma concepção de ensino que privilegia
somente a quantidade de informações vai ao encontro daquilo que criticamos
na seção anterior, ou seja, uma educação que não valoriza o diálogo entre
educador-educando (educando-educador) e não favorece a problematização
dos conteúdos.
Muitos são os pesquisadores que listam as possíveis causas dos problemas
relacionados ao ensino de química no nível médio. ARAÚJO (1992) fez uma
lista com alguns destes10, bem como relacionou algumas das principais causas
apontadas por esses autores, entre elas, selecionamos :
-

Currículos inadequados, distantes dos interesses do aluno e sem uma
linha mestra norteadora. A extensão do programa é tão grande que os
alunos não são capazes de perceber os conceitos fundamentais da
disciplina, não conseguem ter critério algum de prioridade. (ARAÚJO,
1992, p. 7)

-

Livros didáticos inadequados. As opções existentes dificilmente fogem
de um ensino informativo, teórico, compartimentalizado e dissociado da
realidade. Geralmente apresentam a Química como uma ciência
dogmatizada, estática, em que todas as teorias são verdades
absolutas[...] (ARAÚJO, 1992, p. 8)

Consideramos que o livro didático torna-se um problema, na medida em
que ele é utilizado como norteador do planejamento das aulas, não sendo
poucos os professores que realizam o planejamento de suas atividades do ano
baseando-se apenas na seqüência de conteúdos apresentados no sumário dos
livros didáticos. Em conseqüência disso, passa desapercebida a importante
reflexão acerca de questões como: o que ensinar, com que profundidade, qual
a seqüência necessária, entre outras. Segundo LOPES (1993A, p. 310 – 311),
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dentro deste contexto, podemos considerar que a análise dos livros didáticos
brasileiros tende a ser a própria análise do conteúdo de Química ensinado no
País, ou pelo menos, do conteúdo de química registrado nos livros didáticos.
Alguns dos resultados obtidos em LOGUERCIO et al (2001) apontam para
uma continuidade do ensino que caracterizamos ao longo desta seção, ou seja,
um ensino que prioriza a quantidade de informações necessárias para preparar
o aluno ao exame vestibular, e sinalizam a permanência do uso do livro
didático como fonte fidedigna de conhecimentos, conforme podemos verificar a
seguir:
Dado que os principais interesses dos professores são verificar se os
livros possuem bastantes exercícios para o vestibular e alguma alusão
ao cotidiano dos alunos, o mínimo que se pode inferir é que o
conhecimento químico presente nesses livros é tido como certo,
definitivo e inquestionável [...] (LOGUERCIO et al, 2001, p. 561):

Não podemos esquecer de

apontar a existência de livros didáticos de

Química com propostas alternativas a esse ensino dominante, visando à
valorização da construção dos conhecimentos básicos (em química), a
incorporação da história da ciência em suas estruturas, a valorização do
cotidiano como ponte para a construção de um conhecimento significativo,
entre outras importantes características11.
Entendemos que os problemas não se concentram apenas no uso do livro
didático e em como devemos ensinar ciências, mas também em questões
relacionadas a que ciência queremos ensinar, como podemos perceber na
argumentação de OLIVEIRA (1992, p. 86):

10

Linguanoto, 1987; Schnetzler, 1980; Chrispino, 1988; Giesbrecht, 1988; Beltran e Ciscato,
1991.
11
Dentre outros, poderíamos citar: PROQUIM (Projeto de Ensino de Química para o 2o Grau),
Os Ferrados e os Cromados. – M. Lutfi, Cotidiano e Educação em Química. – M. Lutfi,
Interações e Transformações. - GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química,
Unidades Modulares Química. A . Ambrogi e Química 1: Construção de Conceitos
Fundamentais. - O. A . Maldaner.
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Quando os educadores debatem os fracassos da aprendizagem
científica, preocupam-se fundamentalmente com as questões referentes
a como ensinar ciência, deixando de lado a discussão acerca da própria
ciência que se ensina. Assim os métodos – os quais são
invariavelmente conseqüências – acabam por constituir o centro da
problemática pedagógica: se um conteúdo não é compreendido é
porque os meios pelos quais foi veiculado são falhos.

Segundo Oliveira (1992), existem propostas em ensino de química que
valorizam o descritivismo, ou seja, a descrição dos fenômenos, dos fatos, de
experiências e das explicações conseqüentes caracterizada como Verbalismo,
predominante no período anterior a 1960. Por outro lado, a partir da década de
60, o “culto” ao experimentalismo predomina como importante ferramenta para
o ensino de ciências, ou seja, reproduzir experiências nas quais os alunos
possam “imitar” a atividade científica. OLIVEIRA (1992, p. 86) argumenta que:
Nessas propostas, o eixo pedagógico se desloca do verbal para o
experimental: ao aluno é oferecida uma situação – problema (a
combustão de uma vela, por exemplo) a partir da qual se pretende
desenvolver a capacidade de observar e registrar dados, estimulando
assim o interesse pela atividade científica.

No entanto, na maioria das vezes não são levantadas questões
relacionadas ao porque ensinar ciências, para quem ensinar ciências e qual
ciência ensinar? Como argumenta Oliveira (1992): Teriam, por exemplo, o
químico de ponta e o professor de química a mesma concepção de átomo? É
possível ministrar boas ou péssimas aulas de química seguindo quaisquer que
sejam as propostas, no entanto, cabe ao professor, antes de tudo, conforme
assinala Bachelard, superar o obstáculo pedagógico que o impede de
compreender as razões pelas quais o aluno não compreende.
Daí o fato dos problemas do ensino de química não estarem centrados
apenas no livro didático, mas também estarem focados na direção à formação
dos professores. OLIVEIRA (1992, 87) afirma que:
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[...] é preciso ter claro, em primeiro lugar, que ciência queremos ensinar.
A partir daí traçamos então diferentes estratégias pedagógicas
conforme o tipo de curso previsto e a natureza da clientela a atender.

Desta forma, ao pensarmos no ensino de química, devemos ter em mente:
qual ciência queremos ensinar e qual público queremos atingir ? Também não
podemos esquecer de olhar para os valores culturais desse público. A partir
daí, podemos então, elaborar quais seriam as estratégias a serem utilizadas,
quais os materiais pedagógicos necessários e, sobretudo, qual o nosso olhar
sobre esses materiais, ou seja, até que ponto esses materiais convergem na
direção de nossas propostas “epistemológicas”.
O químico italiano Paoloni (1980), já preocupado com a construção de uma
educação científica para uma sociedade democrática, nos alertou em um de
seus trabalhos sobre os possíveis perigos, quando não refletimos sobre qual
ensino estamos propondo, conforme ilustramos a seguir:
Químico, pode tornar-se um adjetivo sinônimo de desagradável, nocivo,
perigoso. É nosso dever fazer progredir a nossa atividade profissional e
educativa de maneira a evitar que isto aconteça. (PAOLONI, 1980, p.

171)
Assim,

consideramos

relevante

refletirmos

sobre

as

questões

epistemológicas relacionadas ao ensino de química. É neste sentido que o
nosso trabalho será desenvolvido ao longo dos próximos capítulos.
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I.4 – O Ensino de Química no Ensino Fundamental

Os livros didáticos em sua grande maioria seguem uma seqüência
tradicional de conteúdos: Solo, Água e Ar na 5a série, Seres Vivos na 6a série,
Anatomia e Funcionamento do Corpo Humano na 7a série e Transformações
Físicas e Químicas na 8a série. Segundo ZANON e PALHARINI (1995, p.15):
Livros-texto definem o lugar da química no ensino fundamental na 8a
série, ao longo de um semestre, na área de ciências. Paradoxalmente,
os temas estudados em ciências nas séries anteriores são o ar, a água,
o solo, alimentos e alimentação, saúde, meio ambiente, higiene, seres
vivos, transformações, fenômenos, energia, ciclos de vida, corpo
humano. Vale perguntar: esses temas não são assuntos de química?

Ao trabalhar estes diferentes temas em outras séries do ensino
fundamental, apontados na citação acima por ZANON e PALHARINI (1995),
não estariam sendo utilizados conceitos básicos em química para estas
abordagens?

O fato de não haver uma preocupação em trabalhar

determinados conceitos básicos

em química, nestas séries iniciais, não

poderia estar contribuindo para a formação de alguns pré-conceitos? Seria
realmente inviável trabalhar conceitos químicos nestas séries iniciais ? Estas
são algumas das questões que poderíamos estar levantando ao analisarmos
esta seqüência colocada pelos livros didáticos em ciências.
ZANON e PALHARINI (1995) afirmam estar convencida da necessidade e
possibilidade em se fazer abordagens da química muito antes da 8a série, além
do que, esta visão compartimentada da química em apenas um semestre
isolado na 8a série acaba sendo, em muitos casos, uma antecipação de
conteúdos do ensino médio. No entanto, sendo a química uma ciência dos
homens e para os homens, inserida dentro da complexidade dos meios de
produção, ela poderia ser mais bem aproveitada como área do conhecimento
humano já a partir do ensino fundamental, conforme podemos verificar na
argumentação de ZANON e PALHARINI (1995, p.16):
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Por considerar que o mundo se transformou e que as constantes e
profundas transformações atingem os modos de vida como um todo, o
ensino de ciências na EFA12 não se restringe ao estudo da natureza.
Procura-se abordar o meio em sua complexidade, como o meio em
constante transformação. É também com base nisso que percebemos a
necessidade de que a química seja mais contemplada ao longo do
ensino fundamental.

ZANON e PALHARINI (1995) nesse trabalho defendem a abordagem da
química na 4a série do ensino fundamental destacando, entre outras coisas, o
fato de não privilegiar o uso das simbologias, dos modelos teóricos e das
formulações químicas. Para isto as atividades são planejadas e desenvolvidas
em conjunto com outras áreas do conhecimento em uma abordagem
interdisciplinar. Segundo as autoras, dentro desse contexto a criança pode ser
envolvida em problematizações que permitam

a ela usar e modificar suas

idéias, por exemplo:
[...] ao dizer “é plástico” ou “é vidro” , ela reconhece propriedades
típicas de cada material. Entendemos que a escola deve dar
continuidade a essa aprendizagem, desafiando e auxiliando a criança
na

exploração

de

seus

contextos,

em

busca

de

novas

compreensões.(ZANON e PALHARINI, 1995, p.18).

As autoras concluem, dizendo que ao invés de ensinar teorias ou transmitir
conteúdos prontos de química, procura-se criar condições para que as crianças
exercitem o uso de seus conhecimentos e discutam em torno de suas teorias
explicativas.
A educação em ciências no ensino fundamental abordada sob uma
perspectiva interdisciplinar, onde seja possível o desenvolvimento de
abordagens como a citada no trabalho de ZANON e PALHARINI (1995), nos
leva novamente à problemática ligada ao uso do livro didático, pois, como já
discutimos anteriormente, este acaba determinando os programas de ensino
12

EFA é a Escola de 1o e 2o Graus Francisco de Assis, de Ijuí – RS.
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em ciências, tornando-os predominantemente marcados pela fragmentação
disciplinar, como argumentam MALDANER e ZANON (2001, p.46):
Os conteúdos do ensino de ciências têm sido marcados pela forma
marcadamente disciplinar de organização. Os poucos aprendizados em
ciências mostram-se usualmente fragmentados, descontextualizados,
lineares e não costumam extrapolar os limites de cada campo
disciplinar. Evidencia-se isso nos próprios livros didáticos mais em uso,
que, como sabemos, acabam determinando os programas de ensino, os
modelos de estudo e de formação escolar.

O ensino de ciências praticado nas séries iniciais do ensino fundamental,
conforme pudemos discutir ao longo desta seção, apresenta alguns problemas
apontados por diferentes pesquisadores. Trata-se de um currículo integrado já
que envolve diferentes áreas do conhecimento como, por exemplo, biologia,
química e física e, no entanto, por ter sua prática alicerçada no livro didático,
acaba sendo fragmentado nestas três diferentes áreas, conforme a seqüência
tradicional apresentada no inicio desta seção, dificultando o diálogo entre as
três áreas e, de certa forma, abortando o caráter integrado apontado.
Refletindo sobre o ensino de química a partir deste quadro, soma-se a esta
problemática, como apontam diferentes pesquisadores, o fato dos professores
possuírem uma formação deficiente em química. Esta formação deficiente
acaba por fortalecer o apego do professor ao livro didático, que passa a ser
uma importante fonte para o aprimoramento de seus conhecimentos e suporte
quase exclusivo para as suas aulas Barbosa et al (2000B). Com isto
aumentam-se as dificuldades em se visualizar uma abordagem diferente do
ensino de química, bem como diminui a criticidade em relação aos conceitos
abordados pelos livros.
A interação entre o professor de ciências e o livro didático

no ensino

fundamental se torna maior na medida em que ele tem, na maioria das vezes,
uma formação deficiente em química. Segundo ZANON e PALHARINI (1995,
p.15):
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Não são recentes as preocupações em relação à ineficiência da
formação em química ao longo do Ensino Fundamental. Em geral, os
professores de ciências têm formação deficiente em química[...].

Isso pode acabar sendo um obstáculo para visualizar a química inserida
dentro da complexidade social, cultural , política e econômica ao longo da
evolução do homem, ou mesmo pode facilitar o estabelecimento de
concepções alternativas, como aponta o trabalho de BARBOSA et al (2000B):
A preocupação torna-se maior em decorrência da ineficiência da
formação em química ao longo do ensino fundamental. Normalmente,
nesse período, os professores possuem um defasado conhecimento
químico e se agarram aos livros didáticos. Com foi dito, estes, muitas
vezes não apresentam o cuidado com a linguagem utilizada, podendo
originar concepções alternativas, que surgirão nas séries futuras como
obstáculos na compreensão científica dos conceitos.

Não são poucas as preocupações com a utilização dos livros didáticos no
ensino fundamental. Bizzo (1996) aponta para a enorme quantidade de erros
conceituais, a presença de preconceitos raciais (ou de outro tipo) e problemas
relacionados à integridade física do aluno, fruto de uma “despreocupação” com
os experimentos colocados nos livros.
Segundo Bizzo (1996), considerando a importância exercida pelo livro
didático na prática de ensino adotada pelo professor do ensino fundamental e
os problemas relacionados logo acima, foi criada em 1995, pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma comissão que definiu
critérios e princípios para avaliar os livros didáticos do Ensino Fundamental,
criando posteriormente o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)13
responsável, entre outras coisas, pela elaboração do guia do livro didático a ser
utilizado pelo professor na escolha dos livros a serem adotados.

13

Inicialmente foram avaliados os livros de 1a a 4a série do Ensino fundamental.
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Este programa de avaliação permitiu que se realizasse uma análise do
conteúdo pedagógico abordado pelos livros:
Passou-se a examinar o conteúdo pedagógico propriamente dito dos
livros. Foi uma iniciativa corajosa. Buliu com interesses poderosos. Em
compensação, pela primeira vez, os professores deste país podem
saber, oficialmente, através do MEC, quais os livros didáticos que eles
não devem recomendar a seus alunos. (BIZZO, 1996, p. 26)

Desta forma passou-se a excluir da lista selecionada pelo PNLD, os livros
que apresentassem: erros conceituais grosseiros, preconceitos raciais e perigo
à integridade física do aluno. Segundo

Bizzo (1996), os problemas

apresentados pelos livros didáticos analisados podem ser divididos em duas
grandes áreas:
-

a formação geral do aluno e de sua integridade, tanto física quanto
moral.

-

a acuidade da informação veiculada com os conceitos centrais para
a estruturação do conhecimento científico. (BIZZO, 1996, p. 29)

Bizzo (1996), chama atenção para algumas características pedagógicas
desta avaliação dos livros didáticos. Destacamos duas delas que consideramos
intrinsecamente relacionadas ao ensino de ciências:
É preciso evitar listas de nomes a serem memorizados, classificações
antropocêntricas e estereotipadas. É essencial que o conteúdo
desenvolvido seja pertinente, socialmente relevante e acessível ao
aluno, considerando-se a faixa etária a que se destina.
O conhecimento que o aluno traz para a sala de aula é normalmente
desprezado, como se fosse errado de forma absoluta ou por definição.
Ou, ainda pior, parte-se do pressuposto de que o aluno apresenta
completo “vazio” intelectual, a ser preenchido na escola. (BIZZO, 1996,
p. 29)
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Tais características apontadas por Bizzo (1996) devem contribuir para a
permanência de uma escola conteudista e transmissora de conhecimentos,
conforme já discutimos na seção I.2.
Constatamos no decorrer desta seção que a prática do ensino de ciências
no ensino fundamental também está sustentada no uso do livro didático como
importante ferramenta do professor. Verificamos também uma série de
problemas relacionados ao uso do livro didático no ensino fundamental, bem
como tentativas de melhorar o seu uso, como é o caso da criação do PNLD e
do Guia do Livro Didático.
Dentro deste panorama, consideramos importante fazer uma cuidadosa
análise epistemológica do conceito de substância nos livros didáticos de 5a e 8a
séries do ensino fundamental, pois muitos problemas relacionados à
aprendizagem

de

conceitos

químicos

podem

estar

ligados

a

uma

incompreensão dos aspectos epistemológicos.
Oliveira (1992) discute que muitos dos problemas relacionados ao
ensino de ciências transcendem as posturas metodológicas, fazendo - se
necessário refletirmos sobre o que estamos ensinando, para quem estamos
ensinando e em qual nível de compreensão estamos ensinando. Conforme
podemos verificar na citação a seguir:
Quando os educadores debatem os fracassos da aprendizagem
científica, preocupam-se fundamentalmente com as questões referentes
a como ensinar ciência, deixando de lado a discussão acerca da própria
ciência que se ensina. [...] Por conseguinte, não se discute se o
conceito científico e o conceito escolar possuem ou não a mesma
contextura epistemológica. Teriam, por exemplo, o químico de ponta e o
professor de química a mesma concepção de átomo? (OLIVEIRA, 1992,
p. 86)

Isto pode ser verificado nos resultados apresentados por Lopes (1990)
onde a autora aponta que, muitas vezes, os obstáculos epistemológicos
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identificados nos livros didáticos do ensino médio são, para muitos autores,
uma ferramenta didática para facilitar a compreensão de conceitos abstratos,
por exemplo, modelos atômicos e ligações químicas.
Loguercio et al (2001) em um estudo mais recente, também identificam este
“didatismo” ao observar que mesmo quando o professor consegue identificar
obstáculos epistemológicos nos livros didáticos, estes não são considerados
pelo professor como um tipo de problema à aprendizagem dos alunos, mas,
pelo

contrário,

são

entendidos

como

agentes

facilitadores

para

a

aprendizagem. Segundo Loguercio et al (2001), isto pode ocorrer por vários
motivos, entre eles, o fato de ser necessário um conhecimento profundo da
própria disciplina de química, bem como da linguagem bachelardiana para a
compreensão dos obstáculos epistemológicos. A seguir, ilustramos estas idéias
com algumas considerações feitas por LOGUERCIO et al (2001, p. 559):
[...] é a dificuldade de entender a lógica utilizada por Bachelard para
identificar como obstáculos algumas questões que, por serem tão
comuns, estão entendidas por esses professores como facilitadoras do
conhecimento e não como entraves a esse. É possível inferir também,
que os próprios professores tenham se apropriado do conhecimento
químico através desses obstáculos o que resultaria a impossibilidade de
questioná-lo.

Para realizar a análise proposta, nosso trabalho será sedimentado na
epistemologia bachelardiana, assunto que trataremos com maior profundidade
no próximo capítulo.
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II – Fragmentos da Epistemologia de Bachelard

II.1 UM BREVE HISTÓRICO
Gaston Bachelard (1884-1962) possui uma vasta obra de livros publicados
que podem ser classificados em duas vertentes: Bachelard “diurno”,
caracterizado pelos temas envolvidos com os processos de desenvolvimento
do saber cientifico e marcado pelo exercício da razão, e o Bachelard “noturno”,
marcado por trabalhos sobre a imaginação discutindo a criação artística, o
devaneio, as imagens poéticas e a literatura. A razão e a imaginação, através
do conhecimento científico e do discurso poético e literário, respectivamente,
estabelecem formas de diálogo inteligente com o mundo buscando desvendar
seus segredos.
Alguns aspectos foram considerados importantes para o estabelecimento
da escolha de Bachelard como um referencial epistemológico para o nosso
trabalho, tais como: o fato de ele ter sido químico e ter utilizado como uma das
bases para suas investigações o desenvolvimento do conhecimento em
química; o fato de ele aliar à construção de seus argumentos filosóficos o
desenvolvimento histórico da química, o que vem vislumbrar

uma possível

utilização da história e filosofia da ciência no ensino de química e, por fim, o
fato de Bachelard, antes de se tornar professor universitário, ter lecionado
ciências no ensino básico por muitos anos, o que faz florescer em seus
trabalhos grandes preocupações com o ensino de ciências.
Bachelard, em suas investigações filosóficas, traz elementos que permitemnos construir uma ciência química “racional”, ao mesmo tempo mais
“humanizada” e “cultural”,

como podemos verificar, por exemplo,

na

argumentação de Parente (1990) quando discute um dos fatores que
considerou importante para justificar a construção de um livro sobre Bachelard
e a Química:
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O fato de ele ter nos proporcionado uma visão da ciência química como
uma realidade aberta, em crescimento incessante, capaz de, pelo seu
exercício, fecundar o espírito humano para outras manifestações
igualmente necessárias de racionalidade – demonstrando então seu
caráter formativo e cultural. (PARENTE, 1990, p. 18)

No decorrer desta seção pretendemos discutir aquilo que consideramos
como concepções básicas da epistemologia de Bachelard onde procuraremos
sistematizar as noções de: real, ruptura, obstáculos epistemológicos, perfil
epistemológico e fenomenotécnica que serão, ao longo da dissertação,
utilizadas como alicerce teórico para nossas análises.
Para Bachelard o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas
sombras, nunca é imediato e pleno, ou melhor dizendo, a presença da palavra
real [...] é sempre o sinal de perigo de confusão de pensamento (BACHELARD,
1977, p. 34). Sendo o real um dado para a construção da realidade, quais
seriam os critérios para demarcação desse real? Bachelard argumenta que um
“realista” recorre com muita facilidade às experiências geométricas para
confirmar a presença de um dado real, onde o lugar sempre aparece como a
primeira das qualidades existenciais.
[...] O realista concordará; mas logo responderá: Pouco importa que não
saibamos o que vem a ser o objeto; pois sabemos que o objeto existe,
porque está ali; tanto o senhor como eu podemos sempre encontrá-lo
numa região determinada do espaço. (BACHELARD, 1977, p. 36)

Logo, podemos associar o real à experiência primeira, ou seja, um
resultado,

quando passível de verificação macroscópica (aos olhos do

observador), torna-se então um argumento para o estabelecimento de uma
“verdade”. Por exemplo, uma fita de magnésio existe (é real), ou seja, é um
pedaço de metal de cor metálica que, ao ser queimado, podemos verificar sua
transformação em luz branca e detectar a sobra de um pó branco, ou,
generalizando em uma “verdade”, podemos dizer que determinados materiais
(ou corpos) podem ser queimados transformando-se em calor, tendo seus
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aspectos alterados, em sua maioria, com nítida perda de massa. São
conclusões obtidas a partir de dados reais verificados em função daquilo que
podemos observar macroscopicamente.
Mas poderá a ciência sempre se apoderar desta concepção de real
macroscópico para o estabelecimento de verdades científicas? Qual seria a
concepção de real para o mundo microscópico? Vejamos inicialmente o
significado de corpúsculo em um dicionário da Língua Portuguesa14 : Corpo
pequeníssimo. Partícula diminutíssima de corpo(s). Mesmo essa definição não
escapa a uma noção geométrica de um corpo com determinada forma, com
espaço específico ocupado. No entanto, para Bachelard15 o corpúsculo não é
um corpo minúsculo, não é um fragmento de substância e não pode ser
compreendido a partir da geometria clássica, ou seja:
[...]

