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Contextualizando o problema de pesquisa

As difi culdades na aquisição de conceitos científi cos têm sido alvo de 
investigação na área de Ensino de Ciências, particularmente no ensino de 
Física (Furió e Guisasola, 1998a., 1998b., 1999; Guisasola, Almudí e Zubi-
mendi, 2003; Martins, 2004; Boss, 2009; Souza Filho, 2009) e de Química 
(Posada, 1997; Mortimer, 2000). Assim, embora cada trabalho apresenta-
do aborde um conceito em particular ou um tema de estudo específi co, eles 
possuem um ponto de convergência: eles defendem certos paralelos exis-
tentes entre as difi culdades na aprendizagem desses conceitos e os proble-
mas ocorridos na sua formação ao longo do processo histórico, advogando 
que essas difi culdades ocorrem tanto em nível ontológico quanto em nível 
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epistemológico. Isto signifi ca que o professor deve se conscientizar que as 
difi culdades inerentes ao processo de aprendizagem de conceitos científi cos 
não advêm somente da complexidade dos fenômenos, mas também provêm 
do próprio sistema cognitivo do sujeito aprendiz.

Essas difi culdades, segundo Martins (2004), podem ser analisadas à luz 
das concepções alternativas. Na interpretação do autor, as concepções alter-
nativas são expressões da existência daquilo que Bachelard (1996) deno-
minou de obstáculos epistemológicos (Martins, 2004, p.38). O autor relata 
que alguns trabalhos na linha da investigação sobre as concepções alterna-
tivas mostram que o conhecimento elementar do aprendiz apresenta alguns 
esquemas de pensamento comuns que representam certas “tendências do 
pensar”. Apenas para exemplifi car, podemos dizer que: os estudantes pos-
suem pensamentos dominados por aspectos óbvios da percepção sensorial 
e que contribuem para que o pensamento adquira algumas tendências para 
substancializar certas noções abstratas (Martins, 2004, p.36).

Martins (2004, p.37) apresenta um conjunto de características relativas 
às concepções alternativas e que convém destacar resumidamente, e como 
já enfatizamos, elas apresentam paralelos com as concepções presentes na 
História da Ciência; possuem um caráter idiossincrático de natureza emi-
nentemente pessoal; são fortemente infl uenciadas pela linguagem, e o seu 
sentido, às vezes, difere da linguagem científi ca; por serem preconcepções, 
elas são pouco consistentes para o indivíduo que aprende; são estruturadas 
e possuem “certa dose” de coerência interna, sendo que os erros se mantêm 
solidários e se reforçam mutuamente e; existe a convivência entre diferentes 
concepções na estrutura cognitiva dos sujeitos. Essas características rela-
tivas às concepções alternativas nos permitem refl etir sobre o processo de 
ensino e aprendizagem no campo da pedagogia e da didática.

O ensino dogmático-transmissivo, adotado principalmente na primei-
ra metade do século passado, atribuía ao erro uma conotação negativa. Isto 
signifi ca que o erro era encarado como “um mal” a ser evitado. Nessa ver-
tente educacional, o professor era considerado o detentor do saber, e a res-
ponsabilidade pela ocorrência do erro no processo de aprendizagem recaía 
sobre o próprio aluno, que era repreendido pelo mestre por não ter apren-
dido corretamente a lição. A repetição exaustiva de exercícios era estratégia 
considerada efi caz para diminuir a ocorrência de erros no ambiente escolar 
(Santos, 2005, p.25-60; Torre, 2007, p.28).
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O nosso trabalho defende uma concepção totalmente antagônica à ante-
rior sobre o papel desempenhado pelo erro no processo de aprendizagem, 
atribuindo a ele uma conotação positiva. O conhecimento é um ato humano, 
e o erro é intrínseco ao processo de aprendizagem. Portanto, não há como 
dissociar os equívocos que os alunos comentem durante a aquisição de 
conceitos científi cos do conhecimento socialmente acreditado. O “erro” é 
um passo obrigatório do conhecimento em direção a uma “verdade” a ser 
atingida, e a verdade, segundo Bachelard (2004), decorre da retifi cação de 
erros sucessivos. No entanto, ambos são relativos, ou seja, não há erros nem 
verdades absolutas. A verdade de hoje poderá ser o erro de amanhã (Santos, 
2005, p.120).

