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RESUMO 

No campo da Educação em Ciências, os estudos sobre as concepções de professores acerca 

da natureza da ciência têm crescido nas últimas décadas em virtude da importância atribuída 

ao saber sobre as ciências. Manifestando preocupação com a temática, os trabalhos desta 

linha de pesquisa têm investigado concepções de professores, tanto em formação quanto em 

exercício. Inserido nessa problemática, e preocupado com a formação inicial de professores, 

este trabalho teve como objetivo principal investigar as concepções de alunos do Curso de 

Pedagogia da UFRN acerca da natureza da ciência, já que tais alunos são ou serão 

professores que ensinam ou ensinarão ciências. O aporte teórico do estudo foi a abordagem 

oferecida pela filosofia da ciência contemporânea, bem como trabalhos da literatura 

especializada sobre a temática NdC (Natureza da Ciência). Na parte empírica do trabalho 

utilizamos, como principal instrumento de coleta de dados, um questionário aberto, no qual 

os alunos se posicionaram sobre variados aspectos da natureza da ciência. Foram sujeitos da 

investigação 81 alunos de Pedagogia, cursistas do 1º, 5º e 9º períodos. Os resultados 

apresentaram uma aproximação às concepções dos sujeitos acerca da temática, indicando a 

presença de uma série de concepções pouco satisfatórias de ciência, ao lado de concepções 

mais consistentes com a epistemologia contemporânea. No comparativo entre os grupos, o 5º 

período apresentou resultados um pouco melhores do que os demais, trazendo à tona 

elementos para avaliar o impacto da formação na construção de concepções de ciência pelos 

alunos. 

Palavras-chave: Natureza da ciência, Curso de Pedagogia, Formação de 

Professores 



RESUMEN

En el campo de la Educación en Ciencias, los estudios acerca de las concepciones 

de profesores sobre la naturaleza de la ciencia están en crecimiento en las últimas 

décadas en virtud de la importancia atribuida al saber sobre las ciencias. 

Manifestando preocupación con la temática, los trabajos de esta línea de pesquisa 

están investigando concepciones de profesores en formación como también los en 

ejercicio. Inserido en esa problemática, y preocupado con la formación inicial de 

profesores, este trabajo tuvo como objetivo principal investigar las concepciones de 

los alumnos de la Carrera de Pedagogía de UFRN (Universidad Federal de Rio 

Grande do Norte) acerca de la naturaleza de la ciencia, una vez que los alumnos 

son, o lo serán, profesores que darán clases de ciencia. El aporte teórico del estudio 

fue el abordaje ofrecido por la filosofía de la ciencia contemporánea, como también 

trabajos de literatura especializada sobre la temática NdC (Naturaleza de la Ciencia). 

En la parte empírica del trabajo utilizamos, como principal instrumento de colecta de 

datos, un cuestionario abierto, en el cual los alumnos marcaron posiciones sobre 

varios aspectos de la naturaleza de la ciencia. Fueron sujetos de la investigación 81 

alumnos de Pedagogía, que estaban en el primer, quinto y noveno semestres 

(también dichos “períodos”). Los resultados presentaron un acercamiento a las 

concepciones de los sujetos sobre la temática, indicando la presencia de una serie 

de concepciones poco satisfactorias de la ciencia, al lado de concepciones más 

consistentes con la epistemología contemporánea. En el comparativo entre los 

grupos, el quinto semestre presentó resultados un poco mejores que los demás, 

trayendo a la superficie elementos para evaluar el impacto de la formación en la 

construcción de las concepciones de ciencia por los alumnos. 

Palabras-clave: Naturaleza de la ciencia, Carrera de Pedagogía, Formación de 

Profesores. 
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INTRODUÇÃO 

A área de Educação em Ciências há muito tem manifestado preocupação 

com as concepções sobre a natureza da ciência1 de estudantes e professores. Os 

estudos mais sistemáticos acerca do tema têm origem no início do século XX. O 

presente trabalho insere-se nessa problemática, buscando investigar concepções 

sobre a natureza da ciência de alunos do Curso de Pedagogia da UFRN. 

Mas, por que alunos de Pedagogia? O que nos leva a enveredar por esse 

caminho não trivial? Investigar questões que podem parecer próprias às ciências 

naturais em um curso da área das ciências humanas? 

Certamente, a formação do professor para ensinar ciências é a chave para as 

respostas acima. Forma-se o pedagogo, que estará habilitado para a docência em 

ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nível de ensino da iniciação 

sistemática dos alunos nas ciências e que, por isso mesmo, tem a incumbência e a 

responsabilidade de apresentar os alunos a uma (alguma) ciência. Ciência essa que 

pode ser apresentada com uma imagem tosca, repleta de inadequações, ou 

procurar mostrar-se adequada do ponto de vista da epistemologia2 contemporânea. 

Trabalhamos pela segunda opção. Lutamos por salas de aula de ciências nas séries 

iniciais como espaços de trabalho com uma ciência mais humana, mais crítica, 

menos ingênua, menos distorcida. Para isso, tal caracterização de ciência deve 

estar clara para aqueles responsáveis pela condução das atividades pedagógicas. 

Se não estamos certos que a imagem de ciência do professor influencia 

significativamente na imagem de ciência a ser formada pelo aluno3, temos muitas 

razões para crer nessa hipótese e a assumirmos como pressuposto. 

A educação científica, nos diferentes níveis de ensino, vem sendo cada vez 

mais discutida, e sua importância, enfatizada. Tal realidade tem aumentado o 

                                               
1 Embora a questão “o que é ciência?” inclua, numa abordagem mais ampla, as várias ciências 
(sociais, humanas etc.), direcionaremos, neste trabalho, a pergunta para as ciências naturais. 
2 O termo Epistemologia é empregado neste trabalho como “teoria do conhecimento científico”, tendo 
sobreposição com o campo da Filosofia da Ciência. 
3 Alguns estudos, como os de Acevedo et al (2005), advertem que a idéia de que as visões dos 
professores sobre a ciência e sua natureza influenciam significativamente as visões dos alunos, 
embora seja uma afirmação bastante atrativa ainda é uma hipótese não suficientemente validada 
pelas pesquisas em Didática das Ciências. 
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número de pesquisas na temática e feito com que o ensino de ciências tenha 

conquistado um espaço próprio, se firmado e crescido enquanto área de pesquisa.  

 Como não poderia ser diferente, se consideramos a atual sociedade, 

globalizada e profundamente influenciada, determinada e marcada pela ciência, o 

papel da educação científica tem sido não só esboçado, mas desenhado 

caprichosamente no âmbito educacional. Com isso, tem crescido também as 

preocupações com um ensino “tradicionalmente” incompatível com a consecução 

dos objetivos traçados para este tipo de educação. 

[...] a preocupação com a renovação do ensino de Ciências [...] é 
uma das linhas das Reformas Curriculares, a fim de superar o 
modelo de ensino ‘estudar no livro’, baseado no ensino transmissivo, 
que caracteriza o que Paulo Freire chamou de Pedagogia Bancária 
(NUÑEZ, 2002a, p. 4). 

  

 Segundo Pozo e Crespo (1998 apud NUÑEZ, 2002a), tal situação se 

configurou como “a crise da educação científica”, o que impulsionou decisivamente 

um grande avanço nessa área de pesquisa, trazendo novas referências para a 

educação em ciências.  

 As pesquisas da área sedimentaram eixos de investigação distintos, para 

níveis de ensino distintos. Referindo-se a estes últimos, no Brasil, as contribuições 

da pesquisa para o Ensino Fundamental, sobretudo para as séries iniciais, parecem 

ainda pouco desenvolvidas. 

O tema ensino de ciências nas séries iniciais da educação 
fundamental, ainda que relativamente pouco explorado, está 
presente em trabalhos desenvolvidos no Brasil pela área de ensino e 
pesquisa em ensino de Ciências (DELIZOICOV; LORENZETTI, 2001, 
p.38).  

  

 Mesmo constando na literatura, como apontam os autores, às primeiras séries 

do Ensino Fundamental têm sido dada importância inferior. As pesquisas referentes 

à formação desses professores encontram-se ainda diluídas em meio àquelas que 

tratam da formação dos professores das séries finais do Ensino Fundamental ou de 
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Ensino Médio. Aqui entra em cena o embate “formação do generalista (pedagogo ou 

formado em curso normal) versus formação do especialista (químico, físico ou 

biólogo)”.   

Concordamos com “a necessária renovação do ensino das ciências” 

(CACHAPUZ et al., 2005) e acreditamos que ela deva incluir o ensino das primeiras 

séries do ensino fundamental. Este trabalho insere-se neste contexto.  

A necessidade de renovar o ensino, como já afirmamos, passa pelo insucesso 

na consecução de seus objetivos. Cachapuz et al. (2005, p. 38) aponta como uma 

das razões deste fracasso as visões de ciência dos professores, muitas vezes, 

distorcidas e empobrecidas: “O melhoramento da educação científica exige como 

requisito iniludível, modificar a imagem da natureza da ciência que nós os 

professores temos e transmitimos”.  Neste sentido, destacamos a importância do 

estudo das concepções como um passo primeiro para um redimensionamento da 

educação científica.  

O estudo de ditas concepções tem-se convertido [...] numa potente 
linha de investigação e tem proposto a necessidade de estabelecer 
no que se pode compreender como uma imagem basicamente 
correta sobre a natureza da ciência e da atividade científica, coerente 
com a epistemologia atual (CACHAPUZ et al., 2005, p. 39). 

  As discussões epistemológicas ganham, em conseqüência, papel de 

destaque nos cursos de formação: 

[...] na ausência de tal tipo de discussão epistemológica nos cursos 
de formação de cientistas e educadores, corre-se o risco de uma 
educação científica ‘vazia’, onde convivem várias concepções de 
ciência sem que se tenha consciência disso (MARTINS, 1998, p. 49).  

 Buscando incidir sobre a formação para o ensino de ciências dos futuros 

licenciados em Pedagogia, que são ou serão professores das séries iniciais, 

almejamos contribuir com a (re)construção da identidade profissional desse 
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professor, que, alicerçada sobre a generalidade da polivalência, desprivilegia suas 

especificidades, das quais faz parte a docência em ciências.  

Essa identidade específica é parte constituinte da identidade do profissional 

professor, identidade essa que é ponto articulador da profissionalização da 

docência. 

De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), o processo de 

profissionalização do ensino aponta para uma mudança de paradigma: do 

paradigma dominante - o da racionalidade técnica, que tem o professor como um 

executor de tarefas - para o da profissionalização, em que o professor é construtor 

da sua identidade profissional. 