Correlativamente,

se

o

corpúsculo

não

tem

dimensões

determináveis, não há forma determinável. [...] Dado que não se pode
atribuir forma determinada ao corpúsculo, segue-se que não se lhe
pode atribuir lugar muito preciso.(BACHELARD, 1977, p. 54)

Desta forma, a noção de real deve ser reconstruída para uma realidade
microscópica, ou seja, passamos a ter necessidade de um real instruído – um
real científico que questione o totalitarismo de um real absoluto e unitário, como
podemos verificar na argumentação de BACHELARD (1991, p. 51):
Porque seria demasiado cômodo entregar-se uma vez mais a um
realismo totalitário e unitário, e responder-nos: tudo é real, o elétron, o
núcleo, o átomo, a molécula, o mineral, o planeta, o astro, a nebulosa.
De acordo com o nosso ponto de vista, nem tudo é real da mesma
maneira; a substância não tem a todos os níveis, a mesma coerência; a
existência não é uma função monótona; não pode afirmar-se por toda a
parte e sempre no mesmo tom.

14

Novo dicionário básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio, ed. Nova Fronteira, 1988, p.181.
Para entendermos melhor a discussão, devemos considerar que Bachelard está pensando como exemplo
de corpúsculo as partículas do mundo atômico, por exemplo, prótons e elétrons.

15
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O real – “Que existe de fato; verdadeiro. Aquilo que é real. Realidade” arraigado ao empirismo do primeiro olhar deixa de existir sob esta definição,
quando mergulhamos no “submundo da matéria”, ou seja, no microscópico. O
átomo, o elétron, o próton, entre outras partículas, daquilo que seria pelo senso
comum a menor porção da matéria, não possuem existência, forma ou lugar
definido aos “olhos” de um primeiro olhar, torna-se necessária a incorporação
de técnicas (carregadas de teoria) e concepções teóricas (racionalização da
estrutura da matéria) para compreender e detectar esta existência.
Se não existe um real absoluto e “verdadeiro” , não podemos considerar a
ciência (ou conhecimento científico) como uma extensão das primeiras
experiências (do senso comum) ou como afirma BACHELARD (1953, p. 247):
[...] No caso, dado que se acredita na continuidade entre o
conhecimento comum e o conhecimento científico, trabalha-se para a
manter, toma-se como obrigação reforçá-la. [...] Do bom senso
pretende-se fazer sair lentamente, suavemente os rudimentos do saber
científico. Recusa-se a fazer violência ao senso comum.

Segundo Bachelard não há essa continuidade para o estabelecimento do
conhecimento científico, este não se estabelece segundo uma seqüência linear
de progressos e tão pouco parte do conhecimento comum por lentas
transformações até se estabelecer como conhecimento científico. É preciso
levar em conta as diferentes concepções de mundo que norteiam os diferentes
momentos históricos.Como exemplo poderíamos citar a idéia de que a química
se desenvolve a partir da alquimia, ou mesmo, a concepção de que os
atomistas gregos foram precursores das formulações dos atomistas modernos.
Para isto vejamos a discussão elaborada por LOPES (1992, p. 255 - 256)
[...] O alquimista não investiga as propriedades das substâncias e suas
transformações, com o intuito de conhecer melhor a Natureza e
construir teorias sobre a matéria. O alquimista tem por objetivo alcançar
a revelação de segredos divinos, a busca do Bem, o autoconhecimento, a transformação de sua alma. [...] As proposições de
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Demócrito, bem com as de Leucipo e Epicuro, não compõem uma teoria
atômica, nem tampouco visam explicações para as transformações
químicas. Suas concepções de mundo são bem diversas das
concepções dos físicos modernos. Seus pensamentos constituem uma
filosofia que procura explicar a natureza, a partir da inserção do homem
nessa natureza: seus propósitos e seus valores.

Em relação ao ensino de ciências é muito comum a constante tentativa em
colocar o conhecimento científico, conforme já afirmamos anteriormente, como
uma extensão do conhecimento acumulado do senso comum. BACHELARD
(1953, p. 247), argumenta que:
E nos métodos de ensino elementar atrasam-se, como que de
propósito, as horas de iniciações viris, deseja-se conservar a tradição
da ciência elementar, da ciência fácil, é como se fosse um dever
mandar o estudante participar da imobilidade do conhecimento primeiro.
É preciso no entanto criticar a cultura elementar.

Mais adiante veremos que estas posturas podem ser consideradas como
um obstáculo para entrar-se no reino da cultura científica, bem como o
fortalecimento de uma concepção da química apenas como uma ciência da
“decoreba”, e que já tem uma longa história conforme comprova depoimento
colhido em Bachelard16: essa expressão tantas vezes repetida hoje ainda (em
1920): a química é apenas uma questão de memória. Ao sair da escola
secundária, ficava-lhe a impressão de que essa ciência (?) não tinha qualquer
valor educativo, ou como argumenta LOPES (1992, p. 255):
na medida em que se crê na continuidade entre conhecimento comum e
conhecimento científico, procura-se reforçá-la: busca-se considerar a
ciência como uma atividade fácil, simples, extremamente acessível,
nada mais que um refinamento das atividades do senso comum. Tal
perspectiva, por sua vez, tende a ser a divulgação de uma falsa imagem
da

16

ciência,

capaz

de

estimular

processos

de

vulgarização

Lespieu, citado por BACHELARD (1953, p. 248)
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excessivamente simplificadores, e por isso mesmo, crivados de
equívocos.

Não é esta ciência fácil de conclusões precipitadas que Bachelard está
defendendo, mas pelo contrário uma ciência que seja percebida como um
processo de racionalização, fascinante quando no domínio de suas bases,
seus princípios, ou seja, na razão do saber científico. A ciência ensinada na
escola não deveria abster o estudante de descobrir este fascínio.
Discutimos algumas noções sobre a concepção de descontinuidade na
cultura científica, haveria necessidade de um maior aprofundamento para uma
melhor compreensão desta concepção norteadora da obra de Bachelard. No
entanto, valorizamos mais

esta noção quando associada ao ensino de

ciências, conforme já discutido. No decorrer desta seção, também estaremos
discutindo outras concepções que seguramente permitirão um melhor
aprofundamento da concepção de descontinuidade.
Consideramos importante compreendermos a concepção de ruptura
epistemológica, mas antes iremos discutir brevemente a noção de recorrência
histórica defendida por Bachelard, pois é a partir desta que o epistemólogo
poderá mergulhar na história das ciências e, então, “julgar” os fatos do passado
sob uma perspectiva da razão evoluída (atual) para

compreender os

processos de evolução do conhecimento científico. BACHELARD (1996, p. 22)
desta forma, designa o papel do epistemólogo como o de: julgá-los (os
documentos eligidos) da perspectiva da razão, e até da perspectiva da razão
evoluída, porque é só com as luzes atuais que podemos julgar com plenitude
os erros do passado espiritual.
BACHELARD (1996, p.22) mais adiante destaca como diferentes o papel do
historiador e do epistemólogo, ou seja:
O historiador de ciência deve tomar as idéias como se fossem fatos. O
epistemólogo deve tomar os fatos como se fossem idéias, inserindo-as
num sistema de pensamento. Um fato mal interpretado por uma época
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permanece, para o historiador, um fato. Para o epistemólogo, é um
obstáculo, um contra-pensamento.

Dentro de uma perspectiva continuísta da cultura científica é muito comum,
como afirma Lopes (1992), vermos a interpretação de um fato do passado
como precursor do que hoje fazemos, como podemos exemplificar com o caso
dos alquimistas e dos atomistas gregos, citados na página 29. No entanto,
conforme já comentamos, Bachelard afirma que o historiador deve conhecer o
presente para julgar o passado.
Mas não no sentido de ver no passado a preparação para o presente,
como já questionamos, mas sim de, a partir do presente, questionar os
valores do passado e suas interpretações. (LOPES, 1992, p. 257, grifo
nosso)

Entendemos que a partir da recorrência histórica é possível compreender
melhor a concepção de ruptura epistemológica. Como já verificamos
anteriormente, segundo Bachelard, não é possível haver continuidade entre o
conhecimento comum e o conhecimento científico, sendo necessário para
adquirir o saber científico, o rompimento com este “conhecimento comum” , ou
seja:
Em seu desenvolvimento contemporâneo, as ciências físicas e químicas
podem ser caracterizadas epistemologicamente como domínios de
pensamentos que rompem nitidamente com o conhecimento vulgar.
(BACHELARD, 1977, p. 16)

Por exemplo, se o estudante não romper com a idéia de que o fato dos
materiais flutuarem em um meio líquido depende do peso deste material, é
provável que o estudante tenha dificuldades em racionalizar o conceito
científico de densidade que relaciona as grandezas entre massa e volume de
um material17.
17

É importante salientarmos que Bachelard, no decorrer de sua obra, destaca os processos de
desenvolvimento do conhecimento científico ao longo da história. Na discussão que recorremos
estamos exemplificando com casos associados ao ensino de ciências, neste momento,
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O mesmo poderíamos falar sobre a noção de massa, ou seja, uma criança
pode considerar que objetos maiores possuem massas maiores, ou seja, uma
fruta de maior tamanho será mais “pesada” que uma de menor tamanho, ou
seja, a massa depende do tamanho. Isto é relativo e pode ser problematizado a
partir da utilização e compreensão de uma balança. No entanto, há
necessidade em se provocar uma ruptura com este conhecimento comum.
É importante ainda discutirmos o fato desta ruptura não se dar somente
entre conhecimento comum e o conhecimento cientifico, mas também, entre
diferentes concepções de conhecimento científico estabelecidas em épocas
distintas. Zanetic (1999), em suas notas de aula, coloca a relação entre a física
clássica de Newton e a física relativista de Einstein como um exemplo de
ruptura entre conhecimentos científicos bem estabelecidos. Nas palavras de
BACHELARD (1985, p. 12 - 13):
Do ponto de vista astronômico, a refundição do sistema einsteiniano é
total. A astronomia relativista não sai de modo algum da astronomia
newtoniana. O sistema de Newton era um sistema acabado. Corrigindo
parcialmente a lei de atração, aperfeiçoando a teoria das perturbações,
havia numerosos meios para dar conta do ligeiro avanço do perihélio de
Mercúrio assim como das outras anomalias. Deste lado não havia
necessidade de subverter de cima para baixo o pensamento teórico
para adapta-lo aos dados da observação. Vivíamos, aliás, no mundo
newtoniano como uma residência espaçosa e clara. O pensamento
newtoniano era de saída um tipo maravilhosamente transparente de
pensamento fechado; dele não se podia sair a não ser por
arrombamento. - grifos meus.

Quando

não

há

um

“arrombamento”

ou

uma

ruptura

entre

conhecimentos, sejam comuns (vulgares) ou científicos, torna-se necessário
entender a

origem das dificuldades inerentes a estas rupturas. É neste

momento que consideramos importante compreendermos a concepção de
passível de realizar analogias. No entanto, entendemos que devemos tomar cuidado ao
fazermos simples extrapolações das concepções sem antes compreender o contexto de
explicação e diálogo pelo qual o autor estabelecia.
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obstáculos epistemológicos, pois, segundo Bachelard, é em termos de
obstáculos que deve ser posto o conhecimento cientifico e, conseqüentemente,
a compreensão de seu progresso:
[...] logo se chega à convicção de que é em termos de obstáculos que o
problema do conhecimento científico deve ser colocado. E não se trata
de considerar obstáculos externos, como a complexidade e a
fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos
e do espírito humano: é no âmago do próprio ato de conhecer que
aparecem, por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e
conflitos. (BACHELARD, 1996, p. 17)

Segundo ZANETIC (1999, p. 69), Bachelard afirmava:
[...]que esses obstáculos epistemológicos se devem ao psiquismo
humano, às resistências psicológicas em abandonar determinadas
concepções que causariam certa instabilidade psíquica, as crenças que
são produzidas por fatores culturais os mais diversos como, por
exemplo, os religiosos e ideológicos.

Assim é em termos destes obstáculos que poderemos entender o progresso
do conhecimento científico, pois um obstáculo epistemológico funciona como
uma espécie de anti-ruptura. Na próxima seção veremos como Bachelard, de
certa forma, direciona estas concepções para a questão do ensino de ciências.
Bachelard coloca em conflito a relação entre a ciência e a opinião e vincula
esta última ao real presente no olhar, na primeira impressão, no conhecimento
comum (vulgar) ou nas experiências primeiras. No entanto, a ciência, tanto por
sua necessidade de coroamento como por príncipio, opõe-se absolutamente à
opinião, pois a opinião pensa mal sendo necessário destruí-la.
BACHELARD (1996, p.19) defende a construção de perguntas, afirmando
que a ciência se constrói a partir destas, ou seja: Para o espírito científico, todo
conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver
conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído.
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Ele chama a atenção para o perigo do conservadorismo intelectual, ou melhor,
em um determinado momento o espírito prefere o que confirma seu saber
àquilo que o contradiz, em que gosta mais de respostas do que de perguntas .
Quando não há perguntas, então não há questionamentos e um obstáculo
epistemológico se incrusta no conhecimento não questionado.(BACHELARD,
1996, p. 19)
O obstáculo da primeira experiência aparece com um eterno obstáculo
inicial para a cultura científica, onde a experiência sempre é colocada antes e
acima da crítica que é necessariamente elemento integrante do espírito
científico. Um dos grandes problemas colocado por Bachelard em relação às
ciências experimentais e a experiência primeira é o fato:
[...] de oferecer uma satisfação imediata à curiosidade, de multiplicar as
ocasiões de curiosidade, em vez de benefício pode ser um obstáculo
para a cultura científica. Substitui-se o conhecimento pela admiração, as
idéias pelas imagens. (BACHELARD, 1996, p. 36)

Um bom exemplo extraído da história da ciência, segundo Bachelard, será a
noção de eletricidade no século XVIII, onde a primeira visão empírica não
oferece o desenho exato dos fenômenos, tampouco a descrição ordenada
destes, no entanto, é esta primeira visão empírica que estabelece a concepção
de eletricidade como podemos verificar na argumentação de Priestley citada
por BACHELARD (1996, p. 38):
Se alguém chegasse (a prever o choque elétrico) por meio de algum
raciocínio, teria sido considerado um grande gênio. Mas as descobertas
sobre a eletricidade decorrem tanto do acaso, que não se trata de
resultado da genialidade e sim das forças da Natureza, o que provoca a
admiração que por elas sentimos.

Desta forma, a ciência química, por ser em suas raízes, uma ciência
experimental carregada pelas impressões visuais e pelos fenômenos
observados, ou seja, por aquilo que é considerado real, acaba por fortalecer o
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pensamento realista orientado pelo conhecimento comum (vulgar), como
podemos verificar na citação de Priestley. Segundo Bachelard, o realista
supervaloriza suas impressões tácteis e visuais simplificando a interpretação
da realidade.
Bachelard associa o obstáculo realista àquilo que ele chama de realismo
ingênuo, ou seja, diretamente associado ao conhecimento comum ou a noção
de real que descrevemos no inicio desta seção, porém não podemos esquecer
que este toma outro corpo dentro de uma química racionalista, tornando-se um
real instruído fundamentado em técnicas, características de um fenômeno
construído como veremos ao discutirmos a concepção de fenomenotécnica18.
O obstáculo realista obstrui a abstração, a racionalização do fenômeno
observado, levando a conclusões a partir daquilo que se observa (um realismo
ingênuo, não construído). Bachelard ao descrever a reação entre limalha de
ferro e flor-de-enxofre comenta sobre as conclusões precipitadas extraídas a
partir desta experiência, ou seja, para um observador comum esta reação
quando realizada no solo proporciona a formação de um vulcão :
Assim surgem verdadeiras aberrações. A imagem pitoresca provoca a
adesão a uma hipótese não verificada. Por exemplo, a mistura de
limalha de ferro e de flor-de-enxofre é coberta de terra na qual se planta
grama: pronto, trata-se de um vulcão. (BACHELARD, 1996, p.46)

Também podemos analisar este obstáculo ao discutirmos determinadas
características das substâncias, ou seja, para o realista a substância sempre
possui algo passível de ser observado como real: possui cor, cheiro, forma
definida, entre outras características comumente chamadas de propriedades.
Assim, uma substância possui a riqueza do real, podendo ser reconhecida
pelas suas propriedades, por aquilo que é real. Esta clareza fácil de ser
impregnada, obstaculiza a racionalização da noção de substância:

18

LOPES (1992, p. 261) afirma que: O conhecimento comum lida com o mundo dado,
constituído por fenômenos; o conhecimento científico trabalha em um mundo recomeçado,
estruturado em uma fenomenotécnica.
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A idéia de substância é uma noção tão clara, tão simples, tão pouco
discutida, que deve repousar numa experiência muito mais íntima que
qualquer outra. (BACHELARD, 1996, p. 163)

Desta forma, podemos afirmar que a principal característica do realismo
ingênuo (obstáculo realista) seria converter, sem maiores questionamentos, o
real imediato em certeza absoluta de verdade, sendo a experiência o parecer
absoluto, ou seja, o que se vê deve coincidir com o que está ocorrendo.
Segundo BACHELARD (1991, p. 21), Qualquer que seja o problema
particular, o sentido da evolução epistemológica é claro e constante: a
evolução de um conhecimento particular caminha no sentido de uma coerência
racional . O conhecimento científico vai então construindo-se através de saltos,
evoluindo a partir das rupturas atreladas a noções arraigadas sob o teto de
determinados obstáculos epistemológicos.
Se pensarmos em um indivíduo envolvido no processo19 de ensino em
ciências, podemos fazer algumas indagações como, por exemplo: o indivíduo
que rompe com determinados obstáculos e adquire novas noções sobre um
mesmo conceito, estará aniquilando todas as outras noções que possuía
anteriormente? Será este um processo estático e definitivo sem direito ao
retorno para as antigas noções? Oliveira (2000) enriquece estas indagações,
quando discute a relação entre a escola e o ensino de ciências, afirmando que
nem todos os membros de uma sociedade pretendem adquirir o passaporte
para ingressar na cidade científica, ou seja, estabelecer estas rupturas:
A própria pluralidade das opiniões e dos objetivos de vida interdita isso
na medida em que requer, muitas vezes, a permanência dos
conhecimentos

“ingênuos”,

das

convicções

primeiras,

das

representações míticas que os indivíduos fazem do mundo e do lugar
que ocupam nele. Dito de outro modo, se a ruptura com essas formas
de pensar é necessária à formação dos futuros membros da “cidade
19

Recordamos que Bachelard está analisando o progresso do conhecimento científico,
entretanto uma análise do indivíduo pode nos permitir estabelecer analogias com o processo
de aprendizagem em ensino de ciências.
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científica”, nem todas as pessoas almejam desempenhar esse papel na
sociedade. (OLIVEIRA, 2000, p. 100 – 101)

De certa forma, podemos dizer que Bachelard aborda esta problemática em
sua epistemologia ao discutir a concepção de perfil epistemológico, onde
defende a existência de um pluralismo filosófico para o progresso científico.
Assim, ele explica que podemos classificar cinco diferentes filosofias dentro de
uma escala do conhecimento científico: o realismo ingênuo, o empirismo claro
e positivista, o racionalismo newtoniano ou kantiano, o racionalismo completo e
o racionalismo dialético. Estas filosofias, segundo o autor, orientam uma
determinada noção, em diversas utilizações pessoais, para isto ele constrói o
seu perfil epistemológico para a noção de massa:
Em resumo, é preciso chamar tanto um como outro ao pluralismo da
cultura filosófica. Nestas condições, parece-nos que uma psicologia do
espírito científico deveria esboçar aquilo que chamaremos o perfil
epistemológico das diversas conceptualizações. Seria através de um tal
perfil mental que poderia medir-se a ação psicológica efetiva das
diversas filosofias na obra do conhecimento. (BACHELARD, 1991, p.
40)

Desta forma, Bachelard constrói um esquema ou uma espécie de diagrama
representativo do perfil epistemológico para sua noção pessoal sobre massa e
energia, colocando sobre o eixo horizontal as cinco diferentes filosofias na
ordem evolutiva que vai do realismo ingênuo ao racionalismo dialético. No eixo
vertical do “diagrama”, ordena em valores baseados na freqüência de utilização
da noção sob determinadas circunstâncias:
Tentaremos então pôr grosseiramente em evidência a sua importância
relativa colocando em abcissas as filosofias sucessivas e em ordenadas
um valor que se pudesse ser exato – mediria a freqüência de utilização
efetiva da noção, a importância relativa de nossas convicções.
(BACHELARD, 1991, p. 40)

Os valores colocados no eixo vertical são arbitrários e de medida grosseira,
pois se trata de um dado pessoal, fruto de uma reflexão baseada na utilização
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de uma noção e, portanto, de difícil aferição e por isto a insistência de
Bachelard em afirmar seu caráter pessoal:
Insistimos no fato de um perfil epistemológico dever sempre se referir a
um conceito designado, de ele ser válido para um espírito particular que
se examina num estágio particular da sua cultura. É esta dupla
particularização que torna um perfil epistemológico interessante para
uma psicologia do espírito científico. (BACHELARD, 1991, p. 41)

É importante salientar que Bachelard não deixa claro como são realizadas
as medidas relacionadas ao eixo vertical, somente insiste em afirmar que são
grosseiras e de caráter pessoal. No entanto, em relação ao eixo horizontal,
onde estão dispostas as cinco diferentes filosofias, afirma ser um eixo
verdadeiramente real:
Como nessa obra, a nossa tarefa é a de convencer o leitor da
permanência das idéias filosóficas no próprio desenvolvimento do
espírito científico, nós gostaríamos de mostrar que o eixo das abscissas
sobre o qual alinhamos as filosofias de base na análise dos perfis
epistemológicos é um eixo verdadeiramente real, que não tem nada de
arbitrário e que corresponde a um desenvolvimento regular dos
conhecimentos. (BACHELARD, 1991, p. 45)

Considera um eixo real, pois argumenta que todo progresso se faz no
sentido de um racionalismo crescente, eliminando assim todas as noções do
realismo inicial. Desta forma, uma só filosofia seria insuficiente para dar conta
de um conhecimento preciso: [...] Se então se quiser fazer, aos diferentes
espíritos, exatamente a mesma pergunta a propósito de um mesmo
conhecimento,

ver-se-á

aumentar

o

pluralismo

filosófico

da

noção.

(BACHELARD, 1991, p. 46)
A predominância ou não de determinada filosofia no perfil epistemológico de
um individuo depende da formação deste e da maneira como se relaciona com
o meio, por exemplo, em relação à sua noção pessoal sobre o conceito de
massa, Bachelard chama a atenção para a existência de um patamar
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significativo, em seu perfil, do empirismo claro e positivista, isto porque sua
formação inicial está arraigada na utilização da balança, já que trabalhou nos
correios e dependia do uso desta para realização de seus trabalhos.20 No
entanto, prevalece a predominância da noção racionalista de massa,
fundamentada no fato de possuir uma formação clássica em matemática e ter
sido fortalecida através de uma longa prática do ensino da física elementar.
Cabe ressaltar que estes diferentes perfis permanecem conservados no
indivíduo como pudemos observar em Bachelard, ou seja, mesmo este sendo
químico e filósofo da ciência possui em seu perfil epistemológico de massa um
patamar relacionado ao realismo ingênuo.
Comparando o perfil epistemológico de Bachelard para a noção de massa e
energia, é possível notar diferenças bastante significativas, por exemplo, para a
noção de energia ocorre uma valorização do realismo ingênuo maior do que
para a noção de massa21, isto porque, segundo BACHELARD (1991, p. 44):
[...]

subsiste

em

nós

um

conhecimento

confuso

da

energia,

conhecimento este formado sob a inspiração de um realismo primitivo.
Este conhecimento confuso é uma mistura de obstinação e de raiva, de
coragem e de tenacidade, realiza uma vontade surda de poder que
encontra inúmeras ocasiões de se exercer.

