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Introdução

em um trabalho recente, souza Filho et al. (2009) apresentaram 
al gumas estratégias de ensino que foram utilizadas em uma pesquisa 
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de doutorado (souza Filho, 2009), e que se mostraram profícuas 
para a aquisição de novos conceitos referentes ao eletromagnetismo 
clássico. 

Consultando a literatura da área de ensino de Ciências po‑
demos encontrar diversos trabalhos que se dedicam a investigar a 
aprendizagem de conceitos abstratos. apenas para mostrar exem‑
plos, podemos citar: o conceito de tempo (Martins, 2004), o con‑
ceito de átomo (Mortimer, 2000), a estrutura e o comportamento 
dos materiais (Posada, 1997; souza Filho, 2009), as concepções de 
cargas e campos elétricos (Furió & guisalsola, 1998a, 1998b, 1999; 
Boss, 2009), a ideia de campo magnético (guisasola, almudí & 
Zubimendi, 2003), e as relações entre os fenômenos eletromagné‑
ticos (souza Filho, 2009).

Um dos pontos em comum entre esses trabalhos é que consi‑
deram as dificuldades de aprendizagem relacionadas ao sistema 
cognitivo do sujeito aprendiz.

Há um consenso na área de ensino de Ciências em considerar 
que uma das principais dificuldades na aprendizagem de conceitos 
abstratos se relaciona, principalmente, às concepções alternativas 
que os estudantes possuem e trazem para o interior do ambiente 
escolar. essas concepções prévias ao ensino formal podem repre‑
sentar um obstáculo à aquisição de novos conhecimentos. elas 
apresentam um caráter idiossincrático e mostram ‑se fortemente ar‑
raigadas e estruturadas no sistema cognitivo do sujeito, sendo, por 
isso, muito resistentes às mudanças (Martins, 2004, p.37). Pesqui‑
sadores desconsideram que haja uma mudança conceitual entre 
esses dois níveis de conhecimento conforme entendiam Posner et 
al. (1982), e consideram a convivência e a coexistência de diferentes 
concepções na mente do estudante (Mortimer, 2000).

Baseado nesses pressupostos e na noção de perfil epistemoló‑
gico (Bachelard, 1991), Mortimer desenvolve a noção de perfil 
conceitual. esse perfil representa um esboço das diferentes formas 
de pensar na psicologia do sujeito (Mortimer, 2000). embora al‑
guns autores (Martins, 2004; souza Filho, 2009) prefiram manter o 
termo “perfil epistemológico” por entenderem que Bachelard já 
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preconizava as diferenças ontológicas entre as diferentes zonas do 
perfil, o importante é que a concepção de perfil sugere determi‑
nadas zonas hierarquizadas, no sentido de que o conhecimento 
novo tem maior poder de explicação sobre seu predecessor. em ou‑
tras palavras, é na interface entre o conhecimento elementar e o co‑
nhecimento científico que ocorre o processo de aprendizagem. a 
partir do momento em que o sujeito adquire essa nova concepção,  
o conhecimento antigo tem seu status reduzido, porém ambos 
passam a coexistir na mente do indivíduo, que poderá utilizar uma 
ou outra concepção, dependendo do contexto.

Figura 1 – Característica geral que o perfil epistemológico pode assumir

em relação a noções abstratas, Martins (2004, p.36) aponta que 
o aprendiz apresenta esquemas comuns de pensamento que repre‑
sentam certas “tendências do pensar”. sendo assim, estudantes 
possuem pensamentos dominados por aspectos óbvios da per‑
cepção. nesse sentido, eles possuem tendências para substancia‑
lizar ou “coisificar” determinadas noções abstratas ou percepções 
sensoriais.4

4. essas tendências representam aquilo que Bachelard (1996) denominou de obs-
táculos substancialistas.
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Vamos apresentar neste trabalho alguns resultados de uma tese 
de doutorado defendida recentemente (souza Filho, 2009) que 
busca compreender como o estudante adquire uma nova zona ou 
região do perfil epistemológico. Para isto, utilizamos as etapas da 
psicanálise (conscientização e familiarização) propostas por santos 
(1998) e que foram fundamentadas na epistemologia de gaston 
Bachelard (1884 ‑1962).