Acreditamos que tornar explícito o que pensam sobre a ciência funciona como 

elemento propulsor para que estes professores possam iniciar o processo de 

(re)construção de suas identidades enquanto professores que ensinam Ciências. 

Assim, este trabalho insere-se na linha investigativa da natureza da ciência4, 

mais especificamente, das concepções sobre a natureza da ciência de professores 

em formação inicial. Portanto, também situa sua temática no âmbito da formação de 

professores. 

Indicamos os objetivos da pesquisa como: 

• Objetivo Geral:  

Investigar as concepções de ciência dos alunos de 1º, 5º e 9º períodos do Curso de 

Pedagogia da UFRN, turno vespertino. 

• Objetivos Específicos: 

1. Apreender fragmentos das concepções de ciência dos alunos referentes aos eixos 

investigativos escolhidos. 

2. Identificar características das concepções de ciência dos alunos que possam ser 

específicas de estudantes que não pertencem à área das ciências naturais. 

3. Identificar a existência ou não de uma discussão epistemológica na Disciplina 

Ensino de Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau I, situada no 5º período do Curso 

de Pedagogia. Se a discussão existir, caracterizá-la tendo como foco o tema da 

natureza da ciência. 

4. Comparar as concepções de ciência dos alunos por turma, refletindo sobre as 

possíveis diferenças encontradas entre os períodos investigados. 

                                               
4 A expressão “natureza da ciência” é encontrada, em muitos trabalhos, designada pela sigla NOS 
(Nature of Science) ou NdC (Natureza da Ciência). Ao longo deste trabalho usaremos a sigla NdC. 
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5. Refletir sobre as contribuições da Formação Inicial para o estabelecimento de 

concepções adequadas sobre a natureza da ciência pelos alunos. 

 A dissertação organiza-se da seguinte forma:  

No capítulo 1, discutimos a natureza da ciência a partir do enfoque da filosofia 

da ciência contemporânea. Iniciando com a seção “É possível dizer o que é 

ciência?”, o capítulo é introduzido pela discussão sobre a possibilidade de 

caracterização de uma forma “adequada” de se compreender a ciência. Segue-se a 

apresentação dos princípios básicos do Indutivismo, que se relaciona com a visão 

de ciência do senso-comum, a qual a educação científica procura superar. A 

próxima seção apresenta as epistemologias de Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend 

e Bachelard, com vistas a fornecer elementos centrais para a discussão da natureza 

da ciência. Conclui-se com a seção “O que é ciência, afinal?”, procurando 

sistematizar toda a discussão do capítulo e tentar lançar luz sobre essa pergunta.  

Munidos de fundamentação teórica para compreender os trabalhos que 

discutem concepções sobre a natureza da ciência de alunos e professores, 

passamos ao capítulo 2, que revisa os trabalhos produzidos na área. Antes, nas 

seções iniciais do capítulo, delineamos o campo de pesquisa no qual se insere o 

estudo (concepções sobre a natureza da ciência de professores em formação) e 

expusemos a importância do estudo das concepções para a formação de 

professores. 

No capítulo 3, apresentamos os aspectos metodológicos. Situamos o contexto 

em que a pesquisa foi realizada e traçamos o percurso metodológico, desde a 

escolha dos instrumentos de coleta de dados até o tratamento das informações.  

No último capítulo, apresentamos e discutimos os resultados à luz do 

referencial teórico adotado. Na primeira seção, tratamos de caracterizar os sujeitos 

da pesquisa, a partir dos dados de identificação colhidos através do questionário; na 

segunda, fizemos um “retrato” da Disciplina observada (Ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas no 1º Grau I) para mostrar a discussão epistemológica oferecida pelo 

Curso de Pedagogia em uma Disciplina de Ensino de Ciências, num determinado 

período. Nas seções seguintes, apresentamos e discutimos as concepções dos 

alunos acerca da natureza da ciência, a partir dos dados colhidos através do 

exercício de associação livre de palavras e do questionário aberto. 
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CAPÍTULO 1 

DISCUTINDO A NATUREZA DA CIÊNCIA

1.1 É POSSÍVEL DIZER O QUE É CIÊNCIA?

  

Como expusemos na Introdução deste trabalho, defendemos a necessidade 

de uma adequada compreensão da natureza da ciência pelos estudantes, que são 

ou serão professores de Ciências. Mas, o que entendemos por uma “adequada 

compreensão da natureza da ciência”? É possível dizer o que é ciência? 

Estamos conscientes da dificuldade de falar em uma “imagem 
correta” da construção do conhecimento científico, que parece 
sugerir a existência de uma método científico universal, de um 
modelo único de mudança científica (Estany, 1990). É preciso, então, 
evitar qualquer interpretação desse tipo, situação que não se 
consegue renunciando a falar das características da atividade 
científica, mas sim, com um esforço, consciente, para evitar 
simplificações e deturpações. (GIL PEREZ et al., 2001, p. 126-127). 

Falar de uma concepção de ciência “adequada” parece-nos, como colocam os 

autores, extremamente delicado. Corremos o risco de cair no dogmatismo que 

criticamos. De acordo com Gil Perez et al. (2001, p. 135) há questionamentos entre 

professores e pesquisadores em Didática das Ciências sobre a viabilidade da 

discussão de uma imagem adequada de ciência em meio a tantos referenciais, e até 

sobre a inclusão de uma discussão epistemológica nos cursos de formação de 

professores. Isso porque não há consenso entre os próprios filósofos da ciência, 

cientistas e educadores, o que dificulta o estabelecimento de um consenso sobre a 

NdC em um nível profundo. 

Teixeira, Freire Júnior e El-Hani (2008) explicam que, embora haja uma série 

de divergências, há um grau relativamente alto de concordância sobre aspectos de 

uma visão adequada sobre a natureza da ciência. E acrescentam que:  
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não podemos perder de vista que muitos dos pontos sobre os quais 
filósofos, cientistas e educadores discordam, no que tange a 
natureza da ciência, são mais complexos e que fogem ao âmbito da 
compreensão dos estudantes [...] não sendo preciso nem desejável 
que estejam presentes numa abordagem pedagogicamente 
adequada das dimensões históricas e filosóficas das ciências 
(TEIXEIRA; FREIRE JÚNIOR; EL-HANI, 2008, p. 6).  

Mesmo assim, os autores deixam clara a impossibilidade de se falar de uma 

visão única ou “correta” do que seja a atividade científica. Abd-El-Khalick e 

Lederman (citados pelos autores acima) colocam que se trata, simplesmente, de 

assumir a possibilidade de um “termo comum” a respeito do que pode ser 

considerado “adequado” sobre a natureza da atividade científica, a partir das 

concepções epistemológicas que predominam em um período determinado. Nesse 

sentido é que podemos propor atualmente uma série de características com nenhum 

ou um pequeno grau de controvérsias sobre a NdC, a partir do referencial da 

epistemologia contemporânea, com base em uma visão pós-positivista da ciência.

Assim, diante da diversidade de abordagens possíveis na filosofia das 

ciências naturais contemporânea, optamos por discutir a NdC à luz de cinco 

epistemólogos: Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e 

Gaston Bachelard. A escolha desses autores procura atender ao objetivo de 

apresentar epistemologias de diversos tipos (racionalistas, relativistas) para dar uma 

pequena mostra da gama de abordagens diversas mesmo no interior da 

epistemologia contemporânea5. Além disso, tais epistemologias cumprem o papel de 

fornecer elementos centrais que permeiam o debate em torno de questões relativas 

à NdC. 

Certamente tais epistemologias possuem aspectos divergentes, mas também 

há características a uni-las e fazer com que possamos situá-las na pretensamente 

chamada “Nova Filosofia da Ciência”. Esses pontos de convergência negam, 

essencialmente, a forma de caracterização da ciência do indutivismo. É justamente 

por essa forma de conceber a ciência que iniciamos.

                                               
5 Poderíamos, simplesmente, trazer os pontos mais diretamente ligados à discussão de uma imagem 
de ciência adequada, do ponto de vista de tais epistemologias. Optamos, entretanto, em apresentar 
sinteticamente aspectos das epistemologias escolhidas com o intuito de oferecer uma visão geral das 
teorias da ciência, segundo uma série de pensadores contemporâneos, para, a partir daí, “retirarmos” 
o que de mais específico possa haver nessas idéias que contribua para um entendimento de 
questões centrais que envolvem o debate acerca da NdC. 
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1.2 O INDUTIVISMO

É comum incluirmos nas discussões acerca da natureza da ciência a 

apresentação da corrente epistemológica indutivista. Essa corrente apresenta papel 

central nesse tipo de discussão por duas razões principais. A primeira está ligada ao 

fato de ser essa corrente a que se relaciona a boa parte das concepções de ciência 

presentes no senso-comum. A segunda diz respeito ao fato das diversas 

epistemologias contemporâneas fazerem oposição a ela e, portanto, serem 

construídas negando várias de suas teses. 

Chalmers (1993, p. 23) resume bem uma concepção indutivista de ciência 

com uma série de afirmações populares sobre o conhecimento científico que 

encontramos frequentemente: 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias 
científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados 
da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é 
baseada no que podemos ver, ouvir, tocar etc. Opiniões ou 
preferências pessoais e suposições especulativas não tem lugar na 
ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é confiável 
porque é conhecimento provado objetivamente. 

Essa é uma concepção de ciência “completamente equivocada e mesmo 

perigosamente enganadora” (CHALMERS, 1993, p. 24), e que, a nosso ver, temos o 

dever de, persistentemente, combater na educação científica. 

Uma característica de destaque do modo indutivista de conceber a ciência 

está na crença da existência do método científico (indutivo), definido a partir das 

seguintes etapas: 1. observação e experimento; 2. generalização indutiva; 3. 

hipótese; 4. verificação da hipótese; 5. comprovação ou não da hipótese; 6. 

conhecimento objetivo (HARRES, 2000, p. 39-40). Assim, são princípios básicos do 

indutivismo: a existência de uma base empírica e o procedimento através do qual se 

passa de enunciados particulares observacionais ou experimentais às leis gerais. 

O procedimento indutivo de produção do conhecimento – relacionado à forma 

tradicional de conceber o método científico – ganhou “corpo” a partir do século XVII, 
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em decorrência da Revolução Científica e de sistematizações filosóficas emergentes 

nessa época. Nesse contexto, o filósofo Francis Bacon (1561-1626) teve grande 

importância, construindo uma sistematização lógica do procedimento científico, 

impulsionado pelo desenvolvimento das ciências experimentais, que viveram na 

época significativo desenvolvimento (marcadamente a Física, com Galileu). 

Antes da sistematização do método indutivo baconiano, já era possível 

identificar a forma indutiva de produção do conhecimento na ciência. Se 

examinarmos a Física de Aristóteles, veremos que era toda baseada na experiência 

perceptiva, da qual eram, indutivamente, obtidas leis gerais. 