BACHELARD (1991, p. 48) comenta sobre a possibilidade de relacionar as
concepções

de

obstáculos

epistemológicos

e

perfil

epistemológico,

argumentando que: um perfil epistemológico guarda a marca dos obstáculos
que uma cultura teve que superar. Os primeiros obstáculos, aqueles que
encontramos nos primeiros estágios da cultura, dão lugar a nítidos esforços
pedagógicos.
20

Na citação a seguir podemos verificar como Bachelard comenta tal característica:
Consideramos em seguida, do lado pobre da cultura, a noção de massa sob a sua forma
empírica.[...] Com efeito, a conduta da balança foi por nós muito praticada no passado. Foi-o na
época em que trabalhávamos em Química e também na época mais recuada em que
pesávamos, com um cuidado administrativo, as cartas numa estação dos
correios.(BACHELARD, 1991, p. 42)
21
Lembremos que para a noção de massa havia uma valorização do empirismo claro e
positivista.
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Sob o ponto de vista pedagógico consideramos importante sabermos
decodificar esta relação, pois ao sabermos que um conceito pode ser
estabelecido dentro de diferentes noções, marcadas por determinadas
características e obstáculos epistemológicos, podemos então estabelecer uma
reflexão mais profunda sobre o que estamos ensinando e para quem estamos
ensinando. Por exemplo, ao iniciarmos o ensino de substância para um
determinado grupo de alunos, poderíamos fazer os seguintes questionamentos:
-

em primeiro lugar qual seria o nosso perfil epistemológico sobre esta
noção?

-

qual a noção de substância predominante nos alunos, ao iniciarmos
nosso trabalho? Realismo ingênuo, empirismo claro?

-

para um aluno de Ensino Fundamental, por exemplo, seria necessário
estarmos construindo noções de um racionalismo dialético (ultraracionalismo) para substância?

Estes são alguns questionamentos que poderíamos realizar, pois isto
facilitaria a identificação dos obstáculos epistemológicos característicos para
cada uma destas noções e daí construir possíveis estratégias que
proporcionem sua superação. Também permite-nos respeitar o estágio em que
se encontra o aluno, ou seja, lembrarmos que este possui um longo caminho a
ser traçado, por exemplo, da 8a série do E.F. à 3a série do E.M., este aluno
estará estudando a disciplina de química. Será então necessário ensinarmos
uma mesma noção de substância ou este poderá ir avançando nos diferentes
estágios do pluralismo filosófico característico para a noção de substância?
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II.2 – SUBSTANCIALISMO – OBSTÁCULO SUBSTANCIALISTA

A química é definida como a ciência que estuda as transformações dos
materiais e, portanto, das substâncias. Desde os seus primórdios tem sido
fortemente marcada pelo realismo, ou seja, como trata de compreender as
transformações dos materiais é no conhecimento destes que tirará as suas
conclusões. Desta forma, aquilo que pode ser observado, identificado,
mensurado e sentido pelo observador, ou seja, a concretude do realismo do
olhar será a base desta química realista.
A química é real, pois estuda as substâncias e estas são reais – possuem
formas definidas, são palpáveis e se caracterizam por propriedades detectáveis
aos olhos do observador, ou seja, pode ser medida a massa, sentido o odor, o
sabor, medida a temperatura de mudança de fases, entre outras coisas, ela é
“real”. Esta relação entre o realismo do olhar (do concreto) com as substâncias
e “suas” propriedades vai fundamentar o substancialismo e caracterizar um dos
mais difíceis obstáculos a ser rompido dentro da química, ou seja, o obstáculo
substancialista.
O substancialismo suplanta a idéia de que as propriedades são
substanciais, ou seja, são atributos inerentes às substâncias. Desta forma, por
exemplo,

não é possível entender a propriedade como fruto das relações

estabelecidas entre as substâncias ou entre uma substância e energia, pois
substâncias possuem propriedades e isto justifica o todo observado. É esta
idéia substancialista que define um obstáculo substancialista, ou seja, este
sempre estará relacionado à condensação de explicações a partir do objeto
que encerra todas as possibilidades:
Por uma tendência quase natural, o espírito pré-científico condensa
num objeto todos os conhecimentos em que esse objeto desempenha
um papel, sem se preocupar com a hierarquia dos papéis empíricos.
Atribui à substância qualidades diversas, tanto a qualidade superficial
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como a qualidade profunda, tanto a qualidade manifesta como a
qualidade oculta. (BACHELARD, 1996, p. 123)

Desta forma, o pensamento substancialista se fundamenta em um
movimento dialético entre

a qualidade superficial e a qualidade oculta. A

substância possui qualidades (propriedades) exteriorizáveis, mas também
guarda seus segredos em um interior oculto, misterioso e inacessível:
[...] O que é oculto é fechado. Pela análise da referência ao oculto, será
possível caracterizar o que vamos chamar de mito do interior e, depois,
o mito mais profundo do íntimo (BACHELARD, 1996, p. 123).

A idéia de que o mergulho no interior deste “oculto” possibilitará encontrar a
chave das substâncias e como conseqüência desvendar as qualidades ocultas
da substância, assinala o pensamento pré-científico. OLIVEIRA (1995, p. 08)
afirma que:
Essa crença levou os alquimistas a tentar ‘abrir’ as substâncias na
perspectiva de alcançar e desvelar qualidades ocultas. Tratava-se de
buscar a chave que permitiria ao homem esclarecer os mais recônditos
segredos da matéria, como se esta fosse um cofre ou uma espécie de
caixa-de-Pandora22 às avessas que, uma vez aberta, espalharia o bem
pelo mundo afora.

Segundo BACHELARD (1996, p. 123) : A idéia substancialista quase
sempre é ilustrada por uma simples continência. É preciso que algo contenha,
que a qualidade profunda esteja contida. Assim, as substâncias são
caracterizadas por predicados (qualidades ou propriedades) que possuem sua
razão de existir no interior mais profundo das substâncias. Tal pensamento
obstaculiza qualquer possibilidade de racionalização da propriedade como fruto
da relação intermaterial (entre substâncias), pois é no oculto dos materiais que
se encerram a explicação para qualquer que seja a exteriorização: Dize-me se
22

Em relação a caixa-de-Pandora, Oliveira diz que: Segundo a mitologia grega, Zeus dera uma
caixa aos irmãos Prometeu e Epitemeu, pedindo-lhes porém que não a abrissem. Não
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estás em teu núcleo, e deixar-te-ei em paz. [...] no centro do mínimo átomo dos
metais encontram-se as virtudes ocultas, sua cor, seus tons (BACHELARD,
1996, p. 126).
O obstáculo substancialista não se limita somente ao fato de a propriedade
ser atributo inalienável da substância, também se dá na tentativa de
substancializar qualidades imediatas, ou seja, atribuir uma substância a uma
qualidade observada. Desta forma, determinados fenômenos como a
eletricidade e o calor serão substancializados a partir de qualidades imediatas
a estes fenômenos. No livro “A formação do espírito científico” Bachelard dá
uma série de exemplos extraídos a partir de resultados experimentais23, como:
-

o fluído elétrico possui a qualidade viscosa, untuosa e tenaz;

-

se uma poeira gruda na parede eletrizada, logo, a eletricidade
é uma cola, um visco ou ainda a possibilidade de a corrente
elétrica possuir sabor.

Segundo BACHELARD (1996, p. 127) :
A substancialização de uma qualidade imediata percebida numa
intuição direta pode entravar os futuros progressos do pensamento
científico tanto quanto a afirmação de uma qualidade oculta ou íntima,
pois tal substancialização permite uma explicação breve e peremptória.

Não basta ao espírito científico explicar um fato ligando os elementos
descritivos de um fenômeno à respectiva substância, sendo esta então, o cerne
das respostas. É preciso determinar e detalhar as relações com outros objetos.
A idéia da substancialização também está presente naquilo que Bachelard
chama de necessidade em acumular adjetivos, presente em vários exemplos
resistindo à curiosidade, Pandora, mulher de Epitemeu, abriu a caixa, deixando escapar o que
nela estava contido: todos os males do mundo. Pág. 11
23
Bachelard (FEC, 137) afirma que no século XVII Carra busca uma substância para explicar
diretamente a secura do ar. Isto segundo o autor, expressa a idéia de que a todo principio ativo
se cria uma substância.
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relacionados aos medicamentos dos séculos XVII e XVIII – os chamados
elixires24:
Um dos sintomas mais claros da sedução substancialista é o acúmulo
de adjetivos para um mesmo substantivo: as qualidades estão ligadas à
substância por um vínculo tão direto que podem ser justapostas sem
grande preocupação com suas relações mútuas. (BACHELARD, 1996,
p.143)

No entanto, a indústria farmacêutica contradizendo esta tendência, “busca
na substância uma qualidade e apenas uma”, sendo esta uma concretização
de idéias teóricas utilizadas para criar uma substância com uma propriedade e
estado bem definido, segundo necessidades específicas. Bachelard também
chama a atenção para o fato de determinadas sensações grosseiras, como
cheiro e sabor, serem facilmente substancializadas, conforme podemos
observar no exemplo do mentol citado pelo autor25: O mentol, a mentona e o
acetato de mentila têm cheiro de menta. Sobre este mesmo exemplo,
OLIVEIRA (1995, p. 08) destaca que:
A principio tal definição predicativa nada parece ter de estranho,
todavia o químico raciocina de modo justamente inverso: as substâncias
citadas não possuem as propriedades da menta, mas esta sim exibe as
qualidades daquelas. A menta só tem cheiro de menta porque o mentol,
a mentona e o acetato de mentila possuem um grupamento osmóforo
comum, responsável por tal propriedade organoléptica.

No entanto, a química moderna permitiu ao químico “multiplicar os cheiros a
tal ponto que o laboratório pode ser mais rico que o jardim”. Bachelard, no livro
“A formação do espírito científico”, faz uma espécie de reflexão conclusiva ao
terminar a seção em que discute o obstáculo substancialista :

24

Destacamos um dos exemplos utilizados por BACHELARD (1996, 140): Um medicamento,
no século XVIII, é literalmente coberto de adjetivos. Eis alguns exemplos, entre mil: O enxofre
dourado é, portanto, emenagogo, hepático, mesentérico, béquico, febrífugo, cefálico,
diaforético e alexifármaco.
25
Frase, segundo Bachelard, citada no livro de Martinet
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Ora, o melhor meio de fugir às discussões objetivas é entricheirar-se por
trás das substâncias, é atribuir às substâncias os mais variados
matizes, é torná-las

o espelho de nossas impressões subjetivas.

(BACHELARD, 1996, p. 184)

É com base principalmente nesta concepção de obstáculo substancialista e
substancialismo que iremos fundamentar nossa análise dos livros didáticos do
Ensino Fundamental, conforme veremos mais adiante no capítulo III.
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II.3 – BACHELARD “PEDAGÓGICO”

BACHELARD (1996, p. 23) discute o obstáculo pedagógico, destacando o
fato do professor, principalmente o de ciências, não compreender que o aluno
não compreenda :
Fico sempre chocado com o fato de que os professores de ciências,
mais ainda que os demais, se isso é possível, não compreendam que
não

se

compreenda.

Pouco

numerosos

são

aqueles

que

esquadrinharam a psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão [...].

Mesmo hoje, não seria nenhuma novidade nos depararmos com situações
típicas, como as acima descritas por Bachelard, por exemplo, as que pude
relatar em diferentes reuniões de professores do ensino médio, ao longo de
minha atuação no magistério: [- Não é possível eu já retomei a matéria mais de
três vezes e os alunos não entendem nada. Bom, eu desisto - Esses alunos
não vão aprender nunca!]. BACHELARD (1996, p. 24) argumenta que:
[...] ao longo de uma carreira já longa e variada, jamais vi um educador
mudar de método de educação. Um educador não tem o sentido do
fracasso precisamente porque se crê um mestre.

Poderíamos dizer que na visão destes “mestres” o erro não é visto como
parte integrante do processo de ensino/aprendizagem, assim como na história
oficial apenas os acertos são destacados. De um lado, o “mestre” é a
autoridade máxima do tema ensinado, é ele quem domina o conhecimento e
estabelece as possibilidades de aprendizagem (explicações, exemplos,
relações, exercícios e avaliação), do outro lado, encontra-se o aluno que
recebe o conhecimento do “mestre”

após

“exaustivas” explanações. O

“mestre não pode errar ou mesmo deixar de saber algo, já o aluno por sua vez,
só não entenderá a” lição “se estiver desatento às explicações. Para que o
educador não fique enclausurado dentro desta postura de “mestre absoluto”,
entendemos que ele precisa refletir sobre a sua prática e as relações desta
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com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, bem como nas próprias
dificuldades em se ensinar determinados conceitos.
Bachelard, por exemplo, valoriza a utilização do erro durante o processo de
ensino/aprendizagem em ciências e defende o uso deste como objeto
cognoscitivo, ou seja, uma situação com grande potencial de aprendizagem.
Segundo PARENTE (1990, p. 78), Bachelard:
valoriza o erro, não daqueles que considera imperdoáveis, cometidos
por desatenção. Ou daqueles corriqueiros, meras distrações de uma
cabeça fatigada; tampouco das afirmações gratuitas, oriundas da falta
de esforço de pensar.(...) Trata-se do erro que designa por comum e
normal. Do tipo ocasionado por efeito da presença dos obstáculos
epistemológicos.

Neste ponto, o diálogo ou a interação entre o educador e os alunos através
dessas concepções torna-se de fundamental importância, pois muitos desses
erros, como já dissemos, podem ser considerados obstáculos epistemológicos,
e, segundo Bachelard, para haver o conhecimento científico é essencial o
rompimento com estes obstáculos. Além disso, a partir desse diálogo pode se
abrir possibilidades para o “mestre” descobrir a existência de outras
alternativas pedagógicas, a serem trabalhadas na sala de aula.
Sob está óptica consideramos relevante reconhecer os conhecimentos
adquiridos pelos alunos, antes de iniciar qualquer processo de aprendizagem,
pois se os professores :
Não meditaram sobre o fato de que o adolescente chega à aula de
física possuidor de conhecimentos empíricos já constituídos; trata-se
então, não de adquirir uma cultura experimental, mas de mudar de
cultura experimental, de inverter os obstáculos já antepostos pela vida
cotidiana. (BACHELARD, 1996, p. 23)
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Para ilustrar o argumento acima descrito vamos fazer uma breve discussão
sobre o ensino do conceito de densidade. Por exemplo28, quando este conceito
é definido como sendo uma propriedade da matéria (ou das substâncias) onde
matematicamente, d29 = massa/volume. Perguntamos: seria possível saber as
concepções dos alunos sobre o conceito de densidade a partir de tal definição?
Ou estaríamos apenas fazendo um exercício matemático para calcular
diferentes incógnitas (densidade, volume ou massa)? Quais seriam as
respostas dos alunos treinados a partir desta definição, para questões como:
1) massas diferentes de um mesmo material (uma mesma substância)
possuem valores diferentes de densidade30? Explique.
2) Proponha uma explicação para o fato de um pedaço de isopor flutuar (boiar)
na água e um pedaço de ferro não.
Não é incomum31 nos depararmos com explicações dos alunos justificando
essas diferenças em função da massa (“peso”), ou melhor:
- quanto maior a massa (mais pesado) maior será a
densidade do material (substância).
- objetos mais “pesados” não bóiam porque possuem
densidades maiores, desta forma o ferro não boiará porque é
mais pesado que o isopor.
Por que ao invés de definirmos densidade apenas matematicamente, não
iniciamos esta temática problematizando o conceito, procurando trabalhar com

28

Faço esta ilustração baseado em minha prática docente, ou seja, eu mesmo
por várias vezes já ensinei densidade somente do ponto de vista matemático.

29

d = densidade, m = massa e v = volume, ou seja, densidade é igual a massa dividido por
volume.
30
Notem que nesta questão não há números para serem calculados, não há tabelas para
comparar valores, mas somente, uma abordagem relacionada ao conceito de densidade.
31
Estas afirmações baseiam-se em minha experiência como professor de química no Ensino
Médio.
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os diferentes modelos de explicações e as possibilidades de ampliação dos
mesmos ?
Por exemplo, poderíamos dar seqüência a questões acima descritas,
solicitando aos alunos que propusessem uma resposta à questão 2,
considerando neste caso que as massas para os dois materiais (isopor e ferro)
fossem iguais. Certamente isto causaria um determinado conflito com os
modelos inicialmente propostos pelos alunos, pois estes não poderiam mais
justificar o fato de o isopor boiar na água em função do “peso”, sendo iguais as
massas32 (“os pesos”) para os dois materiais.
A partir daí, poderíamos, então, reiniciar as discussões com questões que
permitissem aos alunos a busca de novos modelos explicativos para esta nova
situação33. Este seria um exercício para ampliar o raciocínio ou a
racionalização sobre o fenômeno observado, sobre a experiência primeira.
A experiência adquirida no magistério permite-nos afirmar que situações
como estas podem tornar a aula mais instigante e estimulante, no entanto,
também podem causar uma certa instabilidade emocional ao professor
(“mestre”), pois este recebe uma série de questões, muitas vezes inesperadas
e sem respostas imediatas.
É nesse momento que poderá ser estabelecido um caminho de “duas
mãos” entre o professor e o aluno onde ambos poderão se alternar nos papéis
de mestre e aprendiz, perfazendo um movimento dialético entre a concepção
alternativa do aluno (erro) e o conhecimento científico a ser construído, pois o
aluno poderá aprender com o professor e o professor aprender com o aluno.
Isto acontece, por exemplo, quando o professor não sabe uma resposta e
necessita ir buscar uma solução. Tal movimento dialético mencionado surge
em diversos livros de Paulo Freire nos momentos em que ele fala da dupla
32

É comum os alunos não diferenciarem massa e peso como conceitos diferentes. Este seria
um outro problema a ser trabalhado.
33
Experimentos para calcular a densidade de um mesmo material a partir de diferentes
amostras deste (diferentes massas) seguido de questões envolvendo estas relações. Este tipo
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educador/educando rompendo com a educação bancária do professor, onde
este “deposita” conhecimentos na cabeça inteiramente vazia do aluno passivo.
BACHELARD (1996, p. 24) também defende:
que toda cultura científica deve começar, como o que explicamos
extensamente, por uma catarse intelectual e afetiva. Resta depois a
tarefa mais difícil: pôr a cultura científica em estado de mobilização
permanente, substituir o saber firmado e estático por um conhecimento
aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, dar,
enfim, à razão, razões de evoluir.

Assim, se por um lado é necessário conhecer os saberes dos alunos, para
que este ingresse na “cidade científica” e estabeleça saberes científicos, é
fundamental o rompimento com as estruturas do saber concreto (das primeiras
observações), alicerce do senso comum. Neste movimento dialético, não
podemos considerar difícil a construção de modelos explicativos que exijam
abstração e rompam com os modelos baseados no conhecimento cotidiano do
aluno. Não devemos fugir às abstrações, mas antes criar possibilidades que
justifiquem ao aluno a necessidade em romper com seus modelos explicativos.
Contudo não podemos esquecer que o aluno, a partir de sua experiência e
conhecimento de vida, precisa estar consciente da existência do processo de
construção de um saber e, a partir deste, estar convencido (ou não) da
necessidade de evoluir (ou transformar) determinado conhecimento.
Conforme já citamos na p. 29, BACHELARD (1953, p. 247) preocupa-se
com o fato de muitos professores de ciências considerarem

contínua a

passagem do conhecimento comum ao conhecimento científico, como
podemos verificar logo a seguir:
Uma terceira ordem de objeções é tomada pelos continuísmos da
cultura do domínio da pedagogia. No caso, dado que se acredita na

de atividade está presente no livro Interações e Transformações – Química para o 2o Grau,
GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química), 1994, p. 92.
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continuidade entre o conhecimento comum e o conhecimento científico,
trabalha-se para a manter, toma-se como obrigação reforçá-la. Do bom
senso pretende-se fazer sair lentamente, suavemente, os rudimentos do
saber científico. Recusa-se a fazer violência ao senso comum. E nos
métodos de ensino elementar atrasam-se como que de propósito, as
horas de iniciações viris, [...]

Lopes (1990) nos confirma essa tendência no ensino de química, quando
relata

em

seu

trabalho

a

permanência

de

determinados

obstáculos

epistemológicos no contexto do livro didático, como um recurso baseado no
“didatismo”,

para

facilitar

a

aquisição

dos

conhecimentos

científicos

simplificando as abstrações.
Por outro lado, O cuidado com os experimentos sensacionalistas, ou seja,
quando a ciência é apresentada pitorescamente, falseia o fenômeno. Esse
empirismo colorido não exige que se compreenda, basta apenas ver
experiências que divertem, mas não instruem, é apontado por PARENTE
(1990, p. 83) como uma outra preocupação pedagógica na obra de Bachelard.
A experiência da reação entre ácido sulfúrico e açúcar, descrita na seção I.1
ilustra

o

sensacionalismo

de

uma

experiência,

conforme

argumenta

BACHELARD (1953, p. 42):
Sem dúvida que, para todo o conhecimento, as primeiras lições exigem
proezas pedagógicas. Têm o direito de ser incompletas, esquemáticas.
Contudo, não devem ser falsas. Maria Montessori derrama o ácido
sulfúrico no açúcar – será verdadeiramente uma lição inicial? Em todo o
caso, o comentário é mau. O professor exprime-se assim: “Este açúcar,
que é branco, é, apesar de tudo, uma substância, um pedaço de
carvão” Não, o açúcar é açúcar, o carvão é carvão. Só quando se tiver
feito compreender que o açúcar é um hidrato de carbono e que o ácido
sulfúrico é um desidratante é que se poderá explicar a reação
intermaterialismo pela qual o açúcar desidratado se torna carbono.

Procuramos nesta seção caracterizar os principais aspectos norteadores do
discurso “pedagógico” de Bachelard, a aproximação deste com a proposta
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pedagógica de nosso trabalho, bem como as possibilidades de olhar a ciência
como algo dinâmico e possível de extrapolar além dos limites atuais do nosso
ensino de ciências, dogmatizado em propostas que apontam para uma ciência
morta.
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II.4 – Rudimentos sobre o desenvolvimento do conceito de
substância: uma perspectiva histórico-epistemológica.

Com o objetivo de estabelecer um esboço do desenvolvimento históricoepistemológico para o conceito de substância, tentaremos responder ao longo
desta seção, questões do tipo: Como o conceito de substância foi
desenvolvido? Será possível identificar diferentes momentos epistemológicos
para este conceito?
BACHELARD (1991, p. 21) argumenta:
[...] qualquer que seja o problema particular, o sentido da evolução
epistemológica é claro e constante: a evolução de um conhecimento
particular caminha no sentido de uma coerência racional [...] onde a
menor ordenação possível introduz fatores racionais.

Conforme já discutimos anteriormente, segundo Bachelard (1991), para um
dado conceito, existe um caminho rumo à sua racionalização que se
estabelece dentro de um progresso filosófico dos conceitos científicos,
perfazendo-se em um pluralismo da cultura filosófica. A noção de perfil
epistemológico permite que adotemos referenciais para uma leitura filosóficoepistemológica de um dado conceito.
Estas considerações, realizadas dentro de uma perspectiva histórica,
podem permitir o relato da riqueza cultural escondida atrás das “cortinas” que
envolvem os conceitos e teorias ensinadas (construídos)

na ciência.

Acreditamos que um estudo sobre o uso da noção de substância na ciência
química, permite-nos “abrir” parte destas “cortinas” e mostrar conflitos,
diferentes momentos epistemológicos e diferentes categorias conceituais desta
noção ao longo da história. Desta forma, no decorrer desta seção, sob o olhar
de Bachelard, mostraremos alguns rudimentos do desenvolvimento da noção
de substância.
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Segundo PAOLONI (1980, p. 164):
[...] a curiosidade de saber como estão feitas todas as coisas, de saber
o que existe além do que os nossos sentidos conseguem perceber, está
na origem da Química, setor das ciências naturais com um caráter e
uma história bem definidos.

