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Motivação
• Curta experiência com o ensino de Tópicos da Velha Teoria 

Quântica. 

• Percepções:

Dinâmica da construção do conhecimento : ótima

oportunidade com interesse por biografias.

Dificuldades de aprendizagem (conceituais e 

operacionais) com aversão por Matemática mais robusta. 

Perguntas de pesquisa
• Podemos vincular aos obstáculos epistemológicos

bachelardianos as propriedades de elementos norteadores de uma 

prática docente?

• Que postura metodológica podemos adotar de modo a 

explicitar, corretamente, a dinâmica não-linear da Ciência?

Objetivos específicos
• Escrutinar o sentido de obstáculo epistemológico na obra de 

Bachelard. 

• Conceber propostas educacionais com o intuito de debater a 

transição Física Clássica para a Física Moderna com os alunos de 

Ensino Médio. 

• Analisar e indicar os principais contratempos e/ou desafios a 

serem enfrentados pelos docentes ao discutir a dita transição. 
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Por que Bachelard?
• Epistemologia moldada no 

referencial da Ciência.

• Possibilidade de diagnóstico ou 

interpretação para os desvios

encontrados no processo de ensino-

aprendizagem.

Gaston Bachelard

(1884 – 1962)

• Noção de obstáculos epistemológicos: espaço no 

âmbito pedagógico-educacional?

Obstáculos epistemológicos
• Bachelard: “valores subjetivos do inconsciente”, 

“causas de estagnação e até de regressão”, “causas de 

inércia” = obstáculos epistemológicos.

• Obstáculos gerais: experiência básica e generalização 

prematura. 

• Obstáculos particulares/específicos: verbalismo, 

substancialismo, animismo e matematização precoce.
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Narrativas: o que são?
• Narrar = contar histórias.

• Mecanismos de apropriação

cultural.

• Situação de crise  superação de 

adversidades mudança

comportamental aprendizagem.

Narrativas: por quê?
• Motivação para a aprendizagem: 

não-natural.

Jerome S. Bruner

(1915 – 2016)

• Linguagem científica: distante do sujeito aprendiz (a 

priori). 

▪ Sugestão: trazê-la como produto final, não como 

ponto de partida prematuro.

▪ Evolução a partir de contexto próximo, em 

linguagem acessível.
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Primeiras hipóteses: 

Sobre os obstáculos epistemológicos bachelardianos:

• Referências primeiras para a leitura de algumas

dificuldades.

▪ Não esgotam todas as interpretações. 

▪ Podem suscitar alguma complementação

(Pietrocola).

• Não são mutuamente excludentes. 

Sobre as narrativas:

• Potencial para solidificar os primeiros vínculos.

• Abertura gradativa de espaço para o raciocínio lógico-

científico. 
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre os

primórdios da Teoria Quântica

Produto Educacional
• 1 texto de Introdução/Apresentação.

• 6 textos no bloco principal.

• 1 atividade complementar.

• 1 atividade de fechamento.

Características
• Personagem principal: Peter Planck.

• Inspiração sugestiva

▪ Primeira aparição: 1902.

▪ “The boy who wouldn’t grow”: 

perfeito para aventuras ou viagens

mágicas pelo universo quântico. 
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Metodologia de pesquisa:

Pesquisa Qualitativa.
• Estudo de caso.
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Caracterização da aplicação:
• Escola particular.

• Região da Vila Mariana.

• Alunos de 9º EF II e, majoritariamente, 1º EM.

• Motivo: visar antecipação (uma vez que o conteúdo

entra regularmente na grade no 2º EM).

• Perfil: olímpicos – ou seja, já predispostos ao

aprendizado em Ciências.

• Total: 15 alunos no máximo (frequência oscilante).

• Aplicação no contraturno escolar, como atividade

extracurricular.
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre

os primórdios da Teoria Quântica

Resultados:
• Reflexões sobre o processo de construção do 

pensamento científico.

• Vínculo entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.

• Estímulo à experimentação: mental e prática.

• Engajamento e envolvimento com a proposta em suas 

múltiplas facetas.

• Criatividade em cena. 

• Aprendizagem reveladora: verificação de apreensão do 

conteúdo atrelada a melhor  conhecimento do sujeito 

aprendiz. 
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre 

os primórdios da Teoria Quântica
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre 

os primórdios da Teoria Quântica
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre

os primórdios da Teoria Quântica

Conclusões:

• Narrativas:
▪ Potenciais instrumentos para uma primeira

aproximação (antecipação dos esquemas lógico-

científicos). 

▪ Possíveis mecanismos de verificação das concepções

epistemológicas dos alunos e consequente

aprendizagem em Ciências.

▪ Abrem caminho para a interdisciplinaridade. 

▪ Suscitam/estimulam a pesquisa geram retornos

mais ricos e plurais. 

▪ Se bem conduzidas, permitem a inserção de 

conteúdo no universo de interesses do aluno. 
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Um conto, um quantum: Narrativas discretas sobre os

primórdios da Teoria Quântica

Conclusões:

• Epistemologia de Bachelard:
▪ Referência potencialmente adequada para apoiar a 

construção da Ciência Contemporânea. 

▪ Abordagem usual da FMC em sala de aula: conflito

entre “ordens de aproximação”. 

▪ Obstáculos epistemológicos: luzes para o 

entendimento de alguns aspectos conceituais

incorretos.

▪ Não esgotam todas as inferências captadas. 

▪ Posturas possíveis:

❖ Reconhecer a existência do obstáculo, sem se 

preocupar com a classificação (Pessanha e 

Pietrocola, 2013). 

❖ Estender a classificação para abarcar outros 

aspectos (obstáculo didático-epistemológico -

Pietrocola, 2010).
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