O indutivismo de Bacon, ainda que possua pontos em comum com o 

indutivismo aristotélico – sendo o principal, o procedimento indutivo da experiência 

particular às leis gerais – diverge dele em vários aspectos. Surge, inclusive, com as 

críticas baconianas ao indutivismo aristotélico, como mostra a seguinte passagem 

de Rosa (2005, p. 214) sobre Bacon: 

Para ele, a verdadeira filosofia não se serve só da mente nem só do 
que a natureza exibe, devendo este material bruto ser elaborado pelo 
intelecto. Para este fim dever-se-iam recolher coleções de fatos 
particulares de forma sistemática e não ao sabor do interesse vago 
como Aristóteles [...] 

Além de destacar o papel do intelecto na produção do conhecimento (não se 

restringindo à experiência sensível), a forma de indução baconiana era diferenciada 

(indo além da simples enumeração), caracterizando um indutivismo mais 

“sofisticado” que o de Aristóteles. 

Grande parte das visões de ciência fundadas no indutivismo ligam-se a um 

“indutivismo-ingênuo”, mais relacionado ao indutivismo aristotélico, em que a 

experiência sensível é a fonte de todo conhecimento. Em síntese, podemos dizer 

que essa corrente epistemológica baseia-se nas seguintes teses: 1) a ciência 

começa com a observação, e 2) a observação apresenta-se como base segura para 

produção do conhecimento científico. Assim, observação e experimento (como 

dados da experiência sensível) seriam o início das investigações científicas 

(CHALMERS, 1993). 
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De acordo com Chalmers (1993), algumas razões podem ser apontadas para 

a atração da explicação indutivista-ingênua da ciência. Tais razões configuram o que 

Chalmers chamou de “méritos aparentes”, formalizando explicações a respeito da 

caracterização da ciência popularmente conhecida no tocante ao seu poder 

explicativo e preditivo, à sua objetividade e à sua confiabilidade.  

A objetividade da explicação indutivista-ingênua é dada pelo fato de que tanto 

a observação quanto o raciocínio indutivo são eles mesmos objetivos, já que as 

proposições de observação podem ser “testadas” por qualquer observador fazendo 

uso dos sentidos e o raciocínio indutivo deve derivar de tais proposições de 

observação, o que tira da ciência qualquer traço subjetivo. A confiabilidade, por sua 

vez, está bastante relacionada à objetividade e é garantida pela confiabilidade da 

observação e do raciocínio indutivo: a observação mostra-se confiável porque faz 

uso direto dos sentidos, e o raciocínio indutivo, porque satisfaz as condições 

legítimas de indução. Já a explicação e a previsão são dadas de modo simples: 

basta que tenhamos as leis (obtidas indutivamente a partir da observação e 

experiência), que são verdadeiras, e a descrição acurada das condições iniciais para 

que se tenha a explicação do fenômeno. Assim, a forma geral das previsões e 

explicações indutivistas-ingênuas pode ser dada por:  

- Premissa 1: Leis e teorias;  

- Premissa 2: condições iniciais;  

- Conclusão 3: previsões e explicações.  

Ou seja, “Uma vez que o cientista tem, à sua disposição, leis e teorias 

universais construídas indutivamente, é possível derivar delas várias conseqüências 

que servem como explicações e previsões” (HARRES, 2000, p. 42). 

As razões descritas acima estão associadas a uma forma extrema de 

indutivismo, que chamamos anteriormente de indutivismo-ingênuo. Formas mais 

sofisticadas de indutivismo, não concordam com todos os pontos expostos aqui. 

Entretanto, deve-se ficar claro que o consenso entre os indutivistas “ingênuos” e 

“sofisticados” reside na tese de que as leis e teorias são elaboradas indutivamente a 

partir de uma “base mais ou menos segura fornecida pela experiência” (CHALMERS, 

1993, p. 35). 

Em decorrência da importância da experiência para caracterização dessa 

corrente epistemológica, é freqüente encontrarmos na literatura a expressão 

empirismo-indutivismo . 
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Quando explicitamos aspectos centrais do indutivismo, não estamos nos 

restringindo à discussão dos métodos científicos, como poderia parecer numa 

análise apressada. Os aspectos destacados trazem pressupostos implícitos dessa 

corrente epistemológica, que dizem respeito, por exemplo, à origem do 

conhecimento: a base da investigação ancorada na experiência caracteriza um viés 

empirista, pressupondo que o conhecimento é construído a partir da experiência. 

Abimbola (apud HARRES, 2000) destaca alguns outros pressupostos: a 

imparcialidade da observação; o aumento do conhecimento num sentido cumulativo; 

o papel central dado à estrutura lógica dos produtos da investigação científica e sua 

validação por critérios objetivos. 

Embora ainda hoje essa corrente epistemológica respalde grande parte da 

maneira do senso-comum enxergar a ciência, muitas críticas a ela foram feitas, 

ganhando força, sobretudo, com os filósofos da epistemologia contemporânea. 

1.3 A EPISTEMOLOGIA CONTEMPORÂNEA

As concepções filosóficas subjacentes à corrente indutivista foram duramente 

criticadas pelos filósofos da chamada Nova Filosofia da Ciência, sobretudo a partir 

de fins da década de 50. Para entender tais críticas, apresentaremos aspectos das 

epistemologias de alguns representantes da Nova Filosofia da Ciência. 

Somos conscientes de que o que traçamos aqui não é um estudo detalhado 

das várias vertentes epistemológicas, mas um esboço que pretende destacar 

aspectos relevantes para uma discussão da natureza da ciência, assim como 

questões que caracterizam tipicamente tais epistemologias, a nosso ver.  

1.3.1 KARL POPPER: O RACIONALISMO CRÍTICO

A partir de uma idéia nova, formulada conjecturalmente e 
ainda não justificada de algum modo [...] podem-se tirar 
conclusões por meio de dedução lógica. Essas conclusões 
são em seguida comparadas entre si e com outros 
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enunciados pertinentes, de modo a descobrir-se que 
relações lógicas [...] existem no caso. 

POPPER, em A lógica da pesquisa científica 

 Conhecer a epistemologia de Karl Popper é conhecer uma teoria da ciência 

bastante completa. É conhecer, ao mesmo tempo, um dos epistemólogos 

contemporâneos de maior destaque no século XX.  

  Nascido em 1902, em Viena, e falecido em 1994, na Inglaterra, Karl Raimund 

Popper é considerado por muitos como um dos filósofos de maior influência no 

século passado. Em A lógica da Pesquisa Científica, Hegenberg (tradutor da obra 

para uma versão brasileira), ao escrever a biografia do filósofo, afirma:  

Popper tornou-se conhecido em quase todo o mundo, vendo suas 
obras traduzidas para diversos idiomas [...] Sua fama decorre de 
seus livros e artigos, muitos dos quais polêmicos e estimulantes, em 
que se revela um dos pensadores mais fecundos de nosso tempo [...] 
(POPPER, 1972, p.15) 

A lógica da Pesquisa Científica, publicado em 1934, foi seu primeiro livro, em 

que expôs sua crítica ao positivismo lógico do Círculo de Viena, defendendo a idéia 

de conhecimento como falível e corrigível, e, portanto, provisório. Sua filosofia da 

ciência, conhecida como racionalismo crítico (SILVEIRA, 1996), apresenta-se como 

uma teoria da ciência construída em oposição ao empirismo-indutivismo. É por essa 

oposição que iniciamos. 

A crítica ao Indutivismo 

 A crítica à lógica indutiva é ponto central de sua filosofia. É fundamental 

também para que possamos discutir a ciência de forma crítica. Veremos adiante que 

a crítica ao indutivismo é consenso entre os epistemólogos da Nova Filosofia da 

Ciência e ponto forte de suas argumentações. Para a teoria da ciência de Popper, 

entretanto, constitui-se como mote desencadeador de seu discurso, já que seus 
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contundentes ataques à lógica indutiva levam-no a propor uma outra, em alternativa, 

que se constitui na essência de sua filosofia: a lógica dedutiva.  

 Podemos utilizar Chalmers (1993, p. 36) para lembrar rapidamente em que se 

constitui a lógica indutiva: “Se um grande número de As foi observado sob uma 

ampla variedade de condições, e se todos esses As observados possuíam sem 

exceção a propriedade B, então todos os As possuem a propriedade B”. Ou, nos 

remetermos ao clássico exemplo dos cisnes para explicá-la: “A partir da observação 

de um grande número de cisnes brancos, por exemplo, concluímos, por indução, 

que o próximo cisne a ser observado será branco” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 11). Popper (1972, p. 27) descreve assim uma 

inferência indutiva:  

É comum dizer-se ‘indutiva’ uma inferência, caso ela conduza de 
enunciados singulares (por vezes denominados também 
‘particulares’), tais como descrições dos resultados de observações 
ou experimentos, para enunciados universais, tais como hipóteses ou 
teorias. 

 Popper apresenta em seu A lógica da pesquisa científica, já no primeiro 

capítulo, o que ele chamou de “o problema da indução”, que consiste em saber se 

as inferências indutivas se justificam (e em que condições). 

 Para ele, as inferências indutivas não se justificam, e afirma:  

Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver 
justificativa no inferir enunciados universais de enunciados 
singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes; 
com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode 
revelar-se falsa: independentemente de quantos cisnes brancos 
possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os 
cisnes são brancos (POPPER, 1972, p. 27-28). 

  

 Fazendo uma análise lógica, Popper diz não ser possível confirmar a 

verdade6 (somente a falsidade) de um enunciado ou teoria, e portanto, não importa 

                                               
6 As análises de Popper estão apoiadas na Lógica Dedutiva, com suas três propriedades básicas: a 
transmissão da verdade, a retransmissão da falsidade e a não-retransmissão da verdade. A 
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quantas confirmações tenham sido feitas sobre uma teoria, já que, no futuro, é 

sempre possível, do ponto de vista lógico, que se obtenha uma conclusão que não 

se confirme (SILVEIRA, 1996, p. 2000). A lógica assume, assim, papel de destaque 

na filosofia da ciência popperiana. 

 Nesse sentido, ainda, os enunciados singulares observacionais (assim 

derivados de dados empíricos) não podem ser a base ou princípio de uma teoria. 

Outras razões estão envolvidas. Em Popper (apud HARRES, 1999a, p. 25) 

encontramos: “toda observação está impregnada de teoria: não há observação pura, 

não intencional e teoricamente independente [...] Neste sentido as teorias precedem 

a observação”. Dessa forma, não podemos afirmar que a observação é a base para 

as teorias científicas, como fazem crer algumas formas de empirismo. Sendo 

possíveis graças a alguma teoria e feitas na linguagem de alguma teoria, as 

observações mostram-se completamente dependentes das teorias7. Esse é um 

ponto defendido pelos epistemólogos contemporâneos e central para uma discussão 

consistente sobre a natureza da ciência.  