Esta preocupação em saber como são formadas as coisas que existem no
nosso planeta, como são estabelecidas as formas existentes, como se
explicam os fenômenos vistos por nossos olhos não são preocupações
recentes, podemos encontrá-las, por exemplo, no discurso de diferentes
filósofos gregos, ressaltando que na maioria das vezes são preocupações de
caráter metafísico.
Faremos algumas considerações iniciais sobre o que chamaremos de uma
fase “metafísica” do conceito de substância e sobre a influência desta no
desenvolvimento científico do termo substância.
Os filósofos gregos falavam em possíveis “elementos” formadores de todas
as coisas existentes. Não podemos afirmar que estavam pensando em
substância, mas de certa forma inferiam sobre a matéria e seus fenômenos e, a
partir daí, em sua possível constituição. Suas “especulações” filosóficas sobre
a existência ou “essência” de todas as coisas poderiam estar relacionadas a
um possível início da idéia sobre substância. Ilustramos nossa posição com
algumas citações do texto de PARTINGTON (1989, p. 13):
A primeira expressão clara da idéia de elementos foi dada por filósofos
gregos:
Tales (640-546 B.C.) – todas as coisas eram formadas por água.
Anaxímenes (560-500 B.C.) – todas as coisas eram formadas por ar.
Heráclito (536-470 B.C.) – todas as coisas eram formadas por fogo.
Empédocles (490 – 430 B.C.) – quatro origens das coisas: fogo, ar,
água e terra e duas forças – atração e repulsão.
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Vamos nos deter na análise que alguns autores fazem da

noção de

substância presente no discurso do filósofo grego Aristóteles (384–322 B.C.),
principalmente porque este marcou, por muito tempo, o pensamento científico
sob o ponto de vista filosófico, além do que, conforme discutiremos na seção
III.1, muitos dos trabalhos de pesquisa em ensino de química assinalam a
permanência de um conceito aristotélico de substância na educação básica.
Não podemos esquecer que este é um tema

tratado com grande

profundidade na obra de Aristóteles e, portanto, não estaremos desenvolvendo
um tratado sobre o mesmo, mas apenas utilizando algumas idéias
consideradas importantes para fundamentar o nosso trabalho. ABBAGNANO
(1969, p. 256) considera que para Aristóteles:
A substância é considerada como o princípio (arché) e a causa (aitia):
em conseqüência, como o que explica e justifica o ser da coisa. A
substância é a causa primeira e o ser próprio de toda a realidade
determinada [...].

Esta é uma idéia que encerra na substância a explicação de todas as coisas
observadas como qualidades de um ser (“material”), ou seja:
A substância é o ser do ser: o princípio pelo qual o ser é tal
necessariamente. Mas como ser do ser, a substância tem uma dupla
função a que corresponde uma dupla consideração da mesma: é por
um lado o ser em que se determina e limita a necessidade determinante
e limitadora. ABBAGNANO (1969, p. 256 – 257)

Abrantes (1998) nos permite entender um pouco melhor esta idéia da
substância como o ser do ser, quando discute determinadas concepções
aristotélicas sobre a natureza. Para ele, Aristóteles considera um movimento
natural como aquele que se processa conforme a natureza do ente,
determinado inteira e autonomamente pela sua essência. Esta idéia de
essência vai estar diretamente associada ao conceito de substância, como
podemos ilustrar com a citação a seguir.
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A noção de “natureza específica” em Aristóteles baseia-se numa teoria
da “substância” como categoria fundamental do ser e hierarquicamente
superior às demais categorias. Cabe aqui ressaltar que, para
Aristóteles,

as

categorias

de

“massa”,

“velocidade”,

“posição”,

“duração”, etc. – as categorias mecânicas – são distintas da de
substância, não determinando o que, na sua essência, existe “por
natureza”. Tais categorias mecânicas descrevem somente o que é
acidental. (ABRANTES, 1998, p. 41)

A substância seria a essência de todas as coisas, seria a razão natural para
o movimento, para a manifestação das propriedades externas.

Abrantes

(1998) discute ainda que, para Aristóteles:
A natureza de um ente, exibida no seu movimento, não é, portanto,
função de condições externas. Estes últimos são obstáculos à ação da
natureza ou, no máximo, condições necessárias para que essa ação se
exerça. Em ambas as hipóteses, tais condições externas não são
responsáveis pelo movimento natural. Nesta distinção entre o “interno” e
o “externo” talvez resida a diferença crucial entre as concepções
aristotélica e moderna da natureza. (ABRANTES,1998, p. 36)

Assim, a substância pode ser interpretada como o princípio de um
movimento ou propriedade que nela encerra qualquer possibilidade de
explicação, pois é no seu interior que se encontram todas as respostas, e,
como o seu interior é intocável, então ela é a resposta e a explicação para
todos os movimentos ou propriedades. ABRANTES (1998, p. 41) ainda discute
que:
Essa fundamentação metafísica da noção de natureza possui
implicações epistemológicas. As condições antecedentes do movimento
natural (o que se refere à natureza “como principio de movimento”) não
são empiricamente determináveis, já que não podem ser objeto de
percepção sensível. O movimento é, obviamente, perceptível, mas não
o principio do movimento, que é natureza (physis).
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Entendemos que esta fundamentação metafísica da substância como a
essência de todas as coisas vai ao encontro da química substancialista,
presente principalmente, durante o período pré-científico. O entendimento
desta poderá permitir a

identificação de diferentes momentos de ruptura

epistemológica relacionados a este conceito. ABRANTES (1998, p. 42),
argumenta que:
Aristóteles não aceitaria a idéia moderna de que a natureza de um
corpo se revela numa multiplicidade de condições ou de circunstâncias
que devem incluir as criadas artificialmente pela intervenção humana.
Tais circunstâncias ou condições são exteriores ao corpo, em nada
contribuindo para determinar sua natureza, que se caracteriza na
imagem aristotélica de natureza justamente por ser um principio
autônomo auto-suficiente e, interno de movimento. Tais circunstâncias
exteriores, podem, no máximo, impedir que a natureza do ente se
manifeste empiricamente.

BACHELARD (1996, p. 163) corrobora a idéia de substância como
essência de todas as coisas, por exemplo, quando afirma que: a idéia de
substância é tão clara, tão simples, tão pouco discutida, que deve apoiar - se
numa experiência bem mais íntima que qualquer outra [...]. Assim, como já
discutimos na página 46 deste trabalho:
[...] o melhor meio de fugir às discussões objetivas é entrincheirar-se
por trás das substâncias, é atribuir às substâncias os mais variados
matizes, é torná-las o espelho de nossas impressões subjetivas.
BACHELARD (1996, p. 184).

Desta

forma,

torna-se

fácil

interpretar

os

fenômenos,

pois

são

manifestações de propriedades da substância, sendo estas propriedades
participantes da sua “natureza”, ou seja, a substância como essência destas
propriedades se condensa como a fonte de todas as explicações para estas
manifestações. Assim, o espírito pré-científico atribui à substância tanto a
qualidade manifesta verificada pelo realismo do olhar, como a qualidade oculta
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que encerra no interior da substância todo o mistério que explica o fenômeno
observado.
Entendemos que a utilização desta categoria de substância está de acordo
com o que denominamos de “substância metafísica”, ou seja, uma substância
que explica todas as coisas e pode ser identificada por suas propriedades
observáveis dentro de uma perspectiva do realismo ingênuo, não havendo,
assim, um espaço para desenvolver um conceito racional sobre este termo, já
que tudo se explica pelo fato da substância ser a essência de todas as coisas.
BACHELARD (1996, p. 127), por exemplo, argumenta que:
A substancialização de uma qualidade imediata percebida numa
intuição direta pode entravar os futuros progressos do pensamento
científico tanto quanto a afirmação de uma qualidade oculta ou íntima,
pois tal substancialização permite uma explicação breve e peremptória.

Durante esse período, no qual estamos denominando a substância como
“metafísica”, podemos dizer que o conceito de substância se encontra sempre
ligado à teoria dos 4 elementos, onde a elementaridade da matéria está ligada
a um substancialismo oculto. Assim por exemplo, um material combustível
possui o principio do fogo34 ou enxofre, ou seja, este princípio é elementar por
ser responsável pela qualidade substancial: ser combustível.
Segundo Paoloni (1980) a doutrina dos 4 elementos (ar, água, terra, fogo)
foi durante milênios o guia conceitual das tecnologias usadas pela humanidade
até todo o século XVIII. De certa forma, também podemos verificar tais idéias
em Bachelard, conforme podemos ilustrar com a citação a seguir:
Pensou-se, durante muito tempo, que para o estudo da matéria, as
características mais manifestas eram as mais essenciais. Foi por isso
34

Bachelard (1953, 51) exemplifica tal idéia dizendo: [...] Da mesma maneira, o enxofre
filosófico é o principio do fogo e o enxofre comum, sem dúvida rico de enxofre filosófico, não
fornece senão um exemplo do principio em ação em toda a chama. O material combustível
possui a substância do fogo, ou o elemento do fogo.
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que os 4 elementos, a terra, a água, o fogo e o ar, que correspondem a
experiências materiais tão manifestamente distintas, puderam parecer
adequados para explicar todos os fenômenos da substância das coisas.
BACHELARD (1953, p. 49)

Durante o período chamado “pré-científico” o conceito de substância está
fundamentado no realismo ingênuo. A substância permanece estacionada na
singularidade da matéria, no realismo dos princípios elementares onde ainda
não é possível visualizar a pluralidade das substâncias, pois todas são
classificadas segundo os princípios elementares (terra, ar, fogo e água) e suas
qualidades.
A partir de agora, tentaremos traçar alguns dos momentos que
consideramos relevantes no processo de desenvolvimento do conceito de
substância inseridos em uma perspectiva do pluralismo da cultura científica.
Para tanto é importante entendermos o caminho que Bachelard adota como
rota para o desenvolvimento racional, ou seja:
[...] A partir do momento em que se conhecem duas propriedades de um
objecto, tenta-se constantemente relacioná-las. Um conhecimento mais
profundo é sempre acompanhado de uma abundância de razões
coordenadas. Por muito perto do realismo que se permaneça, a menor
orientação

introduz

factores

racionais;

quando

se

avança

no

pensamento científico, aumenta o papel das teorias. (BACHELARD,
1991, p. 21)

É desta forma que Bachelard nos permite ir desenhando os diferentes
momentos do conceito de substância. Podemos afirmar que

a substância

“metafísica”, caracterizada anteriormente, seria o primeiro momento deste
processo de desenvolvimento.
A partir do realismo ingênuo fica difícil clarificar qual seria a noção de uma
categoria para o conceito de substância. Somente a partir do empirismo claro
e positivista, nosso segundo momento filosófico, é que podemos ir delineando
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uma categoria da noção de substância mais racional35. Neste momento há uma
ruptura epistemológica com a doutrina dos quatro elementos, conforme
argumenta BACHELARD (1953, p.91):
Antes de mais, mesmo quando ainda se menciona o séc. VIII, já não se
considera a idéia de que os 4 elementos são as substâncias mais
simples. Em segundo lugar, já não se imagina que as substâncias
encontradas na Natureza sejam por essa mesma razão substâncias
simples. A análise torna-se a preocupação dominante de qualquer
químico. O químico começa a sua investigação multiplicando os
esforços de decomposição. Aqui a simplicidade é pois, da ordem de um
resultado; na doutrina dos 4 elementos era apresentada como inicial;
agora é terminal [...] Com efeito, por o simples como um limite da
decomposição não prejulga o caráter absoluto deste limite.

Nesta nova perspectiva a simplicidade aparece como resultado de uma
análise, de um procedimento operatório ou de uma experiência em busca de
resultados caracterizáveis. Antes, o princípio era a elementaridade da matéria
podendo ser observado nas substâncias encontradas na natureza, só não
passível de ser isolado.
Ao mesmo tempo, é importante realçar o fato de que a simplicidade das
substâncias está associada aos conceitos de homogeneidade e pureza, muito
discutidos no livro “Materialismo Racional” de Bachelard (1953), fruto de um
constante aperfeiçoamento de técnicas e tentativas em alcançar a pureza da
matéria, como podemos verificar na argumentação seguinte:
Foi a violenta transformação do minério heterogêneo em metal
homogêneo que uniu fortemente as noções de homogeneidade com a
simplicidade. A homogeneidade e a simplicidade são, então, valores
técnicos conquistados concorrentemente sobre a heterogeneidade e a
complexidade. Pode aqui compreender-se, na sua primeira dialéctica

35

Nesta fase o conceito vai ser fruto de um procedimento operatório, há uma racionalização da
experiência. Isto pode ficar claro ao discutirmos o conceito de simplicidade.
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técnica, o materialismo. O simples não é um dado, mas o resultado de
uma técnica de segura homogeneização. (BACHELARD, 1953, p. 89)

O conhecimento sobre a simplicidade das substâncias possui uma riqueza
histórica e epistemológica que transcende as definições presentes na maioria
dos livros didáticos do ensino fundamental36, ou seja: uma substância simples
é aquela formada por um mesmo elemento químico (ou pelo mesmo tipo de
átomo). Estas definições, presentes nos livros didáticos, só servem para
facilitar a memorização, no entanto, a riqueza histórica, os conflitos
epistemológicos de diferentes épocas e pensadores e, como conseqüência, o
patrimônio cultural da ciência, ficam excluídos do nosso ensino37.
Antes desta ruptura, por exemplo, cabe lembrar que a água sempre fora
considerada um destes princípios ou elementos constituintes dos materiais e,
portanto, fonte de explicações para determinados fenômenos. Descobertas
como as de Cavendish, são importantes para estabelecer um novo olhar sobre
a matéria e, conseqüentemente, sobre as substâncias, conforme podemos
verificar na argumentação de BACHELARD (1953, p. 92):
Por agora, compreendemos apenas a importância filosófica das
descobertas como as de Cavendish, provando que a água não é um
elemento, ou a descoberta paralela a respeito do ar, de Lavoisier. Tais
descobertas quebram o fio da história. Marcam uma falha total do
imediato.38

Cavendish, a partir de uma técnica mais apurada, permite a compreensão
de que a água não é um elemento (um princípio), assim o que era
elementaridade perde, então, sua identidade formadora. A heterogeneidade da
água é exposta com as interpretações dadas por Lavoisier sobre estes
experimentos (cabe notar que ele repete os mesmos). Lavoisier reconhece o
36

Pela experiência em sala de aula, podemos dizer que estas definições não se alteram nos
livros didáticos do Ensino Médio.
37
É importante ressaltar a riqueza envolvendo o conceito de pureza das substâncias, pois esta
também se relaciona ao conhecimento técnico, a determinados padrões. Um outro conceito
que poderia ser problematizado, de tal forma a permitir o acesso ao patrimônio cultural de
nossa ciência.

62

oxigênio como um gás que reage com um outro gás para formar a água. Isto
por si só caracteriza uma grande ruptura no conhecimento químico, rompendo,
por exemplo, com a noção de flogístico.
A descoberta do oxigênio pode ser considerada um importante marco neste
momento, pois determinadas propriedades que antes eram frutos da
elementaridade da matéria, por exemplo, o principio do fogo característico da
teoria do flogístico, agora podem ser interpretadas a partir da existência das
relações entre materiais.
Lavoisier, baseado nos trabalhos de Black, Priestley, Cavendish e outros,
conseguiu decodificar que a água não era um elemento constituinte da matéria,
pois esta poderia ser decomposta em elementos mais simples ou “princípios”
constituintes da matéria, que não poderiam ser mais decompostos. Daí a
definição operacional de substâncias simples e compostas.
Em síntese, esta perspectiva filosófica do empirismo claro para o conceito
de substância se caracteriza pelo fato das substâncias poderem

ser

classificadas em simples, pela qualidade de indecomponível, e compostas,
como a combinação entre os “elementos” ou substâncias elementares.
Cabe observar que o elemento definido por Lavoisier não é o mesmo
elemento presente nas definições dos livros didáticos atuais onde, conforme já
verificamos, o conceito está atrelado a significados microscópicos da matéria,
quando para Lavoisier o elemento era o limite no qual macroscopicamente não
se podia mais avançar.
A noção de substância vai se desenvolvendo a partir da capacidade de
racionalização, isto é, de construção do real. Segundo Bachelard, o vetor
epistemológico predominante vai sempre do racional ao real. Cremos que aqui
vale citar um trecho de “O novo espírito científico”, do próprio Bachelard, onde

38

Grifo nosso.
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ele enfatiza a matematização, no caso da física, como o ápice da
racionalidade39:
Se soubéssemos, a propósito da psicologia do espírito científico,
colocar-nos precisamente na fronteira do conhecimento científico,
veríamos que é de uma verdadeira síntese das contradições metafísicas
que se ocupa a ciência contemporânea. Todavia o sentido do vetor
epistemológico parece-nos bem claro. Ele vai seguramente do racional
ao real e de nenhum modo, ao contrário, da realidade ao geral como o
professavam todos os filósofos, desde Aristóteles até Bacon. Noutras
palavras,

a

aplicação

do

pensamento

científico

parece-nos

essencialmente realizante. Procuraremos pois, mostrar no decurso
desta obra o que chamaremos a realização do racional ou mais
geralmente a realização do matemático. (BACHELARD, 1985, p. 12 –
13)

A química começa então a ser marcada, numa espécie de racionalismo
clássico, pela influência das descobertas das suas leis ponderais, o uso
racional da balança e a incorporação de modelos atômicos para a matéria.
Segundo Bachelard, quando Mendeleiev consegue ordenar as substâncias
simples, a partir do peso atômico e da valência química, está constituído um
dos pilares para a formação de uma nova filosofia da matéria.
De todos os modos, é na organização numérica, neste materialismo
racional que institui a ordem dos elementos separados por uma unidade
elementar, que aparecem os matizes filosóficos que nenhuma filosofia
da matéria conheceu antes do séc. XX. (BACHELARD, 1953, p. 101)

Neste momento, as substâncias elementares já podem ser agrupadas de
acordo

com

determinadas

propriedades

periódicas,

verificadas

experimentalmente, possibilitando a realização de previsões sobre a existência
de

determinadas

substâncias

elementares,

antes

mesmo

de

serem

39

Apesar de seguir um caminho diferente, o mesmo pode se dizer para a Química, por
exemplo, na construção de uma de suas importantes áreas: a Físico-Química.
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descobertas. É isto é o que Bachelard caracteriza como a realização do
racional:
A filosofia química que era complicada e fragmentada com quatro
elementos, torna-se simples e unitária com noventa e dois elementos!
Basta-nos aqui sublinhar-lhe o caráter racionalista. Com efeito,
estudado o principio das investigações que nasceram da organização
das substâncias elementares de Mendeleiev, verifica-se que a pouco e
pouco a lei antecede o facto, que a ordem das substâncias se impõe
como uma racionalidade [...] O poder organizante do quadro de
Mendeleiev é tal que o químico concebe a substância no seu aspecto
formal antes de a captar nos seus aspectos materiais. (BACHELARD,
1991, p. 54)

Bachelard também comenta sobre um conceito de “substância científica”.
Acreditamos que ele está se referindo ao passo dado do apego às primeiras
impressões (realismo ingênuo) às tentativas de racionalizar o real, tornando-o
um real instruído. Isto pode ser exemplificado utilizando a descoberta do
elemento oxigênio como o cerne de uma série de explicações, por exemplo,
formador de ácidos e constituinte dos óxidos, como argumenta BACHELARD
(1953, p. 92 – 93):
Dez anos de psicologia do espírito científico estão animados pela única
história da descoberta do oxigênio. Que o oxigênio esteja apenas
misturado com o azoto no ar enquanto está combinado com o
hidrogênio da água, como os metais nos óxidos, eis matéria suficiente
para levantar muitos problemas filosóficos. [...] O oxigênio, durante
algumas décadas, tendo sido extraído dos minerais, do ar, da água, isto
é, dos corpos mais diversos para a experiência comum, basta para
explicar que promoveu este corpo químico particular a uma categoria
insigne. É verdadeiramente a exaltação de uma substância científica.

Assim, a descoberta do oxigênio, mesmo que ainda sob determinadas
características substancialistas, acaba sendo a semente teórica para um
importante e posterior avanço da química, onde um corpo pode servir para
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construir uma propriedade que não possui, ou seja, a propriedade pode ser
construída:
[...] a imensa importância teórica da descoberta do oxigênio é, porém
pouco manifesta. Pouco importa saber que, a seguir, se conhecerão
ácidos sem oxigênio. O que é importante é que, com Lavoisier, se
começou a compreender o carácter composto dos ácidos. Com o
oxigênio, isolou-se um factor desta composição, um intermediário desta
construção. E chega-se a esta idéia completamente nova – uma idéia
filosófica que desperta uma admiração sem ironia – que um corpo pode
servir para construir uma propriedade que “não possui” . (BACHELARD,
1953, p. 95)

Não dá para falar de substância, ou torna-se difícil, sem fazer uma
associação entre propriedades e estrutura da matéria. Não faz sentido fazer
classificações das substâncias (em simples ou compostas), conforme são
realizadas no ensino de química, sem uma abordagem histórica, este caminho
só vem a fortalecer uma memorização de regras e fórmulas sem significação.
Tais

posturas

também

podem

dificultar

a

quebra

de

obstáculos

epistemológicos, ofuscando a evolução epistemológica do conceito ao longo da
história, contribuindo para um ensino de química “chato”, vazio e inconsciente
da riqueza de sua racionalidade. O aluno acaba ficando submetido a uma
cultura sem razão, acéfala, como podemos verificar nas palavras de Bachelard,
citadas por LOPES (1993B, p. 326):
O mestre, no seu orgulho de ensinar, arvora-se cada dia como o pai
intelectual do adolescente. A obediência que no reino da cultura deveria
ser uma pura consciência do verdadeiro assume, em virtude do
paternalismo usurpado dos mestres, um sabor insuportável de
irracionalidade. É irracional obedecer a uma lei antes de estarmos
convencidos da racionalidade dessa lei.