Metodologia do trabalho de pesquisa  
e as etapas da psicanálise

o trabalho de pesquisa foi realizado a partir de um curso extra‑
curricular para alguns alunos de graduação que denominamos 
Fundamentos Históricos do eletromagnetismo.5 o objetivo desse 
curso foi reunir os estudantes do curso de licenciatura em Física 
interessados pela história do eletromagnetismo em um grupo de es-
tudos que, além de trazer aos participantes informações e conteúdos 
por meio de textos e experimentos6 históricos, tornou ‑se o objeto 
de nossa pesquisa: o estudo do sistema cognitivo do aprendiz. 

o curso foi ministrado no decorrer do ano letivo de 2006, com 
uma carga horária de sessenta horas/aulas, distribuídas quinzenal‑
mente em vinte encontros, com duração de três horas cada. Foram 
disponibilizadas inicialmente 15 vagas7 que obedeceram rigorosa‑

5. em souza Filho et al. (2009) fizemos uma breve incursão na história do eletro‑
magnetismo. Portanto, não trataremos neste artigo de conceitos específicos. o 
leitor que desejar, pode consultar o capítulo referente a esse tópico. 

6. esses experimentos foram feitos com materiais e equipamentos acessíveis para 
nós: materiais de baixo custo e equipamentos disponíveis no laboratório di dá‑
tico de Física.

7. embora tenha havido 15 inscritos no curso proposto, o aluno tHI, que não es‑
tava inscrito, pediu para participar do curso totalizando 16 alunos no primeiro 
dia de aula (questionário inicial). no meio do curso (módulo 1) e final do curso 
(módulo 2) tivemos sete e seis alunos que responderam ao questionário, respec‑
tivamente. 
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mente à ordem de interesse pela matrícula. o “rol” de alunos da 
nossa amostra foi composto basicamente por estudantes do sexo 
masculino com idades variando entre 18 a 25 anos de idade, os 
quais cursavam o segundo ou terceiro ano do curso de licenciatura 
em Física da UnesP/Bauru.

trata ‑se de uma pesquisa qualitativa, que pode ser classificada 
como pesquisa -ação. tozoni ‑reis (2007, p.31) nos ajuda a definir 
esse plano de investigação salientando que a pesquisa ‑ação “arti‑
cula a produção de conhecimentos com a ação educativa”, ou seja, 
por um lado, ela investiga e produz conhecimento sobre a realidade 
a ser estudada, por outro, realiza um processo educativo para o en‑
frentamento desta mesma realidade. existe uma articulação entre a 
teoria e a prática. neste sentido, os participantes deixam de ser 
simplesmente “objetos de estudo” para se tornarem pesquisadores 
do conhecimento sobre sua própria realidade. assim, os inte‑
grantes da pesquisa “compartilham conhecimento que trazem de 
diferentes experiências sócio ‑históricas com o objetivo de pro‑
mover, pela ação -reflexão -ação, transformações na realidade [...] 
que investigam” (tozoni ‑reis, 2007, p.32).

elaboramos três questionários sobre diferentes aspectos do 
tema escolhido (eletromagnetismo): o primeiro questionário foi 
aplicado no início do curso para que pudéssemos inferir algumas 
concepções relativas aos conceitos e elaborar nosso cronograma de 
trabalho; o segundo e o terceiro questionários foram aplicados res‑
pectivamente no final de cada módulo proposto, ou seja, no final de 
cada semestre, como uma forma de sintetizar o conteúdo abordado 
e as ideias veiculadas. 

a estrutura da coleta e análise dos dados estão baseadas nas 
etapas do tempo crítico da psicanálise que foram propostas por 
santos (1998, p.202 ‑25) e fundamentadas em Bachelard. estas 
etapas consistem em:

•	 Conscientização (questionário respondido no primeiro dia de 
aula).



174 FERNANDo BAStoS

•	 Desequilibração8 (análise das ideias veiculadas pelos estu‑
dantes durante os encontros no decorrer do curso).

•	 Familiarização (questionário referente ao módulo 1 – final do 
primeiro semestre e questionário referente ao módulo 2 – final 
do segundo semestre e término do curso).

o próprio termo conscientização sugere o reconhecimento de 
que as concepções iniciais que o aluno possui não são suficientes 
para explicar determinados fenômenos. Para isto, santos (1998, 
p.212) recomendou que o professor propusesse atividades que en‑
corajassem o aluno a invocar as suas ideias, explicitando ‑as ao pro‑
fessor e aos colegas, mas, acima de tudo, a si próprio. É fundamental 
que o aluno raciocine sobre suas concepções. Para isso, o professor 
deve disponibilizar a ele um tempo para reflexão. o educador deve 
explorar o significado do que está sendo dito, deixando o aprendiz 
usar seu vocabulário próprio, mesmo que ele apresente termos in‑
corretos, para que possa guiar o diálogo e conscientizá ‑lo de suas 
certezas. a interação entre os colegas e os registros gráficos (ques‑
tionários, desenhos, esquemas, etc.) são elementos pedagógicos re‑
levantes para facilitar o pensamento.