O método crítico e as conjecturas e refutações 

 Silveira (1996), ao expor o método crítico popperiano, afirma que, para 

Popper, não é importante para a ciência compreender como um cientista chegou a 

determinada teoria. Para formulação da teoria podem estar envolvidos aspectos não 

racionais, como a imaginação, a intuição, razões metafísicas etc., e tais aspectos 

não são relevantes para a validação do conhecimento científico. Para Popper (1972, 

p. 30), “uma hipótese só admite prova empírica – e tão somente – após haver sido 

formulada”. O método crítico ou método dedutivo de prova (Popper, 1972) permite 

afirmar que, de posse de uma teoria (inspirada em motivos quais forem), é possível 

com a lógica dedutiva e com o auxílio de condições específicas, derivar conclusões.  

                                                                                                                                                  
impossibilidade de se confirmar a verdade de uma teoria é derivada da propriedade da não-
retransmissão da verdade. Sobre essas três propriedades da Lógica Dedutiva, ver Silveira (1996). 
7 Sobre a dependência que a observação tem da teoria, conferir o capítulo 5 e o apêndice 10 de 
Popper (1975). Em Chalmers (1993), conferir o capítulo III, que oferece uma explicação detalhada 
sobre o assunto, de forma simples. 
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Não podemos (como afirmamos anteriormente) derivar conclusões sobre a 

verdade de uma teoria, o que mostra seu caráter provisório ou conjectural. Por outro 

lado, podemos derivar conclusões sobre a falsidade de uma teoria. No exemplo dos 

cisnes, a descoberta de um único cisne negro é suficiente para mostrar que a 

generalização “todos os cisnes são brancos” é falsa.  

Sendo assim, dadas algumas hipóteses ou teorias (ambas vistas como 

provisórias), busca-se refutá-las através de testes envolvendo experimentos e 

observações. Passando pelos testes, serão aceitas como soluções provisórias para 

o problema que as originou, podendo ser consideradas como corroboradas. Assim, 

essas hipóteses, leis ou teorias: 

[...] passam a fazer parte do nosso conhecimento de base: podem 
ser usadas como ‘verdades provisórias’, como um conhecimento não 
problemático, que, no momento, não está sendo contestado. Mas a 
decisão de aceitar qualquer hipótese como parte do conhecimento de 
base é temporária e pode ser revista e revogada a partir de novas 
evidências (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 15). 

 A refutabilidade (testabilidade ou falsificabilidade), para Popper, apresenta-se 

como critério de demarcação para as teorias científicas (e não a verificabilidade, 

como propõem os indutivistas). De acordo com Silveira (1996), deve existir no 

enunciado da teoria a ser testada pelo menos um falsificador potencial - aquele que 

descreve um fato logicamente possível entrando em conflito com a teoria. Em outras 

palavras, é necessário que as leis e teorias estejam abertas à refutação.  

Assim, é possível responder à pergunta: como pode, então, o conhecimento 

científico “aumentar” a partir de hipóteses, leis e teorias que não podem ser 

“comprovadas”? Como a ciência pode progredir dessa forma? As conjecturas e os 

falseamentos (ou refutações) dão conta de responder, de acordo com os 

falseacionistas8. 

Chalmers (1993, p. 73) explica sinteticamente esse progresso (segundo o 

falseacionismo): problemas são encontrados para explicar o comportamento de 

algum aspecto do universo; como resposta ao problema são propostas hipóteses 

                                               
8 A teoria de Popper, por conceder papel de destaque aos falseamentos, é muitas vezes encontrada 
com a denominação de falseacionismo ou refutacionismo.  
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falsificáveis pelo cientista; as hipóteses são criticadas e testadas; algumas podem 

ser eliminadas e outras, mais resistentes aos testes, são submetidas a testes mais 

rigorosos; quando uma hipótese que passou por uma grande quantidade de testes 

rigorosos - com sucesso - é refutada, nasce um novo problema (diferente do 

original); o novo problema pede novas hipóteses e assim continua indefinidamente, 

o que caracteriza o progresso na ciência. 

As críticas à teoria de Popper 

 Muitas críticas são feitas a Popper, sobretudo por outros epistemólogos da 

Nova Filosofia da Ciência, como Kuhn, Lakatos, Feyerabend e Toulmin. 

 Uma das principais frentes de crítica “ataca” a refutabilidade das teorias, 

alegando que as falsificações são falíveis, e portanto não conclusivas, já que seus 

testes envolvem experimento e observações que são impregnadas de teorias. Assim 

como a base empírica não é segura para “comprovar” uma teoria, não o é para 

falseá-la. A esse respeito, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 16), 

Popper protesta por ter sido confundido com um falseacionista ingênuo e responde 

argumentando que seus críticos confundem refutação em nível lógico com refutação 

em nível experimental. Assim, diz estar consciente que a refutação em nível 

experimental não pode ser conclusiva9 pelo caráter conjectural do conhecimento, 

mas que a tentativa de refutação conta com o apoio da lógica dedutiva, ao passo 

que a tentativa de confirmação não conta com o apoio da lógica (indutiva). Outra 

crítica recorrente, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), alega que o 

que se testa, usualmente, são sistemas teóricos complexos e não hipóteses 

isoladas, como a do exemplo dos cisnes, o que traz possibilidade de “erro” não só 

na teoria em teste, mas nas hipóteses auxiliares para o teste ou nas condições 

iniciais.  

 Críticas de outras ordens permeiam as discussões entre os epistemólogos 

contemporâneos, o que realça as diferenças e especificidades entre suas 

epistemologias. Contudo, tais diferenças e críticas não invalidam a pertinência das 

                                               
9 Silveira (1996, p. 204 e 207) discute mais detalhadamente essa crítica a Popper e expõe sua 
defesa, com passagens do próprio epistemólogo em uma de suas obras. 
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idéias de Popper para uma compreensão adequada do fazer científico. Aspectos 

como a provisoriedade do conhecimento, a dependência que a base empírica tem 

das teorias, a inadequação do método indutivo como base segura, entre outros, não 

podem ser deixados de lado se quisermos enxergar a ciência de uma forma mais 

crítica. 

 Aliás, a crítica pode ser um ponto importante para caracterizar a teoria de 

Popper. Seu racionalismo crítico, como ficou conhecida sua filosofia da ciência, 

atribui à crítica papel importante ao incorporá-la ao processo de validação do 

conhecimento (os testes são expostos à crítica nas tentativas de refutação). Assim, 

a refutabilidade como critério de demarcação situa a avaliação de teorias na lógica 

(dedutiva), caracterizando como racionalista a teoria de Popper, já que adota como 

elementos de análise e constituição, critérios racionais, baseados na lógica formal. 

1.3.2 IMRE LAKATOS: A METODOLOGIA DOS PROGRAMAS DE PESQUISA

Um programa de investigação tem êxito se conduz a uma 
mudança progressiva de problemática; fracassa se conduz a 
uma mudança regressiva. 

LAKATOS, em A Metodologia dos Programas de 
Investigação Científica 

 A epistemologia de Imre Lakatos (1922-1974) aproxima-se da epistemologia 

de Popper em muitos pontos, mas também afasta-se dela em outros. O principal 

ponto de aproximação diz respeito ao peso dado à “razão” em suas filosofias da 

ciência, o que lhes confere a denominação de racionalistas. Assim expressa-se o 

próprio Lakatos sobre Popper: “Minha dívida pessoal com ele é imensa: mudou 

minha vida mais que nenhuma pessoa [...]. Sua filosofia [...] me forneceu um 

conjunto muito fértil de problemas, um autêntico programa de pesquisa” (LAKATOS, 

1989, p. 180). De fato, sua epistemologia sofreu uma influência forte da filosofia 

popperiana, fazendo com que incorporasse muitas de suas idéias, mas também as 

críticas feitas a Popper, o que resultou na construção de uma epistemologia com 

alguns pontos divergentes do filósofo austríaco. 
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 Compartilha com Popper a idéia de que as observações e experimentações 

são impregnadas de teorias. Mais do que isso, como aponta Silveira (1996, p. 219), 

une-se a Popper para mostrar que as mudanças na ciência estão governadas por 

regras racionais e não por aspectos ligados ao convencimento ou por algo que se 

assemelhe a conversões religiosas, como parecem propor os relativistas. 

 Lakatos incorpora a análise histórica para construção de sua filosofia, 

atribuindo-lhe papel fundamental, o que resulta em uma de suas “máximas”: “A 

filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia; a história da ciência sem a 

filosofia da ciência é cega” (LAKATOS, apud SILVEIRA, 1996, p. 220). Unindo a 

análise histórica às explicações lógicas, propõe sua Metodologia dos Programas de 

Pesquisa Científica (MPPC). 

A Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica: as refutações podem ser 

evitadas 

 Ao afirmarmos que as refutações podem ser evitadas, estamos, sem dúvida, 

mostrando-nos contrários à idéia popperiana de refutação das teorias. Essa foi 

mesmo a intenção de Lakatos ao propor sua MPPC.  Uma de suas teses principais 

era a de que é sempre possível evitar que uma teoria seja refutada (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 35), de modo que o cientista, ao invés 

de trabalhar para refutar uma teoria, trabalha para “salvá-la”. Para Lakatos, o 

cientista trabalha fazendo modificações pequenas na teoria ou substituindo-a por 

outra também modificada levemente. Chamou essa série de teorias nas quais 

trabalha o cientista de Programa de Pesquisa Científica. De acordo com Silveira 

(1996), a história da ciência pode ser vista como a história dos programas de 

pesquisa, já que: “A própria ciência como um todo pode ser considerada um imenso 

programa de pesquisa [...]” (LAKATOS, apud SILVEIRA, 1996, p. 220). 

 O programa de pesquisa possui seu núcleo rígido, seu cinturão protetor e 

suas heurísticas positiva e negativa. Detalharemos abaixo cada uma de suas partes. 

 O núcleo rígido do programa é a parte que não pode ser alterada, 

permanecendo intacta. Ela possui um conjunto de leis consideradas irrefutáveis: “O 

núcleo firme é ‘convencionalmente’ aceito (e, portanto, ‘irrefutável’ por decisão 
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provisória)” (LAKATOS, apud SILVEIRA, 1996, p. 221). Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2002) oferecem alguns exemplos de programas de pesquisa e 

seus núcleos rígidos (respectivamente) encontrados em obras de Lakatos: na 

mecânica newtoniana, as três leis de Newton e a lei da gravitação universal; na 

astronomia copernicana, as hipóteses de que a Terra gira em torno de um Sol 

estacionário e de que a Terra gira em torno de seu eixo no período de um dia; na 

teoria do flogisto, a tese de que a combustão envolve sempre a liberação do flogisto. 

