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RESUMO

As concepções espontâneas dos
aprendizes constituem respostas que

satisfazem provisoriamente os
questionamentos sobre a realidade e fazem

parte de um sistema de representações
coerentes que não são facilmente

abandonadas ou reestruturadas.  Neste
artigo são apresentados resultados de um

trabalho que teve como objetivo investigar se
alunos de diferentes níveis de ensino

apresentam concepções espontâneas sobre
movimento e força a despeito de terem sido

orientados por diferentes professores e
metodologias. Participaram da pesquisa

alunos de quatro cursos do ensino superior:
Engenharia da Computação, Engenharia

Elétrica e Matemática (dois semestres).
Esses resultados foram comparados com

os de quatro salas  do primeiro ano do
ensino médio de escolas públicas e

particulares de Campo Grande-MS (JARDIM,
1995). Os dados foram coletados de um

teste preparado pelos professores Fernando
Lang da Silveira, Marco Antônio Moreira e

Rolando Axt, do Instituto de Física da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Nesta pesquisa, nas salas do ensino médio,
o teste foi aplicado em duas turmas após

aulas tradicionais (o conteúdo foi exposto pelo
professor, que utilizou quadro negro e giz) e

em outras duas turmas, após aulas
ministradas  com metodologia embasada na

teoria de Ausubel (os conceitos foram
apresentados levando-se em consideração

premissas da diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa) além da realização

de experimentos relativos aos fenômenos
estudados. Nas quatro turmas do ensino
superior, os testes foram aplicados após

aulas expositivas onde o aluno
predominantemente atuou resolvendo

exercícios. Duas turmas do ensino médio
foram orientadas por metodologia

diferenciada,  e apresentaram melhores
resultados, em termos de concepções

cientificamente aceitas,  do que os alunos
das outras duas turmas e os alunos do

ABSTRACT

The spontaneous conceptions brought by
learners to a course can be seen as
responses that are provisionally
satisfactory to the questions about reality
and are part of a coherent representational
system that is not easily abandoned or
restructured. This article presents results
found in a study that had as aim to
investigate whether the students at various
levels of learning have the same
spontaneous conceptions about force and
motion regardless of who their teachers
are and the methodologies they use.
Students from four colleges took part in the
research project: Computing Engineering,
Electric Engineering and Mathematics (two
forms). These results were compared with
results obtained from working with four
classes of the first year high school of one
state and some private schools in Campo
Grande, MS  (JARDIM, 1995). The data
were gathered by means of a test
prepared by the following lecturers from
the Physics Institute of the Federal
University of Rio Grande do Sul: Fernando
Lang da Silveira, Marco Antônio Moreira
and Roland Axt. In the high school classes
the test was applied in two groups, after
conventional lessons (the lesson topic
was introduced by the teacher who made
use of writing board and chalk) and in two
other groups, after lessons administered
through the methodology based on the
Ausubel’s theory (the concepts were
presented taking into account progressive
differentiation and integrative
reconciliation) apart from experiments
related to the phenomena in question. In
the four groups of college students, the
tests were applied after traditional lessons
in which the students are busy,
predominantly, with the resolution of
exercises. Two groups, amongst the four
in the high school, were taught by means
of the differentiate methodology and
presented better results in terms of
scientifically accepted concepts when
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ensino superior. Ficou evidente, ainda,
que, embora os alunos do ensino superior

estejam numa faixa etária superior aos
alunos do ensino médio e apresentem

uma formulação matemática mais sólida, a
maioria recorre às suas concepções

espontâneas para explicar os fenômenos
estudados.

PALAVRAS-CHAVE

Concepções alternativas,

força,

movimento

compared with the students from the other
two groups and with the college students.
It became evident, also, that, although the
college students are older in age and
exhibit a more solid mathematical
formulation, a greater number of them
make use of their spontaneous
conceptions to explain the phenomena
studied.

