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ABSTRACT

The present work  aimed at drawing a
commom comparative table of the
characteristics of the thinking from students
of the initial grades up to the university,  as
far as it is concerned to some concepts
which are related to Chemistry. The
research has been carried out with 254
students from Elementary School, 79
students from High School, and 230
stundents from University. Some
experiments involving the concepts of
combustion, oxidation, and the changing on
the matter state have been conducted, and
the students answered the questions that
had been previously framed and that
required the explanation of the observed
phenomenon. After this study, it was noticed
a very similar picture among the different
levels of schooling concerning the existence
and the permanence  of alternative
concepts, despite the evolution of the
concepts and ideas that have been
presented on the different levels of
education.
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RESUMO

O trabalho teve como proposta a intenção
de traçar um quadro geral comparativo

entre as características do pensamento
dos alunos das séries iniciais até a

universidade, no que se refere a alguns
conceitos relacionados à Química.

Trabalhou-se com 254 alunos do Ensino
Fundamental, 79 alunos do Ensino Médio e

230 universitários. Foram realizados
experimentos envolvendo os conceitos de

combustão, oxidação e mudança de estado
da matéria e os alunos responderam as
questões previamente estruturadas que

solicitaram a explicação do fenômeno
observado. Após o estudo, observou-se um

quadro muito semelhante entre os
diferentes níveis de ensino quanto à

existência e à permanência de concepções
alternativas, apesar da evolução nos
conceitos e idéias apresentadas nos

diferentes níveis de ensino.
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento das concepções espontâneas1  dos alunos sobre o

assunto a ser estudado desempenha papel fundamental no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que podem ser vistas como um “erro positivo” ou “erro

útil”, indicativos de um verdadeiro esforço do pensamento na tentativa do conhecer.

Essas concepções podem assumir papel de desafio ao avanço das idéias dos

alunos, tendo, assim, uma característica positiva. No entanto, estas mesmas

concepções podem constituir-se como obstáculos, altamente resistentes a esse

avanço (BACHELARD, 1996).

Astolfi e Develay (1996)  e Joshua e Dupin (1993), trazendo esta discussão

especificamente para o ensino das ciências, esclarecem que não é possível livrar-

se tão facilmente das concepções prévias dos aprendizes. Essas  concepções

fazem parte de um sistema de representações construído de forma idiossincrática

apresentando coerência nas suas explicações do mundo, a despeito das

explicações e demonstrações irrefutáveis do professor. Os autores mostram que

muitos estudantes, mesmo após a finalização  de um curso universitário, lançam

mão de suas explicações baseadas no senso comum, quando necessitam

resolver problemas do cotidiano (fora do contexto de aula, do laboratório) que

envolvem reações químicas, respiração,  força ou calor.

Bachelar (1996) pontua que os professores, por terem perdido a memória

do caminho do conhecimento, dos obstáculos, das incertezas, dos momentos

de pânico intelectual ou de vazio, apresentam dificuldades para enxergar e aceitar

que seus alunos não compreendem. Esse autor enfatiza que o professor que

trabalha a partir das representações de seus alunos procura encontrar a memória

de suas próprias aprendizagens.

Também assevera como essencial a visão de que o progresso da ciência

deve ser refletido levando-se em conta os obstáculos epistemológicos  que

são considerados como causas de inércia  e até mesmo de regressão do

conhecimento científico.

O desenvolvimento do conhecimento científico pode ser interrompido

devido à presença desses obstáculos. Para ele “não há verdade primeira; só há
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erros primeiros” (BACHELARD apud SANTOS, 1991, p. 131). Bachelard valoriza

o papel do erro  como elemento motor do conhecimento ; no entanto, distingue

esse tipo de erro daquele que ocorre por distrações de pensamento ou afirmações

gratuitas.

Entender as concepções alternativas que os alunos apresentam sob essa

óptica é, sem dúvida, não as considerar como imperfeições, mas sim, como erros

positivos, erros úteis que poderão, como conhecimento primeiro, proporcionar

condições ao desenvolvimento cognitivo e à aquisição do saber racional.

Sendo assim, as concepções alternativas podem ser entendidas como

desafio a novos conhecimentos, como uma barreira a esse avanço, o que

Bachelard define como obstáculos ao saber científico.

Um dos tipos de obstáculo citado pelo autor é o obstáculo verbal que se

caracteriza como uma “falsa explicação obtida à custa de uma palavra explicativa”.

(BACHELARD, 1996, p. 27). Existem palavras que são usadas, por exemplo, no

ensino de ciências, que podem constituir-se como obstáculos ao saber, pois  revestem-

se de diferentes sentidos, dependendo do contexto no qual  estão inseridas. Podem

ser utilizadas com um determinado significado no âmbito dos contextos não científicos

e com outro, no contexto científico. A palavra diluição, por exemplo, pode ser utilizada

por uma criança para explicar a oxidação de um metal “o metal vai diluindo-se”, pois

para ela essa palavra tem o significado de “desmanchar” de “desfazer” e em um

contexto científico significa “diminuir a concentração de”. Ou ainda, a palavra

alimentação pode ser usada por alunos para explicar porque a combustão somente

ocorre na presença do ar (oxigênio). Dizem então que o “fogo se alimenta de ar” ou

que “o fogo precisa de alimento para sobreviver e esse alimento é o ar”.