O núcleo rígido deve se manter inalterado em um programa de pesquisa; 

modificações no núcleo rígido implicam em mudança de programa de pesquisa. 

 Já o cinturão protetor é formado pelas hipóteses auxiliares e as condições 

iniciais, tendo a função de proteger o núcleo rígido das refutações. As observações 

ou experimentos que se mostrarem incompatíveis com as previsões da teoria são as 

anomalias. Para “resolver” as anomalias, o cientista deverá modificar as hipóteses 

auxiliares ou condições iniciais do cinturão protetor, de modo a proteger o núcleo 

rígido de alterações. Dessa forma, a teoria estará protegida contra as refutações. A 

regra metodológica que proíbe alterações no núcleo rígido do programa denomina-

se heurística negativa, “decidindo” que as anomalias e refutações devam incidir no 

cinturão protetor, portanto, nas hipóteses auxiliares e condições iniciais. 

 Sobre a heurística positiva, explica-nos Lakatos (1979, p. 165): 

A heurística positiva consiste num conjunto parcialmente articulado 
de sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as 
variantes refutáveis do programa de pesquisa, e sobre como 
modificar e sofisticar o cinto de proteção ‘refutável’. 

 As heurísticas positiva e negativa são, assim, indicadores do progresso ou 

degeneração dos programas. Um programa será progressivo em dois casos: 1) a 

heurística positiva muda as hipóteses auxiliares, gerando novas previsões 

(teoricamente progressivo); 2) algumas dessas previsões geradas são corroboradas 

(empiricamente progressivo). Será degenerativo se as mudanças das hipóteses 

auxiliares servirem somente para explicar fenômenos já conhecidos ou que foram 

descobertos por outros programas de pesquisa. 
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 Podemos, agora, estabelecer claramente a discordância de Lakatos em 

relação a Popper. Um programa de pesquisa, para Lakatos, nunca é refutado, mas 

rejeitado quando um programa rival explica o êxito do programa concorrente e 

demonstra maior capacidade de prever fatos novos (o que caracteriza uma “força 

heurística maior”). A superioridade de um programa em relação a outro é dada, 

então, pelo sucesso na previsão de novos fatos, e não pelas refutações.  

Mas alguns “problemas” aparecem na teoria de Lakatos, que colocam o 

filósofo como alvo de críticas, como explicam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(2002). Admitindo que um programa degenerativo possa se reabilitar e transformar-

se em um programa progressivo no futuro, ou o contrário, Lakatos deixa-nos um 

problema na avaliação e escolha de programas. Se Lakatos admite que a derrota ou 

vitória de um programa nunca é irreversível, não seria irracional aderir a um 

programa degenerativo, o que nos leva a indagar por que devemos preferir um 

programa progressivo a um degenerativo.  

De acordo ainda com os autores acima, as críticas feitas contra Lakatos neste 

sentido levam-no a admitir que “um programa de pesquisa somente pode ser 

avaliado retrospectivamente [...]. Neste caso, suas recomendações deixam de ter 

um caráter normativo, servindo apenas para uma análise histórica pos-facto” 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 38). 

  

1.3.3 THOMAS S. KUHN: O REVOLUCIONISMO

[...] poderemos ser tentados a dizer que, após uma 
revolução, os cientistas reagem a um mundo diferente. 

KUHN, em A Estrutura das Revoluções Científicas 

Conhecido o racionalismo de Popper e de Lakatos, é oportuno apresentar a 

filosofia da ciência de Thomas Kuhn e conhecer os pontos de divergência entre 

esses epistemólogos. Se imaginarmos de um lado os racionalistas e, de outro, os 

relativistas, não poderíamos posicionar Kuhn de um lado que não fosse o dos 

relativistas. Entretanto, mais importante do que enquadrá-lo em algum rótulo é 

enxergá-lo como um marco relevante na construção de uma imagem 
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contemporânea de ciência. Como assinala Ostermann (1996), suas idéias sobre a 

construção e evolução da ciência são pioneiras para a filosofia contemporânea, já 

que a primeira versão de A estrutura das revoluções cientificas, de 1962, aparece 

quando as principais idéias de Lakatos e Feyerabend ainda não haviam sido 

publicadas e os trabalhos de Popper não tinham sido traduzidos para a língua 

inglesa.

A estrutura das revoluções científicas apresenta suas críticas ao positivismo 

lógico, apontando a observação como carregada de teoria (portanto não-neutra), 

além de defender que não há justificativa lógica para o “método indutivo” e destacar 

o caráter não definitivo do conhecimento científico e não cumulativo do 

desenvolvimento da ciência. 

As críticas de Kuhn não são endereçadas somente ao positivismo lógico. O 

racionalismo crítico de Popper também é seu alvo de crítica. Para Kuhn, o abandono 

de uma teoria e sua substituição por outra não se deve à realização de um 

experimento incompatível com a teoria (como faz supor o falseacionismo de 

Popper), mas envolve outras razões. Razões essas que se ligam aos motivos pelos 

quais, em certos casos, os cientistas tentam modificar a teoria de modo a torná-la 

compatível com a (suposta) “refutação” e em outros, introduzem teorias 

completamente diferentes daquelas até então vigentes.  Os “caminhos” para essas 

explicações são propostos por Kuhn, lançando mão de conceitos como os de 

paradigma, ciência normal, revolução cientifica entre outros, delineando um modelo 

de explicação do desenvolvimento científico que o torna um dos mais importantes 

personagens da Nova Filosofia da Ciência. 

Ciência normal, revolução cientifica e outras histórias 

De início, é importante destacar que Thomas Kuhn toma, como um elemento 

central para construção de sua filosofia da ciência, a análise histórica, diferente de 

Popper, que se utiliza principalmente da lógica para tal finalidade. 

Em síntese, e a grosso modo, podemos descrever o modelo kuhniano de 

desenvolvimento científico como uma sucessão de períodos de ciência normal (nos 

quais a comunidade cientifica trabalha orientada por um paradigma) interrompidos 
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por momentos de revoluções científicas (nos quais a comunidade científica realiza 

uma ciência extraordinária, marcada por anomalias e crises no paradigma 

dominante e que culminam em sua ruptura) – (OSTERMANN, 1996, p. 185). 

Para entender essa dinâmica do desenvolvimento científico, a compreensão 

de ciência normal parece apropriada para começar. De acordo com Martins (1998, p. 

2), os cientistas  

durante toda ou a maior parte de seu tempo, trabalham no que Kuhn 
denomina de ciência normal, uma atividade que não visa produzir 
novidades inesperadas, mas articular o conjunto de teorias, modelos 
e representações compartilhadas pelos cientistas e que constituem 
sua particular visão de mundo. 

A ciência normal é, assim, vista como um período de trabalho de “resolução 

de quebra-cabeças” pelos cientistas de uma comunidade cientifica, a partir do 

paradigma vigente. Nas palavras de Kuhn (2006, p. 44-45): 

A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies 
de fenômenos; na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites 
do paradigma frequentemente nem são vistos. Os cientistas também 
não estão constantemente procurando inventar novas teorias; 
frequentemente mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por 
outros. Em vez disso, a pesquisa cientifica normal está dirigida para 
a articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo 
paradigma.

  

Neste sentido, o conceito de paradigma aparece estritamente relacionado à 

ciência normal, já que o que permite o seu desenvolvimento (o da ciência normal) é 

a aceitação de um paradigma por um grupo de cientistas (MARTINS, 1998, p. 2). O 

paradigma pode, assim, ser entendido como “todo o conjunto de compromissos de 

pesquisas de uma comunidade científica (constelações de crenças, valores, técnicas 

partilhados pelos membros de uma comunidade determinada)” (OSTERMANN, 

1996, p. 186).  

Martins (1998) descreve como a ciência normal poderá levar ao avanço na 

ciência. Trabalhando orientado por um paradigma, o cientista encontrará, de tempos 

em tempos, “anomalias” que se colocam como pontos problemáticos na aplicação 
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do paradigma. Tais anomalias podem levar a descobertas que são, na maioria das 

vezes, incorporadas ao paradigma. Se não se incorporam ao paradigma, podem 

levar a uma “crise” na ciência (momentos em que o paradigma deixa de ser 

satisfatório para resolução dos quebra-cabeças). Estabelecida a crise, seu desfecho 

se dará de uma dessas formas: a ciência normal consegue resolver o problema; 

abandona-se o problema para deixar que seja resolvido por gerações futuras com 

tecnologia mais refinada; ou instaura-se a “revolução cientifica”, momento em que 

“nasce” um novo candidato a paradigma que tentará conseguir a aceitação da 

comunidade cientifica. Tendo essas três formas de resolução das crises, Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 28) apontam a subjetividade desta decisão: 

A única explicação para o que irá acontecer parece ser psicológica: 
se o cientista acredita no paradigma, ele tenta resolver a anomalia 
sem alterá-lo, modificando, no máximo, alguma hipótese auxiliar. Se 
‘perdeu a fé’ no paradigma, ele pode tentar construir outro paradigma 
capaz de resolver a anomalia. 

 A rejeição a uma teoria científica, que tenha atingido o status de paradigma, 

não se dará simplesmente ao ser defrontada com uma anomalia. Só poderá ser 

considerada inválida quando existir uma teoria disponível para substituí-la. Como 

coloca Ostermann (1996, p. 190) “decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir 

simultaneamente aceitar outro”. Essa transição para outro paradigma é o que Kuhn 

chama de revolução científica. Segundo a autora, a revolução científica não pode 

ser vista como um processo cumulativo, já que não há uma articulação do 

paradigma novo com o antigo. A revolução, que tenderá a instituir um novo período 

de ciência normal, levará a uma reconstrução de uma área de pesquisa, a partir de 

novos princípios. No período de transição, os paradigmas (novo e antigo) competem 

pela preferência dos membros da comunidade científica. Para Kuhn, os paradigmas 

em concorrência apresentam diferentes concepções de mundo, sendo os padrões 

científicos e as definições diferentes para cada paradigma. Neste sentido, o novo 

paradigma pode fazer predições, por exemplo, que o anterior não podia e resolver 

novos problemas. Considera-se que os paradigmas rivais são incompatíveis. Aí está 

a tese de Kuhn da incomensurabilidade de paradigmas, que tem como característica 
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essencial o fato de os proponentes dos paradigmas competidores trabalharem em 

“mundos diferentes” (OSTERMANN, 1996, p. 191). 

