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Resumo

Na perspectiva bachelardiana, os obstáculos epistemológicos podem ser considerados como um tipo de
resistência ao conhecimento científico abstrato. Neste sentido, é possível fazer uma relação com o ensino
de ciências, no qual muitos estudantes trazem suas Concepções Alternativas bastante enraizadas, o que
pode comprometer a aprendizagem, isto porque de alguma forma, elas explicam suas necessidades e
curiosidades. Por esse motivo é importante que o conhecimento científico seja discutido a partir de uma
conexão com o cotidiano do aluno, ou seja, com o contexto em que ele está inserido. Neste sentido, este
trabalho tem por objetivo fazer uma breve discussão, abordando o ensino de Ciências à luz da
epistemologia bachelardiana e da proposta de pluralismo e da História e Filosofia da Ciência. Trata-se,
portanto, de um trabalho de cunho teórico, realizado a partir da análise da produção acadêmica na área.
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Abstract

From the perspective Bachelardian the epistemological obstacles can be considered as a type of resistance
scientific background. In this sense, it is possible to make a connection with the teaching of sciences, in
which many students bring their Alternative Conceptions quite rooted, which may compromise learning,
this because somehow, they explain their needs and curiosities. For this reason it is important that
scientific knowledge is discussed from a connection with the student&39;s daily life, the context in which it
is inserted. This paper aims to make a brief discussion, addressing science teaching in the light of
Bachelard&39;s epistemology and the proposed pluralism and History and Philosophy of Science. It is,
therefore, a theoretical work, done from the analysis of academic production in the area.

Keywords: epistemology bachelardina, Science Teaching.

Introdução

A noção de obstáculo epistemológico proposta por Bachelard é de grande valia para a epistemologia da
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ciência, pois a partir dela é possível elucidar as dificuldades inerentes ao afastamento do sujeito do
universo do conhecimento comum. Tal afastamento muitas vezes não é realizado sem dificuldades,
constituindo um obstáculo epistemológico, entretanto, sabe-se que é mediante esse afastamento que se
dá a possibilidade da produção do conhecimento científico.

Na perspectiva bachelardiana, os obstáculos epistemológicos podem ser considerados como um tipo de
resistência ao conhecimento científico abstrato. Com a superação de tais obstáculos é possível posicionar o
indivíduo frente a explicações simplistas e imediatas do senso comum em uma visão crítica do real
aparente. Para Bachelard (1972) quando o conhecimento comum não é posto em dúvida contribui para a
acomodação do pensamento.

Neste sentido, é possível fazer uma relação com o ensino de ciências, no qual muitos estudantes trazem
suas Concepções Alternativas bastante enraizadas, o que pode comprometer a aprendizagem, isto porque
de alguma forma, elas explicam suas necessidades e curiosidades. Por esse motivo é importante que o
conhecimento científico seja discutido a partir de uma conexão com o cotidiano do aluno, com o contexto
em que ele está inserido.

Vale ressaltar que determinados modelos de mudança conceitual existentes, se valem de tentativas de
demonstrar, que concepções prévias trazidas por estudantes se caracterizavam como concepções
incorretas do ponto de vista da ciência. Entretanto, outros posicionamentos que levam em consideração
implicações sociais, culturais e éticas das ciências estão surgindo com mais frequência, defendendo o
reconhecimento da existência de outros sistemas de conhecimento desenvolvidos por diversos grupos
étnicos e culturais.

Assim, se faz importante destacar que Bachelard se contrapõe às tentativas de democratizar a ciência.
Para ele, é preciso reconhecer a demarcação epistemológica entre o conhecimento científico e o
conhecimento comum e que essa distinção aponta para uma pluralidade, em que não existe hierarquização
entre estes saberes e que ambos resolvem problemas nos campos que lhe são próprios (OLIVEIRA, 2000).

Neste sentido é que pesquisas têm acentuado, cada vez mais, a importância da abordagem crítica e
reflexiva da Ciência por meio de seus aspectos históricos e filosóficos, no qual continuidades ou
descontinuidades dos conhecimentos comum e científico tornam-se cada vez mais discutidos no âmbito
educacional.

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo fazer uma breve discussão sobre o ensino de Ciências à luz
da epistemologia bachelardiana e da proposta de pluralismo e da História e Filosofia da Ciência. Trata-se,
portanto, de um trabalho de cunho teórico, realizado a partir da análise da produção acadêmica na área.

