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Resumo

Este  trabalho  consiste  em  estudar  as  percepções  dos  alunos,  de  ensino 

regular, acerca da Mecânica Newtoniana, mais especificamente das Leis de Newton.  

Em  outras  palavras,  compreender  a  visão  que  o  aluno  possui,  sobre  esses 

conceitos, ao longo de sua trajetória escolar, buscando identificar possíveis origens 

ou causas para um déficit conceitual tão discutido por professores da área.

A necessidade de se investigar o ensino e as concepções dos estudantes surge 

com  a  busca  pela  qualidade  do  conhecimento  científico,  ou  seja,  pela  sua 

disseminação de forma satisfatória,  mas que enfrenta obstáculos conceituais que 

precisam ser investigados, muitas vezes, historicamente.

Motivados por essa busca, foi realizada a aplicação do teste  Force Concept  

Inventory, desenvolvido por David Hestenes, Malcolm Wells e Gregg Swackhamer, 

em 125 alunos de duas escolas particulares do Estado de São Paulo, divididos por 

ano escolar, cujos dados foram analisados em grupos conceituais.

A análise  desses  dados  nos  permitiu  verificar  a  influência  das  concepções 

prévias  dos estudantes,  o  conhecimento  prévio  mostrou-se  mais  influente  que o 

conhecimento  científico  a  que  foram  expostos  durante  sua  jornada  escolar,  ao 

mesmo tempo em que verificamos o crescimento da assimilação desses conceitos 

ao longo dos anos escolares. Ou seja, a pesquisa desenvolvida permitiu estabelecer 

uma relação entre o período e a forma dessa assimilação com o perfil histórico dos 

conceitos a serem assimilados.

Palavras  chave: Ensino  de  Física,  FCI,  Force  Concept  Inventory, 

Aprendizagem, Concepções Prévias.
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Abstract

This thesis  consists  in  studying  the  perception  by regular  teaching students 

about Newtonian  mechanics, more specifically on Newton’s Laws. In other words, 

comprehend the vision that the student has over these concepts, seeking to identify 

possible reasons and origins for a conceptual déficit, which is discussed by many 

professionals in the area.

The  need  to  investigate  teaching  and  student  conceptions  comes  with  the 

search for quality in the dissemination of the scientific knowledge. This dissemination 

faces conceptual obstacles that need to be investigated historically, in many cases.

Motivated by this search, the test Force Concept Inventory, developed by David 

Hestenes, Malcolm Wells and Gregg Swackhammer, was applied to 125 students 

from private schools from the State of São Paulo, divided by school year. The data 

were analyzed in conceptual groups

The analysis  of  this data, allowed us to verify the influence of  the students’ 

previous conceptions. Their previous concepts showed to be more influent than the 

scientific knowledge they’ve been exposed to during their school journey. At the same 

time, we verified a growth in the assimilation of these concepts throughout the school 

years.  That  means,  the  developed  research  allowed  us  to  establish  a  relation 

between period in school and the form of this assimilation with the historic profile of 

the concepts to be assimilated.

Key  words: Physics  Teaching,  FCI,  Force  Concept  Inventory,  Learning, 

Previous Conceptions.
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“Só se pode entender a essência das coisas quando se conhecem sua origem e  

desenvolvimento”.

Heráclito
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INTRODUÇÃO                                                                                1
Todo ser é dotado de conhecimento, seja ele prático ou simbólico, não há um 

ser  humano  que  não  carregue  consigo  um pacote  de  experiências  próprias,  de 

concepções e conflitos. São justamente esses conhecimentos, já pertencentes ao 

aprendiz,  os  fatores  isolados  mais  importantes  que  influenciam  no  processo  de 

aprendizagem  (AUSUBEL,  2000).  Para  esse  autor,  o  aprendizado  precisa  ser 

significativo,  ou  seja,  precisa  ter  o  papel  de  ampliar  e  reconfigurar  ideias  já 

existentes na estrutura mental do aprendiz e, com isso, ser capaz de relacionar e 

acessar novos conteúdos.

Logo  nos  primeiros  contatos  do  aluno  com  o  ensino  de  física  lhe  é 

proporcionado  a  possibilidade  de  confrontar  seus  conhecimentos  prévios  com o 

conhecimento científico, aprimorando esse conhecimento ao longo de sua jornada 

escolar. Entretanto o número de estudantes que chegam ao ensino superior com 

falhas conceituais envolvendo força e mecânica newtoniana é notável. Assim, dentro 

desse contexto,  o  presente  trabalho busca investigar  essas falhas utilizando um 

teste desenvolvido na América do Norte.

O  teste  Force  Concept  Inventory (FCI),  publicado  originalmente  em  1992 

(HESTENES,  WELLS  &  SWACKHAMER)  na  América  do  Norte,  sendo  uma 

adaptação  do  teste  Mechanics  Diagnostic  Test (MDT),  publicado  em  1985 

(HALLOUN  &  HESTENES),  consiste  na  investigação  das  percepções  dos 

estudantes sobre o conceito de força em situações reais. O FCI foi  desenvolvido 

para  sondar  crenças  de  estudantes  a  respeito  do  conceito  de  força,  central  na 

mecânica newtoniana e já foi aplicado algumas vezes, principalmente nos Estados 

Unidos, a estudantes tanto no correspondente ao nosso Ensino Médio quanto a nível  

universitário.  Engloba  seis  dimensões  conceituais  –  Cinemática,  Primeira  Lei  de 

Newton, Segunda Lei de Newton, Terceira Lei de Newton, Princípio da Superposição 

e Tipos de Força – sendo composto por 30 questões, cada uma com 5 alternativas 

de  respostas  (cuja  primeira  elaboração,  original,  encontra-se  disponível  em 

Hestenes, Wells e Swackhamer, 1992, p.154-158). Uma alternativa correspondente 

ao conceito cientificamente aceito e as demais a um conceito intuitivo previamente 

estabelecido. 

Desde a primeira publicação do MDT, pesquisadores por diversos países tem 
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utilizado esse teste e seu sucessor,  o  FCI,  para análise  de desenvolvimento de 

conteúdos, validação de novos métodos e investigações em universidades e escolas 

de ensino médio. No Brasil há registros de pesquisas envolvendo esses testes na 

validação  de metodologias  de ensino  e  para  a  montagem de perfis  conceituais, 

como mostra Radé (2005). Em vista do pequeno número de investigações na área 

de Ensino de Física, buscamos um projeto que não somente levante dados, mas 

que nos permita,  em outro momento, repensar uma metodologia de ensino mais 

eficaz, menos mecanicista e mais conceitual.

Para desenvolver essa investigação, voltamos os passos do aprendizado de 

125 alunos, de duas escolas diferentes e com cinco níveis diferentes de contato com 

as conceituações que envolvem a Mecânica Newtoniana, até seus contatos iniciais 

com esses conceitos, onde estabelecemos uma relação da conceituação dos alunos 

sobre  força,  dos  níveis  básicos  (Ensino  Fundamental  II  -  EFII)  até  níveis  mais 

avançados (Ensino Médio - EM), obtivemos um quadro geral que proporcionou uma 

discussão entre o conhecimento prévio e o conhecimento científico deles, levando 

em consideração todo o processo evolutivo desses conceitos.
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REVISÃO DA LITERATURA: Um olhar histórico                      2 

2.1. O Significado da Mecânica

Para iniciarmos a investigação de um tema é preciso que saibamos reconhecer 

o  que  de  fato  é  esse  tema,  suas  definições  e  considerações.  Em uma  análise 

etimológica da palavra temos:

Etimologia:  mecânica  vem  do  grego  mechaniké,  "arte  de  construir  uma 

máquina" que traduzido para o latim, fica mechanica.

      - Mecânica é a ciência que investiga os movimentos e as forças que os 

produzem.

      - O conjunto das leis de movimento.

      - Obra, atividade relacionada com máquinas, motores e mecanismos.

      - Estudo das forças e de seus efeitos.

    - Ciência que estuda as forças, as leis de equilíbrio e do movimento e a 

teoria da ação das máquinas.

   -  Mecânica  clássica  é  a  que  se  baseia  nas  leis  de  Newton,  Mecânica 

Newtoniana. 

Segundo essas definições de Rocha (2002) vemos claramente que o termo 

Mecânica  está  intimamente  relacionado,  em  seus  primórdios,  ao  estudo  de 

máquinas, com técnicas e teorias, mas sofreu uma evolução temporal. Notamos que 

o movimento e as forças que o produzem passaram a ser representados por esse 

termo, especialmente após Galileu e Newton (que o chamava de Filosofia Natural), 

quando passou a ser chamado de Mecânica Clássica ou Mecânica Newtoniana e 

estudado através de relações matemáticas precisas.

Feynman, Leighton & Sands (2008) define movimento como a mais simples 

mudança que pode ser observada em um corpo, a mudança de sua posição em 

relação ao tempo. Eles acrescenta que devemos prestar atenção nas forças, buscar 

leis  para  ela,  utilizando-se  da  linguagem  matemática  para  tentar  explicar  e 

esclarecer  essas  grandezas  como  já  aceitas  atualmente:  com  o  pensamento 
3



newtoniano. 