 A adesão ao novo paradigma, pelos membros da comunidade científica, se 

dará por razões que podem estar fora da esfera racional da ciência, o que 

demonstra que, para Kuhn, o argumento científico é sustentado pela persuasão, e 

não pela prova. A introdução de tais critérios (irracionais) para descrever o 

desenvolvimento da ciência faz com que Kuhn seja, comumente, entendido como 

um relativista. 

1.3.4 PAUL FEYERABEND: O ANARQUISMO EPISTEMOLÓGICO

A ciência é um empreendimento essencialmente anárquico: 
o anarquismo teórico é mais humanitário e mais apto a 
estimular o progresso do que suas alternativas que 
apregoam lei e ordem. 

FEYERABEND, em Contra o Método

 Não poderíamos, em nossa incursão por algumas das epistemologias atuais, 

deixar de incluir um epistemólogo polêmico como Feyerabend. Recebendo títulos 

como “pior inimigo da ciência”10, Paul Karl Feyerabend é autor de duras críticas às 

formas de racionalismo na ciência. Neste ponto, tem sua epistemologia próxima à de 

Thomas Kuhn, embora vá mais além e situe-se em um extremo relativismo. Assim 

como Kuhn, também toma a história como elemento de análise. Como afirma 

Harres: 

Na tentativa de superar os problemas colocados pela lógica formal 
como critério de racionalidade, alguns autores, especialmente 
Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, tomaram, como elemento de 
análise (único, em alguns casos) a experiência histórica real dos 
cientistas e das suas mudanças conceituais (HARRES, 1999a, p. 
33). 

                                               
10 Título dado a Feyerabend em uma lista que continha nomes como Thomas Kuhn, Karl Popper e 
Imre Lakatos, na Scientific American, May/1993, p. 16. 
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Nascido na Áustria em 1922 e falecido em 1994, foi doutor em Física, doutor 

honoris causa em Letras e Humanidades, filósofo e especialista em teatro, além, é 

claro, de um crítico ferrenho das análises da natureza da ciência propostas por 

outros pensadores. Sua contribuição mais explícita à discussão da natureza da 

ciência refere-se à metodologia científica. Entretanto, não se atém a ela, já que sua 

posição metodológica revela seus pressupostos epistemológicos sobre o 

empreendimento científico como um todo. 

 Em Contra o Método (sua obra mais conhecida), apresenta o seu anarquismo 

epistemológico, expondo suas críticas ao dogmatismo na ciência.  

Críticas ao racionalismo e defesa do anarquismo epistemológico 

  

O racionalismo apresenta-se como a corrente epistemológica alvo das críticas 

de Feyerabend, sobre as quais ele ergue e defende seu anarquismo epistemológico. 

Considerando o racionalismo crítico “a metodologia positivista mais liberal hoje 

existente” (FEYERABEND apud REGNER, 1996, p. 238), direciona suas críticas ao 

lado “conservador” da abordagem racionalista.  Como enfatiza Martins (1998, p. 27), 

“Feyerabend certamente critica o conservadorismo da ciência, caracterizando-o 

inclusive como pernicioso”. Regner (1996), afirma que Feyerabend considera o 

racionalismo “incorreto” para tratar do desenvolvimento científico e “indesejável” 

para uma vida gratificante.  Vejamos por que tanta aversão a essa epistemologia. 

 Regner (1996, p. 234) busca em Adeus à razão11 argumentos explicativos do 

epistemólogo para essa questão. Na obra, Feyerabend (1987, p.9) argumenta que 

no racionalismo “são as próprias coisas que produzem a estória e a dizem 

‘objetivamente’, isto é, independentemente das opiniões e das compulsões 

históricas”, o que resulta no “critério de que o conhecimento é único – de que existe 

apenas uma história aceitável: a ‘verdade’ – abstrato, independente da situação 

(‘objetivo’) e baseado em argumento”. Desse modo, tal epistemologia, assim como o 

empirismo, estaria submetida a um método (com padrões fixos e estabelecidos), 

utilizando-se das seguintes regras: “1. Só aceitar hipóteses que se ajustem a teorias 

                                               
11 Obra de Feyerabend também bastante conhecida e posterior a Contra o Método.
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confirmadas ou corroboradas; 2. Eliminar hipóteses que não se ajustem a fatos bem 

estabelecidos” (REGNER, 1996, p. 235).  

Para cada uma dessas regras, Feyerabend propõe uma contra-regra 

correspondente. Para a primeira, “a contra-regra que nos incita a desenvolver 

hipóteses inconsistentes com teorias aceitas e altamente confirmadas” 

(FEYERABEND, 2007, p. 45 – itálicos no original). Para tanto, o cientista deverá 

adotar uma metodologia pluralista, introduzindo novas concepções, comparando 

idéias com outras idéias, em vez de apenas com a “experiência”. 

Para a segunda regra, “a contra-regra que nos incita a desenvolver hipóteses 

inconsistentes com fatos bem estabelecidos” (FEYERABEND, 2007, p. 46 – itálicos 

no original). Segundo Feyerabend (2007, p. 47), “não existe uma única teoria 

interessante que concorde com todos os fatos conhecidos que estão em seu 

domínio”, o que sugere a invenção de um novo sistema conceitual que entre em 

conflito com os resultados de observação cuidadosamente estabelecidos. A 

utilização das contra-regras resulta em conseqüências que expressam um princípio 

metodológico sugerido por Feyerabend: “há apenas um princípio que pode ser 

defendido em todas as circunstâncias e em todos os estágios do desenvolvimento 

humano. É o princípio de que tudo vale” (FEYERABEND, 2007, p. 43 – itálicos no 

original). 

A “sugestão” desse princípio, bem como da estratégia anarquista e suas 

contra-regras não têm a intenção, segundo Feyerabend, de substituir a indução pela 

contra-indução, substituindo um conjunto de regras por outro, mas atentar para o 

fato de que todas as metodologias têm os seus limites (FEYERABEND, 2007, p. 49). 

A defesa do anarquismo epistemológico caracteriza também o que Feyerabend 

chama da “razoabilidade do irracionalismo” contra a “irracionalidade do 

racionalismo”. 

 Regner (1996, p. 233) esclarece um ponto pertinente ao tratar do anarquismo 

epistemológico feyerabendiano: 

[...] ‘anarquismo’ significa, antes, oposição a um princípio único, 
absoluto, imutável de ordem, do que oposição a toda e qualquer 
organização. Na sua tradução metodológica, não significa, portanto, 
ser contra todo e qualquer procedimento metodológico, mas contra a 
instituição de um conjunto único, fixo, restrito de regras que se 
pretenda universalmente válido, para toda e qualquer situação – ou 
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seja, contra algo que se pretenda erigir como ‘o’ método, como ‘a’ 
característica distintiva, demarcadora do que seja ‘ciência’.   

  

 Tal esclarecimento desfaz possíveis e recorrentes interpretações da 

epistemologia de Feyerabend como aquela contra qualquer forma de organização 

metodológica ou contra a utilização de procedimentos metodológicos na ciência.  

 Compreendendo a ciência como um empreendimento anárquico, Feyerabend 

defende um pluralismo teórico e metodológico como condições para o progresso na 

ciência. Segundo ele, o progresso só é conseguido quando violadas as regras 

metodológicas existentes. “Fica evidente que tais violações não são eventos 

acidentais, não são o resultado do conhecimento insuficiente ou de desatenção que 

poderia ter sido evitada. Pelo contrário, vemos que são necessárias para o 

progresso” (FEYERABEND, 2007, p. 37).  

Para defender esse ponto de vista, utiliza-se da história da ciência, 

apresentando, em Contra o Método, o que chama de um “estudo de caso”, em que 

detalhadamente examina as questões envolvidas na transição do aristotelismo para 

o copernicanismo, descrevendo e analisando as decisões e atitudes teóricas e 

metodológicas de Galileu em tal processo. Com o exemplo, argumenta que o avanço 

só foi possível porque as regras metodológicas vigentes foram quebradas por 

Galileu, não utilizando as regras recomendadas nem pelo empirismo, nem pelo 

racionalismo crítico. É esse, segundo ele, o procedimento adotado pelos cientistas e 

que faz (e deve fazer) a ciência avançar: a violação das regras metodológicas 

vigentes. 

 Neste sentido, Feyerabend não oferece critérios para a escolha de teorias, 

que é feita, então, baseando-se em critérios subjetivos (propaganda, fatores sociais 

e políticos etc). Notamos, aqui, uma sutil (mas expressiva) diferença em relação a 

Kuhn: para este último, as regras metodológicas de avaliação de teorias são o que 

ele chama de “valores da comunidade cientifica” (simplicidade, fecundidade, poder 

preditivo etc); para Feyerabend essas regras não existem, o que, dentre outros 

aspectos, caracteriza esse epistemólogo em uma “linha” mais relativista que Thomas 

Kuhn. 

 Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 40) destacam que o epistemólogo 

recebe muitas críticas por não oferecer critérios objetivos para a seleção das teorias, 
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o que torna problemático pensar que suas recomendações garantem alguma forma 

de progresso em direção à verdade ou à resolução de problemas e, portanto, que 

seu pluralismo metodológico leve ao progresso do conhecimento. Segundo os 

autores, Feyerabend responde as críticas afirmando que a ciência não é superior às 

outras formas de conhecimento (seja em relação aos métodos ou aos resultados) e 

não deve gozar de nenhum privilégio. 

 A não-superioridade da ciência é coerente com as idéias de Feyerabend 

sobre a liberdade do indivíduo. Segundo Chalmers (1993, p. 184), Feyerabend 

defende o que chama de uma “atitude humanitária”. De acordo com esta atitude, os 

indivíduos devem ser livres e tal liberdade os levará ao seu desenvolvimento. Assim, 

a atitude humanitária e a defesa da liberdade individual12 está em consonância com 

sua visão anarquista de ciência, já que no interior da ciência os indivíduos podem ter 

sua liberdade aumentada em virtude da não restrição metodológica; e, de modo 

mais amplo, os indivíduos são livres para escolher entre a ciência ou outras formas 

de conhecimento. 

 É ainda válido destacar que, na edição de 1992 de Contra o Método (ou de 

2007, como é citado neste trabalho) Feyerabend revê, brevemente, suas posições 

sobre o relativismo e a razão, que apareceram na primeira edição inglesa de 1975. 

1.3.5 GASTON BACHELARD: O RACIONALISMO DIALÉTICO

[...] o empirismo e o racionalismo estão ligados, no 
pensamento científico por um estranho laço tão forte como 
o que une o prazer à dor. [...] O valor de uma lei empírica 
prova-se fazendo dela a base de um raciocínio. Legitima-se 
um raciocínio fazendo dele a base de uma experiência.  