O obstáculo epistemológico trazido por Bachelard

Antes de adentrar no conceito de obstáculo epistemológico de Bachelard, faz-se necessário que se conheça
seu pensamento acerca da formação do novo espírito científico. Para este epistemólogo, a formação deste
novo espírito científico exige que se reconheça a importância não somente da experiência, mas também da
razão nas proposições científicas, não uma razão absoluta e imutável, mas um novo racionalismo, em que
seja possível uma interface com a experiência, num novo empirismo.

Segundo Barbosa e Bulcão (2004), na epistemologia bachelardiana o empirismo e o racionalismo embora
constituam perspectivas filosóficas diferentes, são expressos através de uma perspectiva dialética,
colocando-se no campo epistemológico intermediário entre a teoria e a prática. Dessa forma, “o empirismo
necessita ser compreendido, e o racionalismo necessita ser aplicado” (BACHELARD, 1940, p.5, apud
BARBOSA e BULCÃO, 2004).

No antigo espírito científico, a realidade era vista como pronta e acabada, nesta perspectiva a ciência tinha
a função de captar esta realidade, reproduzindo-a fidedignamente. Entretanto, para Bachelard a ciência
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tem como finalidade concretizar os fenômenos que são pensados teoricamente (BARBOSA e BULCÃO,
2004).

É nesta linha de pensamento que Bachelard desenvolve a noção do real científico, que não pode existir
sem o uso da razão. Para ele, a construção do objeto de conhecimento é mediada pela técnica, em que é
possível promover a existência de fenômenos que não estão naturalmente presentes na natureza mediante
a fenomenotécnica. Dessa forma, o fenômeno, que é o real dado, só adquire o caráter científico se é
objeto de uma fenomenotécnica (LOPES, 1996).

Contrariamente ao real científico, a realidade observada é o real que se apresenta aos sentidos. Segundo
Lopes (1996), o real aparente faz parte do senso comum, e a partir do desligamento com este
conhecimento comum é que se alcança o conhecimento científico, estruturado na fenomenotécnica. É
neste sentido que Oliveira (2000, p. 68) entende que “tal como Bacon, Bachelard assume a posição de que
é preciso promover uma mudança de qualidade no espírito cognoscente, afastando as formas de pensar
que se apoiam em idéias pré-concebidas, imagens ingênuas e quaisquer outros tipos de fantasias”.

Ainda que mediante o afastamento do conhecimento comum seja possível atingir e produzir o
conhecimento científico, esse afastamento muitas vezes não é realizado sem dificuldades, constituindo um
obstáculo epistemológico. Para Bachelard (1947) o primeiro obstáculo epistemológico é a experiência
primeira, que é desprovida de crítica, não possuindo, portanto, uma base segura.

O realismo da experiência primeira, ingênuo, segundo Bachelard, está muito presente na cultura científica,
e uma de suas características é aceitar o imediatamente visto, sem questionamentos, concretizando-o em
certeza absoluta, pois não tem motivos para duvidar do que se apresenta como evidente (OLIVEIRA,
2000).

Outro obstáculo ao conhecimento científico apresentado por Bachelard é a da generalização. Para ele, as
filosofias ingênuas fazem uso de princípios gerais, que geralmente explicam grande número de fenômenos,
colocando-se ao abrigo das exigências da prova (BACHELARD, 1947). Nesta perspectiva, as generalizações
fáceis e imediatas são tão mais difíceis de superar quando estas se relacionam ao conhecimento do senso
comum, colocando-se como mais um obstáculo ao conhecimento científico (OLIVEIRA, 2000).

Ainda na visão bachelardiana, também é um obstáculo epistemológico o animista nas ciências físicas.
Tendo sido quase totalmente superado pela física do século XIX, este obstáculo traz uma forte tendência
de conferir vida à matéria inanimada, dando-lhes características de seres vivos (BACHELARD, 1947). Já o
obstáculo substancialista atribui à substância distintas qualidades, tanto a superficial como a qualidade
profunda, tanto a qualidade manifesta como a qualidade oculta.

Bachelard define também um tipo de obstáculo ligado à linguagem, o verbal. Neste, o uso indiscriminado
de termos da linguagem cotidiana para explicar um fenômeno conduz a um mal entendimento,
acarretando um obstáculo. Segundo Bachelard, (1947, p. 23) trata-se de uma “falsa explicação obtida com
a ajuda de uma palavra explicativa, nessa estranha inversão que pretende desenvolver o pensamento ao
analisar um conceito, em vez de inserir um conceito particular numa síntese racional”.