Assim, uma das estratégias que adotamos neste trabalho de pesquisa foi 
considerar as difi culdades e as concepções alternativas que os alunos trazem 
consigo para o ambiente escolar. Nossa vertente processual se pautou na 
interação educador e educando em um processo dialógico e dialético. A dia-
lética, neste caso, não tem o sentido de oposição, mas um sentido de “ajus-
tamento” entre o erro e a verdade; entre a razão e a experiência que caminha 
para uma coerência racional.

Em relação ao caráter idiossincrático das concepções alternativas, pode-se 
dizer que nem todas as pessoas conhecem do mesmo modo. Cada indiví-
duo possui um passado peculiar, e a experiência vivenciada pela pessoa está 
inserida em sua própria cultura. Assim, conhecer o perfi l epistemológico do 
aluno pode subsidiar o professor a avaliar o estágio particular da cultura do 
indivíduo e a refl etir sobre sua própria ação pedagógica, redirecionando-a, 
se for o caso. O perfi l epistemológico equivale, grosso modo, a gradações ou 
patamares do conhecimento que representam a evolução de um conceito na 
cultura do individuo.

Este capítulo apresenta alguns resultados de uma Tese de Doutorado em 
que o pesquisador utilizou o processo dialético e a noção de perfi l epistemoló-
gico, atrelados a uma metodologia baseada nas etapas dos tempos críticos da 
psicanálise (conscientização, desestruturação e familiarização) que foram 
propostas por Santos (1998) e fundamentadas em Bachelard. Essas estraté-
gias de ensino foram utilizadas em um curso de extensão universitária, mi-
nistrado aos alunos graduandos em Física da Unesp de Bauru. Esse curso 
abordou os principais tópicos do desenvolvimento histórico do eletromag-
netismo clássico (Souza Filho, 2009). As estratégias se mostraram profícuas 
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na condução do trabalho em sala de aula. Os conceitos fundamentais e os 
resultados obtidos serão explicitados a seguir.

Uma breve recorrência histórica do 
conteúdo ministrado

Durante muito tempo, a eletricidade e o magnetismo foram considerados 
ramos de estudo distintos. Não havia evidências da relação existentes entre 
estes fenômenos.

Os povos antigos já sabiam que um minério denominado magnetita ti-
nha propriedades de atrair objetos ferrosos e possuía uma propriedade dire-
tiva. Analogamente, hoje em dia, sabemos que um ímã comum atrai para si 
objetos metálicos, e que dois imãs, além da propriedade de atração, também 
podem se repelir. Sabe-se também que a agulha de uma bússola aponta para 
determinadas direções do globo terrestre, pois se trata de um material mag-
nético, e que a Terra se comporta como uma “espécie de ímã” gigantesco 
atuando sobre essa agulha. 

Em relação à eletricidade, os povos primitivos sabiam que uma resina 
endurecida denominada âmbar também possuía propriedades atrativas, 
mas diferentemente da magnetita, essa resina só adquiria essa propriedade 
ao ser friccionada a outro material. Da mesma forma, hoje em dia, sabemos 
que uma caneta ou um pente atritado ao cabelo ou a um tecido adquire pro-
priedades atrativas ou repulsivas. Mas será que existe uma relação entre os 
fenômenos elétricos e magnéticos? E como essa relação ocorre? Isto era o 
que intrigava os cientistas no início do século XIX.

No fi nal do século XVIII, Charles Augustin Coulomb (1736-1806) já 
havia demonstrado que a força elétrica e a magnética obedeciam à lei do in-
verso do quadrado da distância. Portanto, assim como a força gravitacional, 
a interação entre corpos elétricos e magnéticos era regida pelo princípio da 
ação e reação de Newton, obedecendo à teoria da ação a distância entre os 
corpos interagentes. Sumariamente, essa teoria concebia que a transmissão 
de força se dava “instantaneamente” na linha reta que une os corpos, sem a 
interveniência de um meio entre eles.