KEY-WORDS

Alternative conceptions,

force,

motion.
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1 INTRODUÇÃO

O fracasso escolar, o desinteresse dos alunos e a resistência e dificuldade

à mudança dos conceitos alternativos ou espontâneos1  para  científicos têm sido

objeto de estudo  de  muitos pesquisadores em todo o mundo nos últimos anos.

A crença espontânea na criança é original e resulta de reestruturações da

própria criança em resposta às contribuições do meio, da família, da escola.

Para Piaget (1983, p.161):“ [...] a criança as assimila [as contribuições sociais] a

seu modo. Ela as reduz ao seu ponto de vista e as deforma, pois, sem o saber,

pelo simples fato de que não distingue ainda o seu ponto de vista do ponto de

vista dos outros”.

Quando ela utiliza respostas obtidas a partir dessa crença, para resolver

novos problemas,  usa respostas obtidas de reflexões anteriores ao problema

apresentado. Este

[...] pensamento intuitivo sempre dá provas de um egocentrismo
deformante, sendo a relação admitida relativa à ação do sujeito, e não
descentrada num sistema objetivo. [...] e  pelo fato de que o pensamento
intuitivo está a cada instante “centrado” numa relação dada, é fenomenista
e só atinge do real a sua aparência perceptiva: está, portanto, à mercê
das sugestões da experiência imediata, que ele copia e emita, em vez
de corrigir (PIAGET, 1983, p.161).

As  concepções espontâneas, formadas desse modo, apresentam

algumas características importantes que são citadas por Santos (1991, p. 61):

[...] - são produto da estrutura mental do sujeito, logo resistem às
sugestões do adulto; - evoluem com  a idade mas o seu desaparecimento
nunca será brusco; - relacionam-se com os planos de realidade e de

1 Conceitos alternativos ou espontâneos estão sendo compreendidos aqui como:

[...] representações pessoais, de raiz afetiva, mais ou menos
espontâneas, mais ou menos dependentes do contexto, mais ou menos
solidárias de uma estrutura e que são compartilhadas por grupos de
alunos[...] não têm estatuto de conceitos científicos, que diferem
significativamente destes, quer a nível de produto quer de processo de
construção e que funcionam, para o aluno, como alternativa aos
conceitos cientificamente correspondentes” (SANTOS; PRAIA,1992)
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causalidade que apresentam na infância um desenvolvimento muito
semelhante. Donde o seu tratamento não deve ser dissociado.

A criança, progressivamente, passa do realismo, que “[...] consiste em

ignorar a existência do eu e em considerar, desde logo, a perspectiva própria como

imediatamente objetiva e absoluta.” (PIAGET, 1976, p.31), para a objetividade, que:

[...] consiste em conhecer bem as mil instruções do eu no pensamento
de todos os dias e as mil ilusões que delas derivam - ilusões dos sentidos,
da linguagem, dos pontos de vista, dos valores, procurando desprender-
se dos travões do eu para emitir juízos (PIAGET, 1976, p.31).

Para a  criança, “[...] tudo se passa como se a natureza fosse a lente de

aumento de um pensamento de que a criança procuraria, a todo o instante, razões

e intenções” (PIAGET, 1976, p.31).

No entanto, esse processo é lento, já que para isto a criança precisa

socializar-se para avançar sobre seu egocentrismo deformante. Portanto, o fator

que mais a distancia da objetividade é o egocentrismo de sua forma de pensar,

centrado exclusivamente em seu ponto de vista. Por sua causa, ela fica

impossibilitada de considerar a realidade externa e os objetos como diferentes

de si mesma e de um ponto de vista diverso do seu.

O egocentrismo na linguagem infantil implica na ausência da
necessidade, por parte da criança, de explicar aquilo que diz, por ter
certeza de estar sendo compreendida. Da mesma forma, o egocentrismo
é responsável por um pensamento pré-lógico, pré-causal, mágico,
animista e artificialista. O juízo não é lógico por ser centrado no sujeito,
em suas experiências passadas e nas relações subjetivas que ele
estabelece em função das mesmas (PIAGET, 1983) .