Essas palavras funcionam como mitos substanciais para o inconsciente

científico, levando os alunos a associarem atributos substanciais alimentares à

combustão. Isto ocorre porque na linguagem do dia-a-dia é comum dizer, por

exemplo, que os aparelhos elétricos são “alimentados pela eletricidade”, que “o

oxigênio alimenta as combustões”. Isso demonstra que esses obstáculos verbais

se relacionam com “o uso desajustado de imagens, analogias e metáforas quando,

na prática pedagógica, tendem a reforçar e/ou a fazer regredir concepções

alternativas radicadas no imaginário infantil” (SANTOS, 1991, p.141, grifos do autor).
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O  obstáculo animista, descrito por Piaget (1961) em seu livro “La

representación del mundo en el niño” de 1933, indica que  a criança  tende a conferir

“vontades” e propriedades muitas vezes antropomórficas a objetos inanimados. Tende

a animar, atribuir vida a esses objetos. Segundo Santos (1991) para Bachelard (1996),

esse obstáculo constitui uma grande dificuldade à apropriação dos conceitos

científicos. Quando a criança diz que “o fogo se alimenta de ar” ou quando  diz “o fogo

apaga porque não tem mais ar dentro do copo e o fogo precisa de ar para viver” está

conferindo ao fogo atributos que são específicos aos seres vivos.

Numa situação de ensino e aprendizagem temos, de um lado, o aluno

com suas concepções sobre o mundo natural e social em que vive, que se

configura como marco referencial com o qual chega à sala de aula e interpreta

as explicações do professor ou qualquer outra atividade didática e, de outro, o

professor, que tem, supostamente como proposta de matéria de aprendizagem,

a ciência do ponto de vista do cientista, ou seja, interpretando os fenômenos e

usando a linguagem de acordo com o consenso da comunidade científica.

Para que a aprendizagem ocorra, há a necessidade de, inicialmente,

chamar à consciência as concepções alternativas a fim de iniciar uma

desorganização estrutural criando assim uma oportunidade de o aluno criticar o

próprio conhecimento. Todavia é preciso ter presente que as concepções

alternativas dos alunos podem se modificar ou coexistir com conceitos científicos

porém, não desaparecem totalmente, deixando aderências no percurso da

construção do conhecimento pelo aluno.

Para que ocorra uma substituição de uma idéia por outra, é necessário que

ocorra a troca conceitual e, portanto, devem ser oferecidas condições no processo

de ensino para que os alunos possam demonstrar interesse e abertura às mudanças.

Para se planejar o ensino de maneira a promover a troca conceitual

desejada, é necessário saber que elementos influenciam tal mudança.

Nesse sentido, o estudo proposto teve a intenção de buscar um quadro

geral comparativo entre as características do pensamento dos alunos de séries

iniciais e as características dos alunos do ensino médio e universitários do primeiro

e segundo anos  de cursos de graduação nas áreas da saúde e exatas  para se
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poder refletir sobre as mudanças ocorridas ou não, no pensamento destes alunos,

ao longo do ensino formal e os possíveis obstáculos que não puderam ser

vencidos, objetivando refletir sobre os prováveis pontos deficientes  do ensino da

química, enquanto ciência auxiliar na explicação e compreensão de fenômenos

relacionados ao mundo em que vivemos.

2 METODOLOGIA

A preocupação em  averiguar os conceitos espontâneos de que os alunos

são portadores (mediante análise das explicações que eles dão ou elaboram

frente a situações que envolvam conhecimentos que fazem parte do programa

formalmente previsto) norteou o encaminhamento metodológico pensado para a

investigação. Os dados foram coletados em escolas e universidades públicas e

particulares, de Campo Grande-MS, dentre alunos da terceira a sétima séries do

ensino fundamental, em três escolas públicas e duas particulares, alunos do

ensino médio, de quatro escolas, sendo três públicas e uma particular e alunos

do primeiro e terceiro semestres de cursos superiores nas áres da saúde e exatas

de quatro universidades, três privadas e uma pública. Dentre as  escolas públicas,

duas  localizam-se na região central e as demais em regiões periféricas e as

escolas particulares,  na região central.

Esta escolha foi intencional para que o estudo incluísse realidades

diferentes no que se refere ao nível socioeconômico da clientela e a métodos de

ensino, uma vez que se tem dados indicadores de que os alunos que estudam

nas escolas situadas na região central apresentam nível socioeconômico mais

elevado em relação às demais, e que duas das escolas públicas e uma particular

utilizam uma metodologia de ensino referida como construtivista pela direção e

pelo quadro de professores.

A decisão de se trabalhar, também, com três escolas particulares foi

tomada com o objetivo de se obter possíveis informações complementares sem,

contudo, ser esta a principal meta deste estudo.

A opção por se trabalhar com universidades privadas e públicas deveu-se

ao fato de se buscar abranger o maior número possível  de instituições.
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Os dados foram coletados   no período de 1996 a 2001, por meio de:

a) realização de atividades  de laboratório2  com crianças da  quarta a

sétima séries do  ensino fundamental  e com alunos do ensino médio

com gravação em VHS ( Video Home system);

b) realização de atividades de laboratório com alunos de primeiro e

terceiro semestres dos cursos de Engenharia da Computação e

Farmácia com aplicação de roteiro  com questões estruturadas.

Trabalhou-se com 254 alunos do ensino fundamental (um número

representativo dos alunos investigados - 32% já havia estudado formalmente os

conteúdos),  79 alunos do ensino médio sendo, 49 das escolas públicas e vinte

de uma das escolas particulares, em grupos de sete alunos,  e 230  alunos de

universidades.