A idéia de construir uma substância de acordo com propriedades pré planejadas provoca uma ruptura com a noção da substância como a essência
de todas as coisas e com a compreensão da propriedade como atributo nato da
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substância. O racionalismo das substâncias químicas permite olhar as
propriedades como fruto de interações e relações, ou seja, uma substância
planejada a partir de um conhecimento racional da matéria e de uma técnica
mais apurada, como podemos verificar em Bachelard quando ele comenta
sobre a substância sem acidentes:
[...] A química tende a eliminar as aberrações. Pretende construir uma
substância normalizada, uma substância sem acidentes. Está tanto
mais segura de ter encontrado o idêntico quanto é em função do seu
método de produção que ela o determina [...] é preciso reconhecer que
a doutrina das substâncias químicas é, na sua forma de conjunto, um
racionalismo. Pouco importa que este racionalismo dirigente comande
todo um exército de realistas. (BACHELARD, 1953, p. 55)

É importante ressaltarmos que a substância caracterizada por suas
propriedades absolutas faz parte do que Bachelard classifica como química
lavoiseriana, fortemente marcada pelo realismo do fenômeno e caracterizada
por uma concepção de matéria estável e bem definida. No entanto, a partir do
momento em que o pensamento químico permite compreender e incorporar a
matéria sob uma óptica microscópica, a química lavoiseriana abre espaço para
uma química não lavoiseriana alicerçada pela fenomenotécnica onde o real é
construído a partir dos dados obtidos com modernos equipamentos.
Na química não lavoiseriana não basta olhar para observar os
fenômenos, antes de tudo é necessária a técnica para poder construir o real e,
em conseqüência, os fenômenos relacionados ao mundo microscópico da
matéria só “existem” em função do equipamento, como é o caso, por exemplo,
das diferentes possibilidades de interpretações a partir da balança ou de um
espectroscópio, como podemos ilustrar com as palavras de Bachelard:
A balança não diz tudo. A fotoquímica, com o espectroscópio, surge
como uma química não – lavoiseriana. [...] Ao passo que a substância
lavoiseriana se apresentava como uma existência permanente,
desenhada no espaço, o radiamento, entidade não – lavoiseriana,
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apresenta-se como uma existência essencialmente temporal, como uma
freqüência, como uma estrutura do tempo. (BACHELARD, 1953, p. 64)

Segundo Bachelard, a possibilidade de dividir uma substância simples em
subestruturas (prótons, elétrons e nêutrons)

leva a uma nova ruptura

epistemológica:
Cada substância simples recebeu com efeito uma subestrutura. E, fato
característico, verificou-se que esta subestrutura tem uma essência
totalmente diferente da essência do fenômeno estudado. Ao explicar a
natureza química de um elemento através de uma organização de
corpúsculos elétricos, a ciência contemporânea estabeleceu uma nova
ruptura epistemológica. (BACHELARD, 1953, p. 57)

Na química não lavoiseriana as propriedades das substâncias são fruto
entre relações substanciais e energia. Por exemplo, em determinadas
condições de pressão e temperatura, podemos registrar dados relacionados ao
comportamento de uma substância. No entanto, segundo Bachelard, a alta
pressão e temperatura podem realizar – se reações que a química de primeiro
exame não admitiria:
[...] a nova Física das altas pressões mostra claramente que muitas das
antigas características das substâncias são apenas funções acidentais
da pressão e da temperatura. (BACHELARD, 1953, p. 58)

A noção de conservação das propriedades macroscópicas de uma
substância não pode ser considerada ao seu nível microscópico. O elétron não
possui em sua unidade as propriedades das substâncias, bem como suas
relações não podem ser interpretadas dentro de uma perspectiva macroscópica
da matéria. Bachelard diz:
[...] Ora é precisamente a este nível que a revolução do pensamento
contemporâneo se torna extraordinária. Além do fato do elétron não
possuir, na sua substância, nenhuma das propriedades químicas que
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explica, as suas propriedades mecânicas e geométricas sofrem
estranhas variações.
[...] O elétron não se conserva. Escapa à categoria de conservação que
Meyerson considera como a categoria fundamental do pensamento
realista. (BACHELARD, 1953, p. 59)

Bachelard introduz a noção de dinamização da substância química a partir
de um novo olhar da substância dentro de um processo reativo. Para
Bachelard, a química lavoiseriana interpreta uma reação química dentro de
dois tempos específicos,

inicial e final, não considerando as fases

intermediárias de uma reação :
A substância química, que o realista tanto gostava de considerar como
exemplo de uma matéria estável e bem definida, só interessa
verdadeiramente ao químico se ele a fizer reagir com outra matéria.
Ora, se se fazem reagir substâncias e se se pretende extrair da
experiência o máximo da instrução, não é a reação que se deve
considerar? (BACHELARD, 1953, p. 62)

Dentro de uma perspectiva da química não lavoiseriana devemos pensar no
pluralismo das reações, dando importância ao processo e às fases
intermediárias nas reações químicas, por exemplo, considerando as interações
com as substâncias catalisadoras e não apenas afirmando que o catalisador
não participa da reação.
A substância não lavoiseriana está inserida em um processo dinâmico onde
suas propriedades não são estáveis em quaisquer condições, ao contrário são
fruto das diferentes interações, inclusive nas fases intermediárias. Bachelard
argumenta que : [...] estudam-se pelo contrário substâncias em evolução,
substâncias que tem atividades substanciais determinadas em operações
diversas (BACHELARD, 1953, p. 73).
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Segundo Bachelard, existem grãos de indeterminação em relação às
propriedades de uma substância, idéia esta que vai de encontro à noção de
propriedade absoluta, conforme ele argumenta:
Com efeito, as condições físicas vizinhas, nas quais o cientista pode
estudar as propriedades de uma substância, engrumam-se; formam
verdadeiros grãos de indeterminação. Correlativamente, para seguir a
inspiração da ciência heisenberguiana, é pois necessário supor um grão
de indeterminação substancial. Notemos de passagem que esta
indeterminação substancial, que nada pode levantar, é inconcebível
numa filosofia realista. Pelo contrário, ela é absolutamente natural numa
filosofia que aceite a concepção operatória da categoria de substância.
(BACHELARD, 1953, p. 72)

Para completar a noção de substância é preciso entender o seu caráter
dialético, apontado por BACHELARD (1953, p. 56):
A dialética parece-nos desenvolver-se em duas direções muito
diferentes – em compreensão e em extensão – sob a substância e ao
lado da substância – na unidade da substância e na pluralidade das
substâncias.

Bachelard caracteriza a substância não lavoiseriana com o nome de exestância. A idéia de ex – estância pretende assinalar o fato de uma substância
estar sempre caracterizada por um grupo de determinações que são externas
às substâncias, por exemplo, as relações energéticas com o meio, as
interações com outras substâncias, as condições de pressão, entre outras.
Estas determinações externas são, portanto, de tal forma organizadas que não
podem, todas elas simultaneamente, precisar-se à definição de uma
substância, como observamos

na idéia sobre os grãos de indeterminação,

citada anteriormente. Assim, Bachelard afirma que:
[...] A substância constitui o objeto da química lavoiseriana. A sobestância e ex-estância corresponderiam então as duas direções da
química não lavoiseriana [...]
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[...] Com esta teoria da ex-estância, o determinismo absoluto da
evolução das qualidades substanciais vai afrouxar, vai passar da fase
pontual à fase ondulatória. Uma substância que se pensava poder
representar-se, em todas as suas propriedades, por um ponto, vê sua
representação fina dispersar-se. (BACHELARD, 1953, p. 73)

Bachelard classifica esta noção de substância dentro de uma categoria
ultra-racionalista, onde a noção de qualidade não se concentra apenas no
caráter descritivo do fenômeno, ou seja, onde o real apenas precisa ser
mostrado para se reconhecer uma qualidade, como podemos observar em sua
afirmação logo a seguir:
É evidente que a utilização normativa da noção de substância é ainda
muito restrita. [...] Se todo o filósofo instruído pelas recentes conquistas
do pensamento filosófico quisesse fazer o perfil epistemológico da sua
noção de substância, reconheceria que ao lado de uma enorme “banda”
realista surge uma região racional e uma região ultra-racional em que a
categoria de substância está dialetizada e normatizada.” (BACHELARD,
1953, p. 83)

Bachelard afirma que a possibilidade de unir as condições físicas e
químicas dentro de uma perspectiva dinâmica das reações químicas, permite
obter uma definição precisa das substâncias. Uma análise do trabalho de
Paoloni (1980) permite que façamos um quadro comparativo da substância
classificando-a dentro de duas perspectivas filosóficas diferentes:

química

clássica e química contemporânea.
Podemos dizer que a substância da química clássica corresponde ao
momento epistemológico relacionado ao empirismo clássico e, no outro
extremo, ou seja, a substância da química contemporânea corresponde ao
momento epistemológico relacionado ao ultra-racionalismo. No quadro – 1 ,
construído a partir do trabalho de PAOLONI (1980), podemos observar melhor
estas idéias :

71

Quadro 1: Características básicas da substância na : química clássica e
química contemporânea (Paoloni, Química Nova,, 1980, 164 – 171).

1

2

3

4

5

QUÍMICA CLÁSSICA

QUÍMICA CONTEMPORÂNEA

As substâncias puras existem sob a
forma simples ou elementares, ou
compostas de elementos. (A pureza de
uma substância é definida com base
em critérios operativos; a definição de
elemento tem como base um
procedimento operativo).
Os elementos e as substâncias
compostas estão feitas de moléculas,
e elas por sua vez estão constituídas
de átomos. (O peso molecular e o
peso atômico, medida de massa
relativa, definem - se de maneira
operativa).

As substâncias puras ou existem sob a
forma de corpos simples ou elementares,
ou estão compostas de elementos.

A valência é uma propriedade
constitutiva dos átomos. Ela mede a
capacidade combinatória do átomo, e
é definida de maneira operativa
partindo do quociente ponderal (peso
atômico/peso equivalente).
Cada substância pura corresponde a
uma
fórmula
molecular
única,
característica dessa substância. Cada
fórmula molecular corresponde a uma
única e determinada substância pura.

Os elementos e os corpos compostos
estão feitos de moléculas e estas, por
sua vez, de átomos. Cada átomo vem
caracterizado pelo número atômico.
Existem diferentes espécies atômicas de
um mesmo elemento que tem o mesmo
número atômico e massa atômica
diferente.
Os modos de combinação de cada
átomo que conduzem à formação das
moléculas estão determinados pela
estrutura eletrônica do próprio átomo
(estados de valência).

A organização espacial dos átomos,
definida como sendo a estrutura
molecular, está determinada pelas
interações entre átomos adjacentes e
não adjacentes. Ela é indiretamente
observável (resultado de medidas). A
fórmula
de
estrutura
molecular
(construída como reticulado, das uniões)
é um poliedro convencional único e
característico de cada substância só no
intervalo de temperatura onde as
relações
de
adjacência
ficam
compatíveis com a amplitude das
oscilações em torno da posição média
de equilíbrio de cada um dos átomos.
Uma
fórmula
molecular
dada As potencialidades reativas de uma
representa a organização espacial dos substância definem-se pela distribuição
átomos que constituem a molécula e eletrônica da molécula.
que pertencem a ela. Os átomos estão
ligados uns aos outros: a estrutura
molecular é o conjunto dessas uniões.

Podemos concluir, ao final desta seção, que é possível identificar diferentes
momentos epistemológicos para a noção de substância. No corpo de nossa
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discussão ressaltamos três importantes momentos: substância metafísica,
substância empírica e substância ultra-racional. Cabe salientar que entre o
empirismo e o ultra-racionalismo poderiam - se destacar outros momentos
epistemológicos não enfatizados ao longo de nossas discussões.
Entendemos

que

o

conceito

de

substância,

ao

longo

de

seu

desenvolvimento, sempre esteve relacionado à identificação de propriedades
específicas. O desenvolvimento racional se deu na direção de ampliar a noção
de propriedade e na maneira de relacionar propriedades a determinada
substância.
A substância na química clássica está caracterizada a partir das
observações e resultados de operações empíricas passíveis de serem
observadas macroscopicamente. Assim, as propriedades qualitativas ou
quantitativas (leis ponderais) e o comportamento reativo (valência), por
exemplo, são determinados a partir de operações alicerçadas no realismo do
olhar. Cabe ressaltar que não se trata de um realismo ingênuo, mas um
realismo imbuído de caráter racional a partir dos resultados empíricos.
A substância na química contemporânea também está relacionada às suas
propriedades reativas ou qualitativas/quantitativas, porém os resultados são
obtidos a partir de um realismo da “técnica” , ou seja, o número atômico, o
elétron ou o átomo só existem a partir da análise de resultados obtidos através
de equipamentos.
A substância ultra-racional está fundamentada no que Bachelard chama de
fenomenotécnica, onde o real é construído a partir da técnica e dos
equipamentos. O elemento (e não mais a substância elementar) vai ser
compreendido como composto por um conjunto de átomos e estes por elétrons,
prótons, nêutrons, etc. A ordenação das substâncias adquire caráter eletrônico
(via o número atômico) e é possível então planejar e construir substâncias
portando propriedades pré-planejadas. A teoria precede o real, a propriedade
não é mais atributo das substâncias, mas antes fruto da interação entre
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substâncias. Daí a importância de compreender e utilizar o mundo
microscópico como modelo para interpretar a natureza.
É nesse momento que Bachelard faz uma brincadeira carregada de
significado epistemológico, dizendo: A natureza querendo fazer química criou o
químico. O químico não busca mais apenas descobrir e separar as substâncias
encontradas na natureza, mas, a partir da natureza, constrói novas substâncias
alicerçado sempre no conhecimento da matéria e no seu comportamento
microscópico.
PAOLONI (1980) destaca este período a partir do desenvolvimento de
técnicas como difração dos Raios-X, difração de elétrons, espectroscopia
atômica, de absorção e Raman ou a disponibilização de equipamentos para
espectrometria no visível-UV, no infravermelho e ressonância magnética
nuclear. A partir destes instrumentos foi possível compreender a substância em
sua esfera microscópica e, em conseqüência, o caráter dinâmico e relacional
das propriedades antes definidas como propriedades natas de uma substância.
Por exemplo, para a química contemporânea o caráter reativo está relacionado
à distribuição eletrônica que por sua vez está relacionada às condições
energéticas. A fórmula não é mais absoluta, ou seja, ela existe somente para
determinados intervalos de temperatura.
Cabe ressaltar que se traçarmos o perfil epistemológico sobre a noção de
substância

para

um

determinado

indivíduo,

os

diferentes

momentos

epistemológicos, discutidos ao longo deste trabalho, estarão presentes

no

traçado do perfil epistemológico, onde a intensidade de cada momento
depende do contexto histórico, do indivíduo e do seu exercício profissional.
Tentamos esboçar, ao longo desta seção, rudimentos do desenvolvimento
da noção de substância, com o objetivo de mostrar que esta noção possui uma
grande riqueza histórico-epistemológica. Com isto, entendemos que deve ser
dada uma atenção maior ao ensino desta noção, conforme discutimos ao longo
deste trabalho.
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III – O CONCEITO DE SUBSTÂNCIA
Para os não iniciados, então, não existe
nada obvio sobre o que a ciência define como
uma substância e este caminho de ver o
mundo material é alguma coisa que as
crianças precisam aprender.(Johnson, 2000,
p. 735)

III. 1 – POR QUE SUBSTÂNCIA?

A escolha se deu devido ao fato de considerarmos que o seu
desenvolvimento conceitual apresenta uma riqueza histórico-epistemológica e,
conseqüentemente, cultural muito grande. O conceito de substância,
diretamente relacionado ao conhecimento da matéria, é a base da ciência
química, já que esta é considerada a ciência que estuda as transformações dos
materiais. Desta forma, é muito importante refletirmos sobre como vem sendo
tratado este conceito, no ensino de química. De certa forma, Bachelard (1953,
p. 42) aborda este assunto:
[...] Numa obra anterior, insistimos bastante na necessidade de incluir a
cultura na cidade científica que a garante. A ciência das substâncias
não escapa a esta obrigação. Mais que qualquer outra, talvez, deve
inscrever-se nela o mais cedo possível. Esta rápida inscrição é
necessária,

exatamente

porque,

no

conhecimento

da

matéria,

descobrimos, na base, motivos de entusiasmo para valorizações
inconscientes que são outros tantos obstáculos à cultura. Portanto, é
necessário

afirmar

claramente:

as

substâncias

estudadas

pelo

materialismo erudito não são, propriamente falando, dados naturais. A
sua etiqueta social é futuramente uma marca profunda.

Como podemos verificar na citação de Bachelard, a substância estudada no
materialismo erudito não é a mesma abordada fora de um contexto científico. A
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substância é “irracional” enquanto senso comum, enquanto baseada na
experiência primeira, no entanto, ela adquire status científico quando abordada
pela cidade científica, pela racionalização de sua existência.
Poderíamos pensar no conceito de substância e seus diferentes
significados filosóficos ao longo da história, a possível influência destes
significados sobre os primeiros conceitos “químicos” de substância. Também
as possíveis abordagens deste conceito nos livros didáticos de ciências, opção
esta, por nós escolhida. Consideramos importante que desde os primeiros
passos do ensino de ciências se inicie a construção deste conceito, buscando
sempre trilhar os caminhos rumo à racionalização do termo substância.
Realizamos um levantamento dos significados do termo substância em
diferentes dicionários de filosofia,

de química e da Língua Portuguesa. Ao

analisá-los foi possível perceber a complexidade relacionada ao uso deste
termo, seja do ponto de vista filosófico onde a noção de substância, por
exemplo, pode estar relacionada à necessidade de saber a essência das
coisas, como nos coloca José Ferrater Mora:
[...] o interesse pela noção de substância no pensamento grego, se
explica em boa parte, pelo tipo de questões que levantaram desde os
pré-socráticos, especialmente a questão acerca do que constitui
‘verdadeiramente’ a realidade do mundo. (MORA, José Ferrater.
Dicionário de Filosofia 4, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 3147.)

Os dicionários de química analisados demonstram uma visão de substância
de acordo com determinadas qualidades associadas a conceitos relacionados
à estrutura da matéria. Não existe uma associação entre propriedades e o
conceito de substância, como podemos verificar nas citações logo abaixo:
Substância: cada uma das espécies de matéria que constituem o
universo. Ex: água, oxigênio, açúcar, sal, ferro, etc. (Dicionário Escolar
de Química – Editora Ática, 1981.)
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Substância: qualquer matéria homogênea considerada com abstração
total da forma, dimensão e massa. Substância simples é sinônimo de
elemento químico. Substância composta é qualquer composto químico.
(Dicionário de Química – Enciclopédia do curso secundário, editora
Globo.)

O dicionário da Língua Portuguesa, apresenta uma enorme relação de
significados, podendo ser utilizados em diferentes situações sem uma distinção
clara dos significados científicos deste temo.
Substância: (do lat. Substantia). S.F. 1. A parte real, ou essencial, de
alguma coisa: substância orgânica; substância mineral, a substância do
espírito. 2. A natureza dum corpo; aquilo que lhe define as qualidades
materiais, matéria: A substância do gelo e da neve é a mesma, porém
sob formas diferentes. 3. O que é necessário à permanência material de
alguma coisa; o que tem propriedade de força, vigor, resistência: As
pirâmides do Egito são obras cujas substâncias atravessam os
séculos.[Var., Nesta acepç.: sustância.] 4. O que é necessário à vida, o
que alimenta : Uma dieta rica em substância. [Var. (Nesta acepç.):
sustância e (pop.) sustança.] 5. Qualquer matéria caracterizada por
suas propriedades específicas: Aplicada a substância na ferida, logo o
doente sentiu alívio. 6. O que não é aparente ou superficial, o que
realmente importa ao espírito, fundo, conteúdo: O romance é bem
escrito, mas falta-lhe substância. 7. O que constitui a base, o ponto
fundamental de uma questão, de um assunto, o essencial, o
substancial: Concordo em substância, mas temos uns pormenores para
discutir. 8. O assunto, o objeto de um pensamento, um texto, uma
alocução:

a substância de uma mensagem. 9. Filos. Na tradição

aristotélica-tomista, o que há de permanente nas coisas que mudam, e
que é o suporte sempre idêntico das sucessivas qualidades resultantes
das transformações, hipóstase. [Nesta acepç., cf. acidente (8), essência
(5) e substrato (4).] [...] - Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio
B. de H. Ferreira, 2a ed., 37a impressão, Editora Nova Fronteira, p.
1622.
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Poderíamos, ainda, pensar nas diferentes aparições deste termo no
contexto atual através dos meios de comunicação, como: substâncias tóxicas,
substâncias

corrosivas,

substâncias

radioativas,

substâncias

ativas,

substâncias poluentes, etc. Assim, consideramos o termo substância muito rico
para subsidiar um ensino de química capaz de mostrar a “ciência química”
pertencente a uma cultura em movimento, apresentando uma pluralidade de
significados.
Pudemos verificar que alguns autores apontam para a necessidade de
trabalhar melhor o conceito de substância durante as fases iniciais da
aprendizagem em química
sendo
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(crianças de 11 a 14 anos), pois o mesmo vem

tratado considerando que as crianças, ao chegarem na escola, já

possuem uma concepção científica sobre este conceito. Parece que nós não
podemos assumir que as crianças teriam naturalmente um conceito de
substância em termos científicos, argumenta JOHNSON (2000, p. 735).
Alguns autores relataram em seus trabalhos algumas concepções
alternativas associadas ao conceito de substância. Segundo a maioria desses
autores, estas concepções, muitas vezes, passam desapercebidas aos
educadores em ciências. A seguir selecionamos uma lista com algumas destas
concepções:
- [...] a palavra substância é conhecida pelos alunos antes de
aprendê-la formalmente, como sinônimo de coisa, material, elemento ou
mesmo como adjetivo substanciosa. O mesmo ocorre com o conceito
de material: este termo é utilizado no dia-a-dia como sinônimo de coisa .
(ARAÚJO et al, 1995, p. 84)
- A concepção dos estudantes sobre substância corresponde ao
pré-conceito de substância concreta, igual a do dia-a-dia [...] Um dos
principais problemas é que jovens e crianças concebem substâncias
químicas como objetos inertes, baseado na experiência comum [...]
(SOLOMONIDOU e STAVRITOU, 2000, p. 383)
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- A palavra substância é conhecida pelos alunos, como sinônimo de
coisa, material e elemento .(BARBOSA et al, 2000)
- Substâncias são reconhecidas e usadas no dia-a-dia como
objetos. É reconhecida como um objeto pela sua forma externa, por
uma ou duas características perceptíveis e usada como um objeto, por
uma de suas propriedades. Mas substâncias não são objetos.
(SOLOMONIDOU e STAVRITOU, 2000, p. 383)
- Adicionalmente,

as

pessoas

no

dia-a-dia

representam

as

substâncias não unicamente como objetos, mas também como objetos
inertes[...] (SOLOMONIDOU e STAVRITOU 2000, p. 383)

Consideramos importante problematizar as concepções alternativas sobre
substâncias e, então,

construir categorias conceituais alicerçadas no

conhecimento científico, pois, como verificamos nas citações acima, a
substância41 vista como um objeto portador de utilidades, ou como “coisa”,
pode não permitir a compreensão de uma substância caracterizada por
propriedades específicas. Muitos destes autores consideram que o conceito de
substância em química é muito importante para o desenvolvimento da
aprendizagem de uma série de outros conceitos básicos conforme poderemos
discutir mais adiante.
Sob uma perspectiva bachelardiana, se não rompermos com o realismo
ingênuo

das

primeiras

impressões,

fruto

de

um

conhecimento

não

problematizado sobre o conceito de substância, podemos esbarrar numa série
de obstáculos ou, como argumentam SOLOMONIDOU e STAVRITOU (2000),
em uma lista de dificuldades em aprendizagem que pode surgir em função
deste obscurecimento como, por exemplo:
Substâncias como objetos inertes, ignoram propriedades outras, como:
matéria, energia e interação;

40

Entendemos como fase inicial da aprendizagem em química o que chamamos de Ensino
Fundamental (3o e 4o ciclos).
41
Esta substância é análoga ao que chamamos de substância metafísica na seção II.4.
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As crianças estão rodeadas por substâncias, objetos, garrafas, etc., não
acessíveis. Elas apenas aprendem aquelas que podem ou não podem
mexer e
As crianças aprendem substâncias como objetos, baseados em funções
materiais. Assim não acessam as propriedades, mas ao uso ou a
proibição.

Muitas podem ser as dificuldades em aprendizagem de outros conceitos
básicos importantes à aprendizagem em química, como decorrência da falta de
compreensão do conceito de substância. Na literatura pudemos encontrar
vários exemplos destas dificuldades. BARBOSA et al (2000A), por exemplo,
comentam que :
As dificuldades para a compreensão do conceito de substância podem
ser a origem das confusões encontradas das classificações de misturas
homogêneas e heterogêneas e da compreensão das transformações
químicas. E os resultados mostraram que, de uma maneira geral, os
alunos da oitava série não compreendem os conceitos de substância,
mistura, elemento químico e reação química.

ARAÚJO et al (1995, p. 90), ao analisar o conceito de substância no Ensino
Médio, constataram que a própria relação entre misturas e substâncias não fica
clara: [...] novamente substância é confundida com outros conceitos, no caso
agora, com solução ou com mistura. Se for uma substância é solução, se forem
duas ou mais substâncias misturadas é uma mistura e vice-versa.
Quando trabalhamos a conceituação de elemento químico, reação química
(transformação química) ou misturas, poderíamos dizer que o conceito de
substância seria uma espécie de pré-requisito para a compreensão destes
outros conceitos, por exemplo: elemento químico pode estar associado a
classificação de substâncias simples – seja quando esta não for mais
decomponível em outros elementos (uma concepção macroscópica), ou
quando for formada por um conjunto de átomos com mesmo número atômico
(dependerá da abordagem realizada pelo professor). Por outro lado, uma
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transformação química será sempre caracterizada pela formação de novas
substâncias, seja pela verificação das evidências destas transformações, ou
seja, mudança de cor, formação de gases, formação de precipitados, liberação
de odores, etc, ou pela constatação das propriedades específicas desta nova
substância, como: ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, entre outras.
Para todos os casos, a compreensão de uma transformação química está
diretamente relacionada ao conceito de substância, pois a identificação, por
exemplo, das evidências de uma transformação não assegura o conhecimento
deste conceito, pois isto pode ser entendido pelos alunos como algo que já
preexistia no interior da substância inicial e por algum motivo veio à tona
durante a transformação42, perfazendo a concepção de substância como algo
inerte, conforme nos coloca NIESWANDT (2001, p. 159):
Um exemplo é que quando o cobre é aquecido ao ar uma camada
escura

se

forma.

Freqüentemente

estudantes

descrevem

este

fenômeno dizendo que o cobre tornou-se preto. Eles pensam que o
cobre tem uma nova característica: uma cor preta. Sob o ponto de vista
químico isto é incorreto.