as estratégias de familiarização têm como propósito a intro‑
dução de novas ideias. assim, é somente com a construção de novas 
ideias que se dá a ruptura entre os conhecimentos. nesse sentido, 
santos (1998, p.216) comenta que, “se algumas experimentações 
podem bastar, como estratégias para infirmar ideias prévias, geral‑
mente, não bastam para ‘descobrir’ a realidade escondida. em 
regra, uma ideia combate ‑se com outra ideia”. a autora aponta al‑
gumas condutas que permitiriam ao professor implementar essa 
estratégia em sala de aula, entre as quais podemos apontar: propor‑
cionar situações em que o aluno comente textos históricos, em que 

8. o processo de desequilibração, que consiste no diálogo ocorrido entre professor 
e aluno, não será abordado aqui. este artigo se dedica apenas a analisar os ques‑
tionários respondidos pelos alunos (conscientização e familiarização). 
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ele identifique conclusões e suporte ou justifique essas conclusões; 
situações em que o aluno sintetize várias opiniões numa ideia; si‑
tuações em que se utilizem palavras com múltiplos significados, 
dando oportunidades para que os alunos identifiquem o sentido 
em que elas estão sendo usadas, etc.

neste trabalho, vamos nos deter na análise da conscientização e 
familiarização que correspondem à análise dos questionários. a de-
sequilibração consiste numa “ponte” entre esses dois estágios e será 
tratada num outro artigo.9

Apresentação e análise dos resultados

as transcrições dos questionários, na íntegra, podem ser con‑
sultadas em souza Filho (2009). Vamos apresentar neste artigo os 
trechos mais relevantes, juntamente com sua análise. Identificamos 
os sujeitos da pesquisa apenas com as três primeiras letras do nome.

Etapa da conscientização (questão inicial)

em sua opinião existe relação entre os fenômenos elétricos e os 
fenômenos magnéticos? em sua resposta, argumente defendendo 
seu ponto de vista.

a ideia básica com essa pergunta foi conhecer o perfil epistemo‑
lógico apresentado pelos alunos em relação às zonas desse perfil 
que iríamos estudar (realismo ingênuo, empirismo e racionalismo) e, 
assim, ter alguns subsídios para a elaboração do nosso plano de tra‑
balho e para uma análise comparativa da evolução do perfil.

antes de analisar as manifestações colocadas, convém destacar 
que, dos 16 alunos que responderam a esse questionário, apenas 

9. tendo em vista o formato proposto para o livro, foi necessário dividir o trabalho 
em duas partes. este capítulo aborda as etapas de conscientização e familiari-
zação, e outro, as etapas de desequilibração.
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um não opinou. os demais, sem exceção, afirmaram existir uma 
relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos e suas ideias são 
detalhadas mais adiante. no entanto, muitos não se sentiram se‑
guros e questionaram seu próprio conhecimento. só para citar al‑
guns exemplos: o estudante Car afirmou que “não sabe”, “não faz 
ideia” e “não se sente capaz de diferenciar esses fenômenos” e disse 
considerá ‑los “forças ocultas” dos corpos. o aluno ser disse que 
não consegue “abstrair” para explicar como se dá essa relação e para 
ele tudo fica “nebuloso”. o integrante do grupo LUC acredita que 
não é possível afirmar essa relação “com o grau de conhecimento  
que ele possui”. Já o estudante ede considerou ser “necessária uma 
complementação dos seus conhecimentos para uma melhor argumen-
tação” e questionou se o conhecimento que ele possui está de 
acordo com os critérios aceitos pela comunidade científica ou pela 
própria “verdade” científica. e, finalmente, o aluno MÁr disse 
que é difícil classificar esses fenômenos e que “sua opinião não foi 
formada por ele, mas [foi] inserida em sua mente”, o que sugere um 
ensino dogmático ‑transmissivo.

o Quadro 1, ao ser pensado numa matriz, apresenta nas co‑
lunas as categorias que representam as diferentes zonas do perfil. 
nas linhas, as categorias correspondem às respostas dos alunos, 
das quais nós apresentaremos a seguir pequenos trechos:

Fenômenos independentes: Acredito que são independentes, 
pois podemos ter fenômenos elétricos não relacionados a magnéticos e 
vice -versa. Por exemplo, ao ligarmos uma lâmpada incandescente, 
não existe nenhum fenômeno magnético, já que a luz é gerada pela 
resistência; para escutarmos discos [...], teremos apenas fenômenos 
elétricos; um ímã atrai objetos metálicos através de seu magnetismo; 
esfregando uma caneta nos cabelos conseguimos atrair pequenos pe-
daços de papel, sem nenhuma utilização de energia [magnética]. 
[and]