BACHELARD, em A Filosofia do Não

 Gaston Bachelard nasceu em 1884, na França e faleceu em 1962, no mesmo 

país. Dos epistemólogos aqui apresentados, Bachelard foi o único que viveu ainda o 

                                               
12 A tese de Feyerabend da liberdade do indivíduo encontra-se desenvolvida, além de em Contra o 
Método, na obra Science in a Free Society. Chalmers (1993) também a descreve, sucintamente 
apresentando algumas críticas a ela. 
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fim do século XIX. Viver o fim do século XIX e início do XX teve significativa 

importância em sua produção epistemológica, já que analisou as grandes 

transformações ocorridas no campo da ciência (especialmente da Física, com a 

teoria da relatividade e a mecânica quântica) no início do século XX. 

 Trabalhou na administração dos Correios durante alguns anos, onde teve 

muitas vezes que pesar cartas, o que lhe rendeu o traço empirista para o conceito 

de massa em seu perfil epistemológico, como aparece em A Filosofia do Não

(LOPES, 1996). Licenciou-se em Matemática, teve interesse em se tornar 

engenheiro (o que não se concretizou) e atuou como professor de Ciências no 

ensino secundário durante muitos anos (de 1919 a 1930), o que, segundo Lopes 

(1996, p. 252), “fez dele um filósofo constantemente preocupado com o ensino”, 

trazendo em suas análises filosóficas reflexões sobre o conhecimento científico na 

escola. Foi também professor de filosofia e lecionou na Faculdade de Letras, em 

Sorbonne em 1940. 

 O conhecimento de sua obra ainda é relativamente restrito no Brasil, o que se 

deve, em parte, ao fato de sua produção ter sido apenas recentemente traduzida 

para o português, e ainda não completamente (LOPES, 1996). Bachelard, além de 

ter sua produção no campo da epistemologia, foi também bastante atuante no 

campo da poética (área pela qual não adentraremos, o que fugiria aos propósitos de 

nosso texto).  

Dentre suas obras mais conhecidas no campo da epistemologia estão: O 

novo espírito científico (1934), A formação do espírito científico (1938) e A Filosofia 

do Não (1940). Sua preocupação sempre esteve voltada para entender a construção 

e evolução do conhecimento científico e, para isso, alguns conceitos se destacam 

em sua epistemologia: ruptura epistemológica, obstáculo epistemológico, recorrência 

histórica, dentre outros. 

Consideramos Bachelard como racionalista, mas não com o mesmo sentido 

atribuído a Popper e Lakatos (esclareceremos adiante). A tentativa de rotular sua 

epistemologia é algo bastante delicado ou controverso, mas nos arriscamos a 

caracterizá-la seguramente como histórica e descontinuísta. 

Bachelard, ao analisar a evolução das ciências, divide o pensamento 

científico ao longo da história em três grandes momentos: 1º) estado pré-cientifico

(da Antiguidade ao século XVIII); 2º) estado científico (final do século XVIII ao início 

do XX); 3º) novo espírito científico (a partir de 1905, com a Teoria da Relatividade). 
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É essa, segundo Bachelard, a evolução do espírito científico ao longo da história. 

Mas também, segundo o filósofo francês, em sua formação individual, o espírito 

científico também evolui, passando também por três estágios: 1º) estado concreto

(caracterizado pelas primeiras imagens dos fenômenos naturais); 2º) estado 

concreto-abstrato (da intuição sensível a esquemas geométricos); 3º) estado 

abstrato (desvinculando-se da experiência imediata em favor da experiência 

planejada). Os três estágios caracterizados por Bachelard mostram que o 

conhecimento científico evolui, tanto em sua história, quanto de modo particular por 

cada indivíduo. E evolui passando por rupturas, o caracteriza uma perspectiva 

descontinuísta de construção do conhecimento. 

A descontinuidade do conhecimento científico 

O caráter descontínuo da construção do conhecimento científico é um dos 

pontos centrais da epistemologia de Bachelard. Em linhas gerais, essa perspectiva 

exprime que a ciência não evolui de forma cumulativa, simplesmente com um novo 

conhecimento sendo somado ao anterior, como tijolo após tijolo na construção de 

um prédio. Ainda segundo essa perspectiva, podemos afirmar que o conhecimento 

científico é construído através de rupturas com o conhecimento comum, e não como 

um simples refinamento do primeiro.  

Em sua obra O Materialismo Racional, Bachelard questiona os argumentos 

dos continuístas da cultura, “atacando” a idéia do progresso contínuo da ciência. 

Lopes (1996) apresenta os argumentos de Bachelard: 

- Afirma que a suposta continuidade por eles defendida deve-se ao fato de que os 

progressos científicos, via de regra, foram muito lentos, o que faz com que os 

continuístas interpretem os conhecimentos científicos como continuidade do 

conhecimento comum por lenta transformação. 

- A segunda defesa de Bachelard é contra o argumento dos continuístas de que o 

mérito do progresso em ciência se deve a “uma multidão de trabalhadores 

anônimos” e os cientistas geniais têm apenas insights do que já estava pré-pronto, 

de modo que as idéias atuais encontram sempre formas pré-existentes em épocas 

anteriores.  
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- A terceira conseqüência da forma continuísta de enxergar o desenvolvimento 

histórico da ciência é “considerar a ciência como uma atividade fácil, simples, 

extremamente acessível, nada mais que um refinamento das atividades do senso-

comum” (LOPES, 1996, p. 256). Bachelard combate essa falsa imagem da ciência 

(simplificadora e, por vezes, vulgarizada) mostrando em suas obras as “dificuldades 

racionais” intrínsecas ao conhecimento científico. 

De acordo com Lopes (1996), Bachelard introduz a noção de descontinuidade

na cultura científica lançando mão de uma série de noções: recorrência histórica, 

ruptura, dentre outras. 

 A idéia de recorrência histórica diz respeito ao conhecimento, pelo historiador, 

do presente para julgar o passado. Como explica Lopes (1996), percorremos o 

caminho da ciência através do passado, mas só podemos compreendê-lo de 

maneira progressiva a partir do presente, da ciência atual. Nesse sentido, a história 

da ciência é vista à luz da ciência atual, e, a partir daí, com base em critérios da 

própria ciência, é que podemos julgar o que é “erro” e o que é “verdade” em um 

dado momento histórico. Podemos afirmar então, que “a história da ciência deve ser 

frequentemente refeita, iluminada pela história atual” (LOPES, 1996, p. 257). 

 A noção de recorrência histórica deixa transparecer claramente a idéia de que 

as verdades em ciência só têm sentido quando tratadas como verdades provisórias, 

próprias a cada época, afastando qualquer interpretação de verdades definitivas no 

campo científico. 

 A idéia de ruptura para Bachelard enseja dois sentidos, como indicamos 

anteriormente: 1. ruptura entre o conhecimento científico e o conhecimento comum; 

2. rupturas no decorrer do desenvolvimento científico. Esclareçamos, brevemente, 

as duas noções. 

 De acordo com o primeiro sentido, o conhecimento científico é construído, 

para Bachelard, contra o conhecimento comum. Ou seja, o científico não se 

apresenta como uma continuação, ou aprimoramento do comum, mas como uma 

ruptura em relação a ele. Em A formação do espírito científico13, Bachelard 

esclarece esse processo, e para isso, usa o conceito de obstáculo epistemológico14. 

                                               
13 Nesta obra, Bachelard discute a noção de obstáculo epistemológico e lista uma série deles 
(usando, para isso, exemplos na História da Ciência), descrevendo como eles são um “entrave” à 
construção do conhecimento científico. 
14 Os obstáculos epistemológicos listados por Bachelard podem ser conferidos, além de em A 
formação do espírito científico, em Martins (2004), de forma simples. 
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O conhecimento comum é interpretado como um obstáculo epistemológico para o 

progresso da ciência ou para a construção do conhecimento científico. A experiência 

comum leva a erros que devem ser retificados. Para Bachelard, “o ato de conhecer 

dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal 

estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização” 

(BACHELARD, 1996, p. 17). Desse modo, traçamos uma ligação direta entre a 

noção de ruptura e o conceito de obstáculo epistemológico. 

O segundo sentido está estreitamente ligado à sua filosofia do não. Para 

Bachelard, o desenvolvimento da ciência ao longo da História não é um processo 

contínuo, de modo que a Física Relativística diz não à Física Newtoniana, a Química 

Quântica diz não à Química Lavoisieriana e assim por diante. Entretanto, esse 

processo de negação não implica no abandono das teorias anteriores. Como coloca 

Lopes (1996, p. 266), “Trata-se, sim, de reordenar, de ir além de seus pressupostos, 

por introduzir uma nova racionalidade”. Continua a autora afirmando que Bachelard 

nega sua filosofia do não como uma atitude de recusa e a defende como uma 

atitude de conciliação. E, é nesse sentido de conciliação com o diverso, com o 

dissenso, que Bachelard diz estar a base para o pluralismo racional. “Conciliar não é 

aceitar qualquer teoria como válida, mas definir muito precisamente o campo de 

validade e aplicação de determinada teoria” (LOPES, 1996, p. 267). Aqui, podemos 

citar o exemplo da mecânica newtoniana: 

As leis de Newton continuam e continuarão a ser aplicadas, com todo 
rigor, na medida em que podemos descrever um determinado 
fenômeno com os conceitos da física clássica (posição, velocidade, 
aceleração, massa, força) [...] Tudo é questão do domínio de 
aplicabilidade destas leis (COSTA, 2000, p. 79). 

Bachelard desenvolve também sua filosofia do racionalismo aplicado, na qual 

evidencia a dialética entre o racional e o real, o teórico e o empírico. Procuramos 

caracterizar essa filosofia a seguir, conforme Martins (2004). 

O autor caracteriza a epistemologia bachelardiana como racionalista, já que 

se opõe a epistemologias empiristas que concebem a origem do conhecimento na 

experiência primeira (no objeto sensível), o que nos leva a dizer que Bachelard se 

opõe a uma “ideologia do dado”. Por outro lado, sua epistemologia não se situa no 
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extremo oposto (que se aproximaria do idealismo). Estaria Bachelard, portanto, 

numa posição intermediária entre empirismo e racionalismo (mais próximo do 

racionalismo). De acordo com o autor, para Bachelard, não se pode falar em 

realismo ou racionalismo absolutos, estando o real científico sempre numa relação 

dialética com a razão científica. Entretanto, pode-se estabelecer um vetor 

epistemológico que vai do racional para o real, o que indica a especificidade da nova 

ciência matematizada e abstrata da época em que vivia Bachelard. Ciência que 

apresenta, nos dias de hoje, tais características mais realçadas e marcantes. Assim, 

no ponto intermediário descrito por Bachelard, é que encontramos seu racionalismo 

aplicado (ou materialismo técnico). Em sua posição, Bachelard situa-se em um 

ponto eqüidistante do idealismo e do realismo ingênuo (que seriam os extremos do 

caminho epistemológico descrito por ele, no qual o racionalismo aplicado encontra-

se em posição central).  