No ano de 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted (1777-
1851) mostrou que um fi o conduzindo uma corrente elétrica constante era 
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capaz de atuar sobre a agulha magnética de uma bússola colocada em suas 
proximidades. Para ele, havia uma espécie de “confl ito elétrico” que atua-
va no fi o e no espaço adjacente a ele. Michael Faraday (1791-1867) “viu” 
nas explicações de Ørsted linhas físicas de força magnética no entorno dos 
corpos atuantes. Mais tarde, o cientista James Clark Maxwell (1831-1879) 
desenvolveu matematicamente as ideias de Faraday por meio da sua teoria 
de campo eletromagnético. Uma grande contribuição de Maxwell foi sugerir 
que as ondas eletromagnéticas podiam viajar através do espaço na velocida-
de da luz, pois a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética.

Considerando o sentido da palavra campo como o espaço entre os corpos 
elétricos ou magnéticos, a teoria de campo em seu início advogava a exis-
tência de um meio (éter) entre esses corpos. De acordo com essa teoria, essa 
transmissão de força ocorre por meio de vórtices e requer um tempo para 
que a sua ação ocorra.

Para Furió e Guisasola (1998a), a teoria de ação a distância e a teoria de 
campo podem ser consideradas dois estágios do perfi l epistemológico, denomi-
nados coulombiano e maxwelliano, respectivamente. Essas regiões possuem 
diferentes ordens hierárquicas em que o estágio sucessivo tem um maior 
poder de explicação sobre o seu predecessor. Segundo os autores, as concep-
ções da ação a distância e as noções da teoria de campo coexistem na mente do 
aprendiz, e, para eles, os estudantes não fazem uma distinção clara entre es-
sas teorias. Desta forma, o aprendizado e o desenvolvimento humano podem 
ser entendidos basicamente como processos de construção, no qual a per-
cepção individual exerce um papel fundamental na formação de conceitos.

A epistemologia de Bachelard e as noções de perfi l 
epistemológico e dialética

Este trabalho está fundamentado na obra epistemológica de Gaston Ba-
chelard (1884-1962). Bachelard viveu o período histórico revolucionário 
pelo qual passaram as Ciências Físicas (início do século XX). Além de ter 
sido um grande fi lósofo e epistemólogo, Bachelard dedicou longos anos de 
sua vida lecionando disciplinas científi cas. Por isso, encontramos em sua 
obra epistemológica um forte vínculo entre a História, a Filosofi a e o Ensino 
de Ciências.
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Bachelard considera tanto o caráter objetivo quanto o aspecto subjetivo 
do conhecimento. Para ele, o primeiro se relaciona às leis que governam o 
nosso mundo e que a ciência estuda, e o segundo, a forma como sentimos, 
pensamos e conhecemos aquilo que está em nossa volta. Para o nosso autor, 
o conhecimento não está simplesmente nos dados apreendidos pela sensa-
ção ou percepção e, também não está apenas no idealismo, mas é fruto da re-
fl exão do sujeito. E é exatamente no ponto central entre essas duas fi losofi as 
(realismo e racionalismo) que Bachelard coloca o seu ponto de vista. Para ele, 
o conhecimento é fruto tanto da experiência quanto da razão.

Para a epistemologia bachelardiana, a ciência não possui um ponto de 
partida nem um ponto de chegada, ou seja, o conhecimento científi co pos-
sui um caráter inacabado. Portanto, para ele, não há erros ou verdades ab-
solutas. Sendo assim, é por meio de um processo dialético5 entre a razão e a 
experiência, entre o erro e a verdade, que decorre o conhecimento humano.