Após esfregarmos uma caneta no cabelo, ao aproximarmos esta ca-
neta de pedacinhos de papéis, atraímos estes [papéis]. [...]. Tal fenô-
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meno seria um fenômeno elétrico. No entanto, ao atritarmos um ímã 
permanente numa agulha, ao aproximarmos tal agulha de pedacinhos 
de limalhas de ferro, ela também atrai a limalha. [net]

Quadro 1 – enquadramento das características presentes nas diferentes 
regiões do perfil10

Observação: Existe, pois é visível (observável) a relação entre 
um campo magnético e um campo elétrico, como, por exemplo, em 
usinas de geração de energia, no dínamo. [...] o efeito visto em tubos 
de TV imediatamente após a ocorrência de um raio, [...]. Também 
observo em solenoides (eletroímãs), a transformação de energia elé-
trica em mecânica; o mesmo ocorre em alto -falantes, campainhas, etc. 
[saL]

Interação entre os fenômenos: A reação de uma bússola pró-
xima de um fio transpassado por uma corrente contínua, por exemplo, 

10. no caso do tipo de ação entre os fenômenos, consideramos que a ação a dis-
tância está relacionada ao empirismo e a noção de campo ao racionalismo. no en‑
tanto, sabemos que o modelo da ação a distância possui predições teóricas que 
permitiriam enquadrá ‑lo na zona do racionalismo, assim como a noção de 
campo em alguns aspectos poderia ser enquadrada no empirismo. Inexiste para 
essa análise a zona referente ao senso comum.
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é evidência disso. Mas pressupomos que a bússola é instrumento que 
evidencia fenômenos magnéticos e que a corrente no fio é fenômeno 
elétrico. [...] vimos o fenômeno elétrico causar efeito na bússola. Não 
percebemos o efeito da bússola sobre a corrente! Logo, esta experiência 
sugere, [...], uma “unilateralidade” na relação! [MÁr]

Ação a distância: Sim, pois as maneiras em que se dá a interação 
elétrica e magnética são praticamente semelhantes: ambas têm a ação a 
distância, podem surgir forças atrativas ou repulsivas de acordo com  
a situação (na eletricidade ou no magnetismo). [adr]

Experimentação: Fundamento o meu “achar que sim” no expe-
rimento [...] em que a passagem da corrente elétrica no fio metálico 
ocasiona a movimentação da agulha da bússola quando esta é posicio-
nada de forma apropriada. [ser]

Após esfregarmos uma caneta no cabelo, ao aproximarmos esta ca-
neta de pedacinhos de papéis, atraímos estes [papéis]. [...]. Tal fenô-
meno seria um fenômeno elétrico. No entanto, ao atritarmos um ímã 
permanente numa agulha, ao aproximarmos tal agulha de pedacinhos 
de limalhas de ferro, ela também atrai a limalha. [net]

A partir de um fenômeno é possível gerar o outro: Existe 
sim uma relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, 
pois fenômenos magnéticos podem ser gerados a partir [...] de uma 
corrente elétrica passando por um condutor, do mesmo modo que um 
ímã em movimento pode gerar uma corrente elétrica. [VIt] 

Teoria de campo: Uma bobina (solenoide) produz campo mag-
nético quando se passa corrente elétrica. E o mesmo ocorre quando um 
campo magnético oscila, produzindo uma corrente alternada. [FÁB]

Eu poderia definir um fenômeno magnético através do fato de que 
seus campos são sempre fechados como se não houvesse uma origem, 
nem um fim para as linhas de campo. [...]. Fenômenos elétricos pos-
suem campos com origem ou fim [...], mas afinal, o que são campos? 
Distorção do éter? Propagação de matéria do espaço, que indica a 
existência de partícula? 

Em minha opinião há, sim, relação entre fenômenos magnéticos e 
elétricos, no entanto não compreendo como a movimentação (osci-
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lação) de um campo elétrico possa interferir com o campo magnético. 
[net]

Causas microscópicas: Forças elétricas interagem com forças 
magnéticas [...]. Ambas têm suas causas no mundo microscópico. 
[adr]

Neste caso, pensamos que ao esfregarmos o ímã estaríamos ali-
nhando os “domínios” numa direção preferencial e acabamos por clas-
sificar tal fenômeno como magnético. [net]

Entende -se que um átomo é composto por “entes” que possuem 
como propriedade uma quantidade denominada carga elétrica. Assim, 
a movimentação destes “entes” pela barra metálica confere a ela uma 
capacidade de influenciar sobre um ímã. [MÁr]

Por meio da etapa da conscientização, realizada por esse ques‑
tionário inicial, foi possível classificar a pluralidade de pensamen‑
tos dos participantes do curso, dentro das nossas categorias, que 
correspondem às zonas do perfil. Verifica‑se que uma mesma fala 
pode ser classificada em duas ou mais subcategorias, ou, ainda, que 
as respostas dos estudantes podem ser desmembradas de forma 
que cada trecho possa ser enquadrado nessas subcategorias. 

o principal objetivo dessa etapa foi que o aluno pudesse co‑
nhecer e trazer à tona suas concepções e perceber que o conheci‑
mento científico não é uma “receita” a ser seguida. não há uma 
verdade pronta e definitiva. se entendido como um processo, ele 
não possui início nem fim. o conhecimento está em constante mu‑
tação e vai sendo constituído por erros e acertos.

