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Introduzindo a discussão 

A gênese dos conceitos científicos nas crianças, ou seja, o estudo do percurso 

de aproximações e distanciamentos relativos à história de uma dada ciência que um 

determinado conceito apresenta, tem como ponto de partida as respostas dadas por 

crianças e adolescentes. A procura das razões das divergências destas concepções 

com os conceitos científicos aceitos como corretos tem por objetivo encontrar uma 

lógica dessas respostas, ordenando-as de forma a verificar se existe um processo de 

superação dos enganos (Braz da Silva, 1998). 

Os diversos trabalhos de teóricos do campo da pesquisa em educação em 

Ciências (diSessa et al. (1982, 1985, 1988), Smith et al. (1993), Clement (1983); 

McCloskey (1983); Resnick (1983); Nesher (1987)) têm por premissa que as 

concepções prévias devem ser compreendidas como parte ativa de um processo de 

desenvolvimento cognitivo/conceitual. Desta maneira, as concepções prévias podem 

ser tomadas como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. 

Assim sendo, o papel do indivíduo/estudante é o de construtor de seus 

conhecimentos a partir de seus interesses, que o conduz à ação no sentido de tomar 

para si um dado objeto. Este o objeto, não é, de fato, puro, ou seja, é sempre o 

resultado de alguma interpretação do sujeito. Esta maneira de ver é coerente com a 

Epistemologia Genética a qual considera que o objeto é apreendido por meio de 

alguma estrutura cognitiva constituída pelo sujeito a partir de seus interesses e 

necessidades. (cf. Piaget, várias obras, particularmente, 1975). A motivação vem a 

ser, portanto, o elemento propulsor neste processo, tendo em vista que despertar o 

interesse implica em envolver o indivíduo/estudante em algo que tenha significado 

para si. Porém, algumas questões de base surgem, de forma interdependente, nesta 

argumentação: Qual o significado de motivar? Este significado passa apenas por 
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proporcionar prazer por meio de atividades lúdicas ou vai para além disso em sua 

relação com o lúdico? 

A relação ensino-aprendizagem em Ciências 

Na proposta de diSessa et al. (op. cit.) a construção do conhecimento 

sustenta-se nas idéias de contexto e fontes produtivas que remetem às noções de 

primitivos fenomenológicos - estruturas elementares obtidas por abstrações simples - 

e conhecimento em pedaços - expressão do relacionamento estabelecido entre essas 

estruturas. A partir desse sistema caracteriza-se a física de senso comum, por 

exemplo, como um conjunto de elementos intuitivos que, em função do contexto 

onde são requeridos, representam valiosas fontes para se chegar ao entendimento 

científico ou são abandonados sem serem substituídos conforme a especificidade da 

situação. Esse processo funciona como uma gradual reorganização das idéias 

prévias, na qual os mecanismos cognitivos não são alterados, mas mudanças 

estruturais ocorrem. 

Do ponto de vista da Epistemologia Genética o desenvolvimento conceitual é 

função de uma transformação constante das estruturas cognitivas sendo garantida a 

invariância funcional - a função cognitiva se processa da mesma maneira seja na 

criança ou no cientista - (Piaget, 1973). Essas mudanças estruturais implicam 

rupturas - novas estruturas mais adequadas - que permitem a construção de modelos 

do real por meio da coordenação de pedaços de estruturas (Piaget e Garcia, 1987a), 

enquanto que os instrumentos e mecanismos de elaboração do conhecimento 

permanecem ativos, garantindo a continuidade da função cognitiva (Piaget e Garcia, 

1987b).  

A influência do contexto, em particular, e o critério de escolhas mais 

adequadas ao aproveitamento dos elementos cognitivos prévios, de um modo geral, 

consistem em pontos proximais da teoria elaborada por diSessa et al. (op. cit.) e a 

epistemologia piagetiana: os significados apreendidos do objeto são postos em uma 

rede de significações e estas são sempre contextuais.  