Do realismo, a criança evolui para a noção de causalidade, ou seja, a

percepção de causa e efeito, para a percepção de que os seres e acontecimentos

são causados, provocados, e é pela da noção de causalidade que ela  aos poucos

encontra  explicação para os fatos e fenômenos.

As crianças  têm maior facilidade de compreender a causalidade em

experiências que tenham origem na ação do próprio  sujeito, já que a ação

comporta conexões indiferenciadas entre o sujeito e o objeto, e isto vai ao

encontro de seu egocentrismo.
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As primeiras  explicações da criança não são causais, mas na visão de

que os seres são absolutos, autônomos, autodirecionados, independentes. São

claros os exemplos de Piaget em que o vento não move as folhas das árvores,

nem as nuvens, mas tanto o vento como as nuvens movem-se a si mesmo,

dirigem-se para onde querem.

A evolução do processo de causalidade passa por três estágios, segundo

Piaget (1976). No primeiro, todas as explicações são psicológicas,

fenomenológicas, finalistas e mágicas.

Deste primeiro estágio egocêntrico, em que o sujeito atribui
espontaneamente ao objeto as formas da sua própria atividade, em que
as interações entre objetos são construídas não por analogia com a
própria ação mas no prolongamento dessa ação, passa-se
progressivamente às conexões entre objetos independentes do sujeito
(SANTOS, 1991, p.69),

No segundo estágio acrescentam-se explicações artificialistas - tudo

é fabricado, feito (o rio e a montanha foram feitos, construídos à maneira

humana), animistas - a criança empresta alma a todos os seres (a boneca

chora, ri) e dinâmicas “[...] a causa e o efeito, que se encontravam

condensados num só bloco, vão se dissociando progressivamente,

identificando-se a causa com a intenção eficaz e o efeito com o fenômeno

percebido” (SANTOS, 1991, p.69).

No terceiro estágio, as formas de explicação são substituídas por

explicações mais racionais.

No entanto, esse desenvolvimento sempre mantém alguns traços de

aderência a estágios anteriores, cujas formas principais são:

Fenomenismo (estabelecimento de laços de causalidade entre
fenômenos contíguos no espaço ou no tempo); finalismo (apresentação
da realidade como um conjunto organizado segundo planos bem
definidos e quase sempre centrados na atividade humana - cada coisa
tem uma função); artificialismo (atribuição de um agente fabricador,
geralmente Deus ou o homem, à origem das coisas); animismo
(atribuição de vida e de consciência e, muitas vezes, de propriedades
antropomórficas aos objetos inanimados); dinamismo (atribuição de
uma energia semelhante à força muscular dos homens a movimentos
de todas as espécies). (SANTOS, 1991, p.72)
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Algumas dessas aderências podem ser encontradas nas concepções

alternativas de crianças mais velhas, adolescentes ou mesmo adultos e nas

concepções  que os alunos têm sobre força e movimento, pois

[...] as crianças desenvolvem idéias sobre o seu mundo, desenvolvem
significados para as palavras usadas em ciências e desenvolvem
estratégias para obterem explicações sobre o “como” e o “porquê”  dos
fenômenos, muito antes da ciência lhes ser formalmente ensinada
(OSBORNE; WITTROCK apud SANTOS, 1991, p.91).

Para Bachelard (1996), essas concepções podem assumir papel de

desafio ao avanço das idéias dos alunos, tendo, assim, uma característica positiva.

No entanto, estas mesmas concepções podem ser obstáculos, altamente

resistentes a esse avanço.

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem  resulta da

ação, pelo indivíduo, de processar e armazenar, organizada e dinamicamente, as

informações na mente que aprende. A aprendizagem significativa, que para ele é o

processo por meio do qual uma nova  informação  relaciona-se, de modo substantivo,

com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do sujeito, se dá quando a

nova informação relaciona-se  ou ancora-se em conceitos significativos ou relevantes

preexistentes na estrutura cognitiva. Tal relação é feita de maneira organizada e

hierárquica e consiste numa assimilação ou inclusão do novo ao já existente, de tal

forma que conceitos mais específicos  são ligados a conceitos mais gerais.