Em  vista  dessas  definições  e  da  evolução  temporal  do  conceito, 

apresentaremos  um  estudo,  sintetizado,  que  permite  compreender  como  essa 

evolução ocorreu ao longo de cerca de 4000 anos.

2.2. História da Mecânica: os Povos Antigos e a Filosofia Grega

A Ciência surge no momento em que o homem começa a observar o meio a 

que está exposto e evoluem conforme a necessidade de cada civilização. Para a 

Mecânica,  em  particular,  surge  com  a  observação,  descrição  e  previsão  do 

movimento,  em  tempos  muito  remotos,  provavelmente  em  conjunto  com  outras 

áreas científicas (Astronomia, Cosmologia, Geometria e Engenharia de máquinas e 

construções),  atividades  extracientíficas  e  sociais  (como  comércio,  guerras, 

mitologia e religião).

A Mecânica e a Cosmologia são tão antigas quanto as primeiras civilizações 

socialmente organizadas (egípcios, sumérios, caldeus, assírios, hebreus, babilônios, 

persas  e  chineses).  O  advento  da  Geometria  Analítica  e  do  Cálculo  Diferencial 

permitiu que essa área desse um grande salto no estudo do movimento através de 

relações  algébricas,  mas  foram  com  as  construções  de  templos,  palácios  e 

sepulcros na Mesopotâmia e Egito  que surgiram as primeiras máquinas simples: 

alavancas, cunhas e planos inclinados.

As  primeiras  observações  e  discussões  da  natureza,  sobre  a  criação  do 

Universo (Cosmogonia), foram feitas através de mitos e da religião, por volta de 

3000 a.C. a 100 d.C., pelos povos antigos, uma tradição oral utilizada para informar 

e transmitir seus valores morais, religiosos e éticos. Basicamente, segundo Rocha 

(2002), as civilizações buscavam responder as questões: “houve um início de tudo? 

O universo surge do nada ou como obra de um ou mais criadores? Como surgiu e  

foi  organizado  o  mundo  material?  Como  surgiram  os  seres  vivos?  Como  se  

estabeleceram os costumes, a moral e a lei dos homens?”. 

Cada civilização descreve da sua forma esse processo de criação, mas o que 

todas possuem em comum é a tentativa de explicar a forma e a evolução dele. 

Contudo  esses  atos  estão  intimamente  ligados  à  busca  científica  pelas  leis  de 

conservação e pela simetria da natureza (difundidas no Renascimento). É curioso 

destacar  que esses mitos  apresentam uma grande semelhança em metáforas  e 
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alegorias,  mesmo  ao  largo  de  continentes  entre  povos,  aparentemente, 

incomunicáveis. 

A contribuição  mais  importante  desses  povos,  possivelmente,  foi  a  Bíblia, 

atribuída aos antigos hebreus (atualmente ditos judeus e israelitas), que viveram na 

Mesopotâmia entre 2000 e 500 a.C., uma vez que todo o pensamento ocidental, do 

princípio da era cristã até o Renascimento, foi inteiramente dominado pela doutrina 

judaica,  juntamente  com o cristianismo,  onde um Deus  único  produziu  todas  as 

coisas  e  as  nomeou  (segundo  livro  Gênesis).  Ou  seja,  durante  décadas  o 

pensamento dominante das civilizações era basicamente que nada surge por acaso, 

por evolução ou por vontade própria, para que algo seja criado é preciso que haja 

uma vontade e  uma ação divina,  sem que  haja  qualquer  força  que se  oponha, 

colocando  o  homem  como  um  mero  contemplador  do  processo  de  criação  e 

evolução.

Os Egípcios, por sua vez, apesar dos mitos cosmogônicos seguirem a mesma 

linha de pensamento, eram grandes adoradores dos astros, como a constelação de 

Orion  (morada  do  deus  Osiris),  a  estrela  Sirius  (Isis,  esposa  de  Osiris)  e  o 

movimento  do  Sol.  Esse  povo  possui  um  complexo  conhecimento  prático  que 

permitiu que construíssem grandes monumentos, como as três pirâmides de Gizé, 

mesmo não  tendo  criado  uma ciência  em si  com uma teoria  para  basear  seus 

construtores. Sua sabedoria originou o que chamamos de conhecimentos práticos 

das  máquinas  simples,  e  suas  terras  eram  partilhadas  utilizando  a  regra  3-4-5 

(triângulos retângulos de lados proporcionais), mesmo desprovidos do conhecimento 

do Teorema de Pitágoras.

A  civilização  chinesa,  sendo  estudada  tardiamente,  se  destacou  por  não 

acreditarem  em  um  universo  criado  por  Deus,  nem  acreditavam  nas  ideias  de 

simetria, perfeição, beleza e imutabilidade dos cosmos. Isso os proporcionou uma 

grande fidelidade aos fatos narrados, como grandes Astrônomos eles descreviam 

eventos  cósmicos  sem  preconceitos  e  com  grande  naturalidade.  Esse  povo  foi 

capaz, também, de introduzir  as coordenadas angulares (latitude e longitude) na 

Astronomia;  ainda no século V já  conheciam o valor  de pi  com sete algarismos 

significativos e,  desde 1100 d.C. conheciam o triângulo de Pascal,  o binômio de 

Newton, dominavam a “regra de três” e foram os primeiros a introduzir o zero em 

seu  sistema  métrico.  Entretanto  a  civilização  chinesa  nunca  se  preocupou  com 

átomos e modelos atômicos (dentro da Mecânica), acreditando que o todo não podia 
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ser descrito por partes menores, todavia criaram um modelo ondulatório do universo, 

descrevendo o movimento e as transformações da matéria através dele. Seu modelo 

mais interessante, aproximadamente século I d.C., consistia em um universo infinito 

e vazio, onde os corpos se moviam devido a “ventos” cósmicos.

Entretanto,  apesar  do  grande  avanço  nas  teorias  chinesas,  Newton  e 

Descartes eram pensadores ocidentais, logo pouco se influenciaram pelo oriente.

Mas  não  podemos  estudar  o  avanço  do  conhecimento  científico  se  não 

estudarmos  a  evolução  filosófica  sofrida  pela  Grécia  a  partir  do  século  IX  a.C., 

Alexandre, O Grande, que foi seu maior imperador, era discípulo de Aristóteles e 

levou  seus  conhecimentos  para  fronteiras  longínquas,  em  uma  época  que  o 

conhecimento só poderia vir de navios ou a cavalos, todas as áreas do pensamento 

e da cultura humana chegaram ao seu ponto culminante. Esse desenvolvimento só 

foi comparável ao Renascimento, surgido 15 séculos mais tarde no ocidente.

No topo do pensamento helênico estão Platão, Aristóteles e Pitágoras. Este 

último foi matemático, astrônomo, filósofo e líder religioso que aprendeu muito sobre 

Geometria e Astronomia em suas viagens à Babilônia e ao Egito. Posteriormente, 

Pitágoras fez grandes contribuições para o mundo científico, em especial destaca-se 

seu princípio de vibração dos corpos que, entusiasmado com a descoberta, chegou 

a criar um modelo matemático que explicasse o universo e os cosmos baseado em 

uma  relação  de  números  inteiros.  Entretanto,  apesar  de  ser  o  primeiro  modelo 

matemático a ser proposto, não foi capaz de descrever o movimento dos planetas no 

céu.

Ao  conhecer  o  que  chamamos  de  Teorema  de  Pitágoras  e  concluir  que 

existiam grandezas que não podiam ser expressas como fração de números inteiros 

(os número irracionais, chamados inicialmente de 'estúpidos'), os pitagóricos ficaram 

extremamente  surpresos,  o  que  constituiu  uma  das  mais  radicais  revoluções 

científicas da antiguidade. A grande importância que esse pensador dava à simetria 

o fez criar importantes teorias sobre o universo, como a de que todas as estrelas e 

planetas deveriam girar ao redor da Terra em uma órbita perfeitamente circular, ao 

mesmo tempo em que o céu e a Terra deveriam ser esféricos, causando grandes 

impactos sobre a Física e, especialmente, sobre a Mecânica e a Astronomia.

É muito importante destacar que outros pensadores gregos contribuíram para o 

processo  de  evolução  do  conhecimento  científico,  como  Parmênides,  Zenon, 

Heráclito,  Thales,  Anaximandro,  Anaximenes,  Empédocles,  Leucipo,  Demócrito, 
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Platão e Aristóteles (no apogeu do pensamento grego). 

Antes de discutirmos a contribuição de Aristóteles é necessário destacar que 

Leucipo e Demócrito foram os primeiros a propor um mundo atomístico, ou seja, 

para eles há apenas duas coisas no mundo: átomos e vácuo. Assim as pequeninas 

partes de matéria seriam indivisíveis e imutáveis, nada seria criado do nada e nada 

se aniquilaria. Em suma esse pensamento era extremamente avançado para a sua 

época, contribuindo muito para essa evolução.