Piaget (1987a) sustentou que são duas as lógicas envolvidas nessas 

reestruturações: a lógica das ações e a lógica das significações, ambas tendo por 

fundamento a reflexão (não consciente) sobre os esquemas sensório-motores, que 

remontam às atividades do sujeito produzidas no sentido de adaptação ao meio, 

físico e social, e representadas como normas de reação ou condutas, indicando os 
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caminhos dos interesses do sujeito. Estas lógicas têm por base os conteúdos postos 

pelo sujeito, os significados, explicitando formalmente que o objeto constitui o 

resultado de uma interpretação. Não há como se referir ao objeto puro, pois este 

sempre é uma interpretação do sujeito e somente através da descentração do sujeito 

individual, que se faz coletivo - grupo de cientistas e pensadores envolvidos com 

determinado objeto -, torna-se possível ultrapassagens que permitem a constituição e 

o progresso das ciências, da Matemática e da lógica. 

Um outro ponto que precisa ser destacado refere-se ao constante processo de 

formalização que foi sendo trilhado ao longo do desenvolvimento histórico das 

ciências, em geral, e da Física, em particular, o qual representa um distanciamento 

cada vez maior em relação às situações empíricas. Isso só faz agravar a situação de 

ensino/aprendizagem escolar. O corpus da Física, por exemplo, com suas teorias 

matematizadas, seus instrumentos cognitivos altamente formalizados, estimulam a 

tendência de se supor que o instrumento cognitivo privilegiado é a lógica dedutiva e 

não as experimentações como condição de aferição dos modelos conceituais, mesmo 

quando, no nível de discurso, não se desconsidere a observação sistemática e a 

experimentação (Braz da Silva, 1998).  

Obviamente seria ingênuo pensar que a passagem de uma concepção não 

formal para formal deixasse de produzir efeitos no processo de aprendizagem. Pois, 

ao se ensinar Física como uma disciplina já formalizada, freqüentemente resulta no 

afastamento da investigação da própria formalização. 

É necessário, no entanto, esclarecer que ao ressaltar a importância da 

experimentação não se está propondo um experimentalismo ingênuo que enfatiza a 

observação pela observação, nem fazendo a apologia do método único, como Bacon, 

por exemplo. O que está em pauta é o interesse do estudante enquanto propulsor da 

aprendizagem. E esse interesse se manifesta a partir da ação, permitindo a 

construção de significados que põem o objeto para o sujeito. Não há como descartar 

a afetividade no trabalho escolar e nem nos processos cognitivos. Não há 

desenvolvimento cognitivo se o sujeito não se envolve com o objeto. O afetivo, em 

Piaget, está relacionado ao interesse do sujeito que coloca o objeto enquanto tal para 

si deflagrando a ação. Portanto a articulação, se é que podemos usar este termo, 

entre o afetivo e o cognitivo é construída segundo as significações atribuídas ao 

objeto pelo sujeito. Estas significações estão associadas às relações sociais e ao 
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contexto cultural no qual a interação sujeito - objeto se dá, sendo, porém, o modo 

como são adquiridas dependente dos mecanismos cognitivos do sujeito.(Piaget e 

Garcia, 1987b). 

 

O papel do Lúdico 

O problema fundamental está no efetivar um processo educativo centrado nas 

ações do sujeito, nas perturbações produzidas pelo exame de situações práticas, de 

maneira a se obter as bases para as ultrapassagens conceituais relevantes. De nada 

adianta desenvolver em sala de aula um formalismo, seja matemático ou lógico, de 

um determinado problema, se este não se constitui enquanto problema para o 

estudante. Não se pode esperar superação em suas concepções alternativas se os 

estudantes engajados no processo de aprendizagem não estão, de fato, envolvidos no 

construir e questionar suas hipóteses. É necessário que se sintam seduzidos pelo que 

lhes é apresentado, que encontrem significação a partir das atividades desenvolvidas, 

para que possam compreender os enunciados científicos e a construção da própria 

ciência (Braz da Silva, 1998). 