Para Bachelard, o desenvolvimento científi co não ocorre de maneira li-
near e acumulativa como preconizava a fi losofi a tradicional, mas ele se de-
senvolve por mudanças bruscas ou revoluções, a exemplo do que aconteceu 
na Física, em que a mecânica de Einstein rompe com as noções de tempo 
e espaço absolutos da mecânica newtoniana. No seu livro O Novo Espíri-
to Científi co há outros exemplos aplicados à Física, Química e Matemática 
em que o conhecimento se desenvolve de maneira análoga. Em seu livro 
Filosofi a do não, ele advoga que o pensamento novo diz não ao pensamento 
antigo. Ou seja, a nova forma de pensar difere da anterior, mas não em uma 
atitude de recusa, e sim em uma atitude de conciliação. Assim, em determi-
nados contextos, a forma antiga de pensar ainda é válida.

Para Bachelard, uma simples posição fi losófi ca não é sufi ciente para 
descrever as diferentes formas de raciocínio quando se tenta explicar um 
conceito. Sendo assim, as profundas transformações que a ciência sofreu no 
decorrer do processo evolutivo trouxeram como consequências um plura-
lismo fi losófi co. Martins (2004, p.26) observou que Bachelard “estrutura o 
progresso epistemológico da ciência, defendendo que existem certas ‘fases’ 
que se sucedem ao longo da evolução fi losófi ca de um conhecimento par-

 5 De forma bastante simplifi cada, trata-se de um “processo de ajustamento” ou uma “troca de 
informações” entre teoria e experiência ou entre o erro e a verdade, cuja função é reorganizar o 
saber.
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ticular” e que elas caminham hierarquizadas para uma coerência racional. 
Assim, para estudarmos os diferentes níveis conceituais que um conceito 
apresentou durante sua história e para investigarmos as diferentes formas 
de pensar que as pessoas, no contexto escolar, veem e representam a realida-
de à sua volta, nós utilizamos aquilo que Bachelard (1991) denominou de 
“perfi l epistemológico”. 

O perfi l epistemológico é um esboço que representa as diversas concep-
ções na obra do conhecimento. Portanto, acreditamos que a noção de perfi l 
epistemológico seja apropriada para compreendermos o processo históri-
co e descrevermos o processo de ensino, uma vez que a representação do 
perfi l é composta por zonas que estão relacionadas às perspectivas fi losó-
fi cas específi cas. Em síntese, o perfi l epistemológico se presta ao estudo da 
maturidade fi losófi ca de um único conceito ou para representar os diversos 
pensamentos na psicologia do espírito, sendo válido para examinar o estágio 
particular da cultura do indivíduo. 

A Figura 1 representa um esboço de um perfi l epistemológico genérico 
composto por cinco regiões ou zonas. No eixo das abscissas, encontram-
se dispostos as diferentes zonas do perfi l. No eixo das ordenadas, a altura 
corresponde ao status que cada zona possui referente ao conceito, ou seja, o 
quanto ela representa para uma dada fi losofi a.

empirismo
claro e

positivista

realismo
ingênuo

racionalismo 
clássico racionalismo 

completo
racionalismo 

discursivo

Figura 1: Exemplo de perfi l epistemológico para um conceito genérico.
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A altura de cada zona do perfi l corresponde à extensão na qual essa “ma-
neira de ver” está presente no pensamento do indivíduo. Quanto maior é 
uma determinada zona, mais intensa é essa característica no perfi l como um 
todo. No entanto, é preciso cuidado ao se interpretar essa forma de repre-
sentação, pois a altura de cada setor é uma aproximação qualitativa grossei-
ra (Mortimer, 2000, p.75-7).

O perfi l depende do contexto, pois é infl uenciado pelas experiências 
de cada indivíduo; e dependente também do conteúdo, pois existe uma 
representação distinta para cada conceito. O conhecimento se constitui a 
partir das relações que o sujeito estabelece com o contexto em que se in-
sere e por meio das experiências vivenciadas. Visto que existem diferentes 
formas de ser, pensar e internalizar os saberes; as formas de aquisição e a 
formação dos conceitos possuem uma individualidade peculiar para cada 
aprendiz.