Os alunos do ensino fundamental e ensino médio realizaram atividades

de laboratório que reproduziam fenômenos observados no cotidiano. Esses

fenômenos envolviam conteúdos de Química, já estudados formalmente e

relacionados com assuntos de Ciências do ensino fundamental . Após a realização

das atividades, os alunos eram incentivados, num primeiro momento, a explicá-

los e, num segundo momento, a simularem o papel de professoras numa situação

em que estivessem explicando os fenômenos a colegas.

Os universitários realizaram os mesmos experimentos e responderam

questões previamente estruturadas que solicitavam a explicação do fenômeno

observado e as causas do mesmo. A gravação em VHS das atividades de

laboratório possibilitou uma avaliação imediata dos resultados obtidos e também

das falhas e dos acertos, no que se refere à condução dessas atividades. Isto foi

de grande valia pois, assim, foi possível  sanar falhas detectadas, à medida que

as entrevistas iam acontecendo.

As atividades foram planejadas de acordo com as séries, levando-se em

conta o número de alunos, o local de trabalho, o material disponível e o tempo

para a realização.

Os assuntos escolhidos foram: (1) combustão de uma vela em recipiente

fechado; (2) oxidação de metais; (3) atração entre uma caneta, após fricção, e
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pedaços de papel e (4) mudança de estado físico da água.  Esses conteúdos

foram selecionados por integrarem o programa de Ciências para as séries iniciais

de acordo com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Estadual de Educação e

por estarem diretamente relacionados com a área  de Química.

A forma de condução das atividades na apresentação dos objetivos e no

encaminhamento das experiências foi mantida ao longo de todo o trabalho:

realizavam-se todas as experiências selecionadas com o primeiro grupo para,

em seguida, iniciar o mesmo trabalho com o segundo e assim sucessivamente.

Ao final de cada bloco de atividades, analisavam-se as fitas gravadas,

para realizar as anotações necessárias e avaliar se o encaminhamento dado

estava adequado aos objetivos pretendidos ou se poderia ser melhorado.

Com os alunos do ensino médio e universitários,  foram realizadas as

mesmas atividades desenvolvidas com as crianças, com a intenção de se verificar

até que ponto as interpretações e explicações para os fenômenos observados

apresentavam sólida fundamentação no conhecimento científico.

As atividades foram realizadas na própria sala de aula e em laboratórios.

A forma de condução das atividades foi semelhante em todas as escolas.

Iniciava-se expondo os objetivos do trabalho, tentando deixar os alunos bem à vontade.

Em seguida, os alunos realizavam e/ou observavam as  experiências e

eram incentivados a explicar o fenômeno ocorrido.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação às concepções que alunos do ensino fundamental

apresentam sobre os fenômenos estudados, observou-se que as crianças,  no

experimento sobre a combustão da vela, compreendem o fenômeno a partir de

noções espontâneas construídas a partir de suas experiências cotidianas e

explicam  que  a vela se mantém acesa   “(...) porque ela é inflamável” ; “(...)

porque o material da vela queima”; “(...) porque ela é formada de uma substância

especial para queimar”. Colocados os copos sobre as velas, após alguns segundos

elas apagaram “(...) porque ficou abafado” ; “(...) porque ficou sem ar”; “(...) porque

o fogo se alimenta de ar e o ar acabou”; “(...) porque o oxigênio3  acabou” ; (...)
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porque ela precisa de ar para se manter acesa”;  “(...) porque formou vapor e o

vapor é úmido e apagou o fogo”. Uma das velas apagou primeiro    “(...) porque no

copo menor tem menos ar”;  “(...) apagou primeiro a vela do copo menor porque

nele tinha menos oxigênio” (cinco alunos - os mesmos que utilizaram o termo

oxigênio na resposta da segunda pergunta),  “(...) porque tem menos espaço”;

“Quando o ar acaba, a vela apaga  porque tem que ter ar para o fogo acender; ele

precisa de oxigênio para viver”; “(...) porque a chama tem que ter ar para se

manter acesa”; “(...) o ar acaba porque a chama queimou todo o ar”.

As respostas indicam que essas crianças compreendem a combustão como

algo que ocorre por causa da “capacidade especial” que alguns materiais possuem

(atributo individual dos materiais e não possíveis interações entre eles e outras

substâncias). Atribuem função antropomórfica ao fogo na combustão entendendo

que “(...) o fogo se alimenta de ar” ou ainda, atribuem ao ar, função contrária à função

de “alimentação da combustão”, ou seja, função de estagnação: o ar abafa o fogo.

A noção da natureza elétrica da matéria  foi pesquisada utilizando-se  o

experimento que induz a concentração de cargas elétricas na superfície de um

objeto através da fricção deste com outro.  As idéias dos alunos  podem ser

exemplificadas nos diálogos:

Diálogo 1 - aluno da terceira série

P- Por que ocorreu atração entre o pente e os pedaços de papel?

Aluno- 
 
“Porque o cabelo da gente tem energia e a energia dele passa para

o pente”.

P- Então o cabelo tendo energia vai atrair os pedaços de papel também.

Aluno- “Não. Só se esfregar o papel nele”.

P- Por que somente se esfregar o papel nele?

Aluno- “Ah! Porque senão a energia não consegue passar. Precisa de

uma força pra tirar ela”.

Diálogo 2 - aluna da terceira série

P- Por que ocorreu atração entre o pente e os pedaços de papel?