Etapa da familiarização (questionários módulo 1 e 2)

esses questionários foram elaborados com base em textos his‑
tóricos. antes de cada pergunta, havia duas citações históricas an‑
tagônicas ou conflitantes, extraídas de fontes primárias ou artigos 
científicos (souza Filho, 2009). o objetivo dessas questões era ins‑
tigar o aluno a repensar o que ele já havia pensado antes, na etapa 
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da conscientização. a etapa da familiarização permite que os es‑
tudantes tenham a oportunidade de rever os seus conceitos e con‑
frontá ‑los com as concepções socialmente aceitas pela comunidade 
científica.

Conforme já explicado, a etapa da familiarização se subdividiu 
em dois questionários distintos:

•	 Questionário do módulo 1 – corresponde a quatro questões e 
foi aplicado em meados do curso.

•	 Questionário do módulo 2 – corresponde a três questões e foi 
aplicado no final do segundo semestre (i.e., no final do curso).

Vamos apresentar as questões de forma resumida e, em seguida, 
analisar as respostas dos estudantes de maneira geral:

Análise do questionário – módulo 1

1. existe diferença entre a eletricidade produzida por atrito e a ele‑
tricidade produzida por uma pilha?
[MÁr] – A eletricidade produzida pelo atrito produz cargas elé-

tricas que diferem daquela produzida por uma pilha, por estarem es-
táticas, ou se movimentarem pouco em relação à sua configuração. O 
“fluido galvânico” é constituído também por cargas elétricas,11 mas 
estas se movimentam orientadas em um dado sentido.

assim como esse estudante, os alunos de maneira geral anali‑
saram essa questão em relação ao “comportamento cinético” das 
cargas. segundo eles, no primeiro caso, elas são cargas estáticas, en‑
quanto, no segundo, estão em movimento, apresentando um com‑
portamento dinâmico ordenado. assim, embora apresentem a 
mesma causa, seus efeitos são distintos. 

11. no decorrer do artigo aparecem alguns casos de anacronismo, como esse que 
pudemos observar.
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É interessante notar que ninguém faz uma análise baseada na 
concepção de campo. Por exemplo, um pente atritado gera no seu 
entorno um campo elétrico que é responsável por atrair os pedaci‑
nhos de papel, ou, ainda, um fio conduzindo corrente gera um 
campo magnético ao seu redor que só irá interagir com “materiais 
ferromagnéticos”, o que não é o caso dos papéis.

2. Você considera que o polo norte possui maior poder de atração 
que o polo sul?
[sId] – Se esta pergunta fosse feita no início do curso, eu respon-

deria que não! Mas, agora, já foi “comprovado” que um polo tem 
maior força de atração que o outro. 

[net] – Aparentemente sim; num experimento feito no grupo 
vimos que muitas vezes um dos polos exerce uma força maior em mate-
riais metálicos do que o outro [polo]. Percebemos que as limalhas de 
ferro frequentemente ficam mais concentradas sobre um dos polos, tal 
fato se deve às imperfeições do ímã, [ou seja], partes não homogêneas, 
com defeitos gerais. 

[MÁr] – Da experimentação feita num dos encontros, observei 
que realmente numa pedra magnética (ímã) um dos polos possui uma 
força maior de atração sobre objetos do que o outro, mas penso que 
dizer que o polo Norte possui mais força que o polo Sul é um equívoco, 
visto que este polo possui sua força aumentada devido à constituição e 
o processo de formação do material, [...] [isso] depende fortemente das 
condições às quais o ímã foi submetido (tratamento térmico, presença 
de outros ímãs). 

[aLI] – Teoricamente, penso ser impossível haver um desequilíbrio 
de forças de tal magnitude. Portanto, parece razoável que as forças 
dos polos [...] sejam de mesmo módulo, [...]. 