É possível identificar semelhanças entre este encaminhamento, inspirado na 

importância dada à ação como instrumento de aprendizagem, e a proposta 

construtiva de diSessa et al.. A valorização da atividade/ação, via prática de 

experiências, é uma presença marcante na perspectiva daqueles autores, e esta 

consiste em uma aproximação válida. Aqueles autores, por exemplo, enfatizam a 

experiência como uma espécie de ponte entre o conhecimento intuitivo e o formal, 

sendo a base para o que diSessa et al. denominam pré-ciência, ou seja, um suporte 

móvel de conhecimento que flexibiliza a incorporação e a difusão do formal. O 

caráter qualitativo e intermediário deste estágio constitui um trunfo contra a cultura 

da memorização e a prioridade que o formalismo adquire na educação tida como 

tradicional. A ênfase na experiência tem, segundo aqueles autores, um objetivo 

claro: servir de ambiente propício e motivador para que o estudante desenvolva suas 

idéias prévias, reorganizando-as em direção ao conhecimento científico. Atividades 

do tipo ‘como funciona?’ deveriam ser tão incentivadas quanto a elaboração de 

experimentos ou leituras de textos, de modo a possibilitar ao estudante a ampliação 

de seus domínios, ou seja, buscar interpretações em contextos diferentes. Um 

exemplo de atividade com esta performance é a tarefa lúdica da dynaturtle 
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(tartaruga), que intenta chegar à compreensão da Dinâmica newtoniana, a partir da 

evolução de conceitos ingênuos, baseados na expectativa Aristotélica de que as 

coisas se movem na direção que estão sendo empurradas (diSessa, 1982). 

Nesse espaço de discussão se encontra o papel do lúdico na relação ensino/ 

aprendizagem das ciências. Um papel que transcende o proporcionar prazer ao 

envolvimento dos estudantes com as atividades experimentais, resignificando a 

motivação no sentido de se expressar na objetivação de ser um elemento constituidor 

e constituinte das ultrapassagens necessárias à apreensão dos conceitos científicos, 

em suas formalizações conceituais e matemáticas, na rede de significados de cada 

individuo.  

 

Bibliografia 

BRAZ DA SILVA, A. M. T. Representações sociais: uma contraproposta para o 

estudo das concepções alternativas em ensino de Física. 1998, Tese (Doutorado em 

Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. 

CLEMENT,  J. A conceptual model discussed by Galileo used intuitively by 

Physics. In GENTNER, D. & STEVENS, A. L. (eds.): Mental Models. Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associations, Inc., p. 325-340, 1983. 

dISESSA, Andrea A. Unlearning Aristotelian Physics: A Study of Knowledge-

Based Learning. Cognitive Science, vol. 6, p. 37- 75, 1982. 

--------------------Learning About Knowing. In KLEIN, E. L. (ed.): Children and 

Computers. New Directions for Child Development, n° 28. São Francisco: 

Jossey-Bass, p. 97-125, 1985. 

--------------------Knowledge in Pieces. In FORMAN, G. & PUFALl, P. (eds.): 

Constructivism in the Computer Age. HILLSDALE, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., p. 49-70, 1988. 

Mc.CLOSKEY, M. Naive theories of motion. In GENTNER, D. e STEVENS, A. L. 

(eds.): Mental Models. Hilldsdale, Nj: Lawrence Erlbaum Associations, Inc, p. 299-

323, 1983. 

NESHER, P. Towards an instructional theory: the role of students' misconceptions. 

For the Learning of Mathematics, vol. 7, n° 3, p. 33-40, 1987. 



 6

PIAGET, J. Biologia e Conhecimento. Trad. por Francisco M Guimarães. 

Petrópolis: Editora Vozes Ltda., 1973 (original de 1967). 

————. L’équilibration des structures cognitives. Problème central du 

développement. Paris: P.U.F., 1975. 

PIAGET, J. e GARCIA, R. Vers une Logique des Siginifications. Géneve: 

Mourionde Editeur, 1987a. 

------------------- Psicogénese e História das Ciências. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1987b. 

RESNICK, L. B. Mathematics and science learning: a new conception. Science, vol. 

220, p. 477-478, 1983. 

SMITH, John P. III; dISESSA, Andrea A. e ROSCHELLE, J. Misconceptions 

Reconceived: A Constructivist Analysis of Knowledge in Transition. The Journal 

of the Learning Sciences, vol. 3, n° 2, p. 115-163, 1993. 