A compreensão de Bachelard acerca da epistemologia abrange não somente os obstáculos, mas os atos
epistemológicos. Segundo Lopes (1996), os atos são os ímpetos do gênio científico que impulsionam o
conhecimento no curso do desenvolvimento científico. Dessa forma, existe uma via de mão dupla no
movimento histórico do conhecimento científico, sendo esta uma construção coletiva do conhecimento.

Do senso comum ao conhecimento científico: Dificuldades de mudança conceitual no ensino de Ciências

O conhecimento científico é uma construção humana que tem como objetivo compreender, explicar e
também agir sobre a realidade (SILVEIRA, 1992). Este não pode ser considerado como verdade absoluta,
mas, sim, provisório e sujeito a reconstruções. No âmbito escolar, se o aluno aceita o conhecimento que
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lhe é transmitido como definitivo e imutável, não terá oportunidade de se vê como construtor desse
conhecimento, e assim, se limita a reproduzi-lo.

De acordo com Krasilchik (2004), apesar dos avanços no campo educacional, observa-se que o ensino de
Ciências permanece ainda, na maioria dos casos, limitado às aulas expositivas onde o professor age como
o transmissor do conhecimento científico pronto e acabado, sem uma articulação com o cotidiano dos
alunos. Dessa forma, o trabalho escolar na maioria das vezes, se apresenta ineficiente no objetivo de
promover uma educação científica.

Nesta linha de pensamento é importante ressaltar que a educação científica encontra-se muitas vezes
ineficiente, pois:

[...] As idéias científicas, que deveriam ser compreendidas como relativas e
provisórias, são transformadas em ídolos; a ciência ao invés de ser compreendida
como uma obra de cultura torna-se um objeto de culto e seu sucesso social se
volta contra o próprio conhecimento científico, por reconduzi-lo ao plano de mito
que ele pretende superar (LOPES, 1999, P. 142).

Nesse sentido, entendemos que um ensino de Ciências preocupado com a construção de uma educação
científica de qualidade, deve propor a formação do conhecimento científico como processo dinâmico, no
qual o aluno possa se vê como ser ativo dessa construção. Além disso, é importante que esse
conhecimento seja discutido a partir de uma conexão com o cotidiano do aluno, com o contexto em que
ele está inserido.

“O conhecimento cotidiano, por sua vez, corresponde à soma de nossos conhecimentos sobre a realidade
que utilizamos de modo efetivo na vida cotidiana. É o conhecimento-guia de nossas ações, conversas e
decisões” (LOPES, 1999: 143). Pelo simples fato de estarem no mundo e procurarem dar sentido às
inúmeras situações com as quais se defrontam em suas vidas, os alunos já chegam ás aulas de Ciências
com idéias sobre vários fenômenos e conceitos científicos que, geralmente, são distintas daquelas que
queremos ensinar (SCHNETZLER, 1992).

Essas concepções dos alunos que estão em desacordo com as teorias científicas atuais, portanto,
concepções “errôneas” são consideradas concepções alternativas (CAs). A existência das CAs evidencia
que efetivamente os alunos são construtores de idéias que objetivam explicar a realidade (SILVEIRA,
1992). Trata-se de um conhecimento de senso comum, que lida com um mundo dado, constituído por
fenômenos.

Segundo Lopes (1999),

[...] o senso comum tende a interpretar o conhecimento científico como
equivalente a todo conhecimento verdadeiro em termos absolutos, descoberto e
provado a partir dos dados da experiência, adquiridos por observação e
experimentação. Diferente do conhecimento de senso comum, o conhecimento
científico trabalha com um mundo recomeçado, estruturado em uma
fenomenotécnica (p. 123).

De acordo com a autora, é nesse sentido que o conhecimento comum acaba por se constituir em um
obstáculo epistemológico ao conhecimento científico. O aluno pode se deparar com um corpo de
informações científicas e não perceber utilidade alguma, uma vez que ele traz em seu sistema cognitivo
uma explicação mais plausível que explica “melhor” sua realidade.