O conhecimento previamente adquirido é a verdadeira pedra de toque
para interiorizar e tornar compreensíveis novos significados (de palavras,
de conceitos, e proposições...), uma vez que, o processamento destas
idéias exige um relacionamento, não arbitrário, com tais conhecimentos
prévios (SANTOS, 1991,  p.74).

Ou nos dizeres de Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.23):

A aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem
implica relacionar , de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma
nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e
quando o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder.

Quando essas relações não se estabelecem, pode acontecer a

aprendizagem mecânica, em que as novas informações têm pouca ou nenhuma
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associação com conceitos relevantes, existentes na estrutura cognitiva do sujeito.

São como que opostos ou sobrepostos aos conceitos existentes. Essa falta de

relação pode-se dar  pela inexistência de conceitos subsunçores adequados.

Quando tal aprendizagem ocorre,  a nova informação é armazenada de maneira

arbitrária, não havendo interação com conceitos subsunçores específicos, não

se podendo fazer uso dela.

O que normalmente se observa em relação a alguns conceitos ensinados

na escola é que o aluno é incapaz de  transferir o conhecimento adquirido para

situações novas e distintas, o que evidencia uma aprendizagem mecânica.

A tentativa de compreender as primeiras idéias que os alunos têm sobre

os fenômenos naturais tem originado diferentes designações, que refletem

conotações atribuídas a várias interpretações quanto à origem  e à natureza destes

conhecimentos. Tais conotações podem ser divididas em negativas (quando são

vistas como imperfeições no sistema cognitivo do aluno) ou positivas (quando

são vistas como explicações pessoais com valor positivo no processo de ensino

aprendizagem). As mais comuns são apresentadas no Quadro 1.
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QUADRO 1 - Designações mais atribuídas às representações dos alunos

Fonte: Santos e Praia (1992)

Apesar de essas representações terem um caráter eminentemente

pessoal, há evidências de que as concepções alternativas constituem um

conjunto organizado de conhecimento que pertence a uma estrutura cognitiva.

Com o desenvolvimento do sujeito e a passagem por novas experiências,

essas estruturas tornam-se cada vez mais complexas e difíceis de serem

modificadas, e passam a ser um fator de inércia (barreira do pensamento ao

pensamento) para o sujeito, dificultando a aprendizagem dos conceitos

científicos ensinados na escola.

Essas concepções são persistentes e resistentes à mudança. Mantêm-se

apesar e para além do ensino formal.  Na maior parte das vezes, após o ensino
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formal, são mascaradas pela colagem dos conceitos científicos estudados para as

provas, mas reaparecem  com toda força quando os exames terminam,  mostrando

que não foram modificadas, apenas estiveram latentes na estrutura cognitiva do aluno.

As razões dessas regressões podem estar ligadas ao fato de essas

concepções serem solidárias de uma estrutura e de estarem sendo

constantemente reforçadas pelo meio, pelas experiências do cotidiano e pela

própria escola.  Os motivos podem ser também de cunho psicológico, já que tais

concepções são representações pessoais do sujeito e, portanto, sujeitas a fatores

psicológicos: sensórios, do imaginário e das crenças .

“O aluno, não tendo consciência de que da realidade que persegue apenas

atinge uma representação deformada, tem excesso de confiança nas suas

primeiras idéias, nas idéias que se precipitam do real” (SANTOS; PRAIA, 1992,

p.45). Assim, não sente necessidade de alterá-las.