Pode-se dizer que o apogeu do pensamento grego e da história da ciência 

ocorreu com Aristóteles. Este, que cresceu na corte real e foi  tutor intelectual de 

Alexandre, O Grande, voltou a Atenas em 335 a.C. e fundou o Liceu de Atenas, o 

mais avançado centro de estudos e pesquisas da época. Contudo após o declínio da 

civilização grega as suas obras se perderam por  15 séculos,  quando,  então,  as 

redescobriram e as adaptaram (principalmente por Tomás de Aquino). Com isso ele 

se tornou a influência dominante até o fim da Idade Média. A Mecânica Aristotélica 

só  foi  inteiramente  contestada  e  substituída  no  século  XVII  pela  Mecânica 

Newtoniana. Por último caíram suas ideias sobre Biologia, no século XIX (refutadas 

por Pasteur), porém é preciso ser destacado que jamais na história da ciência um 

sistema de pensamento leigo perdurou por tanto tempo.

Devido a resistência das ideias de Aristóteles sobre Mecânica, é necessário 

explicar  o  que  esse  pensador  dizia  sobre  ela.  Para  ele  haviam  dois  tipos  de 

movimentos, os naturais, que seriam produzidos por causa internas, e os violentos, 

que iriam se opor aos naturais, produzidos por causa externas. Ainda os movimentos 

naturais eram divididos em dois tipos: o circular uniforme, para corpos celestes, e os 

radicais ascendentes e descendentes, para corpos terrestres. O pensador dizia que 

todos os corpos buscariam ocupar seu lugar natural, dentre os quatro elementos (ar, 

água, fogo e terra) que estariam dispostos conforme seu peso. O fogo seria o mais 

alto, abaixo viria o ar, depois e água e por último a terra. Já os corpos celestes 

teriam um quinto elemento na sua composição que o fariam mover-se em trajetórias 

igualmente perfeitas (os gregos idolatravam o círculo); seu questionamento principal 

não era o 'por que', mas sim o 'para que' um corpo se move. Para Rocha (2002), 

Aristóteles  respondeu  a  essa  pergunta  quando  concluiu  que  todo  corpo  queria 

encontrar seu lugar natural no espaço, ou seja, o estado final de todos os corpos é o 

repouso  no  lugar  natural  e  para  que isso  seja  alterado é  necessária  uma ação 

violenta.
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A grande  proposta  levantada  por  Aristóteles  é  que  cada  corpo  só  pode 

obedecer  a  um único  movimento  por  vez,  ou  seja,  para  um projétil  lançado em 

movimento  oblíquo  é  preciso  esperar  que  se  esgote  o  seu  movimento  retilíneo 

ascendente para então iniciar o movimento de descida vertical, ficando reservado 

aos astros o direito de descrever curvas em seu movimento. Além disso, uma outra 

grande vertente de seu pensamento é que corpos de maior massa cairiam primeiro 

que os de menor massa, uma vez que teriam mais urgência em encontrar o seu 

lugar natural, ideias essas que Newton contestou e provou estarem erradas, mas 

apenas 20 séculos mais tarde.

Na dinâmica a grande contribuição de Aristóteles foi atribuir que a velocidade 

adquirida por  um corpo,  em movimento violento,  é  proporcional  à  força exercida 

sobre ele, e essa deve ser maior que a exercida pelo meio, ou seja, para ele ou o 

corpo (que não seja  celeste)  está  em repouso ou sofreu  a  ação de um agente 

externo lhe imprimindo uma força que geraria o movimento violento.

Como  consequência  do  pensamento  aristotélico  estão  os  modelos 

cosmológicos  geocêntrico  e  geoestático.  Segundo essa linha  de pensamento  se 

atirarmos uma pedra para cima ela deveria voltar em uma posição deslocada da 

inicial, uma vez que o planeta está se movendo, logo, se isso não acontece, há um 

agente externo fazendo um movimento violento na pedra para que ela retorne ao 

seu lugar natural, porém a vemos cair verticalmente e, como pode haver apenas um 

movimento  por  vez,  concluiu-se  que  a  Terra  não  se  move,  criando  um modelo 

geocêntrico/geoestático que perduraria por séculos como verdade (especialmente 

por ter se estabelecido na época da Inquisição).

Em resposta  às  ideias  de  Aristóteles,  Hiparco  e  Philoponus,  no  século  VI, 

concluíram que não seria o ar responsável por manter um projétil em movimento, 

mas sim a força que fora transferida inicialmente para ele, ou seja, eles acreditavam 

que, apesar de precisar de uma força inicial para começar o movimento, um corpo 

permaneceria  nesse  movimento  pelo  fato  de  ter  recebido  uma  parte  da  força 

exercida  nele.  Essa  teoria,  apesar  de  concordar  em termos  com o  pensamento 

aristotélico, levantava um questionamento muito interessante para a época.

Segundo essas linhas de pensamento, Buridan e outros eruditos franceses do 

século XIV defenderam que não era a força impressa que manteria o movimento de 

um corpo, mas sim uma nova grandeza:  Impetus. Apesar de concordarem com a 

necessidade  de  uma  força  inicial,  seria  o  Impetus  responsável  por  continuar  o 
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movimento  do  corpo.  Entretanto  essa  grandeza  não  seria  constante,  mas  sim 

perdida ao longo do caminho devido à resistência do meio, perdendo velocidade e 

caindo (no caso dos projéteis). 

Vários  outros  pensadores  contribuíram  na  época,  tentaram  descrever 

fenômenos, comprovar teorias e descobrir propriedades novas. Entretanto um que 

se  destacou  nos  modelos  criados  foi  Ptolomeu.  Ele  apresentou  uma  descrição 

matemática detalhada para os movimentos do Sol e da Lua, sendo capaz, através 

de seus cálculos, atribuir órbitas aos planetas (apenas cinco conhecidos na época) 

com o artifício de superposição de movimentos circulares de vários centros, raios e 

velocidades,  que  estavam  perfeitamente  de  acordo  com  a  teoria  aristotélica  do 

movimento.

2.3. Surgimento de uma Nova Ciência e o Renascimento Cartesiano

Para modificar o sistema ptolomaico seria necessário  que toda a mecânica 

aristotélica fosse modificada,  em vista  disso Copérnico iniciou suas modificações 

colocando o  Sol  no  centro  do  sistema planetários,  simplificando os  movimentos. 

Contudo ele não foi capaz de explicar porque os corpos atirados retornavam para a 

Terra (ele deveria ir para o corpo de maior massa, o Sol) e porque a posição final do 

projétil era a posição natural dele, se o planeta estaria se deslocando em torno do 

Sol. Ao mesmo tempo que Kepler retirava o círculo e introduzia a elipse para explicar 

os movimentos, ele criou a lei que relaciona os raios e períodos. Galileu Galilei foi o 

primeiro a intuir o princípio da inércia, derrubando a lei aristotélica de que corpos 

mais pesados cairiam primeiro.

Copérnico, em seu livro Das revoluções do Corpos Celestes diz que:

“Imóvel, no entanto, no meio de tudo, está o Sol. Pois nesse mais lindo templo, quem poria  

este candeeiro em outro ou melhor lugar do que este, do qual ele pode iluminar tudo ao mesmo  

tempo?[...]” (Copérnico citado por Rocha, 2002, p. 73)

Contudo  é  preciso  lembrar  que  para  refutar  uma  teoria  aceita  por  tantos 

séculos  seria  necessário  um  grande  esforço,  a  fim  de  mostrar,  dentre  outros 

aspectos, que as leis da Física são compatíveis,  apenas,  com essa nova teoria. 

Copérnico foi considerado um gênio no desenvolvimento matemático, seus cálculos 
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foram amplamente aceitos e elogiados, entretanto sua teoria não seria fisicamente 

consistente, sendo considerada um “absurdo”. Ele não conseguiu refutar a mecânica 

aristotélica  sozinho,  foi  necessário  Galileu  e  Newton  para  finalizá-lo,  assim,  no 

século XVI, era iniciado uma Revolução Científica.

Apesar de não ter suas ideias aceitas, Copérnico levantou questionamentos e 

hipóteses extremamente importantes para a história da ciência, estimulando outros 

estudiosos como Kepler.

Com uma infância nada agradável e sem laços familiares, Kepler se dedicou 

aos  estudos  dos  astros,  iniciados  pela  astrologia.  Apresentava  pensamentos 

próximos aos renascentistas, mas mantinha vários ideais pitagóricos. Provavelmente 

durante umas das aulas que ministrava na Escola Luterana de Graz, na Áustria, 

encontrou  uma  ligação  entre  a  geometria  pitagórica  e  o  sistema  copernicano, 

através  de  relações  de  sólidos  geométricos  circunscritos.  Aos  poucos  as  ideias 

científicas foram se renovando e ganhando outros aspectos, passou-se a observar o 

ambiente como uma interligação entre causas e efeitos naturais.