Aluna- “Porque tem um ímã”.
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P- Onde tem um ímã?

Aluna- “No pente. Você colocou um aí dentro”.

P- Então vamos mudar. Pega sua caneta e faça a experiência com ela.

Aluna- “Ah! Agora eu não sei. A caneta também tá puxando o papel. Acho

então que é porque tem energia”.

P- O que é energia?

Aluna- “É uma força que atrai”.

P- Como você imagina que é a energia.

Aluna- “É tipo um raio”.

P- E por que a energia atrai?

Aluna- “Ah! Sei lá.  Porque ela é forte. Você nunca tomou um choque?

Então, é aquilo”.

Diálogo 3 - aluno da quarta série

P- Por que ocorreu atração entre o pente e os pedaços de papel?

Aluna- “Por causa do atrito”.

P- Como assim? O atrito provoca a atração? Por quê?

Aluna- “Porque esquenta o pente e o calor atrai o papel”.

P-Então faça novamente sem atritar muito. Veja se esquenta.

Aluna- “Não esquentou muito, mas então deve ser por causa da energia”.

P- Que energia?

Aluna- “Ah! Energia que aparece quando você esfrega o pente”.

P- Por que ela só aparece quando se  esfrega o pente?

Aluna- “Ah! Porque aí você cria energia”.

Diálogo 4 - aluno da quarta série

P- Por que ocorreu atração entre o pente e os pedaços de papel?

Aluno- “Por que o pente ficou com eletricidade e puxou o papel”.
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P- O que é eletricidade?

Aluno- “É uma energia”.

P- E o que é energia?

Aluno- “Alguma coisa muito forte”.

P- Como você imagina que é a energia?

Aluno- “É uma coisa transparente, não! É amarela, igual faísca”.

Diálogo 5 - aluno da quarta série

P- Por que ocorreu atração entre o pente e os pedaços de papel?

Aluno- “Por causa da eletricidade”.

P- E o que é eletricidade?

Aluno- “É uma coisa gerada da água. Então, quando a gente toma banho,

a eletricidade passa da água para o cabelo por isso que o cabelo tem eletricidade”.

As respostas  indicam que as crianças relacionam a eletricidade com uma

força que é capaz de atrair os corpos  e tomam esse conceito como sinônimo de

energia. Percebeu-se que as crianças concebem os materiais (a matéria) como

algo maciço. Não possuem noção de que nos materiais possam existir partes

menores e que estas poderiam estar relacionadas com a eletricidade gerada pelo

atrito. A resposta que relaciona a eletricidade com “alguma coisa que vem da água...”

indica que o aluno já estudou formalmente a geração da eletricidade (aluno da 4ª

série) mas não tem noção do que seja essa eletricidade. Possui, na verdade, uma

concepção incorreta de que a eletricidade, “por ser gerada pela água” está presente

nela. Isto  indica que o assunto eletricidade foi estudado na escola porém, o aluno

não entendeu o que é eletricidade e acabou formulando uma concepção incorreta

sobre o assunto. Em outras palavras, não são apenas os conceitos espontâneos

que trazem equívocos. A escola - o ensino formal- também pode colaborar!

Sobre a oxidação dos metais, os alunos  relataram:  “(...) a ferrugem

aparece porque a água dissolve o metal”; “(...)  quando o metal fica velho e se

mistura com a água”; “(...) o metal vai se deformando e perdendo suas partículas”

(não soube explicar o que quis dizer com partículas, disse apenas que o metal
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vai se despedaçando); “(...) porque quando o metal fica na água ele apodrece” ;

“porque os metais não podem ficar na água que eles enferrujam”; “(...)a ferrugem

é uma sujeira que sai do metal”; “(...) a ferrugem é o metal quando fica velho”.

Entendem a oxidação do metal como um processo de envelhecimento ou

desgaste provocados pela água. Associam este fenômeno, como no caso da

combustão, a capacidades especiais que alguns materiais possuem e não a

possíveis interações entre eles e outras substâncias.

Com relação à mudança de fase da água, os  alunos apresentam a

concepção de que o vapor não é mais água, é uma fumaça ou um gás. Não possuem

o entendimento de que não ocorre  alteração  da substância na mudança de estado

físico. Dois alunos (da 7ª série que já estudaram as transformações físicas)

disseram que o vapor é formado por oxigênio e hidrogênio que se desprende da

água que é formada por oxigênio e hidrogênio e com o calor eles se separam e

sobem para a atmosfera como gases , neste exemplo pode-se ver como a escola

pode também ajudar a formação de concepções incorretas. As crianças  definiram

vapor como sendo uma fumaça (51,68%),  ar quente (31,5%) ou  um gás (16,82%).

Exemplos de diálogos:

Diálogo 1- aluna da terceira série

P- Então, o que é vapor?

Aluna- “É uma fumaça”.

P- Quando colocamos este vidro sobre o copo com água em ebulição o

que aconteceu?

Aluna- “O vapor sobe, não encontra saída então volta a se misturar na

água”.

P- E o gelo? O que é?

Aluna- “Ah! É uma água que virou um sólido”.

P- Então o gelo é água?

Aluna- “Não. O gelo é uma outra substância”.

P- Que substância?

Aluna- “Uma substância bem dura”.
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Diálogo 2 - aluno da sétima série

P- E o que é vapor?

Aluno- “É uma substância formada por oxigênio e hidrogênio que se

desprendem da água que é formada por oxigênio e hidrogênio e com o calor se

separam e sobem para a atmosfera como gases”.