Se comparadas com a história da ciência, essas concepções

encontrarão muitas convergências.  Por exemplo,  a explicação de que o

movimento é causado por uma força inerente ao objeto e que atua no sentido

do movimento  já foi dada pelos físicos na época pré-galileana.  As semelhanças,

entre as concepções alternativas e as obtidas pela ciência na antigüidade,

podem ser causadas pelo fato de  serem

[...] de índole intuitiva e imediata, marcadas por princípios de
generalidade, de utilidade e finalismo e limitadas pela esfera dos sentidos.
Metodologicamente, resultam de um primeiro contato com o objeto, de
uma primeira experiência. Não requerem grande expectativa por parte
do observador. São desencadeadas  por uma observação direta, que
sobrevalorizada, leva a uma acumulação de dados sem um convite à
reflexão (SANTOS, 1991, p.47).

Por esse motivo, a metodologia para se alcançar mudança conceitual passa

também por uma mudança  do processo empirista de construção de conhecimento

comum,  que privilegia as observações obtidas da natureza, para o processo

racionalista de construção do conhecimento científico, como obra de observação

que é refletida  pelo homem.

No Quadro 2 são mostradas diferenças significativas entre a natureza das

concepções alternativas e a dos conceitos científicos.



98 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 6, n.3, p. 87-104, dez. 2002

QUADRO 2 - Aspectos distintos de dois modos de conhecimento

Fonte: Santos e Praia  (1992)

Procurou-se neste trabalho investigar se alunos de diferentes níveis de

escolaridade apresentam concepções alternativas sobre movimento e força a despeito

de terem sido, no ensino formal, orientados por diferentes professores e vivenciadas

diferentes metodologias de ensino.

2 METODOLOGIA

Os dados aqui apresentados foram coletados durante o ano de 2002

como complemento de uma pesquisa já publicada (JARDIM, 1998). Participaram

da pesquisa alunos do primeiro ano do ensino médio (quatro turmas de escolas

pública e particulares) do primeiro semestre do ensino superior (quatro turmas
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do curso de Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Matemática).

Os dados referentes às turmas dos primeiros anos do ensino médio

foram coletados em 1995, como parte de uma pesquisa em que se procurou

desenvolver uma metodologia  com ênfase no uso do laboratório para discutir

as concepções prévias e introduzir os conceitos científicos (JARDIM, 1998).

Em duas  destas turmas, as aulas foram desenvolvidas com metodologia

baseada nos princípios da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa,

propostos por Ausubel, Novak e Nanesian (1980). Teve como objetivo fazer

com que o aluno explicitasse suas concepções alternativas sobre movimento e

força e, depois dessa tomada de consciência, por meio de práticas experimentais,

percebesse suas explicações eram limitadas e insuficientes para explicar os

fenômenos observados, sendo necessários, então,  novos conceitos  mais

amplos e abrangentes para explicar esses fenômenos (conceitos cientificamente

aceitos).   Nas outras duas  turmas foram apresentados apenas os questionário

após as aulas ministradas por meio de método tradicional (o professor

apresentou o conteúdo utilizando o método expositivo e os recursos do quadro

negro e giz) referentes a movimento e força.

No ensino superior, os alunos das quatro turmas pesquisadas

responderam ao questionário após suas aulas regulares (ministradas com método

tradicional), ao longo do ano de 2002.

Vários procedimentos para detecção de concepções alternativas dos alunos

podem ser utilizados como, dentre outros, entrevista , teste de associação de

palavras, testes de múltipla escolha em que o aluno também deve explicar por

escrito o porquê de sua resposta e teste apenas de múltipla escolha. Nesta pesquisa,

a escolha recaiu pelo teste preparado pelos professores Fernando Lang da Silveira,

Marco Antônio Moreira e Rolando Axt, professores do Instituto de Física da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que realizaram sete estudos,

independentes, de 1986 a 1992,  da validação do teste como detetor de concepções

alternativas sobre movimento e força, chegando a conclusão que o teste é capaz

de determinar se um indivíduo tem ou não tais concepções. Algumas questões

foram retiradas da literatura e outras foram elaboradas pelos autores.
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Os itens do teste possuem de 3 a 5 alternativas em que uma delas identifica

a concepção newtoniana e as demais referem-se a concepções alternativas. Em

todas as questões aparece uma das seguintes concepções alternativas “para haver

movimento deve haver força; força e velocidade possuem a mesma orientação; a

força e a velocidade crescem conjuntamente.”