Isso porque o aluno não aprende simplesmente pelo que é dito pelo professor; mas, sim, por um processo
próprio de atribuição de significado, que resulta da interação de novas idéias com as já existentes na sua
estrutura cognitiva. Por isso, o professor tem que levar conta o que o seu aluno já sabe, ou seja, suas CAs
(SCHNETZLER, 1992).
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De acordo com Pozo & Gomez, 2009:

[...] o aluno tem seus próprios modelos ou representações da realidade, e vamos
poder dizer que entendeu o conceito de evaporação ou de seleção natural, por
exemplo, quando conseguirmos que faça a relação com suas concepções
alternativas, que ‘traduza’ para suas próprias palavras e sua própria realidade (p.
13).

É particularmente importante ressaltar que compreender algo requer maior envolvimento pessoal, maior
compromisso com o aprendizado. Sendo assim, para que o aluno compreenda os conceitos, aquilo que o
mobiliza ou o impulsiona deve ser a motivação intrínseca ou o desejo de aprender, e não a motivação
extrínseca ou a busca de recompensas (POZO & GOMEZ, 2009). O aluno, por sua vez, deve estar
consciente de que é o principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem.

Segundo Schnetzler (1992), nós, professores, não podemos garantir a aprendizagem do aluno, mas, sim,
devemos criar as condições para facilitar a ocorrência da aprendizagem. Para tanto, devem ser cumpridas
algumas condições, tais como, o material de aprendizagem utilizado pelo professor deve apresentar uma
estrutura conceitual explícita, a terminologia e o vocabulário empregado não devem ser excessivamente
novos, e a motivação e as CAs destes, devem ser considerados.

A necessidade de fazer com que o aluno consiga transpor suas CAs em conhecimento científico deu lugar
ao estudo da “mudança conceitual”, esse termo é empregado para designar a transformação ou a
substituição de crenças e idéias ingênuas (CAs ou conhecimentos prévios) por outras idéias, mais
sofisticadas (cientificamente “corretas”), no curso do processo de ensino-aprendizagem de Ciências
(SCHNETZLER, 1992).

Ainda de acordo com a autora, a mudança conceitual de um aluno pode ocorrer de várias e diferentes
formas. Pode haver: 1) acréscimo de novas concepções em função de experiência posterior do aluno, pelo
contato com idéias de outras pessoas; 2) reorganização das concepções existentes; 3) rejeição de
concepções existentes, como resultado de uma reorganização conceitual que implica substituição dessas
por outras concepções novas, em função do confronto entre o seu ponto de vista anterior com o ponto de
vista da Ciência.

Vale destacar que

[...] não se trata de destruir as CAs dos alunos, mas sim de se desenvolver um
processo de ensino que promova a evolução de suas idéias. Em outros termos, a
ruptura não significa necessariamente descarte. Assim, o ensino não pode ser
concebido como um processo simplesmente linear, onde novos conceitos vão
sendo seqüencialmente introduzidos; mas sim como um processo (SCHNETZLER,
1992, p. 20).

Todavia, os estudantes trazem suas CAs bastante enraizadas, isto porque de alguma forma, elas explicam
suas necessidades e curiosidades, por isso, muitas vezes elas são tão resistentes à mudança que
comprometem a aprendizagem das idéias que ensinamos. Nesta perspectiva, Silveira (1992) traz um
questionamento interessante: “Os próprios cientistas relutam em abandonar as teorias de suas
preferências. Por qual razão deveriam os alunos proceder de maneira diferente (p. 38)”.

Segundo Diniz (in NARDI, 2005), para que haja uma mudança conceitual no sistema cognitivo do
aprendiz, é necessário que este se sinta insatisfeito com os conceitos existentes, além de que a nova
concepção deve ser inteligível - o indivíduo deve ser capaz de construir uma representação coerente e com
significado da nova concepção -, deve ser plausível - o novo conceito deve ser capaz de resolver os
problemas gerados pelos seus predecessores - e deve ter a capacidade de se estender, revelando novas
áreas de investigação.
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Todavia, a reiterada incapacidade do ensino tradicional em promover a mudança das CAs para as
concepções científicas deve-se, supostamente, ao fato de que as primeiras não são tomadas em
consideração como um conhecimento prévio do aluno a ser modificado (SILVEIRA, 1992).

Diante desse contexto, o desafio do educador é desenvolver estratégias de ensino que envolvam os alunos
num processo de mudança conceitual em sala de aula. Segundo Silveira (1992), as filosofias da ciência de
Popper e Lakatos contribuem para repensar em modelos de ensino mais eficientes no sentido de promover
uma educação científica de qualidade.