SOLOMONIDOU e STAVRITOU (2000, p. 395) também confirmam esta
tendência quando constatam nas argumentações de vários alunos, respostas
como: estes elementos (cor, sabor, cheiro, etc) já existiam dentro das
substâncias iniciais, fruto de uma interação mecânica entre as substâncias
iniciais, ou que o Elemento observado preexistia dentro das substâncias
iniciais.
Seguramente uma condição necessária para uma construção adequada do
conceito de transformação química seria a construção do conceito de
substância química. As crianças poderiam, por exemplo, desenvolver critérios
científicos para detectar a formação de novos produtos a fim de serem capazes

42

Isto pode ser utilizado como um exemplo de um obstáculo substancialista discutido no
capítulo II.
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de entender se existe conservação ou mudança de identidade da substância,
durante uma transformação química.
É possível dizer que a maioria dos autores analisados na literatura, direta
ou indiretamente, constataram que o conceito de substância aparece dentro
das estruturas do ensino em ciências como algo que já está claro para a
criança, como se fosse um “conceito primitivo”, ou seja, algo já construído e
decodificado pela mesma.
Perguntamos: mas será que os professores de ciências estão percebendo a
importância de construir um conceito de substância? Isto seria um problema
relacionado à formação docente em específico ou um problema epistemológico
de não considerar esta construção como algo relevante para os primeiros
contatos com o ensino de química?
Johnson (2000, p. 736) constatou que uma inspeção dos livros introdutórios
de química mostra-os cheios de detalhes sobre as propriedades e várias
mudanças químicas, mas muito pouco senão nenhuma atenção à idéia de
substância. Conforme já discutimos na seção I.3, o livro didático pode ser
considerado uma referência ao trabalho do professor, tanto no sentido de uma
utilização direta com os alunos quanto como fonte de consultas e atualização
de conhecimentos.
Desta forma, ressaltamos que quando estes são utilizados na ausência de
uma reflexão mais profunda sobre o que estamos ensinando, porque estamos
ensinando e para quem estamos ensinando, podem se tornar um primeiro
obstáculo à compreensão do conhecimento científico, ignorando que,
parafraseando Bachelard, um conhecimento para ser adquirido precisa primeiro
romper com o conhecimento vulgar não questionado.
Bachelard,

em

seu

livro

“Materialismo

Racional”,

dedicado

quase

exclusivamente à discussão do desenvolvimento conceitual e epistemológico
do surgimento da química moderna, desenha várias propostas pedagógicas
que nasceram dessa sua exaustiva análise. Cremos

que seja ilustrativo e
82

educativo a longa citação extraída desse livro, pois ela traduz uma crítica
contundente de Bachelard aos manuais de sua época, meio século já distante
da nossa, destaca o papel da história de alguns desenvolvimentos relacionados
com a descoberta do oxigênio e sugere uma abordagem alternativa para o
ensino da química:
[...] Os livros escolares transformam, imediatamente, a lição do oxigênio
num modelo de empirismo simples: basta aquecer numa retorta certos
óxidos, por exemplo o óxido de magnésio, para obter o gás maravilhoso
que reacende o fósforo não tendo mais “um ponto de ignição”, para
empregar a expressão consagrada que resume, muitas vezes –
infelizmente! – o que resta da “cultura geral” das propriedades do
oxigênio. Esta simplicidade de ensino oculta a fina estrutura
epistemológica de uma experiência primitivamente empenhada numa
problemática multiforme. É aqui que uma recorrência à situação
histórica complexa é útil para fazer sentir como se enriquece o
pensamento materialista. (BACHELARD, 1953, p. 93)

Concordamos com JOHNSON (2000, p. 735) quando este discute a
importância em enfatizar, no ensino de química, a relação entre substâncias e
propriedades:
A idéia de uma substância é tão fundamental para a química que, como
educadores, nos devemos perguntar se reconhecemos isto como uma
idéia que precisa ser ensinada. Nós não podemos simplesmente
detalhar propriedades como se o conceito de substância estivesse
subentendido. Ao contrário, nós necessitamos mudar a direção e
focalizar na idéia de como propriedades são usadas para definir o que
uma substância é. Sem isso, as crianças não serão capazes sequer de
reconhecer uma transformação química.

Muitos autores sugerem que o ensino do conceito de substância poderia ser
iniciado a partir de uma perspectiva macroscópica da matéria, onde as
propriedades poderiam ser sempre relacionadas à substância e, em
conseqüência, utilizadas para definí - la como sugerido por Johnson (2000), na
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citação acima, quando afirma que nós educadores precisamos mudar a direção
do ensino do conceito de substância.
SOLOMONIDOU e STAVRITOU (2000, p. 398), por outro lado, sugerem
como conclusão de seu trabalho:
Que os resultados deste estudo sugerem a idéia de que o ensino de
química poderia iniciar-se com uma abordagem sobre substâncias
químicas, envolvendo os estudantes em atividades apropriadas e
questões conceituais, dando oportunidade de desenvolver-se mais a
linguagem científica para expressar idéias sobre a matéria e suas
transformações.
Nós acreditamos que a construção do conceito de substância química,
poderia preceder a introdução de conceitos relacionados à estrutura
atômica. Isto é uma condição necessária para socorrer os estudantes
operacionalmente, ou seja, conectar as entidades de nível empírico e as
entidades de nível atômico (substâncias e molécula, novas substâncias
e novas moléculas).

Acreditamos que se poderia construir o conceito de substância a partir de
uma perspectiva macroscópica, através de suas propriedades, seguindo uma
escala evolutiva de acordo com os três momentos epistemológicos discutidos
neste trabalho, até onde fosse necessária a compreensão de modelos
microscópicos para entender as substâncias e suas transformações.
Esta idéia também se encontra presente nos autores dos PCNs de 5a a 8a
séries quando discutem a abordagem de determinados conceitos químicos no
ensino fundamental. Nessa análise reforçam a importância de se construir o
conceito de substância ressaltando o cuidado em não tratar, nessas séries
iniciais, o conhecimento das substâncias ao nível microscópico, como
ilustramos a seguir:
É importante considerar o grande desafio que é para os alunos
interpretarem

os

fenômenos

químicos

e

bioquímicos,

como

a

combustão,

a respiração celular, a fotossíntese, [...] Para uma
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aprendizagem significativa desses fenômenos, é interessante que
tenham a oportunidade de conhecer muitos exemplos de misturas, de
separação de misturas e de reações químicas, bem como testes para
identificação de substâncias e de suas propriedades [...]
Desse modo, o aluno constrói uma bagagem essencial para a
contextualização dos conceitos de “substância”, “mistura”, “reação
química”, podendo compreender ainda que a matéria é constituída por
partículas, como átomos e moléculas. Portanto, as equações químicas
ainda devem ser abordadas de modo qualitativo, considerando-se quais
os reagentes, as condições da reação e seus produtos, o que já é
suficientemente difícil para este grau da escolaridade.[...] Mas deve ser
evitado pelo professor detalhar o que acontece no nível molecular e
atômico, o que ainda faz pouco ou nenhum sentido neste nível da
escolaridade, conforme tem se evidenciado na pesquisa acadêmica e
na prática em sala de aula. (PCNs, 1998, p. 98)

Veremos na próxima seção que não é este o tratamento dado nos livros
didáticos de ciências no ensino fundamental e, por conseqüência, isto pode
ser refletido nas aulas e provavelmente na aprendizagem das crianças.
Consideramos ser muito importante refletirmos sobre esta fase inicial da
aprendizagem em química. Concordamos com os comentários de ARAÚJO et
al (1995, p. 90):
Por isto, normalmente, não é tarefa fácil ao professor ensinar no
primeiro ano do Ensino Médio conceitos já vistos anteriormente. Ele
desconhece o que cada aluno estudou no Ensino Fundamental,
provavelmente em escolas bem diferentes, desconhece também o que
cada um aprendeu através do ensino informal (jornais, televisão,
revistas, etc.).

Considerando a aprendizagem do conceito de substância como um dos
pilares para a compreensão de conceitos fundamentais em química,
resolvemos analisar epistemologicamente o conceito de substância nos livros
didáticos de 5a e 8a séries do ensino fundamental.
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III.2 – A ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS PARA ANÁLISE

Como vimos em seções anteriores, o livro didático pode ser um importante
referencial para entendermos, sob uma óptica metodológica ou epistemológica,
como o ensino de uma determinada área do conhecimento pode ser
estabelecido dentro das salas de aula. O livro acaba sendo, também, um
importante sinalizador das tendências pedagógicas estabelecidas, como
comenta LOPES (1990, p. 120):
Um livro uma vez publicado, evidencia em alguma medida um
pensamento comum, uma orientação metodológica e epistemológica,
incorpora-se ao conjunto do pensamento pedagógico de uma época.

Desta forma, entendemos que verificar as formas de abordagem dos
conceitos através de um livro didático é um caminho para compreendermos
como são, na maioria das vezes, estabelecidos os conteúdos de ensino em
ciências, conforme sugerido nesta argumentação de LORENZ (1986)44:
(...) Na área de ciências, o livro didático, através da seleção e
organização dos conteúdos, também reflete o conceito de ciências, quer
seja como um corpo de conhecimentos quer como um processo de
investigação.

Tais considerações também estão presentes na análise efetuada pelo
PNLD (2002, Anexo IX, p. 23)45:
Os livros didáticos são instrumentos auxiliares importantes da atividade
docente. Nos últimos tempos, devido em boa parte à ausência de outros
materiais que orientem os professores quanto a “o que ensinar” e “como
ensinar” e à falta de acesso do aluno a outras fontes de estudo e
informação, o livro didático passou a ser o principal referencial do
44

Referência citada no trabalho de Lopes, 1990, p.02.
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trabalho em sala de aula. O livro didático acaba estabelecendo o roteiro
de trabalho do professor para o ano letivo, dosando as atividades
diárias e ocupando os alunos na sala de aula e em casa.

A partir destas considerações, resolvemos analisar os livros de 5a e 8a
séries das seis coleções aprovadas pelo PNLD/2002, entendendo que estes
refletem o ensino de ciências desenvolvido pela maioria dos professores das
escolas públicas brasileiras, já que estes livros são distribuídos gratuitamente
pelo governo federal, com base em escolha feita através do Guia do Livro
Didático.
Desta forma, consideramos que as seis coleções aprovadas pelo
PNLD/2002 representam uma amostragem significativa dos livros didáticos de
5a a 8a séries, atualmente adotados em escolas públicas. Cabe ressaltar que
não sabemos qual dentre estas coleções é mais utilizada (escolhida) pelos
professores, mas de qualquer forma, são estas seis coleções que irão
direcionar o ensino de ciências no ensino fundamental.
A maioria dos professores de 5a a 8a séries do ensino fundamental,
pertencentes às escolas públicas brasileiras, tem desde o PNLD/99, efetuado a
escolha do livro didático adotado em suas aulas com base no Guia do Livro
Didático47. Este guia é elaborado em períodos trienais por uma comissão de
especialistas escolhidos pelo MEC, que realizam uma avaliação nacional de
diferentes coleções de livros didáticos, de acordo com critérios específicos
discutidos em Bizzo (1996), conforme pudemos abordar na seção I.448.
Chamamos a atenção para o fato de que alguns estados brasileiros não
realizam suas escolhas a partir do PNLD, por exemplo, São Paulo e Minas
45

Programa Nacional do Livro Didático – 2002. Programa criado pelo MEC para avaliar os
livros didáticos do Ensino Fundamental.
47
Para estas séries constam duas avaliações: PNLD/99 e PNLD/2002. Isto porque as
avaliações são realizadas no período de três em três anos, validando, portanto, por três anos
os livros analisados.
48
Segundo o Guia do Livro Didático 2002, as coleções aprovadas no PNLD/2002 têm em
comum a característica da inovação no sentido de haver maior atenção à integridade física de
alunos e professor, cuidado em relação ao desenvolvimento do sentido moral dos alunos e rigor
conceitual em seus conteúdos.
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Gerais, pois isto é realizado segundo critérios das secretarias de educação
locais. Isto pode ser observado em recente artigo de Bizzo (2001), onde o autor
chama a atenção para:
Infelizmente, no entanto, em São Paulo e em Minas Gerais, os alunos
terão que ‘estudar’ esses erros durante todo o ano letivo de 2000 e, nos
casos onde o livro ainda não tiver completado três anos de uso, durante
o ano de 2001. Além disso, correm o risco de serem livros aprovados na
avaliação local realizada em nível estadual para as próximas compras.
(BIZZO, 2001, p. 30)

Na tabela a seguir listamos as seis coleções aprovadas pelo PNLD/2002,
todas elas classificadas com uma estrela, ou seja, recomendadas com
ressalvas:
TABELA 1: Coleções de Livros aprovadas no PNLD/2002.
Coleção 1

Barros, Carlos e Paulino, Wilson, R. Ciências, Editora Ática, São
Paulo, 1999.

Coleção 2

Coelho, Ana M. dos S.P.,Santana, Margarida C. de e Waldhelm,
Mônica de C.V. Ciências, Editora do Brasil, São Paulo, 1999.

Coleção 3

Cruz, Daniel. Ciências e Educação Ambiental, Editora Ática, São
Paulo, 1999.

Coleção 4

Alvarenga, Jenner P. de, Pedersoli, José, L., Filho, Moacir A. D’ e
Gomes, Wellington, C. Ciências Naturais no Dia-a-Dia, Editora
Dimensão, Belo Horizonte, 2000.

Coleção 5

Júnior, César da S., Sanches, Paulo. S.B. e Sasson, Sezar.
Ciências – Entendendo a Natureza, Editora Saraiva, São Paulo,
1999.

Coleção 6

Costa, Maria de L. L. M. e Santos, Magaly. T. dos. Vivendo
Ciências, Editora FTD, 5a série, São Paulo, 1999.
Salém, Sônia, Ciscato, Carlos. A.M. Vivendo Ciências, Editora FTD,
8a série, São Paulo, 1999.
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III.3 – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS

As coleções analisadas seguem a seqüência: Água, Ar e Solo ou Meio
Ambiente na 5a série, Zoologia e Botânica ou Estudo dos Seres Vivos na 6a
série, Corpo Humano na 7a série e Física e Química na 8a série. A coleção 4 é
uma exceção a esta seqüência, pois aborda estes grandes blocos temáticos
que tratam do meio ambiente, saúde, corpo humano, botânica, zoologia, física
e química em todos os volumes.
O tratamento dado ao ensino de conceitos químicos só vai ser diretamente
desenvolvido a partir da 8a série, mesmo assim não são todas as coleções que
apresentam unidades específicas ao conceito de substância. Nas outras séries,
podemos dizer que os conceitos químicos acabam sendo abordados de forma
“indireta” pelos livros didáticos, pois não se tem o objetivo principal de ensinar
química. No entanto, a compreensão de determinados fenômenos da natureza
está atrelada ao conhecimento (ou introdução) de determinados conceitos
químicos, principalmente na 5a série, onde são tratados os temas sobre água,
ar e solo.
Levando em conta estes fatores, resolvemos analisar os livros de 5a e 8a
séries de cada coleção, os primeiros por tratarem, na maioria das vezes, a
água e suas propriedades (físicas e químicas), o solo e o ar, envolvendo, desta
forma, mais de perto uma abordagem química dos fenômenos estudados, os
segundos por estarem especificamente tratando da química.
Em todos esses livros percorremos todas as seções, procurando identificar
os obstáculos epistemológicos diretamente ligados ao ensino do conceito de
substância, por exemplo, em seções específicas como – Substâncias,
Substâncias e Misturas, etc, ou quando o conceito está sendo utilizado em
seções como: A Matéria e sua Constituição, Reações Químicas, Propriedades
dos Materiais, etc. Cabe ressaltar que nos livros de 8a série analisamos
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somente a parte relacionada ao ensino de química, pois todos estes livros são
divididos, conforme já discutimos, em duas partes – Química e Física.
Não analisamos os livros de 6a e 7a séries, pois abordam assuntos mais
“diretamente” associados ao ensino de biologia49, ou seja, temas relacionados
ao corpo humano, à zoologia e à botânica. Isto não significa que a química
esteja ausente nestas séries, mas sim que o enfoque está centrado no ensino
da biologia. Como questionam ZANON e PALHARINI (1995)50 : esses temas
não são assuntos de química? Apesar de não ser o objetivo de nosso trabalho,
valeria a pena, em um outro trabalho, pesquisar como os conceitos de química
(no caso o de substância) são abordados em livros do ensino fundamental de
6a e 7a séries.
Nossa análise tem o objetivo de mapear os aspectos epistemológicos
ligados ao conceito de substância apresentados direta ou indiretamente nos
livros didáticos de 5a e 8a séries das seis coleções, utilizando como categoria
de análise os obstáculos epistemológicos discutidos no capítulo II.
Destacamos ainda que o realismo marca profundamente a ciência Química,
desta forma é importante observarmos o fato dos obstáculos estarem
profundamente alicerçados dentro desta filosofia realista, como argumenta
LOPES (1990, p. 131):
É importante elucidar de imediato que tanto o animismo como o
substancialismo e o obstáculo verbal se associam diretamente ao
realismo. [...] o pano de fundo dos entraves ao desenvolvimento do
conhecimento científico inclui o apego a evidencia primeira, o desejo
constante de trazer os conceitos abstratos para a esfera do real
aparente enfatizando o vicio da ocularidade.
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É importante salientar que esta visão está de acordo com uma divisão do ensino em
disciplinas específicas. Na verdade isto não deveria acontecer neste estágio do ensino de
Ciências, já que a proposta é de perspectiva interdisciplinar. Por outro lado, como efetuar uma
experiência educacional interdisciplinar? Por um professor polivalente ou pela colaboração
entre professores de diferentes disciplinas?
50
Citada na p. 19.
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Pudemos verificar ao longo na seção II.4 que o conceito de substância,
segundo uma análise bachelardiana, pode ser classificado em três importantes
“momentos epistemológicos”51 . Primeiro, uma substância “metafísica”
diretamente relacionada a um realismo ingênuo e, conseqüentemente, uma
concepção

alicerçada

no

senso

comum.

Segundo,

uma

“substância

operacional” diretamente relacionada ao empirismo claro e positivista,
desenvolvida principalmente no período chamado de química lavoiseriana. Por
último, teríamos a “substância sem acidentes” diretamente relacionada a um
racionalismo dialético (ultra-racionalismo).
Também verificarmos se é possível identificar estes três diferentes
“momentos epistemológicos” nas coleções analisadas, ou em qual(s)
momento(s) o conceito está sendo desenvolvido. O nosso objetivo com esta
análise suplementar é verificar se há uma preocupação com estas questões
epistemológicas e que tipo de conseqüências poderiam estar ligadas à
ausência destas preocupações.
É importante ressaltar o fato de nossa análise não ter objetivos
quantitativos, pois se trata de uma análise epistemológica e, como afirma
LOPES (1990, p. 130) – os obstáculos epistemológicos não são objetos
contabilizáveis. Desta forma, buscamos identificar exemplos de obstáculos
epistemológicos direta ou indiretamente relacionados ao ensino do conceito de
substância.

51

A denominação “momento epistemológico” foi criada por nós com o objetivo de facilitar a
identificação dos diferentes tratamentos dados ao conceito de substância ao longo dos livros.
Se estivéssemos realizando a construção de um perfil epistemológico, seriam então, três
diferentes linhas filosóficas.
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III.4 –Análise dos Livros - Obstáculos Realista e Animista – 5a série.

É preciso recordar que a Química como ciência é profundamente marcada
por uma filosofia realista que privilegia o realismo do olhar. É nesta zona de
pensamento

que

aumentam

as

tentativas

de

aproximação

entre

o

conhecimento comum e o conhecimento científico, como se houvesse uma
continuidade entre estes conhecimentos, conforme já tivemos oportunidade de
discutir no capítulo II.
Dentro desta perspectiva, quando pensamos no ensino de química (ou
ensino de ciências), o realismo pode ser utilizado como um importante recurso
para estabelecer a ponte entre a abstração racionalizada de conhecimentos
científicos e a simplicidade do real visto pelos olhos, ou seja, o realismo do
primeiro olhar. Assim, podem ser utilizados exemplos e analogias relacionadas
ao conhecimento comum como forma de facilitar a abstração do conhecimento
científico.
Desta forma, a maneira como são escolhidos os exemplos, as figuras, as
palavras, a seqüência e a abordagem nos livros didáticos, podem

estar

reforçando determinados obstáculos epistemológicos que venham no futuro
dificultar o desenvolvimento de determinados conceitos científicos, conforme
poderemos verificar no decorrer da análise das coleções.
Ressaltamos que não é o objetivo dos livros de 5a série discutire os
conceitos de química, conforme já salientamos, porém estes aparecem, muitas
vezes, confusos ou de forma equivocada podendo abrir possibilidades para
posteriores dificuldades de aprendizagem.
A coleção 2 possui uma unidade chamada “Do que são feitas todas as
coisas?” , onde vai ser construído o conceito de substância a partir da definição
de material:
Há na natureza tipos diferentes de matéria, que chamamos de
substância. Os materiais que compõem tudo o que existe são formados
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por uma ou pela mistura de duas ou mais substâncias. (SANTANA,
1999, p.79)

Anteriormente a estas definições, os autores relacionam as propriedades
dos materiais ao uso que se faz de cada um deles. Desta forma estas
descrições simplificadas e não problematizadas reforçam o pré-conceito da
substância definida de acordo com a sua utilidade especifica.
Na página 81 desta mesma coleção, conforme podemos observar na figura
a seguir, os autores comparam a organização da matéria com um jogo de
formar palavras sem fazer nenhum comentário em relação à grande diferença
existente entre estes dois modelos. Todas as complexidades em construir
modelos explicativos na ciência acabam sendo reduzidas como semelhantes a
um divertido jogo de palavras. Neste caso, o aluno não precisa continuar
questionando, pois compreende claramente as regras de um jogo de palavras.
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FIGURA 2

(SANTANA, 1999, p.81)
O conceito de substância não é diretamente discutido. Segundo os autores,
as substâncias são organizadas na forma de unidades chamadas de
moléculas, assim as analogias com o jogo de palavras vêm reforçar a
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impregnação de imagens concretas para traduzir a abstração relacionada ao
mundo microscópico das moléculas e átomos.
Ainda nesta coleção, na página 86, os autores classificam as substâncias
baseando-se na composição microscópica da matéria:
[...] há substâncias que são formadas por apenas um tipo de átomo –
um elemento – substância simples.
Por exemplo: o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o ferro e outros.
(SANTANA, 1999, p. 86)

São

utilizadas figuras que reforçam a imagem de átomos e moléculas,

antes mesmo da construção de modelos

e conceitos sobre átomos e

moléculas, conforme mostra a figura abaixo:
FIGURA 3

(SANTANA, 1999, p. 86)
Podemos perceber que não há uma problematização em torno das
diferenças existentes entre substância simples e elemento químico, como se
não houvesse diferença entre estes termos. Desta forma, esta simples
descrição dos fatos, como se tudo fosse muito óbvio, pode levar o aluno a
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achar que quando falamos do elemento químico oxigênio, do gás oxigênio ou
do gás ozônio estamos falando sempre de uma mesma coisa.
Na coleção 6, os autores também utilizam uma concepção microscópica da
matéria para explicar a composição de uma substância e utilizam essa
concepção para formar critérios de diferenciação entre as substâncias. Os
autores também utilizam a figura de um brinquedo lego, ao lado de uma
representação da molécula de água, que reforça o caráter microscópico da
matéria, sendo estas “partículas diminutas” o critério de identificação das
substâncias. É importante ressaltarmos que o realismo da figura desprovido de
uma problematização poderia levar, por exemplo, a idéia de que estas
“partículas diminutas” possuem cores específicas.
FIGURA 4

(COSTA, 1999, p. 91)
Novamente os autores fazem uso de um descritivismo simplista para
discutir a matéria e sua composição. Como proceder para identificar uma
substância a partir dos átomos que a constituem? E as suas propriedades
macroscópicas não podem ser utilizadas como critérios de identificação? O
uso de fórmulas e símbolos para realizar tais identificações, segundo uma
perspectiva microscópica, só pode reforçar o ensino através da memorização,
pois não há necessidade de pensar , basta memorizar os símbolos para saber
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classificá-los e identificá-los, algo parecido com a atitude de uma pessoa que
não compreende o alfabeto e, portanto, para sobreviver dentro de uma
sociedade alfabetizada, acaba memorizando os símbolos mais importantes no
seu dia-a-dia, como o próprio nome, número e nome das linhas de ônibus,
entre outros exemplos, contudo isto não garante a compreensão da lógica do
alfabeto.
Na coleção 2,

no quadro : A ciência também tem história, apesar do

exemplo não estar diretamente relacionado ao conceito de substância, ele
pode ser utilizado para entendermos a presença de um obstáculo realista que,
utilizado como instrumento para facilitar a aprendizagem, pode dificultar o
acesso do aluno à racionalização. Por exemplo, neste quadro os autores
comentam a criação da tabela periódica por Mendeleiev:
[...]Cortou alguns cartõezinhos e neles anotou o símbolo e as
propriedades de cada elemento químico. Colocou o quadro na parede
do laboratório e começou a ordenar os cartões. [...] Idéia genial! Surgiu
assim a tabela dos elementos químicos – a tabela periódica.
(SANTANA, 1999, p. 89)

Tudo parece muito simples, bastou para Mendeleiev cortar cartões, anotar
os símbolos e propriedades para construir a tabela periódica. Não há qualquer
problematização deste tema, toda a complexidade histórica, toda a riqueza
cultural ligada ao desenvolvimento deste conceito fica abortada neste exemplo.
Nesta mesma coleção, os autores afirmam ser possível classificar as
substâncias em duas diferentes categorias. Novamente não há nenhum tipo de
problematização, os conceitos são apenas descritos:
Uma das formas de classificar as substâncias na natureza é distinguílas em orgânicas e inorgânicas.
As substâncias orgânicas estão presentes nos seres vivos e são
constituídas principalmente por átomos ligados ao hidrogênio.
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As substâncias inorgânicas não têm em sua composição átomos de
carbono ligados aos de hidrogênio. A água e os sais minerais são
substâncias inorgânicas.(SANTANA, 1999, p. 89)

Em função da simplicidade e obviedade de como são colocados estes
exemplos, não há possibilidades de questionamentos, bastando apenas
identificar na fórmula a presença ou não de átomos de carbono para poder
classificá-las em orgânicas e inorgânicas. Esta simplicidade traz uma mistura
de obstáculos e erros conceituais, pois, por exemplo, se as substâncias
inorgânicas não têm em sua constituição átomos de carbono ligados ao de
hidrogênio, como estariam classificados o ácido carbônico e os bicarbonatos?
Seriam substâncias orgânicas?
Além destas considerações, gostaríamos de comentar a presença do
obstáculo animista, pois quando os autores classificam as substâncias
orgânicas fica a impressão de que estas só existem em seres vivos,
associando a existência de uma classe de substâncias ao fenômeno “vida”.
Este realismo do olhar, da simplicidade das explicações, da descrição de
fenômenos e exemplos só vêm reforçar a imagem de uma ciência fácil e
realista, onde não há necessidade de abstração, bastando apenas observar e
descrever os resultados das observações. Assim, vamos encontrar em
diferentes coleções exemplos que definem um mineral como uma substância,
sem qualquer comentário dos processos de sua extração, purificação e
lapidação, ou seja, os processos que caracterizam

o minério como uma

mistura na sua forma bruta, como podemos verificar nos exemplos a seguir;
Mineral: substância existente naturalmente na terra e que tem
composição química e outras características bem definidas. (COSTA,
1999, p.49)
As substâncias que existem naturalmente na crosta são chamadas
minerais. Estes geralmente se apresentam como grandes aglomerados,
as rochas. (SASSON, 1999, p. 166)
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Um dos principais componentes da crosta terrestre, são os vários tipos
de minerais. Esses minerais são substâncias encontradas naturalmente
na crosta. Não se formam a partir dos seres vivos e, em qualquer parte
da

Terra,

sendo

constituídos

sempre

pelos

mesmos

átomos.