É importante destacar que estamos em um período turbulento da história. A 

Igreja  Católica  estava  completamente  abalada  com  o  crescimento  do 

Protestantismo, o que a levou a declarar uma verdadeira guerra aos pensadores da 

época que fossem em linhas contrárias a igreja, instituindo a Contra-Reforma (pelo 

Concílio de Trento) que oprimiu violentamente muitas universidades e centros de 

saber.

Foi no meio desse conflito que Kepler, em uma das universidades que esteve, 

conheceu  Tico  Brahé  e  começou  a  trabalhar  com  ele.  Apesar  de  considerados 

inimigos, ambos utilizavam serviços um do outro. Durante 8 anos ele se dedicou ao 

estudo  da  trajetória  de  Marte  e  só  solucionou  o  problema  quando  passou  a 

considerar que a trajetória fosse elíptica e não circular, chegando a sua primeira lei:

“Todos os planetas do sistema solar executam trajetórias elípticas tendo o Sol em um dos  

focos.” (Kepler citado por Rocha, 2002, p. 80)

Com essa lei  Kepler derrubou um dos maiores paradigmas,  se não o mais 

idolatrado, da ciência grega: o círculo. Ele também foi  capaz de intuir que o Sol 

exercia alguma influência sobre os corpos que se aproximassem dele, atribuindo a 

essa influência a velocidade adquirida pelos corpos,  que o levou a formular sua 
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segunda e terceira lei.

Com  uma  nova  filosofia  científica  o  mundo  passava  por  uma  verdadeira 

revolução, extremamente necessária, como pilares para o pensamento renascentista 

e as descobertas de Newton. A ciência já era vista com muito menos misticismo.

Seguindo as novas tendências científicas Galileu Galilei defendia com extremo 

fervor  o  sistema  heliocêntrico.  Sua  grande  contribuição  na  história  da  ciência 

envolve os telescópios; Galileu, que foi capaz de reconstruir telescópios e modificá-

los para ampliar em até 10 vezes o objeto observado (que era um grande avanço 

para a época, por volta de 1600), descreve a Lua como um satélite em torno da 

Terra,  formado  por  crateras  e  montanhas.  Descobriu  que  a  Via  Láctea  possuía 

diversas estrelas e que Júpiter era acompanhado por quatro luas, o que foi  uma 

grande ruptura no pensamento da maior parte dos cientistas, pois retirava a Terra da 

posição estática e privilegiada que acreditavam que ela estaria, ou seja, já poderiam 

estudar esse planeta como um corpo que se movia sem perder a sua lua.

Outra grande contribuição desse matemático e astrônomo foi a sua suposição 

sobre o movimento dos objetos que caem. Segundo ele um objeto que fosse solto 

do mastro de um navio, independentemente de estar em movimento uniforme (até 

então o único movimento conhecido e aceito) ou parado,  irá cair  exatamente do 

mesmo modo. Além dessas descobertas ele fez, também, menções ao movimento 

de queda livre, alegando que Aristóteles estava errado e que o tempo de queda seria 

o mesmo para qualquer corpo, independente de sua massa, relacionando, ainda, 

que as distâncias percorridas durante a queda seriam proporcionais ao quadrado 

dos tempos. Esses conceitos basearam o Princípio da Inércia e as demais leis do 

movimento postulados por Newton, 80 anos mais tarde. 

Copérnico, Kepler e Galileu conseguiram abalar as estruturas aristotélicas, mas 

era  preciso  que  alguém  fundasse  um  novo  sistema  de  pensamento.  René 

Descartes,  um  importante  filósofo  e  matemático  francês,  formulou  uma  nova 

concepção filosófica do universo, caracterizada por uma das mais famosas frases da 

história da filosofia:  Penso logo existo, o que torna claro a visão de mundo desse 

sistema, baseado na existência do seu pensamento e na razão fundamentada em 

evidências como provas da verdade.

Para Descartes a matemática é a lei da natureza e ela deveria funcionar de 

acordo  com  as  leis  mecânicas.  Esse  pensamento  racionalista  influenciou  e 

estruturou conceitualmente grande parte das ciências e a observação da natureza, 
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que persiste até os dias atuais, partindo do princípio de que é preciso observar as 

partes  para  entender  o  todo.  Ele  também  anteviu  a  lei  de  conservação  da 

quantidade de movimento e propôs uma espécie de lei da Inércia.

2.4. MV ou MV²? A Grande Discussão do Século XVII

Nesse período da história o homem já percebe o universo como uma evolução 

dada por leis naturais, expressas matematicamente, e não mais pela vontade de um 

Criador que molda suas criaturas. Com a ideia de Descartes sobre o choque entre 

os corpos, ele postula que a quantidade de movimento criada por Deus, no início, 

estava  conservada,  estabelecendo  a  lei  geral  para  conservação  do  movimento, 

medida  como  o  produto  da  massa  pelo  módulo  da  velocidade  do  corpo.  Em 

linguagem matemática: Fem = m|v|, onde Fem é a quantidade de movimento (também 

a consideravam como força motriz), m é a massa do corpo (dito magnetude) e |v| é o 

módulo da velocidade do corpo. Contudo ele não possuía uma conceito claro sobre 

a massa,  confundindo-a com peso,  a força do corpo e a velocidade,  que não a 

considerava vetorialmente, mas sim como uma grandeza escalar.

Por volta de 1660 Gottfried Wilhelm Leibniz, um matemático, filósofo, político e 

historiador  alemão,  mostrou  ao  mundo,  pela  primeira  vez,  o  cálculo  diferencial-

integral, em termos de notação diferenciais dy/dx. Deve-se ainda a ele a resolução 

de problemas com expansão em séries trigonométricas e a resolução de equações 

diferenciais não lineares como a*dx/dy = y²x, dentre outros. No campo da Mecânica 

ele  se  aprofundou  em buscar  uma grandeza  física  que  melhor  representasse  o 

movimento e a colisão dos corpos.

Ao contrário de Descartes, o matemático alemão pensava que para se medir a 

força era preciso medir o impacto causado pelo corpo, concluindo que a força não 

seria verdadeiramente medida pelo produto entre a massa e a velocidade, e, sim, 

pelo produto da massa com o quadrado da velocidade, ou seja, mv². Ele a nomeou 

como vis viva (força viva, hoje entendida como energia cinética). 

Esses  dois  conceitos  permaneceram  em  disputa  durante  anos,  até  a 

publicação  de  Christian  Huygens,  grande  matemático  e  físico  holandês,  que 

transformou a vis viva em uma grandeza fundamental da natureza. Segundo ele em 

uma colisão entre “corpos duros” a soma da  vis viva de cada uma das bolas é a 

mesma antes e depois da colisão, ou seja, mesmo que a velocidade de um corpo 
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diminuísse a do outro aumentaria. Essas descobertas foram o alicerce de um dos 

mais importantes princípios da física, a conservação de energia, formulada apenas 

em meados do século XIX.

Em 1798 Benjamin Thomson conseguiu conceituar a transferência de energia 

entre corpos, porém apenas no século XIX a  vis viva foi unificada ao conceito de 

calor. Todavia a disputa entre os conceitos de Descartes e Leibniz só seria sanada 

no século XVII com o advento da física newtoniana.

2.5. A Obra de Isaac Newton

Isaac Newton, nascido em 1642, em Woolsthorpe, Lincolnshire na Inglaterra, 

ano da morte de Galileu, marcou o nascimento da ciência moderna. Aos 24 anos 

precisou ficar recluso na propriedade de sua mãe devido a uma peste que assolou a 

Grã-Bretanha. Nesse período de reclusão Newton, que já estudava o conhecimento 

deixado até então, desenvolveu o teorema do binômio (que recebeu seu nome), o 

cálculo diferencial e integral e intuiu, pela primeira vez, que tanto uma maçã caindo 

de uma árvore, quanto a Lua girando em torno da Terra estavam sujeitas a uma 

mesma força que as “puxava” para o centro da Terra. Ainda durante esse processo 

ele começou a formular suas leis para o movimento, que levariam longos 20 anos 

até que fossem maturadas e publicadas em seu livro Os Princípios Matemáticos da  

Filosofia  Natural,  cujas  bases  foram  Galileu  e  Kepler.  O  núcleo  central  de  sua 

produção foram três leis fundamentais:

Lei I: Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme  
em  linha  reta,  a  menos  que  seja  obrigado  a  mudar  seu  estado  por  forças  
impressas nele.
Lei II: A mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa, e se faz  
segundo a linha reta pela qual se imprime esta força.
Lei III: A uma ação sempre se opões uma reação igual, ou seja, as ações de dois  
corpos, um sobre o outro, são iguais e se dirigem a partes contrárias. (Newton  
citado por Rocha, 2002, p. 106)

A primeira lei criada por ele foi chamada de Lei da Inércia, a segunda lei, tão 

complexa  quanto  a  primeira  para  ser  aceita,  relaciona  a  força  impressa  com a 

quantidade de movimento de um corpo no decorrer de um tempo, escrita na forma 

diferencial como F = dp/dt. Entretanto é extremamente conhecida nas salas de aula 

como Dinâmica, em linguagem matemática: F = ma, onde 'a' é a aceleração desse 
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corpo,  melhor  definida  pela  forma  diferencial  como  a  =  dv/dt,  ou  ainda,  se 

relacionado  com  a  posição  de  um  corpo,  Newton  diz  que  teremos  a  seguinte 

equação diferencial que baseia a sua lei:  F = m*d²x/dt². Com essa afirmação ele 

abala completamente os pilares da sociedade aristotélica logo que, conhecendo-se o 

passado de um sistema, poderemos determinar, a qualquer momento, o seu futuro. 