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

A Figura 1 apresenta respostas corretas para as salas do ensino médio e

superior que passaram por metodologias tradicionais de ensino, e para as salas

do ensino médio onde foi aplicada uma proposta diferenciada (JARDIM,1998).
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Figura 1 - Comparação entre as médias do ensino médio e superior (%)

O erro nas questões 1, 2, 3 e 10 evidencia a idéia de que a força continua

no corpo este ter sido lançado. Esta é uma das idéias mais resistentes a mudança

por parte dos alunos, resultado já esperado segundo a literatura.

É muito difícil para o aluno compreender o movimento sem a existência de

forças. Por esse motivo, ele tenta sempre associar ao movimento alguma forma de
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força. Tal comportamento é descrito por Piaget (1976) como  parte do desenvolvimento

do processo de causalidade. Em um dos  estágios do desenvolvimento, por que

passa o indivíduo para chegar a explicações racionais dos acontecimentos, suas

explicações podem ser artificialistas, animistas e dinâmicas (o indivíduo tende a atribuir

uma energia semelhante à força muscular dos homens a movimentos de todas as

espécies). Carvalho (1985, p.73) já havia observado que

[...] a força age como um “motor próprio” do corpo em movimento, (...)  a
noção intuitiva de força manifestada pelos alunos é fundamentalmente
ligada ao movimento e a separação entre cinemática e dinâmica não
existe. O que parece nortear essa ligação é o fato de que enquanto
ocorre o movimento a sua causa está presente, internamente ao corpo,
através de uma força armazenada[...].

A mudança desta concepção só será totalmente alcançada quando o

indivíduo estiver no estágio das explicações racionais.

Apesar de os alunos do ensino superior estarem numa faixa etária superior

aos do ensino médio, ficou evidente que essa concepção ainda se mantém na

maioria dos alunos daquele nível de ensino.

Analisando os resultados, também pôde-se perceber que, apesar de nas

três questões iniciais a força envolvida no movimento ser a mesma (força peso),

os resultados são melhores para a questão três.  Isso acontece porque os alunos,

que têm a concepção de que na  direção do movimento deve existir uma força,

assinalaram, para a questão 1 a alternativa A (movimento para cima necessita

de uma força para cima); para a questão 2, a alternativa E (velocidade igual a

zero implica ausência de força), podendo ter marcado a alternativa A para a

questão 3,  já que nesta  questão o movimento é na direção da força peso e esta

é a única força que atua no corpo durante o seu movimento.  Logo,  nem todos os

que acertaram a questão três realmente  têm a percepção de que após o

lançamento a única força que atua no corpo é a força peso, independentemente

do sentido do movimento ou do valor de sua velocidade.

Pode-se considerar que os alunos que acertaram apenas as questões 1

e 3 aceitam que força e movimento podem ter direções diferentes, mas não

aceitam a  possibilidade de existir  força sem movimento (a alternativa correta da

questão 2 implica existência da força peso agindo sobre o corpo com uma

velocidade igual a zero).
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Algumas vezes, uma certa questão que evidenciaria, pelo número de

acertos, uma baixa incidência de  uma determinada concepção  alternativa, quando

comparada com  outra questão que evidencia a mesma concepção, demonstra

que os alunos têm essa concepção  presente. Isto está relacionado com o fato de

os alunos desenvolverem significados e estratégias para explicarem os

acontecimentos e palavras do mundo onde vivem, de maneira inconsistente, ou

seja, fazem associações e/ou diferenciações incorretas, além de não perceberem

os diferentes sentidos que as palavras podem ter. Muitas vezes não percebem a

relação de semelhança ou o sentido das metáforas que são utilizadas nas questões.