Mudança Conceitual e Ensino de Ciências: Breves considerações acerca do Pluralismo e da História e
Filosofia da Ciência

Retomando as considerações que envolvem o estudo de mudança conceitual, Schnetzler (1992) elenca
três distintas formas que podem ser vivenciadas por alunos, as quais compreendem: o acréscimo de novas
concepções; a reorganização das concepções existentes bem como a rejeição de concepções existentes,
com total substituição destas por concepções novas.

Baseando-se nessa última dimensão, determinados modelos de mudança conceitual existentes se
pautaram em tentativas de demonstrar que concepções prévias trazidas por estudantes se caracterizavam
como concepções incorretas do ponto de vista da ciência, passíveis de serem suplantadas pelas
concepções científicas. Conforme Lopes (1999), tais tentativas vão de encontro às pesquisas atuais cujos
autores defendem a valorização do saber cotidiano, o qual pode envolver conhecimentos científicos, ou até
mesmo se concebe por meio de incorporações destes.

De acordo com El-Hani e Sepulveda (2006), por volta da década de 1990 do século XX, começaram a
ganhar impulso questionamentos por parte de educadores e pesquisadores acerca da supremacia
epistemológica do conhecimento científico, em detrimento da cultura popular e do saber tradicional. Tais
inquietações foram decorrentes, entre outros fatores, da mobilização de diversos grupos sociais e
culturais, que por meio de postura cética e crítica em relação à ciência, defenderam o resgate de outras
formas de conhecimento.

À medida que posturas críticas quanto às implicações sociais, culturais e éticas das ciências vão se
tornando mais acentuadas, movimentos no âmbito da educação surgem na defesa do reconhecimento da
existência de outros sistemas de conhecimento desenvolvidos por diversos grupos étnicos e culturais. Para
El-Hani e Sepulveda (2006), tal fato acarreta o surgimento de questões polêmicas que envolvem o
currículo de ciências, o que leva a posições filosóficas no que concerne ao debate entre o universalismo, o
multiculturalismo e o pluralismo epistemológico.

O universalismo epistemológico compreende a visão de uma ciência universal que não pode ser ensinada
em termos multiculturais. O multiculturalismo, por meio de seu caráter relativista, propõe a inclusão do
conhecimento tradicional no currículo escolar, bem como a ampliação do conceito de ciência, o que acaba
por caracterizar outras formas de saber como modalidades de conhecimento científico. Já o pluralismo
epistemológico, defendido por alguns pesquisadores brasileiros, preocupa-se em legitimar outras formas
de conhecimento por meio de uma demarcação entre o conhecimento tradicional e o científico ao invés de
adjetivar outras formas de saber como modalidades científicas. Apesar de defenderem tal demarcação, os
pluralistas defendem o desenvolvimento de práticas que proporcionem a influencia da cultura na educação
científica (EL-HANI & SEPULVEDA , 2006).

A fim de evitar más interpretações, vale ressaltar que mesmo defendendo uma visão descontinuísta da
ciência, Bachelard é adepto ao pluralismo. O epistemólogo francês se contrapõe às tentativas de
democratizar a ciência, ou seja, de igualar o estatuto epistêmico do conhecimento científico com o de
outras formas de explicar os fenômenos. Porém reconhece a demarcação epistemológica entre ciência e
senso comum e que essa distinção aponta para uma pluralidade, onde não há hierarquização entre estes
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dois saberes e que ambos resolvem problemas nos campos que lhe são próprios (OLIVEIRA, 2000).

Diante da necessidade de reconhecer a contribuição do pluralismo como fenômeno que norteia o ensino de
ciências, faz necessário que o professor a reconheça como imprescindível ao se trabalhar com concepções
prévias trazidas pelos alunos. Para Schnetzler (1992, p.19)

[...] o que nossos alunos aprendem depende tanto do que já trazem, isto é, de
suas concepções prévias sobre o que queremos ensinar, como das características
do nosso ensino. Por isso é fundamental e imprescindível explicitarmos aos
nossos alunos a responsabilidade que devem assumir pela sua aprendizagem,
como também organizarmos o nosso ensino a partir das concepções já
existentes. A nós, professores de Ciências, cabe o papel fundamental de propiciar
a socialização do saber científico que histórica e socialmente tem sido construído
e que, assim, deve ser tratado e entendido, como parte da cultura humana, em
nossas salas de aula.