P- E o gelo?

Aluno- “É a água congelada”.

P- Então o gelo é água?

Aluno- “Não. A água é um líquido e o gelo é um sólido”.

P- O que aconteceu quando o gelo foi aquecido?

Aluno- “Aí ele virou água”.

Diálogo 3 - aluno da quarta série

P- Como você explica as gotas de água que apareceram no vidro que

usamos para tampar o copo onde a água foi aquecida?

Aluno- “O vapor carrega a água para cima”.

P- E para onde vai o vapor?

Aluno- “Volta para a água”.

Diálogo 4 - aluno da sexta série

P- O que é vapor?

Aluno- “O vapor é apenas hidrogênio, aí quando ele sobe ele encontra o

oxigênio da atmosfera e forma a água que cai como chuva”.

Diálogo 5 - aluna da quinta série

P- E o que você acha que é vapor?

Aluna- “O vapor é formado por gotinhas de água”.

P- Então o vapor é formado de água?

Aluna- “Não de água. De gotinhas bem pequenas de água”.
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Quando se perguntou do que é formada a água pura, as respostas foram:

uma fórmula química (alunos da 4ª série); formada de hidrogênio e oxigênio; um

líquido; de muitas coisas como cloro, flúor, bactérias. Associam a pureza da

água com a potabilidade ou como isenta de impurezas visíveis. Os alunos que se

referiram à fórmula química não conseguiram definir o que seria essa fórmula,

foram capazes de representá-la como H2O, mas não conseguiram demonstrar

entendimento sobre a representação. Os alunos que disseram ser a água formada

por oxigênio e hidrogênio justificaram a resposta  dizendo que o oxigênio era o

“O” e o hidrogênio era o “H” e a água era H2 O e que já haviam estudado isso em

Ciências.

Os resultados obtidos nesse levantamento de algumas características

do pensamento das crianças apontam semelhanças com os dados disponíveis

nos inúmeros trabalhos publicados nesta área de estudo.

As concepções de crianças sobre a combustão já foram evidenciadas

por vários pesquisadores como Schollum e Happs (1982); Meheut, Saltiel e

Tiberghien (1985) (apud SANTOS, 1991, p.98). Estes estudos indicam que a

combustão é percebida  como fenômeno que ocorre devido às propriedades

intrínsecas ao objeto. Consideram que um material arde, ou não, somente devido

as suas propriedades e não em razão de interação com o oxigênio.

Com relação às mudanças de estado físico, os alunos têm maior tendência

a explicar essas mudanças por ganho do que por perda de energia (OSBORNE

e CASGROVE, 1983; DRIVER apud SANTOS, 1991, p. 98).

Sobre a energia, Solomon citado por Santos (1991, p. 98) considera que

os alunos tendem a confundir a energia com os materiais usados como recursos

energéticos onde ela se manifesta.

Quando a criança explica o fenômeno da combustão em recipiente fechado

ela diz, por exemplo, que o ar é úmido e abafa o fogo. Nessa explicação fica

evidente a utilização da experiência que a criança possui de que  a umidade pode

fazer com que o fogo se apague e de que quando se “abafa” o fogo ele apaga.

Essa criança, portanto, é capaz, então, de prever o fenômeno, no entanto, não é

capaz de explicá-lo corretamente.
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Para Bachelard, essas explicações incorretas são oriundas das experiências

primeiras das crianças e podem se constituir em obstáculos epistemológicos ao

conhecimento científico. Considera, também, que essas concepções espontâneas

podem ser vistas como um “erro positivo” indicativos de um verdadeiro esforço do

pensamento na tentativa do conhecer (SANTOS, 1991).

A questão que se coloca a partir dos resultados obtidos é, se assuntos

como eletricidade, combustão, mudança de fase, digestão etc. fazem parte dos

currículos das séries iniciais, então, como desenvolvê-los com crianças, sem

que estas tenham algumas noções preliminares sobre a  constituição da matéria

- noção de que os materiais são formados por partes menores, noção de espaços

vazios entre essas pequenas partes que são chamadas de átomos , noção de

mistura, de substância pura?

Não se está aqui  postulando  o estudo do átomo propriamente dito ou da

constituição da matéria em profundidade mas sim,  defendendo a idéia de que não

se pode pensar em iniciar o aluno no estudo  da ciência sem que lhe sejam

colocadas as  noções  elementares , sem que ele seja orientado a refletir sobre o

universo em termos do que o compõe. Por que o universo se comporta de tal

forma e não de outra? O que faz com que ocorram transformações neste universo?

Acreditamos ser importante, nesta fase de estudos, acostumar as crianças

a pensar que todas as coisas do mundo em que ela vive são formadas de porções

menores (denominadas de átomos) e que são de muitos tipos; por isso que temos

uma diversidade de substâncias diferentes fazendo parte de tudo que nos rodeia.

Entendemos que isso pode ser caracterizado como noção de microestrutura

da matéria .

Isto pode até parecer uma discussão elementar, no entanto,  em

decorrência de nossa experiência como professora de Ciências, Química e Física

no primeiro, segundo e terceiro graus, avaliamos que uma das grandes

dificuldades  apresentadas pelos alunos, quando estudam Química e Física, é a

de pensar na matéria em termos de sua microestrutura. Não estamos nos

referindo apenas ao grau de abstração que este tema exige, mas sim, à dificuldade

de  percepção  de que, para se entender as propriedades, as transformações,

os fenômenos e tudo mais que ocorre em termos de alterações do universo, há
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a necessidade de uma reflexão sob a ótica da microestrutura da matéria. Temos

tido a confirmação, durante estes anos de experiência no ensino de Química e

Física, de que isto se constitui num obstáculo a aprendizagens significativas

destas ciências.