Na questão 4, estão representados os vetores velocidade do corpo em

diferentes locais da trajetória. É solicitado que o aluno faça uma comparação da

intensidade da força exercida sobre o bloco com a força de atrito. Nesta questão,

os alunos do ensino superior apresentam uma porcentagem de acerto um pouco

maior que outros por terem maior familiaridade com a notação vetorial, mas,

mesmo assim, a idéia de que força e velocidade estão diretamente relacionadas

prevalece (para o aumento da velocidade é necessária uma força que aumenta).

A maior familiaridade com a notação vetorial também pode ter sido o motivo

do melhor desempenho dos alunos do ensino superior na questão 5.

De maneira geral, a questão dez apresentou mais dificuldade para os

alunos. Nela, as forças de atrito são representadas vetorialmente, e a alternativa

correta requer uma maior familiaridade com essa notação vetorial, além de uma

maior compreensão do conceito de atrito. Os resultados das turmas de ensino

médio que passaram pelas aulas teórico-práticas, nas quais puderam explicitar

suas concepções sobre força e movimento discutindo-as e relacionando-as com

os conceitos cientificamente aceitos, foram melhores que a dos outros alunos,

até mesmo do que os acadêmicos do ensino superior e que apresentam uma

formulação matemática mais sólida. Estes alunos  conseguiram, provavelmente,

passar pelos dois momentos críticos da “pedagogia do não”,  o desaprender para

voltar a aprender.

São os dois momentos críticos da pedagogia do não que, em termos
da mudança conceitual, correspondem ao tempo da eliminação
sistemática e deliberada das concepções alternativas e ao tempo da
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sua substituição por conceitos científicos e, em termos da terminologia
bachelariana, ao “tempo da psicanálise” e ao “tempo da psicossíntese”
(SANTOS, 1991, p. 205).

É importante oferecer aos alunos momentos em que eles possam aperceber-

se de seus erros sem se culpar; oportunidade de utilizarem suas concepções

alternativas no processo de ensino-aprendizagem e levá-los a negar seus

conhecimentos subjetivos, primeiros, mediatos e sensíveis, à procura do normatismo

do pensamento científico, da razão de grupo, da objetividade; e momentos em que

os conteúdos  possam ser reorganizados e reconciliados com conceitos já definidos

na sua estrutura cognitiva. Esses pressupostos metodológicos podem ser

encontrados na filosofia de  Bachelard (1996) e fundamentados nas teorias de

Ausubel, Novak e Hanesian (1980)  e Piaget (1976).

A utilização de experimentos simples, a oportunização de momentos em

que o aluno pôde explicitar suas concepções alternativas sobre movimento e

força, comparando-as com os conceitos cientificamente aceitos, e as aulas nas

quais foram feitas reconciliações integrativas dos conteúdos mostraram-se

suficientes para provocar, nos alunos, mudanças conceituais normalmente não

conseguidas com os procedimentos metodológicos tradicionais (aulas apenas

teóricas com resolução de exercícios numéricos).

O processo de mudança de concepções alternativas é um processo

contínuo  e lento que apresenta momentos de retrocesso em seu caminhar. É

fundamental  incutir nos alunos  a semente da dúvida, da não certeza de que  as

suas impressões iniciais são suficientes para explicar os fenômenos físicos

encontrados em suas vidas.

Recorrendo-se ao preconizado por Ausubel, conforme já apresentado, o

aluno deve mostrar-se disposto a relacionar, de maneira substantiva e não

arbitrária, o material apresentado com o de sua estrutura cognitiva, para que

ocorra a aprendizagem significativa. Nesse sentido, o uso de recursos

experimentais, que relacionem os conceitos estudados com a vida cotidiana,

pode auxiliar no processo de aprendizagem significativa, já que coloca o aluno

como  “agente” do processo e isto pode predispô-lo a relacionar de maneira

substantiva o novo material com sua estrutura cognitiva.
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 A metodologia adotada neste estudo, apresentada como uma proposta

diferenciada de ensino, oferece vantagens em relação à tradicionalmente utilizada

pelos professores de Física, como  facilitadora da aprendizagem significativa

dos conceitos científicos.
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