Transpondo sua epistemologia histórica ao ensino de ciências, Bachelard defende em colocar a cultura
científica em permanente estado de mobilização, onde sistemas de conhecimentos fechados e estáticos
são substituídos por saberes abertos e dinâmicos, onde as variáveis experimentais dialetizam entre si
(OLIVEIRA, 2000). Para o filósofo esta dialética precisa estar presente na prática pedagógica, na relação
professor-aluno.

Neste sentido é que pesquisas têm acentuado, cada vez mais, a importância da abordagem crítica e
reflexiva da Ciência por meio de seus aspectos históricos e filosóficos, onde continuidades ou
descontinuidades dos conhecimentos comum e científico tornam-se palcos de debates construtivos e
emancipatórios no âmbito educacional.

De acordo com Silveira (1992), o ensino de Ciências Naturais está carente de discussões fundamentadas e
atualizadas do conhecimento científico. Diante desta necessidade, surge a Filosofia da Ciência como
artifício de promover uma alfabetização científica e mudanças conceituais, à medida que preenche lacunas
deixadas pelo conhecimento tradicional e por concepções alternativas.

Mathews (1995, p. 165), em sua famosa contribuição sobre a relação entre o Ensino de Ciências e história,
filosofia e sociologia da ciência, destaca que as abordagens destes elementos no processo de ensino:

[...] podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos,
culturais e políticos da comunidade; podem tornar as aulas de ciências mais
desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do
pensamento crítico; podem contribuir para um entendimento mais integral de
matéria científica, isto é, podem contribuir para a superação do mar de falta de
significação que se diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e
equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam [...].

Desta forma, pode-se inferir que processo de humanização e contextualização do ensino de Ciências
Naturais, oferecido por meio de uma reflexão crítica dos aspectos históricos e filosóficos da ciência, pode
contribuir para uma superação de possíveis obstáculos epistemológicos, possibilitando mudanças de
concepções de estudantes, à medida que abandonam posturas reprodutivistas e acríticas.

Para Bizzo (1992), o planejamento curricular e didático do ensino de Ciências pode se beneficiar por meio
de sua aproximação com a História e Filosofia da Ciência. Porém, deve-se tomar cuidado no que se refere
à interpretação do passado científico como artifício de desvendar a contemporaneidade da ciência. A idéia
de historicidade e de continuidade merece maiores reflexões acerca de suas contribuições para a
alfabetização científica nas escolas e para a mudança conceitual de seus alunos.
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Considerações Finais

Partindo da visão de Bachelard sobre a formação do espírito científico e a presença de obstáculos
epistemológicos, bem como dos estudos acerca de mudança conceitual no ensino de ciências, pode-se
inferir que as críticas direcionadas a uma razão absoluta e imutável defendidas pelo epistemólogo francês
tomam forma no ensino de ciências, à medida que estudiosos e educadores defendem uma alfabetização
científica crítica, reflexiva e dinâmica, na qual a ciência é compreendida como produto de uma evolução
histórica, sendo discutida por meio de uma conexão com o cotidiano do aluno.

Apesar de defender a demarcação epistemológica entre ciência e senso comum, Bachelard se aproxima da
concepção pluralista, na qual a ciência e o senso comum não são hierarquizados, mas que respondem aos
problemas decorrentes de seus respectivos domínios. Desta forma, tal discussão é imprescindível no
ensino de ciências, pois, à proporção que o docente reconhece a contribuição da pluralidade como
fenômeno que norteia o ensino de ciências, faz necessário que o mesmo trabalhe com concepções prévias
trazidas pelos alunos, valorizando o conhecimento cotidiano para a aprendizagem científica, sem, no
entanto, confundi-los.

Pode-se também apontar as contribuições da abordagem histórica e filosófica da ciência para o processo
de mudança conceitual, à medida que a epistemologia histórica do conhecimento, defendida por
Bachelard, preenche lacunas deixadas pelo conhecimento tradicional e por concepções alternativas que
venham a ser formadas pelos alunos.

Logo, infere-se que a discussão acerca da formação do espírito científico, do pluralismo e da História e
Filosofia da Ciência podem levantar relevantes considerações no que concerne aos limites e contribuições
recíprocas entre os conhecimentos cotidiano e científico, e como estes interferem no processo de mudança
conceitual no ensino de ciências.
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