[VIt] – Se considerarmos um ímã ideal, ou seja, livre de possíveis 
impurezas ou materiais indesejados, eu não considero que o polo Norte 
tenha maior poder de atração, pois as linhas magnéticas de força são 
as mesmas em ambos os lados.
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Há uma contradição entre aquilo que os alunos observaram du‑
rante o experimento em sala de aula (empirismo) e aquilo que eles 
consideram ser correto teoricamente (racionalismo). Para uns, o 
fato experimental é incontestável. segundo o aluno sId, foi “com‑
provado” por meio do experimento! embora alguns alunos reco‑
nheçam que isso foi mostrado experimentalmente (MÁr, net), 
eles atribuem o fato às imperfeições ou às condições térmicas às 
quais o material foi submetido durante o processo de fabricação. 
os estudantes aLI e VIt consideram que esse fato é teoricamente 
impossível. Para VIt, a quantidade de linhas que saem de um ímã 
são as mesmas que chegam até ele.

3. Por que é possível conduzir a eletricidade e não é possível con‑
duzir o magnetismo?
[sId] – Na eletricidade, temos as cargas elétricas e podemos pro-

vocar uma diferença de potencial entre os corpos envolvidos. No mag-
netismo, as linhas de campo saem de um polo e chegam ao outro, [...]. 

[tHI] – Não é possível conduzir o campo magnético, por se tratar 
de um fenômeno decorrente do movimento orientado de cargas elé-
tricas. 

[MÁr] – O “fluido magnético” não pode ser transportado pelo 
fato de que [o transporte] é uma consequência da movimentação de 
cargas, ou seja, ele não existe por conta própria. 

[ser] – Esta é uma boa pergunta! A hipótese que tenho é porque 
na eletricidade há movimento de cargas, e nos fenômenos magnéticos 
não há um movimento equivalente. [...] a eletricidade é transmitida, 
muito provavelmente, por meio de deslocamento de cargas, [...]. Já os 
fenômenos magnéticos ocorrem apenas por alinhamento dos momentos 
de dipolo magnético, e o campo magnético tem um limite espacial para 
esses alinhamentos, pois é possível, por hipótese, dizer que a partir de 
certa distância o campo magnético “não consegue” alinhar os mo-
mentos de dipolo magnético seguintes do material. [...] Resumindo, a 
eletricidade é transmitida porque existem cargas elétricas que se movi-
mentam, o magnetismo não é transmitido porque não existem “cargas 
magnéticas” que se movimentam.
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de maneira geral, os alunos consideram que a eletricidade pode 
ser conduzida porque existe uma diferença de potencial que é res‑
ponsável pelo movimento das cargas elétricas. Já o fenômeno mag‑
nético, segundo eles, decorre de um alinhamento dos momentos de 
dipolo magnético do material e por isso não pode ser transmitido.

4. existe relação entre eletricidade e magnetismo?
[net] – Na matéria há uma propriedade intrínseca: a carga. Tal 

carga tem a ela associada um campo elétrico, ou seja, esta carga pro-
move uma “força a distância” sobre a outra carga, que é algo intrín-
seco a ela. Deste princípio, nascem os fenômenos elétricos. Ao fazer 
esta carga se deslocar, ela acaba provocando outro fenômeno. Ela 
passa a produzir um campo magnético que é fechado em si mesmo, sem 
origem e fim, numa direção perpendicular ao deslocamento da carga; 
tal fato gera os então chamados fenômenos magnéticos [...] 

[ser] – Concordo com Gilbert quando ele diz que a causa do mo-
vimento da magnetita é bem diferente do âmbar, já que o primeiro se 
deve a um campo magnético e o segundo a um campo elétrico, e estes 
são fenômenos distintos. No entanto, também concordo com Franklin, 
pois, a partir de um fenômeno elétrico, [...] é possível gerar campo 
magnético; e a partir de um fenômeno magnético, [...] com a variação 
temporal do fluxo de campo magnético, é possível gerar campo elé-
trico. Desta forma, penso que ambas as afirmações estão coerentes.

todos foram unânimes em dizer que existe uma relação entre os 
dois fenômenos (processos) considerados. embora a maioria dos 
estudantes considere que sejam fenômenos distintos em sua natu‑
reza, eles consideram que o deslocamento de cargas ou variação de 
campos evidencia a relação entre esses fenômenos, uma vez que, 
por meio de um, é possível gerar o outro.

Análise do questionário – módulo 2

no final do curso, ao terminarmos o módulo 2, formulamos 
outro questionário contendo três perguntas, visando traçar um pa‑
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norama geral das ideias dos estudantes. sintetizamos a seguir as 
principais ideias:

1. o que você considera ser responsável por produzir o campo 
magnético ao redor do ímã? e ao redor de um fio conduzindo 
uma corrente elétrica? o que estas coisas têm em comum?
[aLI] – O movimento angular dos elétrons; o movimento retilíneo 

dos elétrons; o movimento dos elétrons, mesmo que quanticamente não 
faça sentido dizer em trajetória, [...]. 

