
 

 

 

                                                                

 
 

MECÂNICA RELACIONAL

AULA: UMA

RESUMO  

A pesquisa teve como objetivo investigar as concepções de progresso científico de futuros 
professores de física por meio de um referencial epistemológico, visando identificar 
paradigmas que possam interferir na imagem de ciência transmitida em sala de aula
isso, foram aplicados dois questionários, antes e depois de uma apresentação sobre o tema 
Mecânica relacional – uma nova formulação da Física mecânica. A referida apresentação foi 
feita com o objetivo de, além de divulgar a teoria, ainda pouco prese
tradicionais de Física básica, estimular o debate em torno do modo com que se dá o 
progresso científico. Os questionários foram analisados segundo a metodologia de Análise 
do conteúdo, a qual se permite fazer uma análise por meio de categor
respostas. O Referencial teórico de análise adotado foi a epistemologia de Thomas Kuhn, 
que descreve o progresso científico como fundamentalmente descontínuo, por meio das 
noções de ciência normal, crise e paradigma. Dentre o total de su
pesquisa, 33% de posicionaram claramente como sendo adeptos de uma concepção linear 
de ciência. Os principais argumentos utilizados foram baseados no fato de que a transição 
de uma teoria para outra ao longo da História ocorre de modo
alterados para se explicar novos fenômenos até então sem explicação. Na categoria 
Revoluções, foram identificados 67% dos sujeitos. As justificativas foram baseadas nos 
embates históricos de assuntos sobre os quais se tinha um
Foram mencionados os casos de Corpérnico, Galileu, Newton e Einstein e, em geral, foi 
colocado que o progresso só ocorreu por causa do “espírito audacioso e revolucionário 
desses cientistas”. Após a palestra, foram detectados
Ciência dogmática. Percebe-se uma interferência direta de toda a sua formação cultural e de 
suas crenças mais pessoais. A ciência como sendo um empreendimento questionável e, 
portando, suscetível a erros esteve presente em 
comparação entre os três paradigmas da mecânica (Relativística, Newtoniana e Relacional) 
se mostrou presente em mais da metade das respostas. Percebe
posicionaram a favor de uma ciência linear arg
que possui relação com a apresentação que foi feita; pois uma marca da linearidade é a 
prevalência do paradigma dominante, ou seja, o seu questionamento é ausente (para Kuhn, 
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A pesquisa teve como objetivo investigar as concepções de progresso científico de futuros 
professores de física por meio de um referencial epistemológico, visando identificar 
paradigmas que possam interferir na imagem de ciência transmitida em sala de aula
isso, foram aplicados dois questionários, antes e depois de uma apresentação sobre o tema 

uma nova formulação da Física mecânica. A referida apresentação foi 
feita com o objetivo de, além de divulgar a teoria, ainda pouco prese
tradicionais de Física básica, estimular o debate em torno do modo com que se dá o 
progresso científico. Os questionários foram analisados segundo a metodologia de Análise 
do conteúdo, a qual se permite fazer uma análise por meio de categor
respostas. O Referencial teórico de análise adotado foi a epistemologia de Thomas Kuhn, 
que descreve o progresso científico como fundamentalmente descontínuo, por meio das 
noções de ciência normal, crise e paradigma. Dentre o total de sujeitos pertencentes à 
pesquisa, 33% de posicionaram claramente como sendo adeptos de uma concepção linear 
de ciência. Os principais argumentos utilizados foram baseados no fato de que a transição 
de uma teoria para outra ao longo da História ocorre de modo que conceitos são criados ou 
alterados para se explicar novos fenômenos até então sem explicação. Na categoria 
Revoluções, foram identificados 67% dos sujeitos. As justificativas foram baseadas nos 
embates históricos de assuntos sobre os quais se tinha uma concepção vigente até então. 
Foram mencionados os casos de Corpérnico, Galileu, Newton e Einstein e, em geral, foi 
colocado que o progresso só ocorreu por causa do “espírito audacioso e revolucionário 
desses cientistas”. Após a palestra, foram detectados 16,5% dos sujeitos na categoria 