Logicamente seria pretensiosa demais nossa intenção se quiséssemos 
abordar todas as categorias ou zonas do perfi l. Vamos trabalhar somente 
com as três primeiras zonas do perfi l: realismo ingênuo, empirismo e raciona-
lismo clássico, mesmo porque, como o próprio Bachelard (1991, p.47) ad-
verte: “é raro que uma noção tenha um espectro completo. Existe ciência 
em que o racionalismo quase não existe. Existem outras que o realismo está 
quase eliminado”.

• O realismo ingênuo

É sempre a primeira visão do objeto, o primeiro conhecimento. Pode ser 
entendido como o pensamento de senso comum apegado às metáforas da 
vida cotidiana. Neste estágio, a noção torna-se um conceito-obstáculo que 
bloqueia o próprio pensamento.

• O empirismo

Trata-se de um conhecimento pragmático. O conceito pode ser formu-
lado baseado em experiências simples e na manipulação do objeto em estu-
do. Além disso, ele corresponde a um emprego relacionado à objetividade 
tátil ou instrumental, que ultrapassa a realidade imediata por meio de uma 
determinação objetiva precisa, com o uso de instrumentos de medidas, mas 
ainda não consta das relações racionais.
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• O racionalismo simples

É o primeiro estágio em que a razão prevalece sobre o real. A noção re-
presenta mais um elemento primitivo de uma experiência imediata e dire-
ta, mas é fruto da razão, podendo, de acordo com o conceito, ser expresso 
algebricamente. Os conceitos passam a fazer parte de uma rede de relações 
racionais.

Metodologia do trabalho de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa qualitativa caracterizada pela modalidade de 
campo em que o pesquisador assume o papel de observador participante. Po-
demos defi ni-la como sendo uma pesquisa-ação. Tozoni-Reis (2007, p.31) 
nos ajuda a defi nir esse plano de investigação salientando que a pesquisa-ação 
“articula a produção de conhecimentos com a ação educativa”, ou seja, por 
um lado ela investiga e produz conhecimento sobre a realidade a ser estuda-
da e, por outro, realiza um processo educativo para o enfrentamento dessa 
mesma realidade. Neste sentido, existe uma articulação entre a teoria e a 
prática. Os participantes deixam de ser simplesmente “objetos de estudo” 
para se tornar pesquisadores do conhecimento sobre sua própria realidade. 
Assim, os integrantes da pesquisa “compartilham conhecimento que tra-
zem de diferentes experiências sócio-históricas com o objetivo de promo-
ver, pela ação-refl exão-ação, transformações na realidade socioambiental 
que investigam” (Tozoni-Reis, 2007, p.32).

O trabalho efetivo em sala de aula consistiu de um curso de extensão 
universitária que foi denominado Fundamentos Históricos do Eletromag-
netismo, cujo objetivo era reunir os estudantes graduandos do curso de li-
cenciatura em Física, para um grupo de estudos. O curso foi ministrado no 
decorrer do ano letivo de 2006, com uma carga-horária de 60 horas/aula 
distribuídas quinzenalmente em vinte encontros com duração de 3 horas 
cada. Foram disponibilizadas inicialmente quinze vagas, que obedeceram 
rigorosamente à ordem de interesse pela matrícula. O “rol” de alunos da 
nossa amostra era composto somente por estudantes do sexo masculino 
com idades variando de 18 a 25 anos de idade, os quais cursavam o segundo 
ou terceiro ano do curso de licenciatura em Física da Unesp de Bauru. 
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O trabalho empírico para nossas análises consistiu basicamente em três 
fases: coleta de dados, transcrição e organização dos dados e análise dos dados.

A coleta se deu por meio de três questionários: o primeiro questionário 
foi aplicado no início do curso para que pudéssemos inferir sobre algumas 
concepções relativas aos conceitos e sobre as características do perfi l epis-
temológico apresentadas pelos integrantes e, com isso, elaborar nosso cro-
nograma de trabalho; o segundo e o terceiro questionário foram aplicados 
respectivamente no fi nal de cada módulo proposto, ou seja, no fi nal de cada 
semestre, como uma forma de sintetizar o conteúdo abordado e as ideias 
veiculadas (ver Apêndice). 