[MÁr] – [...] creio que a origem deste campo magnético deve ser 
uma espécie de corrente elétrica permanente e interna ao material que 
compõe o ímã; a passagem de uma corrente elétrica pelo fio; a pre-
sença de uma corrente elétrica é comum. 

[neL] – Em nível atômico, partículas em vibração ou movimento 
no interior do ímã; no fio condutor temos a presença de uma corrente 
elétrica que são cargas em movimento; a presença de cargas em movi-
mento. 

[ser] – O momento de dipolo magnético; a variação da corrente 
elétrica no tempo; a geração dos campos magnéticos.

os alunos consideram que, em seu nível atômico, os ímãs pos‑
suem partículas vibrando ou espécies de “elétrons” girando, o que, 
assim como as cargas em movimento no fio, confere ao ímã seu 
campo magnético. o estudante ser considera que o alinhamento 
do momento de dipolos magnéticos seja responsável pelo campo do 
ímã.

 
2. diferencie as duas situações: o experimento de Ørsted e o expe‑

rimento de Faraday.
[aLI] – Na primeira situação, [...] é uma corrente contínua que 

gera um campo magnético e que interage com a bússola [...]. Na se-
gunda situação, é a variação de fluxo de campo magnético que “gera” 
a corrente elétrica. 
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[MÁr] – No experimento de Ørsted, o alinhamento da bússola  
é devido à presença de um campo magnético produzido a partir da 
passagem da corrente elétrica. Este campo não muda sua polaridade  
devido ao fato de a corrente também não mudar de sentido. No expe-
rimento de Faraday, a agulha do galvanômetro movimenta -se apenas 
quando diminui ou aumenta a intensidade da corrente elétrica, pro-
vocando uma variação na intensidade do campo magnético que ela 
produz; [...]. 

[neL] – Na primeira situação temos a presença de um campo 
magnético constante ao redor do fio garantindo a sustentação da 
agulha. No experimento de Faraday existe a interação entre correntes 
pelas bobinas, onde o primário só irá induzir corrente no secundário se 
houver alternância no campo magnético (ligar e desligar). 

[VIt] – No primeiro experimento o campo elétrico gera um campo 
permanente, enquanto que, no experimento de Faraday, a indução de 
corrente elétrica ocorre apenas com a variação do campo magnético.

Parece um consenso entre os alunos considerar que, no primeiro 
caso, enquanto houver uma corrente no fio condutor existe um 
campo magnético constante que interage com a bússola. em re‑
lação à segunda situação, eles reconhecem que o “ligar” e o “des‑
ligar” da chave provoca uma variação na intensidade da corrente, 
que provoca uma variação no fluxo magnético e induz uma cor‑
rente apenas enquanto houver essa variação. Parece que, em geral, 
os alunos passaram a ter mais clareza dos experimentos que en‑
volvem o campo magnético.

3. Pode existir um campo elétrico sem um campo magnético? e o 
último sem o primeiro?
[ser] – Campo elétrico e campo magnético são fenômenos inde-

pendentes, portanto a existência de um não depende [da existência] do 
outro; por exemplo, uma carga elétrica parada apresenta um campo 
elétrico e não campo magnético, já que um ímã parado apresenta 
apenas campo magnético e não elétrico. 
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[VIt] – Em ambos os casos, um não existirá sem o outro, pois não 
existe um campo elétrico sem campo magnético. Em um ímã existem 
microcorrentes responsáveis pelo campo magnético. 

[and] – Um não existirá sem o outro, se nós considerarmos que 
dentro do ímã existem microcorrentes. 

[neL] – Sim, pois campo magnético é uma característica de 
cargas em movimento. Você pode ter uma carga puntual estacionária 
sem a presença de um campo magnético. Mas pode -se produzir um 
[campo] por meio do outro. 

o estudante ser considera que existe um campo elétrico sem 
um campo magnético e vice ‑versa, pois ambos são independentes: 
“cargas paradas” geram um campo elétrico e um “ímã estático” 
produz apenas o campo magnético. outros alunos (and, VIt), por 
considerarem que a fonte de campo magnético é de origem elétrica, 
acreditam que, nesse caso, esses fenômenos estão intrinsecamente 
relacionados. Para o estudante neL, uma carga estacionária existe 
sem a presença de um campo magnético, no entanto, quando ela 
está em movimento, “gera” esse campo.

essa etapa da familiarização teve como objetivo conhecer o 
perfil epistemológico que os alunos manifestavam no final do pro‑
cesso de aprendizagem, a fim de que pudéssemos compará ‑lo com 
o perfil existente no início do curso. essa estratégia serviu de subsí‑
dios para que pudéssemos avaliar se houve ou não uma alteração no 
perfil epistemológico do aluno ao longo do curso proposto.