(ALVARENGA, 2000, p. 56)
Os minerais são todas as substâncias inorgânicas, isto é, não vivas, que
se encontram na natureza. (ALVARENGA, 2000, p. 105)

Neste último exemplo, temos novamente a presença do animismo, pois a
definição dada pode dar a entender que, se existe uma substância não viva
pode, portanto, também existir uma substância com vida. Não poderão as
crianças da 5a série serem induzidas facilmente a entender que existem
substâncias com vida e substâncias sem vida ?
A presença do animismo destaca – se, principalmente, na coleção 3, onde o
autor parece utilizar este recurso como um facilitador para a abstração do
mundo microscópico como forma de explicação para os fenômenos
macroscópicos, conforme poderemos verificar nos exemplos selecionados a
seguir:
Neste capítulo, vamos estudar os tipos de água encontrados na
natureza.

Antes,

porém,

você

vai

conhecer

duas

importantes

propriedades da água: sua capacidade de dissolver e de transportar
substâncias. (CRUZ, 1999, p. 110)

Para abstrair estas propriedades, o autor faz

o uso de figuras com

moléculas estabelecendo diálogos, sentimentos e valores morais, conforme
podemos observar nas figuras 5 e 6 :
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FIGURA 5

(CRUZ, 1999, p. 111)
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FIGURA 6

(CRUZ, 1999, p.91)
Como vimos, o animismo ainda continua sendo um recurso didático
freqüente em alguns autores, como pudemos ilustrar através das figuras
anteriores e na que segue logo abaixo, onde as moléculas continuam
possuindo “carinhas”, “sentimentos” e “vida”.
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FIGURA 7

(CRUZ, 1999, p. 88)
BACHELARD (1953, p. 41), em sua época, já sinalizava tais problemas,
conforme podemos verificar na citação a seguir:
As melhores intenções podem aqui estar privadas do verdadeiro fim
cultural. Tomamos, como exemplo, apenas o livro de Maria Montessori,
De l’Enfant à l’Adolescence, em que a grande educadora parece dar à
lição das coisas, tão útil na infância, um papel demasiado insistente na
cultura de um adolescente.Para explicar que a água absorve o anidrido
carbônico e dele adquire a propriedade ácida, foi necessário afirmar: “A
água é, portanto, activa, gulosa, capaz de conter uma enorme
quantidade deste gás de que é ávida e que é seu colaborador nesta
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obra importante que consiste em devorar a pedra...” Sublinhamos três
palavras do texto, três palavras que não necessitam de ser ensinadas,
já que estão no inconsciente de todos.[...]Uma tal lição ensinada no
limiar da adolescência seria um atraso na adolescência. [...]”Pode se
imaginar-se – diz a educadora – que existiam, sozinhos, o hidrogênio e
o oxigênio; deu-se uma explosão: as cataratas do céu abriram-se e eis
a água criada”.

Verificamos nas figuras apresentadas,

a presença do realismo ingênuo

associado ao animismo, buscando sempre simplificar a vida do aluno mas, no
entanto, dificultando posteriores racionalizações. Podemos perguntar: - Como
essas imagens ficarão gravadas no imaginário da criança? As moléculas com
vida, sentimentos e desejos segundo os valores do autor? Eis aí ótimos
componentes para entendermos como os obstáculos epistemológicos,
discutidos no capítulo II, podem ser apresentados no ensino de ciências.
Ainda dentro do tema relacionado à “água” e suas propriedades é comum
encontrarmos afirmações como as citadas abaixo, além do que alguns autores
ainda reforçam esta idéia com imagens que representam uma molécula (figura
8).
[...] A molécula de água é a menor partícula que ainda conserva as
propriedades da substância água. (SASSON, 1999, p.60)
Cada substância é formada por apenas um tipo de molécula. A
molécula apresenta as características e propriedades das substâncias.
Assim, por exemplo, uma molécula de água tem as mesmas
propriedades que uma gota, um litro ou um oceano de água.
(SANTANA, 1999, p. 87)
Os cientistas representam a substância água pela fórmula H2O. Com
isso, querem dizer que cada molécula de água é formada por dois
átomos de hidrogênio (H) ligados a um átomo de oxigênio (O). A
molécula de água é a menor partícula que ainda conserva as
propriedades da substância água. (SASSON, 1999, p. 60)
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FIGURA 8

(SASSON, 1999, p.60)
Uma criança perspicaz poderia argumentar: Se o estado físico é uma
propriedade relacionada ao movimento das moléculas de uma substância,
como então uma molécula conserva essa propriedade? Qual o estado físico de
uma molécula de água? As definições sempre aparecem desvinculadas de
problematizações, lógico que devemos considerar o fato de os professores
poderem fazer um bom uso destas situações, desde que preparados para
efetuar um olhar crítico sobre o livro. Também gostaríamos de ressaltar a
inexistência da definição de substância, ou seja, o aluno é levado a participar
de várias leituras envolvendo este conceito, mas sem uma construção prévia,
prevalecendo, portanto, para suas interpretações, aquilo que ele traz em sua
bagagem cultural (na maioria das vezes, não científicas).
Algumas coleções ao tratarem do tema Ar e o Meio Ambiente acabam
definindo o que seria um combustível e, novamente, podemos perceber a falta
de cuidados com a utilização do conceito de substância, por exemplo:
Combustível é tudo o que se queima.
Toda substância que se queima recebe o nome de combustível.
Portanto, dizemos que há combustão sempre que um combustível se
queima. (CRUZ, 1999, p. 52)
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Qualquer substância que pegue fogo é chamada combustível. Os
combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. (SASSON, 1999,
p. 132)

Este tipo de definição pode acabar dando margem para o fortalecimento do
pré-conceito de que uma substância é definida pelas qualidades que possui,
por exemplo, ser queimada e fornecer energia. Com isto, outros materiais que
se apresentam como misturas de substâncias podem ser considerados como
substâncias, como podemos verificar nos exemplos a seguir:
Combustíveis sólidos – o pavio e a parafina da vela, madeira, o papel.
Combustíveis líquidos – o álcool, a gasolina, o éter. (CRUZ, 1999, p. 53)

Ressaltamos que não é o objetivo dos livros de 5a série discutirem os
conceitos de química, conforme já

discutimos anteriormente, porém estes

aparecem, muitas vezes, confusos ou de forma equivocada podendo então,
abrir possibilidades para posteriores dificuldades de aprendizagem. A figura
abaixo e os exemplos citados anteriormente ilustram bem as confusões
apresentadas entre misturas e substâncias, quando os diferentes autores
definem combustíveis:
FIGURA 9

(SASSON, 1999, p. 132)
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Madeira e gasolina podem ser consideradas substâncias? Não seria melhor
utilizar outra palavra, por exemplo, materiais. Sabemos que gasolina e madeira
podem ser consideradas como misturas de substâncias, não seria assim mais
interessante evitar tais simplificações que podem estar reforçando alguns
obstáculos à aprendizagem de Ciências, no caso a química. Na seção anterior,
verificamos que alguns autores identificaram “a substância vista como um
objeto com determinadas utilidades” como sendo uma concepção alternativa
dos estudantes para este conceito. Os exemplos mencionados reforçam esta
concepção e mais adiante, provavelmente, os alunos terão dificuldades em
caracterizar uma substância.
A utilização do conceito de substância, principalmente no que se refere às
suas propriedades, sempre esbarra na falta de critérios na escolha dos
exemplos utilizados pelos autores dos livros, como vimos em vários exemplos
já citados. A maioria destes exemplos não distingue a diferença entre
substâncias e misturas, como poderemos mais uma vez verificar através dos
exemplos a seguir.
Na coleção 3, o autor discute o conceito de densidade, afirmando que cada
substância possui densidade própria. Para ilustrar tal idéia, o autor fornece um
quadro (figura 10) com o título: Densidade de algumas substâncias em g/cm3.
Podemos perceber nos exemplos utilizados no quadro, que: água do mar,
madeira, cortiça e o ar são todos considerados como substâncias.
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FIGURA 10

(CRUZ, 1999, p. 127)
Nesta mesma coleção, ao tratar da purificação da água, o autor descreve os
vários processos de purificação e as diferentes etapas do tratamento da água.
Novamente, não há uma preocupação com os exemplos utilizados e a maneira
como são colocados:
O cloro (hipoclorito de sódio) é uma substância comumente usada para
esterilizar a água, tanto das piscinas como a que bebemos.(CRUZ,
1999, p. 151)
Por fim, a esterilização: a água já filtrada e limpa recebe o hipoclorito de
sódio (cloro), que mata os micróbios. (CRUZ, 1999, p. 152)

Perguntamos: cloro e hipoclorito de sódio são a mesma substância? Da
forma como é realizada tal abordagem, entendemos que fica subentendido
que se trata da mesma substância, no entanto, sabemos que não é.
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As simplificações apresentadas pelo realismo simplificado, presente na
maioria dos exemplos citados, onde são descritas propriedades, conceitos,
comportamentos e fatos, são situações sempre isentas de problematizações,
podendo muito bem fortalecer a dificuldade em construir-se um conceito de
substância, ou mesmo diferenciar mistura e substância.
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III.5 – Análise dos Livros - Obstáculo Substancialista – 5a série.
Na coleção 2, os autores fazem uma relação entre matéria e energia. Em
um dos exemplos utilizados podemos dizer que ocorre o fortalecimento do
substancialismo como obstáculo, ou seja, a substancialização de uma
propriedade ou fenômeno da matéria como, por exemplo, a energia:
Observando coisas e acontecimentos de nosso dia-a-dia, por exemplo,
uma vela ou uma lâmpada que acendemos para iluminar nossa casa,
podemos constatar que a vela e a lâmpada têm algo mais que cera,
pavio e barbante de algodão, metal, plástico e vidro. Têm algo que
provoca o “acender a luz”. (SANTANA, 1999, p. 96)

De acordo com este exemplo, os materiais citados devem possuir algo
oculto em seu interior, responsável pela qualidade externa manifestada pela
produção de luz. Prevalece, assim, uma mistura entre o substancialismo oculto,
que representa a substância como a essência de todas as coisas, e o
substancialismo

externo,

onde

prevalecem

as

propriedades

externas

pertencentes a cada substância. Esta descrição pode obstaculizar a
compreensão em torno do “acender a luz”, pois não há necessidade de
explicação, quando os materiais possuem algo em seu interior que explica
todas as manifestações externas.
Podemos dizer que os autores da coleção 2, ao destacarem o exemplo a
seguir, também fortalecem o obstáculo substancialista:
O ouro e o ferro, por exemplo, são constituídos por uma só substância.
(SANTANA, 1999, p.79)

O exemplo utilizado dá a entender que o ouro e o ferro são constituídos por
uma mesma substância, como se estes materiais possuíssem uma substância
interior, responsável por suas características

ou propriedades metálicas,

perfazendo uma espécie de substancialismo oculto da matéria, de acordo com
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o realismo do olhar, já que estes dois materiais são metais ou, como deixa
indiretamente a entender o livro, uma substância metálica.
Na página 101 deste trabalho, destacamos vários exemplos onde diferentes
autores definem a molécula como: a menor parte da substância capaz de
guardar suas propriedades.

Tal idéia dá a entender que a menor parte

conserva as propriedades da substância como um todo, ou seja, a menor parte
possui as mesmas propriedades atribuídas à substância, como: densidade,
ponto de fusão, pressão de vapor, entre outras. No entanto, estas definições
marcadas pelo substancialismo da propriedade como atributo da substância e,
portanto, da menor parte, podem obstaculizar a construção da idéia de que
estas propriedades são fruto das relações mantidas entre as moléculas.
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III.6 – Análise dos Livros - Obstáculo Realista – 8a série.

Geralmente, os livros de 8a série iniciam a abordagem do conceito de
substância relacionando - o ao conceito de matéria e corpo, conforme podemos
verificar nas figuras abaixo :

FIGURA 11

FIGURA 12

(CRUZ, 1999, p. 07)
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O autor faz as seguintes definições:
Corpo é uma quantidade limitada de matéria.
[...] Isto leva a um novo conceito: o de substância, que você irá
estudar a seguir.
Chamamos de substância as diferentes variedades de matéria.
(CRUZ, 1999, p. 07)

Qual a diferença entre matéria e corpo, no caso dos exemplos citados pelo
autor (figura 11) ? Uma peça de mármore ou uma barra de ouro também
podem ser consideradas porções limitadas da matéria, mas, no entanto, são
exemplificadas como tipos de matéria. Além de confusas as definições,
perguntamos: - Seriam necessárias tais classificações?
No caso da definição de substância

“Chamamos de substância as

diferentes variedades de matéria”, não fica transparente o que seria uma
substância ou como fazer para identificar uma substância. Os exemplos
utilizados pelo autor, como aço e barro, estão corretos? Não seriam estes
materiais formados por uma mistura de substâncias? Qual a diferença entre
matéria, corpo e substância? O que é uma substância pura? Existem
substâncias puras?
Se estas questões fossem problematizadas, poderíamos fazer bom uso de
um desses livros, porém a lista de excessivas classificações sem uma
discussão que justifique as mesmas, bem como os conceitos prontos para
serem memorizados, vão caracterizando a abordagem da chamada introdução
ao estudo da química, realizada pelos livros da 8a série do Ensino
Fundamental, de uma forma que torna difícil, senão contraproducente, tal
utilização desses livros.
Na coleção 4, ao abordar o tema As substâncias e suas transformações, os
autores colocam a seguinte questão:
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Milhares de substâncias são conhecidas, mas e elementos químicos?
Existem em igual número? Para cada substância diferente corresponde
um elemento químico diferente?
A partir dos elementos químicos explicamos a formação de todas as
substâncias conhecidas pela combinação adequada de um ou mais
elementos químicos. (ALVARENGA, 2000, p. 12)

Podemos perceber que os autores respondem à questão logo em seguida,
no entanto, não deixam clara a distinção entre elemento químico e substância,
pois apenas descrevem os fatos como se tudo fosse muito simples. Esta
necessidade de concretizar tal realismo simples das explicações fica reforçada
através da figura escolhida pelos autores, onde é colocado o título Elementos
Químicos sobre uma foto de prateleiras em um laboratório, carregadas de
diversos reagentes. A figura 13, conforme podemos observar a seguir, pode
permitir a imagem de que tudo o que está na prateleira refere-se a elementos
químicos:
FIGURA 13

(ALVARENGA, 2000, p.12 )
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A necessidade em aproximar o conhecimento comum ao conhecimento
científico, através de imagens carregadas de significados, pode ser um
obstáculo realista para aquisição de novas interpretações. Podemos perceber
isto ao analisarmos a coleção 4, onde novamente os autores, como fizeram no
livro de 5a série, fazem uma analogia entre o processo de formação de letras
do alfabeto com a combinação dos elementos para formação de novas
substâncias e, ao mesmo tempo, definem as substâncias como um amontoado
de moléculas:
[...] Agora vamos tratar das “palavras” que são as substâncias. Cada
substância formada por um amontoado de moléculas (ou unidades)
próprias. (ALVARENGA, 2000, p. 21)

Neste exemplo, além de reforçar a analogia com o modelo de formação de
palavras, não há qualquer discussão em relação ao significado da palavra
“amontoado”.

Qual seria o significado desta palavra para os alunos? A

simplificação das explicações através de analogias com estruturas bem
conhecidas pelos alunos, como é o caso do modelo de formação das palavras,
bem como a utilização de palavras carregadas de significado cotidiano, como é
o caso da palavra amontoado, acaba sendo

um obstáculo realista, pois

simplifica os modelos não sendo necessário maior esforço para compreensão –
tudo já está compreendido através das analogias utilizadas.
Conforme ilustraremos logo a seguir, as substâncias são formadas, as
substâncias podem ser, as substâncias se classificam, entre outras
classificações ou afirmações possíveis. Perguntamos então: - Mas o que é uma
substância, quais os critérios para se conhecer uma substância, porque é
importante fazer tais classificações?
Substâncias puras são formadas por moléculas. (CRUZ, 1999, p. 27)
Os corpos são formados por substâncias, as substâncias são
constituídas por um único tipo de moléculas. (SASSON, 1999, p.11)
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Substâncias simples ou elementares – quando são constituídas por
átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias compostas –
quando são constituídas por átomos de dois ou mais elementos
químicos diferentes. (CRUZ, 1999, p. 48)
Os vários tipos de átomos caracterizam o que chamamos de elementos
químicos. [...] Os vários elementos químicos se combinam para formar
as chamadas substâncias químicas. (SASSON, 1999, p. 44)
Raramente os elementos químicos são encontrados isoladamente na
natureza. Quase todos aparecem combinados com outros elementos,
formando as muitas substâncias que conhecemos. Elas são chamadas
substâncias puras ou espécies químicas, e podem ser simples ou
compostas.
As substâncias puras formadas por átomos de um mesmo elemento
químico são denominadas substâncias simples.
Quando átomos diferentes se agrupam, a substância pura formada é
chamada de substância composta. (SASSON, 1999, p. 59)

Qual a importância destas definições, quando desconectadas do contexto
histórico inerente à evolução do conceito de substância? Qual o conceito de
molécula? Substâncias não moleculares, como os gases nobres, não poderiam
ser consideradas puras? Neste estágio de aprendizagem o aluno está
preparado para classificar substâncias segundo o viés atômico? São questões
importantes a serem consideradas antes de “simplesmente” reproduzir as
seqüências e explicações dos livros.
Nos exemplos selecionados anteriormente, as substâncias são classificadas
sob diferentes critérios, no entanto, em nenhum momento fica claro ao aluno
qual seria a definição de substância. Todas as classificações são realizadas
levando em conta critérios microscópicos relacionados a conceitos de
moléculas, elemento químico e átomos, não há problematização nestas
classificações, tudo é descrito com muita clareza.
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Classificar uma substância parece tão fácil como classificar objetos pela cor
ou pelo tamanho, já que basta verificar quais os símbolos das fórmulas
químicas, ou seja, se a fórmula é formada pelo mesmo símbolo (H2, O2, O3)
trata-se de uma substância simples, por outro lado, se é formada por símbolos
diferentes (CO2, H2O) trata-se então, de uma substância composta. Tudo é
muito fácil, basta memorizar as regras e o aluno pode classificar as substâncias
e fazer os exercícios solicitados, não precisa racionalizar os conceitos. Eis
exemplos de como pode se estabelecer um obstáculo realista que dificulta a
compreensão racional dos conceitos científicos, a compreensão do real
instruído característico da ciência.
A coleção 2, ao abordar o conceito de densidade, na seção sobre as
propriedades da matéria, utiliza um quadro (figura 14) que apresenta a
densidade de diferentes substâncias. Como nos livros de 5a série, novamente
não há uma preocupação maior com a utilização dos exemplos relacionados
ao conceito de substância, como podemos notar madeira e cortiça são
consideradas

substâncias.

A

utilização

destes

exemplos,

sem

uma

problematização, apenas como uma descrição de propriedades, fortalece o
realismo do olhar, onde materiais conhecidos pelos alunos são considerados
substâncias. Ao menos os autores poderiam ter tomado o cuidado de utilizar a
palavra material ao contrário de substância, evitando assim fortalecer qualquer
dificuldade em diferenciar substâncias de misturas de substâncias.
FIGURA 14

(SANTANA, 1999, p. 41)
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A coleção 2, na seção De que é feita a matéria, apresenta a descrição de
atividades práticas envolvendo a queima de materiais onde procura definir
elementos a partir de uma concepção macroscópica da matéria, como
podemos verificar a seguir:
O carvão é obtido da madeira, mas dele não se extraem outros
materiais.
Isto quer dizer que a madeira52 é composta de outros materiais além do
carvão, já o carvão é só um tipo de material – carbono.
Com muitas experiências, anotações, etc. os cientistas verificaram que,
assim como o carvão, existem outras substâncias que só possuem um
tipo de material, como o ferro, o ouro, a prata, o chumbo, o oxigênio e
outras.
[,,,] a maior parte dos materiais no Universo é composta pela
combinação de elementos; os elementos fundamentais da estrutura da
matéria (as moléculas) são formados por partes muitos pequenas,
denominadas átomos! (SANTANA, 1999, p. 162)

Apesar dos autores terem seguido uma linha macroscópica de explicação,
acabam finalizando as definições com uma postura microscópica, como se não
houvesse qualquer tipo de obstáculos entre estas posturas. Como veremos,
nos exemplos selecionados a seguir, os autores classificam as substâncias
misturando critérios macroscópicos (queima do carvão) com critérios
microscópicos (identificar os tipos de átomos que formam as substâncias),
como se identificar os átomos fosse tão real como verificar resultados
experimentais macroscópicos como a queima da madeira ou carvão.
Uma substância constituída apenas por um tipo de átomo é denominada
pelos cientistas substância simples.
Na experimentação com o carvão, composto de carbono, você pode
verificar que não foi possível extrair outra substância dele. Isso se deve
ao fato de o carbono ser uma substância simples.