O Quadro 1 esquematiza a estrutura que seguimos para a análise dos 
dados. A estrutura da análise dos dados está baseada nas etapas do tempo 
crítico da psicanálise propostas por Santos (1998, p.202-25). 

Quadro 1: Esquema da coleta e análise dos dados.

As etapas do tempo da psicanálise estão divididas em três tempos lógicos: 
conscientização, desequilibração e familiarização. O primeiro questionário, 
que constitui o tempo da conscientização, foi elaborado a fi m de que o aluno 
pudesse refl etir sobre suas preconcepções e sobre suas certezas. Em cada 
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encontro realizado, nós selecionávamos e estudávamos um texto histórico 
cujo conteúdo versava sobre a história da eletricidade, do magnetismo e do 
eletromagnetismo clássico. Esses textos eram discutidos com os alunos. Na 
medida do possível, o pesquisador executava alguns experimentos gerado-
res e desencadeadores dos processos cognitivos. As discussões realizadas 
durante o curso referem-se à etapa da desequilibração, caracterizada pela 
dialética entre o erro e a verdade; o realismo e racionalismo. Nessa etapa, as 
ideias veiculadas se confrontaram com os experimentos, e os experimentos 
forneceram subsídios para as refl exões teóricas. Finalmente, elaboramos na 
etapa da familirização dois questionários síntese, que foram aplicados no 
fi nal de cada módulo (ver Apêndice).

As etapas do tempo crítico da psicanálise

Santos (1998, p.202-25), embasando suas análises pedagógicas no re-
ferencial bachelardiano, defi niu esses tempos como uma desestruturação 
e uma reestruturação do saber, ou mais especifi camente, no tempo da psi-
canálise e no tempo da psicossíntese, respectivamente. O Quadro 26 apre-
senta uma estrutura simplifi cada desses tempos críticos subdivididos em 
três tempos lógicos. Assim a psicanálise se subdivide em: conscientização, 
desequilibração e familiarização; enquanto que a psicossíntese se subdivide 
em: abstração, dialetização e na síntese transformante. Os tempos da psica-
nálise como estratégia de ensino têm por fi nalidade conscientizar o aluno 
das suas difi culdades, dos seus obstáculos e dos seus erros. O propósito da 
etapa da psicossíntese é reorganizar o pensamento por meio de uma dialética 
entre o conhecimento a ser ensinado e o conhecimento já superado. Visto 
que o nosso estudo está centrado nas estratégias da psicanálise, em que a 
conscientização, a desequilibração e a familiarização constituem etapas da 
nossa análise de dados, achamos por bem explicitar melhor esses tempos 
lógicos.

 6 Podemos encontrar uma estrutura geral deste modelo de aprendizagem em Santos (1998, 
p.203). Esse quadro é apenas uma divisão simplifi cada dos tempos da psicanálise e da 
psicossíntese.
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Quadro 2: Estrutura geral dos tempos críticos.

O próprio termo conscientização sugere o reconhecimento de que os 
conhecimentos que o aluno possui não são sufi cientes para explicar deter-
minados fenômenos. Para isto, Santos (1998, p.212) recomendou que o 
professor propusesse atividades que encorajassem o aluno a invocar as suas 
ideias, explicitando-as ao professor e aos colegas, mas, acima de tudo, a si 
próprio. É fundamental que o aluno raciocine sobre suas concepções. Para 
isto, o professor deve disponibilizar a ele um tempo para refl exão. O educa-
dor deve explorar o signifi cado do que está sendo dito, deixando o aprendiz 
usar seu vocabulário próprio, mesmo que ele apresente termos incorretos, 
para que possa guiar o diálogo e para conscientizá-lo de suas certezas. A 
interação entre os colegas e o registro gráfi co são elementos pedagógicos 
relevantes com o intuito de facilitar o pensamento.