Estendendo esse conceito para todo o universo, as Leis da Natureza, ou Leis de 

Newton, induzirão toda a evolução a uma previsibilidade, trazendo o mundo para o 

Determinismo (como  esse  período  da  história  ficou  conhecido),  o  que  rompeu 

completamente com o pensamento aristotélico.

A Terceira Lei de Newton é a conhecida lei da ação e reação (como é ensinada 

nas  salas  de  aula),  pouco  intuitiva  e  motivo  de  grandes  confusões  conceituais, 

Facilmente associa-se ação e reação com causa e efeito, de uma forma muito ampla 

e pouco newtoniana.

Ainda sobre a primeira lei  criada por  esse físico,  que foi  motivo de muitas 

discussões e reformulações, por ser a mais sutil das três, no entanto vista com tanta 

simplicidade, foram precisos mais de vinte anos para que se chegasse a formulação 

final em que afirma que é o princípio da inércia (que ele anteriormente chamara de 

vis inertiae, ou força de inércia) é o único responsável por manter um corpo em seu 

estado  de  repouso  ou  movimento  uniforme  numa  linha  reta,  proporcional  à 

quantidade  de  movimento  desse  corpo  e,  acrescentando,  que  essa  força  existe 

apenas no momento da ação, não permanecendo no corpo após a conclusão dessa 

ação.

É  interessante  destacar  o  fato  de  que  a  Lei  I  cria  sistemas  de  referência 

inerciais;  sem  eles  a  Lei  II  não  seria  necessariamente  verdadeira.  Toda  essa 

evolução histórica do pensamento, concluída por Isaac Newton, tornou-se a mais 

absoluta  verdade  durante  os  séculos  XVIII  e  XIV.  Os  filósofos  e  cientistas 

acreditavam ter resolvido todos os problemas importantes da ciência, até o início do 

século XX, onde Planck e Einstein trouxeram ao mundo um novo pensamento, o 

Indeterminismo, baseados nas teorias quânticas e relativísticas estudadas por eles, 

onde provaram que, apesar de Newton estar certo, suas leis não são válidas para 

todos os referenciais, ou seja, nem todos os referenciais são inerciais.
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2.6. A Importância da Evolução do Conceito de Força 

A mecânica newtoniana, juntamente com os conceitos de Descartes, encerrou 

um ciclo de mais de dois milênios, unificando ciências que por muito tempo foram 

consideradas distintas, a astronomia e a mecânica.

Foram longas décadas de preceitos, ideias, conceitos, formalismos, queda de 

sistemas e advento de novos, ou seja, chegar até o século XVII e revolucionar os 

conceitos sobre Mecânica não foi trivial, Newton só chegou às suas leis devido aos 

outros  pensadores  que  observaram,  modelaram,  criaram  e  arriscaram  teorias 

anteriores.

A ruptura mais notável  nesse processo talvez tenha sido a do pensamento 

aristotélico  para  o  determinismo,  uma  vez  que  aquele  é  um  pensamento  muito 

intuitivo,  com elementos  cotidianos  e  observáveis,  seu  salto  até  o  determinismo 

abalou  décadas  de  estudos  por  algo  não  intuitivo,  algo  que  demanda  reflexão 

profunda. A própria definição de força e utilização dela mostrou-se confusa, mesmo 

nos dias atuais.

Gonzatti,  Saraiva e Ricci  (2008, p.17) cita Gaspar (2003) dizendo que este 

encontrou 21 significados e 61 expressões diferentes,  em um dicionário,  para  o 

conceito de força, dos quais apenas um significado e 21 expressões se referiam a 

força do ponto de vista físico, o que implica que 99,5% dos significados e 62% das 

expressões estão relacionados ao uso cotidiano.  Ou seja,  esse termo,  um tanto 

quanto nebuloso, tornou-se parte do uso diário das pessoas quando se referem a 

ações diversas.

Diante deste quadro fica evidente a importância da evolução do conhecimento 

científico,  especialmente  quando  o  novo  conceito  torna-se  não  muito  claro  aos 

leigos,  porém  o  mais  claro  possível,  até  o  momento,  aos  detentores  daquele 

conhecimento.
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SOBRE O CONHECIMENTO E O ENSINO                                  3 

3.1. O Processo de Construção do Conhecimento

A  questão  da  aquisição  do  conhecimento  e  da  modificação  com  perfil 

conceitual dos alunos tem sido muito discutida nas últimas décadas. Essa é uma 

área  muito  discutida  dentro  dos  cursos  de  formação  de  professores,  há  quem 

acredite ser necessário considerar os conhecimentos prévios que eles apresentam, 

já outros acreditam ser necessário, apenas, considerar a forma como ele adquire o 

conhecimento. Irei reter-me ao processo de modificação do conhecimento com base 

nos conhecimentos prévios, voltados para o campo da Mecânica, por ser uma linha 

significativa para esse trabalho.

A  aprendizagem  baseada  nos  conhecimentos  prévios  do  aluno,  dita 

aprendizagem significativa, caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento 

e o conhecimento prévio, em um processo não-literal e não-arbitrário. Esse novo 

conhecimento se tornará mais significativo e o conhecimento que ele já possuía irá 

se refinar,  modificar,  em alguns casos ser  completamente substituído,  adquirindo 

mais estabilidade conceitual.

Sabemos que o conhecimento  prévio,  isoladamente,  é  a variável  que mais 

influencia a aprendizagem, ou seja, só podemos aprender a partir daquilo que já 

conhecemos, daquilo que forma nossa estrutura cognitiva. Em termos vygotskyanos 

a assimilação do conhecimento se dá ao relacionarmos o novo com o já aprendido, 

tornando o conhecimento proximal em conhecimento real (Vygotsky faz essa relação 

se referindo a Zona de Desenvolvimento Proximal, aquilo que a criança desenvolve 

com a ajuda de outro,  e a Zona de Desenvolvimento Real,  aquilo que a criança 

consegue  realizar  por  si  própria).  A importância  dessa  relação  também é  muito 

defendida  por  David  Ausubel.  Em  sua  obra  The  Acquisition  and  Retention  of  

Knowledge: A Cognitive View (2000) o autor chama a atenção para o fato de que o 

aprendiz  não  é  um  receptor  passivo,  longe  disso,  ele  deverá  fazer  o  uso  de 

significados que já internalizou,mas ao mesmo tempo que está, progressivamente, 

diferenciando  sua  estrutura  cognitiva,  está  também  fazendo  a  reconciliação 

integradora,  identificando  semelhanças  e  diferenças  e  reorganizando  seu 

conhecimento, ou seja, produzindo-o. 
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Entretanto  precisamos  destacar  que  nesse  processo  é  fundamental  que  o 

aprendiz (ou aluno) apresente uma predisposição para a prender, o que significa que 

para esse ensino ser de fato significativo o aluno deverá manifestar uma disposição 

para associar, de forma não literal e não arbitrária, os significados que capta dos 

materiais  educativos,  associando-os  à  sua  estrutura  cognitiva,  o  que  coloca  o 

aprendiz em papel fundamentalmente ativo em todo o processo.

Verificamos,  em  grande  parte  das  escolas  brasileiras,  um  déficit  nesse 

processo,  especialmente  na  questão  que  envolve  a  predisposição  para  o 

aprendizado. Isso acontece não apenas devido à motivação, mas principalmente à 

relevância do que é aprendido. Destacando a importância da história da ciência, 

como aprender as Leis de Newton sem aprender todo o impacto causado por elas e 

todos os caminhos até sua elaboração? Entender que sua construção não foi um 

processo retilíneo é compreender que a aprendizagem desse conhecimento também 

não deverá ser, que a importância e a relevância dessas descobertas para a ciência 

atual é tamanha a importância e relevância dela para cada um dos aprendizes.

Bachelard (2005) faz uma análise dos processos que englobam a formação do 

espírito científico. Em outras palavras ele analisa as formas de percepção do mundo 

e os obstáculos encontrados pelo desenvolvimento científico-intelectual. Para esse 

autor a doutrina do geral foi  o que mais prejudicou o progresso científico, o que 

significa estender um fenômeno observado em um corpo para todos os corpos, sem 

distinção, o que considera como falta de lealdade à construção do saber científico. 

Apesar  de  historicamente  essas  generalizações  terem  sido  eficazes,  Bachelard 

defende que atualmente elas bloqueiam as ideias, uma vez que se restringem a 

definir  palavras e não coisas,  sua grande crítica é que quanto mais breve for  o 

processo  de  identificação,  mais  limitado  será  o  pensamento  experimental,  se  o 

conhecimento  mostra-se  tão  completo,  tão  fechado e  tão  pronto  a  sensação do 

aprendiz é que não precisa estudá-lo mais profundamente, perdendo completamente 

o estímulo.