se uma interferência direta de toda a sua formação cultural e de 
suas crenças mais pessoais. A ciência como sendo um empreendimento questionável e, 
portando, suscetível a erros esteve presente em 83,5% das respostas. O exemplo da 
comparação entre os três paradigmas da mecânica (Relativística, Newtoniana e Relacional) 
se mostrou presente em mais da metade das respostas. Percebe-se que os sujeitos que se 
posicionaram a favor de uma ciência linear argumentaram a favor de uma ciência aberta 
que possui relação com a apresentação que foi feita; pois uma marca da linearidade é a 
prevalência do paradigma dominante, ou seja, o seu questionamento é ausente (para Kuhn, 
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A pesquisa teve como objetivo investigar as concepções de progresso científico de futuros 
professores de física por meio de um referencial epistemológico, visando identificar 
paradigmas que possam interferir na imagem de ciência transmitida em sala de aula. Para 
isso, foram aplicados dois questionários, antes e depois de uma apresentação sobre o tema 

uma nova formulação da Física mecânica. A referida apresentação foi 
feita com o objetivo de, além de divulgar a teoria, ainda pouco presente nos manuais 
tradicionais de Física básica, estimular o debate em torno do modo com que se dá o 
progresso científico. Os questionários foram analisados segundo a metodologia de Análise 
do conteúdo, a qual se permite fazer uma análise por meio de categorias e estratos das 
respostas. O Referencial teórico de análise adotado foi a epistemologia de Thomas Kuhn, 
que descreve o progresso científico como fundamentalmente descontínuo, por meio das 

jeitos pertencentes à 
pesquisa, 33% de posicionaram claramente como sendo adeptos de uma concepção linear 
de ciência. Os principais argumentos utilizados foram baseados no fato de que a transição 

que conceitos são criados ou 
alterados para se explicar novos fenômenos até então sem explicação. Na categoria 
Revoluções, foram identificados 67% dos sujeitos. As justificativas foram baseadas nos 

a concepção vigente até então. 
Foram mencionados os casos de Corpérnico, Galileu, Newton e Einstein e, em geral, foi 
colocado que o progresso só ocorreu por causa do “espírito audacioso e revolucionário 

16,5% dos sujeitos na categoria 
se uma interferência direta de toda a sua formação cultural e de 

suas crenças mais pessoais. A ciência como sendo um empreendimento questionável e, 
83,5% das respostas. O exemplo da 

comparação entre os três paradigmas da mecânica (Relativística, Newtoniana e Relacional) 
se que os sujeitos que se 

umentaram a favor de uma ciência aberta – o 
que possui relação com a apresentação que foi feita; pois uma marca da linearidade é a 
prevalência do paradigma dominante, ou seja, o seu questionamento é ausente (para Kuhn, 
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apenas a Ciência normal é linear). Re
algo de produção humana (inclusive, essa palavra foi bastante frequente nas respostas) 
apareceram de forma mais clara. No geral, referencial metodológico e epistemológico 
forneceu condições para se identif
de progresso científico dos sujeitos, o que evidencia que uma formação histórica e filosófica, 
na qual se enfatize descontinuidades e crises pelas quais a história da ciência passou (e 
passa), é de fato necessária. Conclui
visão mais descontínua, histórica e humana de ciência. 
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apenas a Ciência normal é linear). Respostas que indicam a imagem da ciência como sendo 
algo de produção humana (inclusive, essa palavra foi bastante frequente nas respostas) 
apareceram de forma mais clara. No geral, referencial metodológico e epistemológico 
forneceu condições para se identificar a presença de dogmas e paradigmas na concepção 
de progresso científico dos sujeitos, o que evidencia que uma formação histórica e filosófica, 
na qual se enfatize descontinuidades e crises pelas quais a história da ciência passou (e 

ecessária. Conclui-se a necessidade de se formar professores com uma 
visão mais descontínua, histórica e humana de ciência.  

Filosofia da Ciência, Mecânica Relacional, Thomas Kuhn, Ensino de Física

Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 

spostas que indicam a imagem da ciência como sendo 
algo de produção humana (inclusive, essa palavra foi bastante frequente nas respostas) 
apareceram de forma mais clara. No geral, referencial metodológico e epistemológico 

icar a presença de dogmas e paradigmas na concepção 
de progresso científico dos sujeitos, o que evidencia que uma formação histórica e filosófica, 
na qual se enfatize descontinuidades e crises pelas quais a história da ciência passou (e 

se a necessidade de se formar professores com uma 
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