Os resultados obtidos, no trabalho realizado com os alunos do ensino médio,

evidenciam que esses estudantes, mesmo tendo estudado Química formalmente

por, no mínimo, dois anos (oitava série do ensino fundamental e primeiro ano do

ensino médio), além dos estudos iniciais de Ciências, ao longo do ensino fundamental,

persistem nas  concepções espontâneas sobre os assuntos pesquisados.

Com relação às características do pensamento das crianças e dos alunos

do ensino médio podem-se destacar:  (i) Atribuição de função antropomórfica e

animista a objetos e seres inanimados; (ii) Noção de que a matéria é contínua,

maciça e não formada por porções menores; (iii) Recorrem a capacidades

especiais e particulares para explicar as transformações dos materiais;  (iv)Não

compreendem as transformações como decorrentes de combinações entre a(s)

substância(s) com a(s) qual(ais) os materiais entram em contato; (v)Não

possuem noção de que o universo se encontra em constantes mudanças.

Com relação ao trabalho realizado com os alunos do terceiro grau, verificou-

se, no que diz respeito ao experimento que demonstrou a combustão da vela em

presença de quantidades diferentes de gás oxigênio, que 90% dos alunos pesquisados

associou a menor quantidade de oxigênio ao fato de a vela apagar-se primeiro; 25%

associou o oxigênio ao combustível da combustão; 20% utilizou a palavra ar como

sinônimo de gás oxigênio; 33% associou a combustão à queima do oxigênio.

Dos alunos pesquisados, 20% utilizaram palavras que demonstraram

concepção animista sobre o fenômeno:

- “O fogo consome o oxigênio”

- “A chama consome o oxigênio”

- “Para o fogo permanecer aceso deve ‘queimar’ o ar que está ali dentro

do copo e, o primeiro copo sendo menor, apaga o fogo primeiro. O fogo só se

mantém aceso na presença do oxigênio”.

- A tampa de vidro abafa a chama”.
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Do total dos alunos pesquisados, apenas dois alunos lançaram mão da

representação da equação química para explicar o fenômeno. 70% dos alunos

explicaram de forma diferente quando responderam questões que solicitavam

explicação do fenômeno para o professor e para o colega. Os dois alunos que

utilizaram a representação da equação química o fizeram apenas quando

responderam a questão para o professor. No caso da questão referente à

explicação para o colega recorreram a termos animistas como “ (...) para que

ocorra a queima é preciso que o oxigênio esteja presente”  “(...) quando colocamos

o copo, estamos evitando que o oxigênio passe  do meio para a vela”  “ (...) o ar

é o alimento da queima”  “(...) a chama é alimentada pelo ar”  “ (...) o vidro abafa

a chama da vela”   “(...) como a fumaça não tem para onde ir ela apaga a vela”

“(...) porque é menor a quantidade de ar no copo menor fazendo com que o ar

fique úmido ou abafado primeiro”  “(...) a vela fica sem ar em pouco  tempo”  “(...)

porque o oxigênio existente no interior do recipiente foi queimado pelo fogo”.

Algumas respostas demonstram que o ensino formal pode reforçar a construção

de conceitos errados: “Porque ao tampar o copo, o recipiente fica sem oxigênio e o

composto químico liberado pela chama da vela toma conta do ambiente fazendo com

que a chama se apague” ;  “ A substância liberada pela vela preenche o espaço existente

e apaga a chama”; “Porque há menos espaço para a oxigenação do ar”.

Com relação ao experimento sobre a eletrização de um bastão de vidro pôde-

se verificar que: 60% explicam o fenômeno através da formação de cargas no bastão;

70% dos alunos associam à eletrização ao atrito; 30% associam a criação de um

campo elétrico pelo atrito; 20% associam o fenômeno à troca de energia entre o

bastão e o papel; 60% dos alunos utilizaram, para suas explicações, concepções

animistas:

“O papel arrancou elétrons do bastão”; “O canudo perde elétrons para o

papel”;“ o bastão tornou-se eletrizado. Assim, essa eletrização puxou para si

objetos leves e sem carga, como os pedacinhos de papel”.

Verificou-se, também, que o ensino formal pode reforçar erros conceituais:

“Diria que todos os corpos são carregados com elétrons positivos e  negativos  e

que os opostos se atraem como um imã” “ o canudo funciona como um imã e, ao

se aproximar dos papéis, os transforma em outros imãs, com pólos opostos, por
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isso eles se atraem” “Ocorre uma troca de energia entre o bastão e o papel” “Ao

esfregarmos o canudo no pano ou cabelo os elétrons dos átomos se movem e

procuram se estabilizar procurando o papel que está neutro”.

60% dos alunos apresentaram respostas  semelhantes ao explicar o

fenômeno  ao professor ou ao colega; 40% explicaram de forma diferente,

evidenciando, para as respostas aos colegas predominância das concepções

espontâneas e, para o professor, tentativas de explicação utilizando-se termos

científicos.

Com relação ao experimento sobre a vaporização da água pode-se verificar

que: 60% associam o aparecimento das gotículas na tampa do recipiente à

condensação do vapor de água ao encontrar temperatura menor; 33% dos alunos

explicaram o fenômeno recorrendo aos processos (na ordem) ebulição,

vaporização e condensação.