Tudo isso nos remete ao questionamento da importância do que é ensinado e 

a forma como esse processo ocorre. Para fundamentarmos esse questionamento é 

necessário investigar a fundo o que os aprendizes significaram, o que absorveram, é 

preciso verificar se suas estruturas cognitivas foram abaladas de alguma forma, se 

os  conhecimentos  prévios  se  mantiveram  inalterados  ou  passaram  por  algum 

processo  de  ressignificação.  No  caso  discutido  aqui,  é  importante  questionar  o 
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aprendizado dos alunos a cerca dos conceitos que envolvem as Leis de Newton e 

Força.

3.2. O Teste FCI

Seguindo  essa  linha  de  pensamento  e  com  o  intuito  de  investigar  essa 

aprendizagem, em 1985 foi publicado, por Halloun e Hestenes, o teste  Mechanics 

Diagnostic Test (MDT), com o objetivo de investigar a compreensão do estudante 

sobre a mecânica newtoniana,  primeiramente aplicado como um questionário  de 

respostas abertas a estudantes universitários de nível inicial. Após a execução dos 

primeiros testes foi  observado, nas respostas, a grande presença e influência de 

concepções alternativas e prévias desses estudantes, levando-os a criar o modelo 

de  múltipla  escolha,   onde  as  alternativas  englobavam  tanto  o  conhecimento 

fisicamente aceitável quanto os conhecimentos prévios.

A versão final do MDT foi aplicado em um grande número de estudantes da 

Universidade Estadual do Arizona (cerca de 1500 alunos, segundo SAVINAINEN & 

SCOTT, 2002, p.45) e 80 estudantes de ensino médio. A partir desses dados eles 

verificaram que a pontuação dos alunos pré-teste foi consistentemente baixa e que 

houve uma melhora muito pequena após um curso convencional (onde convencional  

se refere a aulas e sessões de resolução de problemas quantitativos). Esses dados 

foram muito importantes pois os levaram a considerar que o conhecimento adquirido 

pelo ensino convencional seria independente das instruções do professor.

Como uma adaptação do MDT, em 1992, na América do Norte, foi publicado o 

teste  Force  Concept  Inventory (FCI),  por  Hestenes,  Wells  &  Swackhamer,  que 

consiste na investigação das percepções dos estudantes sobre o conceito de força 

em situações reais,  que eles consideraram fornecer um perfil  mais sistemático e 

completo  dos equívocos dos alunos,  com questões semelhantes  ao teste que o 

originou.  Hestenes,  Wells  &  Swackhamer  (1992)  não  se  preocuparam  em 

estabelecer os limites de confiabilidade e validade do seu teste, que poderia ser 

utilizado com fins de instrução ou investigação.

Sua versão final foi desenvolvida e publicada em 1995, com 30 questões, cada 

uma com cinco alternativas de resposta,  englobando seis dimensões conceituais – 

Cinemática,  Primeira  Lei  de  Newton,  Segunda  Lei  de  Newton,  Terceira  Lei  de 

Newton, Princípio da Superposição e Tipos de Força. Porém os conceitos abordados 
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em cada uma das  questões estão indiretamente  interligados  e  suas  alternativas 

correspondem uma ao conceito cientificamente aceito e as demais a um conceito 

intuitivo previamente estabelecido.

Para construírem essas alternativas os autores do teste estabeleceram uma 

taxonomia de equívocos, disponíveis na tabela disponível no Anexo I, que oferece 

um resumo abrangente das concepções alternativas que possam ser gerados.

O FCI, que foi desenvolvido para sondar crenças de estudantes a respeito do 

conceito de força, central na mecânica newtoniana, já foi aplicado algumas vezes, 

principalmente nos Estados Unidos, a estudantes tanto no correspondente ao nosso 

Ensino Médio quanto a nível  universitário.  Desde a primeira publicação do MDT, 

pesquisadores por diversos países tem utilizado esse teste e seu sucessor para 

análise  de  desenvolvimento  de  conteúdos,  validação  de  novos  métodos  e 

investigações em universidades e escolas de ensino médio. No Brasil há registros 

de pesquisas envolvendo esses testes na validação de metodologias de ensino e 

para a montagem de perfis conceituais.
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METODOLOGIA CIENTÍFICA                                                       4 

Esse trabalho consistiu  na  aplicação do teste  FCI,  cuja  tradução livre  está 

disponível no Apêndice II, em 125 alunos de turmas de oitavo e nono ano do Ensino 

Fundamental  II,  e  primeiro,  segundo e terceiro  anos do Ensino Médio,  em duas 

escolas particulares. A primeira estabelecida na cidade de Vinhedo-SP, uma escola 

grande,  com  currículo  brasileiro  e  norte  americano,  quadras  poliesportivas, 

biblioteca,  sala  de  estudos e  restaurante.  A segunda é  uma escola  pequena de 

Sumaré-SP, com apenas uma sala por ano de fundamental à ensino médio, uma 

quadra e uma área de desenvolvimento artístico.

Essas escolas particulares foram escolhidas pensando no perfil do aluno que 

ingressa na UNICAMP. Em geral, o número de aprovações nessas duas escolas é 

alto,  logo a comparação dos dados se  torna mais  próxima a  realidade do perfil 

universitário  encontrado na UNICAMP. Os estudantes analisados apresentam um 

perfil  socioeconômico  próximo  ao  perfil  dos  alunos  ingressantes  na  graduação, 

especialmente  na área de Engenharia.  Além disso,  a  faixa  etária  entre  as  duas 

escolas é a mesma e uma rápida análise comportamental nos mostra que o perfil  

comportamental entre elas também é muito próximo.

Logo  foi  aceito  a  participação  de  qualquer  aluno  do  nono  ano  do  Ensino 

Fundamental  II  ao  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  dessas  escolas,  sem 

discriminação de sexo, etnia, credo ou perfil socioeconômico, sem qualquer vínculo 

com as escolas em si e sem obrigatoriedade para realização do mesmo. O estudo 

foi realizado para verificar a influência dos conhecimentos prévios, não científicos e 

científicos, na tomada de decisões dos estudantes (ao realizar o teste). 

Anteriormente a aplicação do teste foi montado um projeto e apresentado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP (CEP), que o analisou e autorizou a 

realização dele, bem como a utilização dos dados coletados, a autorização e o termo 

de consentimento aprovados pelo CEP estão disponíveis em Anexo II e Apêndice I,  

respectivamente.

No momento da aplicação os alunos (um ano escolar por aula) receberam uma 

explicação rápida sobre o projeto, seus objetivos e finalidades, receberam um Termo 

de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido,  o  teste  e  uma  folha  de  respostas.  É 

importante destacar que durante todo o processo nenhum aluno recebeu qualquer 
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instrução  ou  ajuda  sobre  as  questões  do  FCI,  apenas  foram  orientados  que  o 

realizassem da forma mais séria possível, pois seriam dados de uma pesquisa.

Precisamos destacar que o objetivo inicial era fazer um estudo com um número 

muito maior de alunos, estendendo para o primeiro ano da graduação. Entretanto, 

devido  aos  calendários  das  escolas  e  da  universidade  estarem  diferentes 

particularmente neste semestre, tivemos pouco tempo para aplicar esses testes e 

fazer a sua análise, de forma a optar pela diminuição do universo amostral, mas que 

não prejudicou  as conclusões sobre ele.

Embora originalmente o FCI trabalhe com seis linhas conceituais, decidimos 

reorganizá-las  em  três  grandes  grupos:  Relacionados  à  1ª  Lei  de  Newton, 

Relacionados à 2ª Lei de Newton e Relacionados à 3ª Lei de Newton, para facilitar a  

análise dos dados.

Após  a  coleta  dos  dados  nos  focamos  em encontrar  uma  ligação  entre  o 

desenvolvimento conceitual de cada ano escolar e entre eles. Para isso levantamos 

gráficos, pautados nas respostas fisicamente aceitáveis, e encontramos uma relação 

muito interessante entre os níveis escolares, discutida em Resultados.

É  válido  destacar  que  as  pesquisas  anteriormente  realizadas  (por  outros 

pesquisadores),  e  apresentadas  nas  referências  bibliográficas,  se  basearam  na 

aplicação  do  teste  antes  e  depois  de  expor  os  alunos  aos  conceitos,  a  fim de 

verificar  a  validade  e  a  influência  dessa  exposição,  sendo  assim seus  dados  e 

estudos se baseiam no ganho que os alunos tiveram entre o pré e o pós teste, para  

uma análise mais direcionada. A proposta desse trabalho foi  diferente, analisar o 

ganho que os alunos tiveram ao longo de seu percurso escolar, baseado apenas no 

resultado ao final de cada nível de contato. Assim o ganho se mostra pelos anos de 

estudo e não, apenas, pela aplicação de uma metodologia.
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RESULTADOS                                                                              5
Antes que iniciemos as análises dos dados é muito importante destacar o nível  

de contato que cada ano escolar teve com os conceitos de Física aqui estudados. 