a tabela 1 e o gráfico 1 apresentam, em termos de porcenta‑
gens, as respostas dos alunos enquadradas nas diferentes zonas do 
perfil epistemológico. Inicialmente, analisamos o primeiro ques‑
tionário, que foi respondido no primeiro dia de aula; em seguida, o 
questionário referente ao módulo 1 (final do primeiro semestre);  
e, finalmente, o questionário do módulo 2 (final do curso). 
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tabela 1 – Zonas do perfil epistemológico (geral)12

Quest. 
1(%)

Quest. 
M1(%)

Quest. 
M2(%)

não apresentou perfil definido 15 – –

senso comum (observação dos 
fenômenos)

25 5 5

empirismo (por meio de 
experimentos)

30 42 33

racionalismo (causas no mundo 
microscópico)

30 52 62

Pudemos verificar que, inicialmente, alguns estudantes apre‑
sentaram perfis indefinidos (15%), ou seja, suas respostas não pu‑
deram ser enquadradas em nenhuma zona do perfil bachelardiano. 
após os encerramentos dos módulos, todos os estudantes passaram 
a apresentar pelos menos uma das zonas do perfil. em relação à ca‑
tegoria de senso comum, tivemos uma queda em relação aos dados 
iniciais, que eram de 25% e caíram a 5% no módulo 1 e se manti‑
veram em 5% no módulo 2. essas quedas são acompanhadas por 
evidências de que ideias com status iniciais inferiores, se tornaram 
menos presentes. no caso do empirismo, que era inicialmente de 
30%, notamos que houve um aumento dessa porcentagem no final 
do módulo 1 (42%), pois, nesse módulo, as questões relacionadas  
a essa zona do perfil estiveram bem presentes. em seguida, houve 
uma queda desse valor para 33%, ou seja, as explicações deixaram 
de ser baseada apenas nos experimentos e passaram a possuir uma 
explicação mais racional. o aumento gradativo da perspectiva  
racionalista (30%, 52% e 62%) é um bom indicativo, pois mostra 
que, de maneira geral, as discussões realizadas em sala de aula pos‑
sibi litaram ao aluno ter uma visão de um conhecimento mais elabo‑
rado e sistematizado em relação aos fenômenos estudados (vide 
gráfico 1).

12. o número de alunos que responderam aos questionários (1, M1 e M2) foram, 
respectivamente, 16, 7 e 6 alunos.
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gráfico 1 – Zonas do perfil epistemológico (geral)

a partir da análise feita e dos dados apresentados verificou ‑se 
que as etapas da psicanálise (conscientização e familiarização) con‑
tribuíram para que o aluno pudesse “construir” conceitos mais ela‑
borados e vislumbrar novos conhecimentos a partir de suas próprias 
concepções.

Considerações finais

a etapa da conscientização, como o próprio nome sugere, visa 
fazer os alunos ver que muitos dos conhecimentos que eles pos‑
suem e trazem para o ambiente escolar, embora bem estruturados, 
não conseguem explicar toda a complexidade dos fenômenos cien‑
tíficos. essas anomalias e inconsistências, aqui caracterizadas pelas 
concepções alternativas, são frutos de um passado e de uma cultura 
relevantes e indispensáveis para a formação ou a aquisição de co‑
nhecimentos mais sistematizados e mais elaborados.
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Logo após realizarmos a etapa de conscientização dos alunos 
acerca de suas dúvidas e certezas e utilizar situações potencial‑
mente desequilibradoras, elaboramos na etapa da familiarização os 
questionários (módulos 1 e 2) compostos de quatro e três questões, 
respectivamente, que permitiram um confronto de concepções an‑
teriores com as novas ideias. a análise dos questionários mostrou 
que os alunos passaram a utilizar termos científicos que sugerem 
um maior poder de abstração em relação ao início do curso. o re‑
sultado pode também ser inferido ao se analisarem a tabela 1 e  
o gráfico 1. Com um olhar atento a esses indicadores, é possível  
verificar uma evolução das respostas dos integrantes do curso ao 
final de cada módulo. À medida que as respostas enquadradas na 
região do senso comum têm seu status diminuído, verificamos um 
aumento na região do racionalismo.

o processo de aprendizagem se mostrou profícuo com a utili‑
zação da metodologia adotada. o perfil epistemológico dos alunos, 
que na etapa da conscientização estava fortemente pautado nas vi‑
sões de senso comum e do empirismo, passou a ser enquadrado na 
região do racionalismo. Isto pode ser inferido porque os questioná‑
rios no final dos módulos (familiarização) mostraram a aquisição 
de uma região com maior coerência racional dentro da hierarquia do 
pensamento, o que sugere a aprendizagem de conceitos científicos.
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