Do total de alunos  pesquisados apenas um aluno, ao explicar o fenômeno,

associou a vaporização e a condensação ao aumento e diminuição da energia

cinética das moléculas. Dois alunos se referiram às forças intermoleculares

existentes entre as moléculas.

Pôde-se verificar, como nos casos anteriores que, apesar de os alunos

terem passado pelo ensino formal, incorreram em  erros conceituais: 25% dos

alunos associaram a formação de gotículas no vidro de relógio à presença de

uma “barreira” à passagem das moléculas de água e essa “barreira” fez com

que essas moléculas voltassem para o estado líquido; “A água ferveu e seu vapor

se transformou em água novamente”; “A água se aquece e evapora, quando as

moléculas entram em contato com o vidro elas formam água novamente” “A

água  evapora e se mistura com o ar. A partir do momento que encontra um

obstáculo, a água volta ao seu estado normal”. “As partículas da água se

depositam no recipiente” “..as gotículas de água se fixam no vidro” .

Dentre os alunos, 55% dos alunos apresentaram, em suas respostas,

concepções animistas: “(...) ao se tampar o recipiente o mesmo se embaça devido

à falta de oxigênio”; “Ao tampar o recipiente o vapor não tem por onde sair e

embaça todo o recipiente”. 55% dos alunos explicaram de forma diferente quando

se dirigem  ao professor ou ao colega; 45%  explicaram  de forma semelhante.
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Podemos observar um quadro muito semelhante entre os diferentes níveis

de ensino quanto à existência e à permanência das concepções alternativas. Os

alunos utilizaram, na sua maioria, concepções alternativas ao explicar os

fenômenos estudados, apesar de terem vencido as etapas do ensino formal, o

que pode estar evidenciando que a aprendizagem desses alunos não foi

significativa e , sim, mecânica ou receptiva, no sentido de ter sido apenas uma

armazenagem arbitrária de informações que não são utilizadas para a

compreensão e explicação de fatos da sua vida.

É importante, portanto, que os professores, desde o ensino fundamental,

propiciem oportunidades ou atividades que estimulem a resolução de problemas

com base na reutilização da aprendizagem adquirida, observando se os alunos

realmente  assimilaram os novos conhecimentos ou se apenas são capazes de

reproduzi-los.

A criança é iniciada no estudo da ciência nas séries iniciais, e muitos

assuntos abordados nesta fase têm relação direta com a Química e a Física.

Então, se esta criança realizar estes estudos com ênfase na memorização apenas

e não na reflexão, buscando o entendimento, ela, muito provavelmente, só

alcançará a compreensão  mais tarde, através de mudanças conceituais, se

tiver oportunidade para tal, vencendo os obstáculos que se colocam à sua

aprendizagem que talvez tenham, até então, sido reforçados pelo ensino formal.

A importância de se começar, no estudo de Ciências em particular, a formação

de conceitos científicos reside no fato de potencializar a aprendizagem da criança

neste nível. Não se pretende dizer, com isso, que as crianças devam ser minicientistas,

mas sim, por exemplo, que, ao invés de memorizarem que a água é formada por

Hidrogênio e Oxigênio e não serem capazes de dizer o que isso significa, elas possam

ser introduzidas  no mundo do conhecimento científico de forma coerente, sem

atropelos e serem capazes de iniciar  a formação de seus conceitos científicos

entendendo, por exemplo, que a água é uma substância formada por partes menores

da matéria (os átomos) que se unem para formar as moléculas que por sua vez se

unem para formar a água como nós a vemos e que esses átomos (no caso da água)

são de dois tipos denominados Oxigênio e Hidrogênio.
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Por que  ter receio de falar sobre átomos ou moléculas para as crianças?

Por que não representá-los, neste nível de ensino, através de modelos? Modelos

das menores partes da matéria, modelos das moléculas, modelos da estrutura

de uma substância líquida, modelo da estrutura de uma substância sólida e modelo

de uma substância gasosa.4

Vale aqui ressaltar que é importante, no uso de modelos, o professor tomar

o cuidado de já iniciar a discussão de que o modelo deve ser entendido como

uma forma de representar a idéia e que  não pode ser considerado como, de fato,

a figura de um átomo, por exemplo, e, ainda, que  poderá ser representado em

outra ocasião e por outra pessoa de uma forma diferente. A utilização do modelo,

neste caso,  estaria associada à formação da noção  de que a matéria é

constituída de porções menores e de que há espaços vazios entre elas  e

não de como é realmente o átomo.

Se a criança conseguir adquirir a noção  de descontinuidade da matéria,

noção  de átomo, de molécula, de estrutura de um sólido, um líquido e um gás e

entender suas representações (ou seja a linguagem da Química) e de que as

substâncias podem sofrer mudanças, provavelmente suas dificuldades no estudo

da Química serão menores.

Não  pretendemos que essas reflexões dêem a impressão de que se está

aqui defendendo o ensino, nas séries inicias, dos modelos atômicos e suas

derivações, até porque seria uma inconseqüência, mas  sim, uma vez que estes

alunos são iniciados ao estudo do mundo em que vivem, que seja introduzida,

primeiramente, a noção de como ele é constituído, e de que sofre

transformações.