O tempo lógico da desequilibração consiste em uma etapa em que o alu-
no, após tomar consciência de seus obstáculos e desconfi ar de suas certezas, 
começa a se afastar de seus conhecimentos iniciais, ou seja, das suas concep-
ções alternativas. Isto se dá pelo confronto entre esses conhecimentos ele-
mentares com conhecimentos mais elaborados que advêm do professor ou 
dos colegas, em que o aluno busca as razões para a explicação de suas opi-
niões. As discussões permitem ao aluno se dar conta das divergências exis-
tentes entre as concepções e perceber que elas não são verdades absolutas. 
A infi rmação das concepções alternativas, portanto, consiste em “introduzir 
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experiências que as questionem e as contradigam, questões críticas que as 
ponham em causa, contraexemplos, anomalias históricas, evidências teóri-
cas e práticas reveladoras dos limites de seu campo de aplicação, contras-
tação experimental no sentido de falsifi cá-las, etc.” (Santos, 1998, p.215). 
Em outras palavras, a infi rmação caracteriza-se pela tomada da consciên-
cia do “não”. Segundo a autora, esse desequilíbrio levará à necessidade de 
procurar uma nova concepção. Esse confl ito cognitivo interno tenderá a ser 
resolvido pela familiarização.

As estratégias de familiarização têm como propósito a introdução de 
novas ideias. Assim, é somente com a construção de novas ideias que se 
dá a ruptura entre os conhecimentos. Neste sentido, Santos (1998, p.216) 
comenta que “se algumas experimentações podem bastar, como estraté-
gia, para infi rmar ideias prévias, geralmente, não bastam para ‘descobrir’ a 
realidade escondida. Em regra, uma ideia combate-se com outra ideia”. A 
autora aponta algumas condutas que permitiriam ao professor a implemen-
tação dessa estratégia em sala de aula, dentre as quais podemos apontar: 
proporcionar situações em que o aluno comente textos históricos, em que 
ele identifi que conclusões e suporte ou justifi que essas conclusões; situa-
ções em que o aluno sintetize várias opiniões em uma ideia, situações em 
que o recurso utilizando palavras com signifi cados múltiplos dê oportuni-
dades para a identifi cação do sentido em que estão sendo usadas etc.

Apresentação dos resultados

A etapa da familiarização pretende conhecer o perfi l epistemológico que 
está sendo apresentado pelos alunos, a fi m de que se possa compará-lo com 
o perfi l apresentado no início do curso. Essa estratégia serve de subsídio 
para que possamos avaliar se houve ou não uma alteração no perfi l epistemo-
lógico do aluno ao longo do curso proposto.

Como os dados que foram analisados por meio dos questionários: ini-
cial, módulo 1 e módulo 2 (ver Apêndice). As respostas na íntegra e as fi chas 
sínteses de análises podem ser consultadas em Souza Filho, 2009. 

A Tabela 1 e o Gráfi co 1 apresentam, em termos de porcentagens, as 
respostas dos alunos enquadradas nas diferentes zonas do perfi l epistemoló-
gico. Inicialmente, analisamos o primeiro questionário, que foi respondido 
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no primeiro dia de aula; em seguida, o questionário referente ao módulo 1 
(fi nal do primeiro semestre) e; fi nalmente, o questionário do módulo 2 (fi nal 
do curso). 

Tabela 1: Zonas do perfi l epistemológico (geral).

Quest. 1 
(%)

Quest. 
M1 (%)

Quest. 
M2 (%)

Não apresentou perfi l defi nido 15 – –
Senso comum (observação dos fenômenos) 25 5,5 5
Empirismo (por meio de experimentos) 30 42 33
Racionalismo (causas no mundo microscópico) 30 52,5 62