Os alunos do oitavo ano do EF II fazem parte de uma escola que inicia os estudos 

de Física já  nesse ano,  ou seja,  eles  tiveram seu primeiro  ano de contato  com 

conceitos  físicos  em 2014,  sendo que os  conceitos  envolvendo  força  e  Leis  de 

Newton foram vistos no segundo semestre do mesmo ano. Já os alunos do nono 

ano do EF II fazem parte de uma escola que inicia seus estudos sobre Física no 

último bimestre escolar desse ano, ou seja, seu contato com os conceitos físicos foi 

de apenas dois meses antes da realização do teste, o que implica que as suas 

respostas foram quase que unicamente baseadas nos seus conhecimentos prévios. 

Para  os  alunos  do  EM,  pesquisados,  não  houve  diferenciação  do  tempo  de 

exposição escolar aos conceitos das Leis de Newton, todos tiveram um, dois ou três 

anos expostos. 

Após a coleta de dados de 125 alunos, distribuíamos suas respostas em uma 

tabela,  para  uma  melhor  visualização,  segundo  a  própria  distribuição  feita  por 

Hestenes, Wells & Swackhamer (1992), apresentada na Tabela I. 

Tabela I. Frequência de respostas do FCI para cinco populações de estudantes
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A Tabela I está dividida entre as questões (de 1 à 30), cada alternativa (de A a  

E) e cada nível de estudo do aluno onde O significa oitavo ano, N significa nono ano, 

P significa primeiro ano, S significa segundo ano e T significa terceiro ano. A partir  

dela  conseguimos  verificar  uma  relação  entre  as  escolhas  de  alternativas  dos 

diferentes níveis. De forma geral, há uma grande proximidade entre o número de 

respostas, como, por exemplo, na questão 30, em que esse fato está muito visível 

se compararmos, principalmente, as alternativas A e E. A primeira recebeu o menor 

número de respostas em todos os níveis e a segunda recebeu o maior número de 

respostas para todos os níveis.

Esse padrão se mantém em diversas questões, com algumas exceções, o que 

nos  leva  ao  questionamento  sobre  a  conceituação  desses  alunos  ao  longo  dos 

níveis escolares e níveis de contato com os conceitos.

Haveria, então, conhecimentos que eles possuíam nos contatos iniciais e que 

se mantiveram ao longo dos anos escolares?

Observei  o  quão preocupante  esses dados se  apresentam,  devido ao meu 

pressuposto  inicial  de  que  os  valores  estariam próximos  para  O  e  N,  mas  não 

próximos de S e  T,  pois  acreditava  que os  conceitos  teriam se ressignificado e 

reconstruídos os conhecimentos prévios que constituíam sua estrutura cognitiva nos 

primeiros contatos com a Física.

Para investigarmos mais a fundo essa dúvida dividimos as questões em três 

grandes grupos: 1ª Lei de Newton, 2ª Lei de Newton e 3ª Lei de Newton, e fizemos  

um levantamento no número de 'acertos' (considerando as alternativas fisicamente 

aceitas) para cada nível dentro de cada grupo. Com base no universo amostral de 

cada nível de ensino, analisamos os dados estatisticamente, e os apresentamos na 

Tabela  II  em  ordem  decrescente  de  tempo  de  exposição  aos  conceitos  físicos. 

Conforme a teoria, quanto mais o aluno está exposto aos novos conceitos, maiores 

são as chances de ele modificar seus conhecimentos prévios e reestruturar sua teia 

conceitual.

Tabela II. Análise estatística por grupos para os resultados fisicamente aceitos
1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei

Ano N Acertos Acertos (%) Erro N Acertos Acertos (%) Erro N Acertos Acertos (%) Erro
T 67 33,8 0,4 87 30,4 0,3 36 20,5 0,3
S 43 26,5 0,4 57 24,4 0,3 25 17,4 0,3
P 69 29,5 0,4 79 23,4 0,3 38 18,3 0,3
O 60 23,8 0,4 57 15,7 0,3 45 20,1 0,3
N 44 16,3 0,4 92 23,6 0,3 27 11,3 0,3
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De acordo com o esperado os alunos que estiveram expostos por mais tempo 

aos conceitos físicos determinísticos apresentaram um percentual maior de acertos, 

que é o caso dos alunos do terceiro ano. Além dessa análise podemos verificar que 

os acertos estão diminuindo de acordo com o conceito estudado, se compararmos a 

primeira com a terceira leis identificamos uma grande diferença. Segundo a análise 

histórica desses conceitos, o primeiro se torna muito mais 'aceitável' que o segundo. 

Digo aceitável no sentido ter uma trajetória evolutiva muito mais estruturada, que 

evoluiu  ao  longo  dos  séculos,  enquanto  vemos  que  o  segundo  conceito  só  foi 

estruturado  no  século  XVIII,  apenas  três  séculos  atrás,  sendo  extremamente 

propenso à confusões e equívocos, segundo o que Hestenes, Wells e Swackhamer 

verificaram em seus estudos (HESTENES, WELLS & SWACKHAMER, 1992). 

A partir desses dados traçamos um gráfico que nos ajudasse a verificar essa 

evolução conceitual, mostrada nos Gráfico 1.

Gráfico 1. Relação de acertos, com respectivos erros, para cada grupo conceitual de cada ano  

escolar, disposto por tempo de exposição aos conceitos.

Complementarmente ao que foi discutido pelos dados da Tabela II, notamos 

uma  relação  interessante  na  evolução  conceitual  mostrada  pelo  Gráfico  1.  Os 

grupos conceituais mostraram uma regressão entre si, dentro das turmas T, S e P, 

partindo da 1ª Lei para a 3ª Lei, o que implica nas dificuldades de assimilação e 

possíveis equívocos conforme se aumentou o número de conceitos apresentados a 
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eles. Comparando essas turmas com as turmas O e N, verificamos claramente que 

os conhecimentos prévios existem e influenciam, porém verificamos, também, que 

eles são ressignificados conforme se aumenta o tempo de exposição aos conceitos, 

até mesmo pelo aumento do tempo de conflitos conceituais que o ajudarão a formar 

uma teia de ideias fisicamente aceitas.

Segundo as teorias de Vygotsky o conhecimento ocorre em espiral, ou seja, ao 

longo da nossa jornada expostos a conceitos novos, nós evoluímos cientificamente, 

mas é preciso que regressemos para então poder evoluir novamente. Em outras 

palavras, o que ele diz é que para um conceito se tornar significativo precisaremos 

aprendê-lo, desaprendê-lo e reaprendê-lo. Essa teoria se torna visível com o teste 

aplicado;  os  gráficos  mostram  ciclos  de  progressão  conceitual,  que  crescem  e 

decrescem,  sempre  evoluindo  em  relação  ao  tempo.  O  Gráfico  1,  a  partir  da 

variação dos valores, nos mostra essa clara evolução.

Em relação à evolução dos conceitos distintamente a 3ª Lei foi a com menores 

valores acertados pelos alunos.  Entretanto se avaliarmos o crescimento de cada 

grupo conceitual, vemos uma progressão consistente, muito próximas entre si, mais 

uma vez relacionada com os equívocos sanados.

Apesar dessa evolução vemos que os valores de acertos são baixos. Segundo 

Heller  &  Huffman  (1995,  p.510)  para  acertos  acima  de  60%  o  FCI  pode  ser 

interpretado como um apontamento de que os alunos possuem teorias coerentes 

sobre força, entretanto eles discutem que esse teste não tem validade suficiente 

para esse tipo de análise, mas sim para analisar partes do conhecimento do aluno 

que não necessariamente formam um conceito coerente de força newtoniana. 

Dessa forma ele nos mostra um apontamento das concepções do aluno sobre 

a mecânica newtoniana, mas não necessariamente sobre um conceito universal de 

força.  Apesar  disso,  nossos  dados  apontam  um  valor  máximo  de  acerto  em 

aproximadamente 34%, nos conceitos que envolvem a 1ª Lei de Newton, ou seja, é 

possível que a compreensão conceitual esteja prejudicada por alguns fatores não 

considerados pelos professores. Ao mesmo tempo em que um nível tão baixo de 

acertos pode remetê-los a um pensamento quase aristotélico, eu diria que estão em 

uma transição de conhecimento, entre esse mundo e o newtoniano, que, como já 

vimos anteriormente, não é uma transição fácil, tampouco intuitiva, mas que deve 

ser  tratada com muito  mais  atenção do que  temos visto  em salas  de  aula,  em 

especial pela importância histórica desses conceitos.
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Os conhecimentos prévios dos alunos de fato se mostraram muito importantes. 

Se ignorássemos esses conhecimentos  teríamos,  com os dados desse trabalho, 

uma  ideia  de  que  simplesmente  os  alunos  não  aprenderam  os  conceitos  que 

envolvem  as  Leis  de  Newton,  ou  seja,  consideraríamos  apenas  que, 

aproximadamente, 30% de todo o conteúdo foi absorvido.