Vygotsky et al. (1977) ressaltam que a criança, através de interação social

com o meio em vive, constrói conceitos cotidianos ou espontâneos e que, apesar

desses conceitos e os conceitos científicos apresentarem grandes diferenças, estão

intimamente relacionados e são mutuamente influenciados. Os dois tipos

desenvolvem-se em direções contrárias, porém, acabam se encontrando.

Estabelece que os conceitos espontâneos originam-se por meio de confronto com

uma situação concreta e o científico através de atitude “mediada” em relação ao

objeto e que o primeiro cria as estruturas necessárias para a evolução de aspectos
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elementares de um conceito, e o segundo, por sua vez, fornece estruturas

necessárias para o desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos.

Esse pesquisador ainda enfatiza que a instrução só é boa quando vai adiante

do desenvolvimento, quando desperta e traz à vida aquelas funções que estão em

processo de maturação ou na zona de desenvolvimento proximal. Ainda nessa

perspectiva, o aprendizado promove dois níveis de desenvolvimento sendo um

real, caracterizado por conhecimentos já adquiridos ou conquistados e um outro

nível, o de desenvolvimento potencial que se refere àquilo que a criança é capaz de

realizar com a ajuda de adultos ou de outras crianças. No dizer de Vygotsky “o

único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento” (1977, p.46).

Percebe-se,  no ensino médio e no terceiro grau , que a grande maioria

dos estudantes , ainda apresenta concepções espontâneas, quando se referem

aos fenômenos ligados à Química e à Física. Possuem grande dificuldade em

representar  as diferenças estruturais entre sólidos, líquidos e gases e ,

principalmente, valer-se de conhecimentos sobre a microestrutura da matéria

para interpretar as situações apresentadas e resolver os problemas propostos.

Isso pôde ser constatado em experiência com o ensino de Química e Física

neste nível de ensino, e em conversas informais sobre essas dificuldades com

os alunos, que confessam não estar “acostumados” a pensar na constituição do

universo e nos fenômenos que nele ocorrem  sob a perspectiva da microestrutura;

têm dificuldades para  conceber a matéria “de dentro para fora”.

Lee et al. (1993), em um estudo sobre mudança de concepções em alunos

da escola média acerca da matéria e das moléculas, assinalam a importância do

entendimento da estrutura das moléculas e da matéria para que o aluno tenha

uma boa compreensão dos fenômenos naturais bem como, tenha condições de

explicar os aspectos observáveis desses fenômenos.

Outras pesquisas também têm procurado identificar as concepções que

estudantes possuem sobre esses temas (RENSTROM; ANDERSON; MARTON,

1990) e constatam  que os estudantes têm grandes dificuldades de explicar a

natureza das substâncias e as transformações destas. Além disso, apresentam

grande dificuldade em entender as propriedades básicas das moléculas e em

explicar as mudanças de estado em termos moleculares.
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Atividades como trabalhos de laboratório, leituras comentadas relativas à

produção da ciência, relatos de situações problemáticas que estiveram na origem da

construção do conhecimento científico etc. são citadas como estratégias que tendem

a superar a metodologia do senso comum e a proporcionar uma aproximação a uma

metodologia mais racional, a uma metodologia científica (SANTOS, 1991, p. 226).

É importante que o aluno tenha a possibilidade de voltar às novas idéias

por comparação com os conceitos anteriores, reconstruindo o conhecimento

anterior, o conhecimento adquirido pela aprendizagem escolar e os processos

pelos quais passou até o momento, tomando consciência das mudanças

ocorridas. Finalmente, através do diálogo entre o obstáculo e a sua negação,

fazer emergir “articulações que, num movimento indutivo, originarão uma

reorganização do saber” (SANTOS, 1991, p. 223).

Não basta que o professor tome conhecimento de como ou quais

estratégias de ensino podem auxiliar a promoção de um ensino capaz de provocar

mudança conceitual no aluno. É necessário que esse professor, como sublinha

Bachelard, proceda também à psicanálise do seu conhecimento e tenha presente

que esse não é um caminho tranqüilo e fácil de se percorrer.

Entendemos que é fundamental a busca de  informações que propiciem

uma reflexão sobre como poderia ser o ensino de Ciências , de Química  e Física,

para que se possa, de forma eficiente, contribuir para uma aprendizagem

significativa e cientificamente correta desses conteúdos.

NOTAS

1 Concepções espontâneas são  aqui entendidas como “Concepção  porque nos referimos a
representações pessoais de raiz afetiva, mais ou menos espontânea, mais ou menos dependentes
do contexto, mais ou menos solidárias de uma estrutura e que são compartilhadas por grupos
de alunos; Alternativas , para reforçar a idéia   de que tais concepções não têm estatuto de
conceitos científicos, que diferem significadamente destes, quer a nível de produto quer de
processo de construção que funcionam, para o aluno, como alternativa aos conceitos científicos
correspondentes” (SANTOS, 1991).

2 O termo atividades de laboratório é usado no texto para designar tanto  experimentos realizados
pelos alunos, quanto aqueles em que os alunos apenas observam.
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3 Os alunos que utilizaram o termo oxigênio já haviam estudado a combustão no ensino formal (4ª
série) e quando se perguntou a eles o que era o oxigênio responderam que é o ar; não foram
capazes de relacionar o termo oxigênio a uma das substâncias (ou um dos gases)  presente no ar.

4 Os livros didáticos, muitas vezes, trazem desenho representando as moléculas de água nas
fases sólido/líquido/gasoso. Todavia essa forma de representação parece não estar colaborando
para a compreensão dos alunos, haja vista as respostas das crianças da quarta série.
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