Podemos verifi car que, inicialmente, alguns estudantes não apresenta-
ram perfi s defi nidos (15%) em suas respostas. Após os encerramentos dos 
módulos, todos os estudantes passaram a apresentar pelos menos uma das 
zonas do perfi l. Em relação à categoria de senso comum, também tivemos 
uma queda em relação aos dado iniciais, que eram de 25% e caíram para 
5,5% no módulo 1 e 5% no módulo 2. Essas quedas demonstram que as ideias 
com status inferiores se tornaram mais evoluídas, ou seja, os integrantes do 
curso passaram a argumentar seus conhecimentos em um nível mais eleva-
do de conhecimento. No caso do empirismo, que era inicialmente de 30%, 
notamos que houve um aumento dessa porcentagem no fi nal do módulo 1 
(42%), pois nesse módulo as questões relacionadas a essa zona do perfi l esti-
veram 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 
(30%, 52,5% e 62%) é um bom indicativo, pois mostra que, de uma maneira 
geral, as discussões realizadas em sala de aula possibilitaram ao aluno ter 
uma visão de um conhecimento mais elaborado e sistematizado em relação 
aos fenômenos estudados. O Gráfi co 1 sintetiza o que acabamos de relatar.

Podemos dizer que, embora nós tenhamos comparado respostas dife-
rentes e o número de alunos participantes distintos em cada questionário, 
foi possível verifi car que o processo de dialético entre razão e experiência, 
entre o erro e verdade contribuiu para que o aluno pudesse “construir” con-
ceitos mais elaborados e vislumbrar novos conhecimentos a partir de suas 
próprias concepções.
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Gráfi co 1: Zonas do perfi l epistemológico (geral).

Considerações fi nais

Ao iniciarmos o nosso estudo, procuramos conscientizar os alunos que 
muitos dos conhecimentos que eles possuíam e trouxeram para o ambien-
te escolar não davam conta de explicar os fenômenos que eles “julgavam” 
conhecer. Trata-se da etapa denominada conscientização. O primeiro ques-
tionário mostrou que muitos alunos se defrontaram e relataram algumas 
“anomalias” em sua compreensão sobre o eletromagnetismo e sentiram ne-
cessidade de reestruturar seus conceitos.

A etapa da desestruturação consistiu no curso propriamente dito, em que 
a recorrência a História da Ciência por meio de textos históricos e experi-
mentos subsidiaram o processo dialético entre o erro e a verdade; entre a 
razão e a experiência.  

A última etapa do tempo crítico da psicanálise consistiu na familiari-
zação. Depois de conscientizarmos os alunos de suas dúvidas e certezas, e 
após a utilização de situações potencialmente desequilibradoras, elaboramos 
os questionários (módulo 1 e 2) compostos de quatro e três questões (ver 
apêndice), respectivamente, que resgatavam suas concepções anteriores e 
as confrontavam com as concepções relacionadas à evolução histórica. 
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As etapas da metodologia adotada (conscientização, desequilibração e fa-
miliarização) nos possibilitaram explorar as concepções prévias dos alunos 
visando à construção de novas concepções. O processo de aprendizagem 
por meio de um processo dialético (desequilibração) se mostrou profícuo, 
visto que o perfi l epistemológico dos alunos baseado nas concepções an-
teriores (conscientização), estava fortemente pautado pelas visões de senso 
comum e empirismo. Os questionários no fi nal dos módulos (familiariza-
ção) sugeriram uma aquisição de uma região mais desenvolvida dentro da 
hierarquia do pensamento, em um racionalismo crescente.
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Apêndice

Questão inicial

Em sua opinião, existe relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos? 
Argumente sua resposta defendendo seu ponto de vista.

Questões – Módulo 1

Existe diferença entre a eletricidade produzida por atrito e a eletricidade produ-
zida por uma pilha?

Você considera que o polo norte possui maior poder de atração que o polo sul?
Por que é possível conduzir a eletricidade e não é possível conduzir o magnetismo?
Existe relação entre eletricidade e magnetismo?

Questões – Módulo 2

O que você considera ser responsável por produzir o campo magnético ao redor do 
ímã? E ao redor de um fi o conduzindo uma corrente elétrica? O que estas coisas têm 
em comum?

Diferencie as duas situações: O experimento de Ørsted e o experimento de Faraday.
Pode existir um campo elétrico sem um campo magnético? E o último sem o 

primeiro?