52

Se os autores tivessem tomado este cuidado, fazendo estas observações na pág. 41 ao
utilizarem o quadro sobre densidade, o quadro não seria então, um obstáculo.
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Uma substância constituída por dois ou mais tipos de átomos é
denominada substância composta. (SANTANA, 1999, p. 165)

Gostaríamos de salientar que a coleção 6 não apresenta alguns dos
obstáculos realistas apresentados nas outras coleções. Por exemplo, os
autores tomam o cuidado de diferenciar misturas e substâncias e não utilizam
exemplos que camuflam estas diferenças como pudemos verificar nas tabelas
de densidade utilizadas em outras coleções (figuras 10 e 14):
Partimos do princípio de que substância é qualquer matéria dotada de
propriedades
mas

na

específicas. Como vimos, existem várias substâncias,

natureza

essas

diversas

substâncias

dificilmente

são

encontradas isoladas. O mais comum é encontrá-las mescladas umas
às outras, formando misturas. (SALÉM e CISCATO, 1999, p. 196)

Os autores da coleção 6, ao definirem substâncias simples e composta, não
utilizam como base explicativa os modelos microscópicos da matéria, pelo
contrário, definem estes conceitos a partir de uma abordagem macroscópica
sem se preocuparem com a utilização das noções de átomos e moléculas:
O açúcar sofreu uma decomposição que resultou em carbono e água.
É, portanto, uma substância composta. O carbono não pode ser
decomposto em outras substâncias. Ele é uma substância simples.
(SALÉM e CISCATO, 1999, P. 199)
Porém, se for submetida a processos como a passagem de corrente
elétrica, a água decompõe-se nas substâncias hidrogênio e oxigênio.
Dizemos então que a água é uma substância composta.
Substância simples é aquela que não se decompõe em outras.
Substância composta é aquela que se decompõe em outras. (SALÉM e
CISCATO, 1999, P. 200)
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O cuidado que os autores da coleção 6 tomam ao diferenciarem substância
de mistura, bem como ao não utilizarem modelos microscópicos para definirem
substância simples e substância composta, é um exemplo que demonstra um
tratamento diferente dado ao desenvolvimento da noção de substância nos
livros didáticos.
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III.7 – Análise dos Livros - Obstáculo Substancialista – 8a série.
Alguns livros de 8a série continuam a atribuir propriedades substanciais a
uma molécula, sem fazer qualquer problematização em relação ao fato da
propriedade de uma substância ser fruto da interação entre partículas, por
exemplo, ponto de ebulição e fusão. A seguir foram selecionados vários
exemplos onde os autores de diferentes coleções realizam essa abordagem
substancialista:
Em cada tipo de substância pura existe apenas um tipo de molécula,
que apresenta as características e propriedades da substância. Por
exemplo, a molécula de água é constituída por dois átomos de
hidrogênio e um de oxigênio (H20), tanto numa gota como no oceano.
(SANTANA, 1999, p. 165) – Figura 16.
[...] Se conseguíssemos retirar todo esse material e continuássemos
nosso processo de divisão apenas com a água, chegaríamos a uma
molécula de água.
A partir daí, se de algum modo quebrarmos essa molécula, deixaremos
de ter água. Podemos então dizer que molécula é a menor parte da
matéria que ainda conserva suas propriedades. (SASSON, 1999, p. 10)
– Figura 17.
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FIGURA 15

(SANTANA, 1999, p. 15)

FIGURA 16

(SANTANA, 1999, p.165)
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FIGURA 17

(SASSON, 1999, p. 10)

Conforme pudemos verificar, os exemplos citados são muito semelhantes
aos apresentados na 5a série, demonstrando não ter ocorrido um salto na
forma de abordagem do assunto, repetindo-se a mesma maneira de
tratamento, ou seja, a molécula, como menor partícula de uma substância,
conserva as suas propriedades. Para “garantir” a compreensão deste conceito,
muitos dos autores reforçam a descrição com imagens que estabelecem uma
ponte entre a abstração do mundo microscópico com o realismo do mundo
concreto, como é o caso das figuras 16 e 17.
A presença do substancialismo nos livros de 8a série também está
relacionada ao fato das substâncias possuírem as propriedades, ou seja,
sempre são descritas as propriedades como atributos da substância sem
qualquer abordagem que discuta as propriedades como relações como
discutimos na página anterior. Desta forma, as substâncias possuem ponto de
fusão próprio, possuem solubilidade – Cada tipo de matéria tem sua densidade
própria (SANTANA, 1999).
Quando os livros discutem o conceito de ácido e base, muitos dos autores
atribuem as propriedades acidez e basicidade

aos íons H+ e OH-,

respectivamente, como podemos verificar nos exemplos selecionados a seguir:
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Os ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, se
ionizam (se separam em íons), sendo um desses íons o hidrogênio (H+).
Os íons H+ são os responsáveis pelas propriedades químicas dos
ácidos.
Bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, se dissociam
em íons, sendo um deles o ânion hidróxido (OH-). Esses ânions OHsão os responsáveis pelas propriedades químicas das bases. [...]
(SALÉM e CISCATO, 1999, p. 278 - 279)
Os ácidos são compostos iônicos que, quando em solução aquosa, se
dissociam, ou seja, quebram-se em íons (cátions e anions), sendo que o
cátion é sempre o hidrogênio.
As bases também

chamadas de hidróxidos, são compostos iônicos

formados pelo anion OH- , conhecido como radical hidroxila, e por um
cátion, em geral um metal. (SASSON, 1999, p. 69 - 70)
As substâncias da FUNÇÃO ÁCIDO apresentam hidrogênio ligado a um
ametal.
As substâncias da FUNÇÃO BASE são formadas pelo agrupamento de
um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, formando o grupo hidroxila –
OH– , ligado a um metal. (ALVARENGA, 2000, p. 28)

Os autores não discutem o fato destas propriedades estarem relacionadas
diretamente ao solvente utilizado, ou seja, dependendo do solvente utilizado,
uma mesma substância pode ser ácida ou básica.
substâncias

orgânicas

que

apresentam

o

Por exemplo, algumas

grupo

amino

(-NH2)

são

caracterizadas como base segundo o modelo de Brönsted-Lowry , no entanto,
não possuem OH- em sua estrutura.
Este tipo de abordagem pode ser considerado um obstáculo substancialista
pois atribui à substância a propriedade de ser ácida, sem fazer qualquer
citação ao fato da propriedade ser fruto, como afirma Oliveira (1995, p. 9), de
um jogo relacional . Ou ainda ao fato de atribuir propriedades substanciais a
um íon, ou seja, basta memorizar se uma substância possui H+ ou OH- na
fórmula para identificar se se trata de uma substância ácida ou básica. Com
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isso, a compreensão de outro modelo ácido-base fica obstaculizada, como é o
caso do modelo de Brönsted-Lowry.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste trabalho mostram que na maioria dos livros analisados,
destinados às 5a e 8a séries do ensino fundamental, o conceito de substância
está sempre associado a outros conceitos como matéria, corpo, substância
simples, substância composta, átomos, moléculas, misturas e propriedades da
matéria. O conceito não é diretamente desenvolvido, sendo particularmente
enfatizada a classificação das substâncias.
É possível analisar a substância a partir de um pluralismo filosófico e
classificá–la em três diferentes momentos epistemológicos: substância
metafísica, substância empírica-racional e substância ultra-racional.
Podemos afirmar que o conceito de substância , na maioria das coleções
das duas séries, é abordado a partir de uma visão microscópica da matéria,
norteado por conceitos que caracterizam a química ultra-racional. Desta forma,
desde a primeira abordagem, a substância é apresentada como constituída por
átomos ou moléculas e esta constituição é o critério de classificação das
substâncias. Suas propriedades também são explicadas a partir de uma visão
microscópica da matéria
Apesar da noção de substância ser abordada com conceitos característicos
de uma química ultra-racional, podemos observar a predominância do
substancialismo. Isso fica claro quando as substâncias são definidas como
portadoras de propriedades, como se estas fossem atributos inalienáveis das
mesmas e tudo fosse uma questão de momento para estas se manifestarem.
Essa concepção substancialista em que a substância parece possuir em
seu interior a resposta de todas as suas manifestações exteriores, ou seja,
suas propriedades manifestas, não permite compreender as propriedades
substanciais como fruto de diferentes relações. Desta forma, a idéia da
substância possuir uma propriedade é “transportada”, sem considerações
epistemológicas, para o nível microscópico da substância, como pudemos
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verificar na maioria das coleções, onde consideram a molécula como a menor
partícula de uma substância e enfatizam que essas menores partículas
possuem as mesmas propriedades da substância. Podemos considerar que
este tipo de abordagem não é apenas um obstáculo epistemológico, é também
um erro conceitual.
O descomprometimento com as questões epistemológicas também pode
ser evidenciado na abordagem dada, na maioria das coleções, à definição de
substância simples. Por exemplo, ao se conceituar substância simples como
formada por um mesmo elemento químico, podemos ter esta mesma definição
situada em dois momentos epistemológicos diferentes, ou seja, o conceito de
elemento dentro da química lavoiseriana é um conceito operacional, resultado
do esforço de decomposição. Este mesmo conceito já não é o mesmo na
química não lavoiseriana (química ultra-racional), onde este depende do “olhar”
do equipamento não sendo mais o limite da decomposição, pois há o
conhecimento da organização subestrutural deste elemento (prótons, elétrons,
etc.).
Enfim, pudemos detectar que, na maioria das coleções analisadas,
prevalece a presença de obstáculos epistemológicos característicos de uma
química centrada no realismo do olhar, como por exemplo: substancialistas,
realistas e animistas. Entendemos que estes são utilizados como ferramentas
para “facilitar” a compreensão de conceitos abstratos (microscópicos) sobre a
substância e suas características e propriedades, forma predominante de
abordagem nas coleções analisadas.
Consideramos que o ensino de química, no nível fundamental, poderia ser
muito melhor aproveitado, seguindo um vetor epistemológico no sentido que vai
da substância metafísica à substância ultra-racional. O ensino de química para
crianças que iniciam sua aprendizagem poderia estar relacionado ao estudo
das propriedades das substâncias e à interação destas propriedades, para
então poder chegar – se a modelos explicativos mais abstratos e elaborados.
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A maneira como é abordado o conceito de substância nos livros didáticos
analisados mostra a falta de problematização das definições e conceitos
abordados.

Entendemos

que

isto

reforça

a

prática

de

memorizar,

inoportunamente, fórmulas, regras e nomes. No entanto, se as propriedades
fossem discutidas, problematizadas e entendidas com o objetivo de
compreender o conceito de substância, o ensino poderia abusar menos da
memorização e quem sabe ser menos problemático.
O desenvolvimento deste trabalho leva-nos também a fazer algumas
recomendações que consideramos de fundamental relevância àqueles que de
alguma forma estão envolvidos com o ensino de química:
Programas de Avaliação do Livro Didático, por exemplo o PNLD, também
devem se preocupar com uma análise epistemológica, pois um livro pode estar
isento de erros conceituais, pré-conceitos

e riscos à integridade física do

aluno, no entanto, isto não garante uma reflexão maior sobre qual química está
sendo abordada. Isto pode ser melhor entendido a partir dos resultados deste
trabalho que indicam a predominância de abordagens no nível microscópico da
matéria para alunos que estão iniciando a aprendizagem em química, por
exemplo, nas definições de substâncias simples e composta, conforme já
discutimos. Uma análise epistemológica poderia permitir perceber a existência
de diferentes níveis de abordagem para um conceito, em acordo com o estágio
de aprendizagem em questão.
A preocupação com essa análise epistemológica no ensino e na própria
Ciência, deve ser incorporada nos cursos de licenciatura, e nos cursos de
capacitação para

professores, pois as dificuldades apresentadas pelos

professores em identificar obstáculos epistemológicos, ou mesmo em
considerar que estes são um entrave à aprendizagem de determinados
conceitos químicos, como discutimos ao longo do trabalho, não permite que
tratemos os professores como os grandes vilões do ensino, pois estas
dificuldades podem ser frutos de seqüelas deixadas por uma formação, muitas
vezes, deficiente. Tratar epistemologicamente o ensino e a própria ciência pode
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permitir que o professor tenha uma autonomia maior na análise, no uso e na
crítica aos materiais utilizados em suas aulas.
Finalizamos nossa discussão acreditando que a leitura deste trabalho possa
de alguma forma contribuir para uma reflexão maior sobre o ensino de química.
Esperamos que os leitores possam perceber a importância de compreender as
espirais epistemológicas que estabelecem o desenvolver de um determinado
conhecimento científico como requisito importante para planejar e elaborar
materiais didáticos ou mesmo suas aulas.
Como reflexão final, gostaríamos de citar um trecho do romance de
GUSTAV FLAUBERT (1981, p. 53-55) escritor francês do século XIX, que
relata um interessante e divertido diálogo entre seus personagens acerca do
uso do livro como fonte de conhecimento:
De repente com um estrondo de um obus, o alambique explodiu
em vinte pedaços, que saltaram até ao teto, rebatando as panelas,
achatando as espumadeiras, estilhaçando os vidros; o carvão espalhouse, o forno esbarrondou....
Pécuchet imediatamente se pusera de cócoras atrás da cuba,
enquanto Bouvard desabava em cima de um tamborete. Durante dez
minutos permaneceram nessa postura, não ousando um só movimento,
pálidos de terror, no meio dos destroços. Quando conseguiram recobrar
a palavra, indagaram da causa de tantos infortúnios, principalmente do
último. Uma coisa era certa: por um triz teriam perecido. E Pécuchet
arrematou:
É que talvez nada saibamos de química!
Para estudar química, mandaram buscar o compêdio de Regnault
e aprenderam, antes de mais nada, “que os corpos simples talvez sejam
compostos”. Dividem-se em metais e matalóides – diferença que “nada
tem de absoluto”, diz o autor. O mesmo acontece aos ácidos e às
bases, “podendo um corpo comportar-se como ácido ou como base,
conforme as circunstâncias”.
A notação lhes pareceu estapafúrdia. As proporções múltiplas
confundiram Pécuchet.
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- Pois se uma molécula de A, suponhamos, se combina com
diversas partes de B, parece-me que essa molécula deve dividir-se em
outras tantas partes; mas, se ela se divide, deixa de ser uma unidade, a
molécula primordial. Afinal, não entendo nada. (grifo nosso)
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ANEXOS

ANEXO 1 – PROJETO INICIAL DE MESTRADO

1 - INTRODUÇÃO

59

Uma nova era vem surgindo, vem sendo construída já há um longo
período de tempo, com a formação de novos valores e novos rumos para a
humanidade, creio que ainda não perceptível para todos, pois quando se está
em meio a uma revolução cultural e espiritual, muitas vezes não damos crédito
ou não compreendemos, somente o tempo materializa estes momentos então
já cadastrados como história.
Podemos pontuar várias situações e problemas que são considerados
mundiais, ou seja, pertencentes a todos os povos e nações, como, por
exemplo, a utilização das fontes de energia (renováveis e não-renováveis), o
consumo de água potável, a destruição das florestas e reservas naturais, a
qualidade do ar,

o crescimento desenfreado das populações, além

da

unificação de economias, globalização cultural através dos meios de
comunicação e avanço tecnológico (Internet, parabólicas, T.V. a cabo). São
temas que poderiam ser discutidos e estudados em qualquer lugar do planeta,
entretanto, não vivemos em um planeta homogêneo, pois existem as
peculiaridades de cada lugar, de cada povo. Para entender melhor vamos nos
concentrar na cidade de São Paulo, que muito bem reflete o contraste oriundo
do capitalismo, onde a miséria e a riqueza, mesmo que à força, vivem juntas.
É muito comum encontrarmos na periferia de São Paulo, além das
favelas, casas inacabadas, amontoadas uma na outra em loteamentos sem a
59

Projeto apresentado em fevereiro de 1999 como parte da solicitação de bolsa de pesquisa
junto ao programa.
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devida estrutura ou organização, onde faltam, entre outras coisas : rede de
esgoto, calçamento,

adequada coleta de lixo, iluminação, posto de saúde,

escolas; além do que, as vias de acesso são deterioradas (esburacadas),
percursos de ônibus que ultrapassam duas horas, alto índice de criminalidade,
desemprego e evasão escolar, tráfico e consumo de drogas. Toda esta miséria
sempre está cercada ou cercando pontos de alta concentração de riquezas,
conseqüentemente gerando revolta e indiferença à vida. Infelizmente, todo este
relato já se tornou corriqueiro nos jornais, reportagens e na vida de muita
gente. Como pensar em educar o cidadão num país de miséria ? (SANTOS,
1997, p. 36).
Neste contexto, qual será o verdadeiro papel do professor de química (ou
de qualquer outra disciplina)? Continuar aplicando a seqüência de conteúdos
apresentados nos livros didáticos, enfatizando a memorização de fórmulas e
reações (entre outros conceitos) ou a exaltação de algumas aplicações
tecnológicas da química no dia a dia, criando o rótulo e esteriótipo de química
do cotidiano e reforçando a imagem do professor como dominador de todo o
conhecimento. É natural que esta postura tenha como conseqüência
resultados, como: falta de interesse e incompreensão na matéria, desrespeito à
“autoridade” do professor, descaso, depredação do ambiente escolar, guerra
fria entre Secretaria de Educação, Professores e Alunos.
Assim, como coloca Wildson Luiz Pereira dos Santos, no livro
Compromisso com a cidadania :
Precisamos eliminar, portanto, a concepção ingênua de que estaremos
educando cidadãos, ao ensinar química. Não basta ensinar conceitos
químicos para que formemos cidadãos, pois a questão da cidadania é
muito mais ampla, englobando aspectos da estrutura e do modelo da
organização social, política e econômica. (SANTOS, 1997, p. 36).

Acreditando na idéia de que estando em meio ao caos (seja ele, social,
cultural, econômico ou espiritual), tentando compreender a sua lógica e a sua
fluidez, trata-se de uma importante oportunidade para repensarmos nos nossos
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valores, nas verdades da sociedade, no sentido ou razão de estarmos vivendo,
e então, criarmos vias que proporcionem as necessárias mudanças, sendo a
Educação essencial para a sustentação e sucesso desta transição, “ a natureza
em convulsão e transe, é a contrapartida cósmica de uma experiência social”
(Rocha, Glauber).
É na escola que poderemos planejar atividades (cientifícamente
fundamentadas) que permitam resgatar valores, auto-estima, companheirismo,
respeito (individual, ao próximo e à vida), autoconfiança, coletividade e a
conseqüente auto-construção de um cidadão. Não é mais possível ficar
ensinando “conteúdo” para alunos portadores destas carências, mas o que
será conteúdo ? É preciso reconstruir nossa visão sobre o que é ser educador,
sobre o mundo, acreditar naquilo que estamos ensinando.
Não há como formar cidadãos sem desenvolver valores de solidariedade,
de fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade,
de respeito ao próximo e de generosidade. Se não combatermos o
personalismo, o individualismo, o egoísmo, não estaremos transformando
cidadãos passivos em cidadãos ativos. É preciso acabar com a cultura de
que chacinas de crianças e adolescentes, de trabalhadores sem-terra são
fatos comuns em nossa sociedade. (SANTOS, 1997, p. 40-41).

2 - OBJETIVOS GERAIS
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Pensando nisto é que resolvi ingressar no mestrado e trabalhar para
desenvolver um projeto, onde se possa desenvolver:
•

Métodos alternativos que utilizem a arte (cinema, fotografia, pintura, poesia,
vídeo, música, teatro, etc) e os meios de comunicação (t.v. a cabo, internet,
jornais, revistas, etc) para abordar Questões Ambientais, (que abrangem
um complexidade de temas muito grande).

Fazendo uso da linguagem

cotidiana dos alunos, aproximando a aula de suas realidades e provocando
discussões que permitam a “tomada de decisão” (Santos, 1997, p.68), a
construção de valores e atitudes.
•

Um levantamento de experiências e trabalhos publicados que abordem a
utilização da linha construtivista

no processo ensino aprendizagem

aplicados ao ensino médio, para que se possa criar um material de apoio e
pesquisa que, através de discussões em grupos de trabalho (com
professores

que

estejam

atuando

na

rede

pública),

desenvolvimento e aplicação de alternativas para

permita

o

a realidade de

professores da rede pública (de acordo com a cidade, bairro, etc).
Conforme, pontua SANTOS (1997, p.121):
5) O planejamento e o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem pressupõem ser assumido pelo professor, que tem o papel
central na decisão sobre a seleção e organização do conteúdo,
estratégias, atividades, materiais de ensino e procedimentos de avaliação,
a fim de que sejam atendidos os interesses dos alunos, o que implica a
não-adoção de propostas curriculares padronizadas.

É necessário ampliar o uso e a aplicação de materiais didáticos como os
projetos do GEPEQ, Unidades Modulares de Química, PROQUIM e outros
(SANTOS, 1997, p.52), principalmente nas escolas públicas, para que se possa
colher diferentes resultados em diferentes situações, que contribuam para o
aperfeiçoamento do atual material, bem como, a criação de outros alternativos
que venham contribuir na derrubada da ditadura dos atuais livros didáticos. Isto
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só será possível através da incansável pesquisa e trabalho de aplicação em
sala de aula, não quero apenas teorizar as minhas idéias, mas aplicá – las na
sala de aula, torna-se imprescindível o exercício do magistério.
Sendo assim, é necessário que não tenhamos a resistência de transformar
a química da sala de alua em um instrumento de conscientização, com o
qual trabalharemos não só os conceitos químicos fundamentais para a
nossa existência, mas também os aspectos éticos, morais, sociais,
econômicos e ambientais a eles relacionados. (SANTOS, 1997, p.131)

3 -METODOLOGIA
Será necessário realizar um levantamento bibliográfico de trabalhos e
projetos desenvolvidos, ou em desenvolvimento, e uma posterior análise,
tradução e adaptação à nossa realidade, além de torná – los bagagem para
discussão entre professores da rede pública.
Também, será realizado um levantamento de vídeos, filmes e músicas
para serem catalogados como sugestão para temas, complementação para
temas ou material de apoio. Para isto, deverá ser realizada uma pesquisa com
alunos e professores de diferentes áreas, além do contato com outras áreas do
conhecimento (cinema, letras, rádio e televisão, etc) para posterior troca de
idéias e trabalhos em parcerias.
A busca de núcleos de cultura ambiental, entidades governamentais e
não-governamentais que estejam ligados a projetos de educação ambiental,
reciclagem de lixo, entre outros. Com isto programar trabalho de campo,
pesquisa, criação de material e troca de informações.

4 -MATERIAIS
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A pretensão é conseguir todo o tipo de material disponível no ambiente
escolar ou social do aluno: computadores, slides, fotos, telão, transparências,
recortes de jornais e revistas, vinhetas da Internet, etc.
Para que se faça uso destes materiais, será necessário constante
acompanhamento de periódicos, jornais revistas especializadas ou não, acesso
a Internet, entre outros.
5 - CONCLUSÃO
Considero este plano uma tentativa entre tantas outras possíveis que
objetivam não só melhorar a qualidade do ensino de química, mas contribuir
para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, conscientizada
do seu papel no planeta e da importância de alcançar a harmonia entre os
homens, a natureza e a tecnologia que criamos.
É necessário acreditar naquilo que se pensa, mesmo que pareça muito
utópico, necessitamos dar um passo à frente. É isto que estou tentando, onde
espero no mínimo aprender e ensinar dentro do mútuo processo de interação e
troca que é a vida.
(...) a educação para a cidadania passa por ajudar o aluno a não ter medo
do poder do Estado, a aprender a exigir dele as condições de trocas livres
de propriedade, e finalmente a não ambicionar o poder como a forma de
subordinar seus semelhantes. Esta pode ser a cidadania crítica que
almejamos. Aquele que esqueceu suas utopias, sufocou suas paixões e
perdeu a capacidade de se indignar diante de toda e qualquer injustiça
social não é um cidadão, mas também não é um marginal. É apenas um
NADA que a tudo nadifica. (FERREIRA, 1993, p. 214).

Com isto também estou dando continuidade ao trabalho que tenho
realizado nas escolas, obtendo fundamentação científica e preparando o
espaço para publicar o relato de minhas experiências.
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