Esse  pensamento  nos  leva  a  pensar  o  aluno  como  um  mero  elemento 

absortivo,  sendo  o  oposto  da  teoria  de  ensino  significativo  defendido  com esse 

trabalho. Claramente vemos que, de fato, muito pouco dos conceitos mostram-se 

internalizados por  esses estudantes,  entretanto,  como defende Ausubel  em suas 

obras, para que um novo conhecimento seja internalizado é preciso que ele seja 

significativo  para  o  aluno,  é  preciso  que  reconfigure  as  ideias  já  existentes  na 

estrutura mental dele, logo o que podemos afirmar é que apenas uma parte desses 

conceitos conseguiu realizar esse papel.

Para uma sociedade que não viveu o processo evolutivo dos conceitos e não 

teve  conhecimento  dele,  poderíamos  esperar  que  fossem  cometidos  tantos 

equívocos  quanto  foram  historicamente,  ou  seja,  notar  um  pensamento, 

possivelmente,  aristotélico  nesses  alunos  faz  parte  da  evolução  conceitual  e 

intelectual dele, uma vez que verificamos o crescimento dessa assimilação ao longo 

dos anos escolares,  comprovando que o  aluno está  em um processo evolutivo, 

assim como esses próprios conceitos passaram por seu processo de evolução, é 

importante que esses alunos também passem.

Todos  esses  levantamentos  também  nos  remetem  a  outra  questão, 

interessante, que pode (e deve) ser estudada em outro momento, sobre como o 

ensino  desses  conceitos  se  estrutura,  ou  seja,  será  que  o  ensino  não  está 

dificultando o processo de assimilação?

Considero ser indispensável o processo de discussão sobre a evolução desses 

conceitos.  Simplesmente expô-los poderia não gerar conflitos intelectuais entre o 

conhecimento  prévio  não  científico  e  o  novo  conhecimento  científico,  que  é  um 

processo  extremamente  rico  do  ponto  de  vista  da  estruturação  da  Zona  de 

Desenvolvimento Real desses estudantes. Ao mesmo tempo, até que ponto essa 
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análise geral do FCI nos fornece subsídios para pensar um modelo que consiga 

reestruturar esses conhecimentos prévios?

É  evidente  que  não  podemos  ignorar  a  importância  e  a  influência  desses 

conhecimentos na vida do aluno, por outro lado a dificuldade de identificá-los e de 

trabalhar  com eles  se  estende  até  o  fim de seus  estudos  regulares.  Assim são 

geradas diversas dificuldades que o estudante universitário encontra nos seus anos 

iniciais, conceitos mal assimilados (ou não assimilados), devido a um ensino pouco 

(ou nada) significativo, se tornam verdadeiros obstáculos intelectuais ao longo de 

sua vida.
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Apêndice I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Percepção do Conceito de Força em Diferentes Estágios de Formação do Aluno
Cristina Giolo

Rickson Coelho Mesquita
Número do CAAE: 37303114.0.0000.5404

Você está  sendo convidado a participar  como voluntário  de um estudo.  Este  documento, 

chamado  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido,  visa  assegurar  seus  direitos  como 

participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador. 

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver 

perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se 

você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não haverá nenhum tipo 

de penalização ou prejuízo.

Justificativa e objetivos:
O objetivo desse projeto  é encontrar  alguma relação,  ou verificar  a inexistência  dela,  da 

conceituação  dos  alunos  sobre  força,  dos  níveis  básicos  (Ensino  Fundamental  II)  até  níveis 

avançados (Ensino Superior), para que consigamos montar um panorama das falhas conceituais ao 

longo dos anos de estudo desses alunos.

Evidentemente não é possível garantir que os resultados do projeto vá modificar metodologias 

já existentes, para isso seriam necessário outros projetos. Entretanto, é necessário pensar e estudar 

as dificuldades de aprendizado dos estudantes em relação a conceitos tão importantes se quisermos 

pensar em um aprendizado efetivo. Consideramos que é indispensável que haja uma avaliação de 

todo o processo,  desde o contato  inicial  do estudante com aquele  conceito,  até aplicações mais 

avançadas, justamente o que buscamos ao aplicar um teste conceitual sobre força.

Procedimentos:
Participando do estudo você está sendo convidado a realizar um teste escrito de 30 questões 

envolvendo conceitos de mecânica newtoniana, mais especificamente força. O teste será realizado 

uma única vez por cada aluno, durante uma aula do seu período letivo, sem que haja necessidade de 

deslocamentos ou permanências extras na escola. Segundo os dados do questionário inicial haverá 

um levantamento de grupos de acordo com cada aspecto questionado, para análises estatísticas. O 

questionário gastará em torno de 50 minutos para ser respondido, sendo que a realização do teste 

escrito não deve exceder o tempo de duas aulas. 
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Desconfortos e riscos:
Você não deve participar deste estudo se não se sentir confortável em realizar o teste, ainda 

que  não  haja  identificação  direta  do  estudante  e  os  dados  sejam utilizados  unicamente  para  a 

pesquisa.

Benefícios:
O projeto não prevê nenhum benefício direto a você, mas pode proporcionar um novo olhar 

sobre as dificuldades de compreensão teórica dos alunos de forma geral,  assim como traçar um 

caminho inverso do aprendizado para identificar possíveis pontos de falha e, posteriormente, induzir a  

um novo olhar sobre a forma de ensino desses conceitos.

Acompanhamento e assistência:
Durante a realização do teste estarão presentes um professor e um dos pesquisadores, para 

quaisquer  dúvidas  que  possam  surgir  sobre  o  Termo  ou  a  pesquisa.  Você  não  será  informado 

diretamente sobre os resultados da pesquisa, mas a sua nota no teste poderá ser enviada caso você 

queira ver a correção do seu teste. 

Sigilo e privacidade:
Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação 

será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos 

resultados desse estudo, seu nome e nota não serão citados.

Ressarcimento:
Todo o estudo será realizado durante a sua rotina na escola, sem necessidade de gastos ou 

ressarcimentos.

Contato:
Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com os pesquisadores 

Rickson  Coelho  Mesquita,  Rua  Sérgio  Buarque  de  Holanda,  777,  Campinas-SP,  Brasil, 

+55(19)35210137, rickson@ifi.unicamp.br e  Cristina  Giolo,  Instituto  de Física  Gleb  Wataghin, 

mesmo endereço, +55(19)981327737, crisgiolo@gmail.com. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 

estudo, você pode entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNICAMP: Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 

3521-8936; fax (19) 3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br

Consentimento livre e esclarecido:
Após  ter  sido  esclarecimento  sobre  a  natureza  da  pesquisa,  seus  objetivos,  métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar:
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Nome do(a) participante ou responsável legal: __________________________

_______________________________________       Data: ____/_____/______.

 (Assinatura do participante ou do seu responsável  LEGAL) 

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter  cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, 

também, ter explicado e fornecido uma cópia deste documento ao participante. Informo que o estudo 

foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me a utilizar o material  

e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou 

conforme o consentimento dado pelo participante.

_______________________________________   Data: ____/_____/______.

(Assinatura do pesquisador)

Apêndice II. Tradução livre do FCI

Não disponibilizado.

ANEXOS                                                                                       

Anexo I. Tabela sobre a taxonomia dos equívocos gerados pela aplicação do 

FCI. (retirada de  SAVINAINEN & SCOTT, 2002, p.47).

Table 2. Taxonomy of misconceptions probed by the 

FCI (adapted from Hestenes et al 1992).
0. Kinematics

   K1. Position – velocity undiscriminated

   K2. Velocity – acceleration undiscriminated

     K3. Nonvectorial velocity composition

1. Impetus

   I1. Impetus suplied by the 'hit'

   I2. Loss/recorvery of original by the impetus

   I3. Impetus dissipation

   I4. Gradual, delayed impetus build-up

   I5. Circular impetus

2. Active Force

32                                                                                                                           Apêndices



 

        AF1. Only active agents exert force

   AF2. Motion implies active force

   AF3. No motion implies no force

   AF4. Velocity proportional to applied force

   AF5. Acceleration implies increasing force

   AF6. Force causes acceleration to terminal velocity

   AF7. Active force wears out

3. Action/reaction pairs

   AR1. Greater mass implies greater force

   AR2. Most active agent produces greatest force

4. Concatenation of influences

   CI1. Largest force determines motion

   CI2. Force compromise determines motion

   CI3. Last force to act determines motion

5. Other influences on motion

   CF1. Centrifugal force

   Ob. Obstacle exert no force

   Resistance

   R1. Mass makes things stop

   R2. Motion when force overcomes resistance

   Gravity

   G1. Air pressure assisted gravity

   G2. Gravity intrinsic to mass

   G3. Heavier objects fall first

   G4. Gravity increases as objects fall

   G5. Gravity acts as impetus wears out

Anexo II. Termo de autorização para coleta de dados.
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