Ainda em Martins (2004. p. 15), encontramos a distinção entre o racionalismo 

bachelardiano e o racionalismo tradicional: 

Fundado numa realidade social, ele é um racionalismo aplicado na 
medida em que deve tirar lições da experiência objetiva ao mesmo 
tempo que a dirige. Distingue-se do racionalismo tradicional pela 
necessidade de aplicação, ou seja, de encontrar nesta a justificação 
do pensamento teórico. 

Com essa proposta, Bachelard rompe a divisão que tradicionalmente é feita 

entre teoria e experiência, deixando-as inteiramente imbricadas, o que traz 

conseqüências para repensar o “duelo” empirismo X racionalismo: 

[...] é possível superar a dicotomia racionalismo – empirismo por 
meio de uma proposta epistemológica essencialmente dialética, que 
procura contemplar e integrar esses opostos a partir de uma posição 
intermediária, embora marcadamente racional (MARTINS, 2004, p. 
15).  
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1.4 “O QUE É CIÊNCIA, AFINAL?”15

Será mesmo possível responder a essa pergunta? Analisemos. 

O esboço das cinco epistemologias, bem como da corrente indutivista, nos 

permitiu um diálogo com temas centrais da filosofia das ciências naturais relativos à 

NdC. Reunimos esses temas na presente seção para tentar responder a essa 

pergunta. 

Começaremos retomando aspectos centrais do Indutivismo, corrente 

amplamente criticada pela filosofia da ciência contemporânea. Usemos um de seus 

pressupostos básicos: o de que toda investigação nasce de dados observacionais 

ou experimentais, tendo, assim, origem na experiência. Tal pressuposto traz implícita 

a idéia de que os fatos estão dados na natureza, cabendo a um observador atento e 

destituído de preconceitos, os encontrar. Se recorrermos à filosofia de Popper, 

encontraremos duras críticas a tal pressuposto, quando ele enfatiza que as 

observações são dependentes das teorias. O epistemólogo explica tal 

dependência através da proposição da “teoria do balde” e da “teoria do holofote”: Na 

primeira, as experiências sensoriais são anteriores ao conhecimento do mundo, e a 

mente seria uma espécie de balde em que as experiências se acumulam; na 

segunda (uma crítica sua à primeira), Popper propõe que as teorias e hipóteses 

antecedem a observação. 

A estrita relação da observação com a teoria também foi apontada por 

Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. O primeiro chama a atenção quanto às visões 

“induzidas” pelos paradigmas, a ponto de, nas mudanças de paradigmas “os 

cientistas viverem num mundo diferente”. O segundo, destaca que os fatos 

observados contêm componentes ideológicos.

As cinco epistemologias apresentadas evidenciam os problemas envolvidos 

em conceder à observação o início da investigação científica. Certamente esta é 

uma visão ingênua de ciência, por isso atribuída filosoficamente aos indutivistas 

(ingênuos), como mencionamos em nosso texto, mas ainda fortemente encontrada 

no meio educacional. 

                                               
15 Este subtítulo leva o mesmo nome da conhecida obra de Chalmers (1993). 
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Em se tratando da experimentação, a corrente indutivista lhe atribui uma 

função muito clara: a de confirmar ou verificar as hipóteses ou teorias (propostas 

indutivamente através da observação). Podemos, amparados pela epistemologia 

contemporânea, negar o papel do experimento como verificador definitivo das 

hipóteses e teorias. Os experimentos cumprem sim, papéis importantes dentro da 

investigação científica, o que não há como negar, seja testando hipóteses, testando 

teorias, refinando dados. 

Quando examinamos a teoria de Popper, encontramos os experimentos 

cumprindo a função de refutar teorias; em Kuhn, assim como em Feyerabend, 

embora não seja um ponto enfaticamente tratado, o experimento esquiva-se de 

confirmar de maneira definitiva hipóteses ou teorias; em Bachelard, o experimento 

possui peso semelhante ao da razão, ao ser posto sempre numa relação dialética 

com a razão científica (no racionalismo aplicado). 

Não esqueçamos, ao discutir o papel do experimento, das posições 

empiristas que entendem que o experimento está na gênese do conhecimento. 

Entram aqui posições mais ingênuas, em que essas experiências podem ser 

traduzidas como a experiência sensível, perceptiva (“experiência primeira” nos 

termos bachelardianos) e, ainda, posições mais sofisticadas, que entendem que os 

experimentos “preparados” ocupam posição privilegiada na gênese do conhecimento 

científico. 

Convivemos ainda hoje com posições empiristas mais sofisticadas. 

Superadas filosoficamente estão posições empiristas mais ingênuas que, como 

mostramos nas seções anteriores, estão ligadas, quase sempre, ao indutivismo, 

caracterizando uma forma empírico-indutivista de pensar a ciência. É essa visão que 

criticamos e que dispõe de alto grau de concordância na epistemologia 

contemporânea quanto a sua negação.  

Zanetic (1995, p. 3) resume bem os papéis que desempenham a observação 

e os experimentos nesta visão criticada: 

É necessário situar de modo diferente, mais dinâmico e ao mesmo 
tempo mais completo e rico, o papel da experimentação e da 
observação na construção das teorias científicas. [...] A concepção 
comumente propalada e até mesmo verossímel de que a observação 
e a experimentação, realizadas com o intuito de coletar e organizar 
dados do real, permitem a elaboração de hipóteses de trabalho que, 
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após o confronto verificador com novas observações e experiências, 
levaria a um conhecimento verdadeiro ou às leis da natureza, precisa 
ser criticamente debatida. 

Dos papéis atribuídos à observação e à experimentação pelos indutivistas, 

percebemos o modo como essa corrente epistemológica entende e caracteriza os 

métodos científicos. Apontado como forma de construção do conhecimento 

científico com uma seqüência de etapas definidas, exatidão e objetividade nos 

resultados, o “método científico” deixa de lado o papel da criatividade e da dúvida, 

em favor da elaboração, por indução, de enunciados gerais a partir de enunciados 

particulares. Traz considerações implícitas sobre o papel do empírico na construção 

do conhecimento: os fatos estão prontos na natureza e o cientista deverá 

simplesmente captá-los com observações ou experimentações “neutras”, como 

dizíamos anteriormente. 

O método indutivo instaura-se como o método científico tradicional. A visão de 

método geralmente atribuída ao senso-comum. O método, nesses termos, 

encarrega-se de caracterizar o conhecimento científico como certo e verdadeiro.  

Para a discussão desse aspecto da NdC, Feyerabend traz uma enorme 

contribuição. Seu Contra o Método coloca-se, de maneira bastante enfática, contra a 

existência de um método universal para a ciência: 

A idéia de um método que contenha princípios firmes, imutáveis e 
absolutamente obrigatórios para conduzir os negócios da ciência 
depara com considerável dificuldade quando confrontada com os 
resultados da pesquisa histórica (FEYERABEND, 2007, p. 37).  

Embora Feyerabend tenha sido um dos filósofos contemporâneos que fez 

reflexões que incidiram mais diretamente sobre os métodos cientifico, vários outros 

trazem também contribuições. Nenhum filósofo da ciência contemporâneo busca 

estabelecer um método único, que se proponha universalmente válido, de forma que 

podemos estabelecer esse aspecto como consensual entre eles. 

O método científico (indutivo) estabelece-se como critério de demarcação 

entre o que é científico e o que não é, de acordo com a corrente indutivista. A 
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utilização do método científico, segundo essa perspectiva, diferencia a ciência da 

metafísica, por exemplo (ZANETIC, 1995).  De acordo com Zanetic (1995, p.11), “o 

método indutivo protegeria a ciência de critérios subjetivos: tradição, conjectura, 

preconceitos, emoção, beleza...”, em favor da objetividade. 

A procura de critérios demarcadores sempre foi uma preocupação ao longo 

do desenvolvimento da ciência. A defesa da existência de diferenciação entre o 

conhecimento científico e outras formas de conhecimento possui alto grau de 

concordância na epistemologia contemporânea. Por exemplo, Popper utiliza a 

possibilidade de refutação para demarcar o que é científico e o que não é; Thomas 

Kuhn, por outro lado, ao introduzir critérios irracionais na ciência, defende que deve 

ser considerado científico aquilo que a comunidade científica entender como tal.

Bachelard, ao defender que o conhecimento científico é construído contra o 

conhecimento comum (senso-comum), deixa claro que, para ele, há diferenças entre 

as formas de conhecimento. Embora esse posicionamento seja quase unânime, há 

posições contrárias, como a do filósofo relativista Paul Feyerabend. Ao igualar o 

status do conhecimento científico ao da magia, ao do conhecimento mítico, por 

exemplo, permite que seja feita uma leitura no sentido de uma indiferenciação entre 

a ciência e outras formas de conhecimento. 

Embora não haja consenso sobre os critérios para demarcar científico e não-

científico ou mesmo, como vimos acima, sobre a existência de diferenciação, há 

consenso entre o que não é aceitável: que o critério de demarcação seja a utilização 

do método científico. 

Da concepção de método científico como infalível decorre uma visão da 

ciência como verdade incontestável. Defendemos o caráter tentativo da 

construção do conhecimento científico, no qual não tem lugar uma visão de 

ciência “pronta e acabada”. Nesse sentido, o contexto de produção do conhecimento 

científico e os problemas que estão na sua origem devem ser destacados. Sobre 

isso, encontramos subsídios na epistemologia histórica de Bachelard: 

Bachelard [...] defende que precisamos errar em ciência, pois o 
conhecimento científico só se constrói pela retificação desses erros. 
Ou seja, com Bachelard o erro passa a assumir uma função positiva 
na gênese do saber. Assim, a própria questão da verdade se 
modifica. [...] não podemos mais nos referir à verdade, instância que 
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se alcança em definitivo, mas apenas às verdades, múltiplas, 
históricas [...] (LOPES, 1999, p. 111 – grifos da autora). 

A ciência, dessa maneira, não é vista como dogmática e possuidora de uma 

verdade absoluta, e os seus conhecimentos não são mostrados como algo pronto e 

acabado. Thomas Kuhn também contribui com este aspecto. Ao introduzir na ciência 

critérios que não se enquadram totalmente na esfera racional, como o consenso 

entre os membros da comunidade científica, a questão da verdade absoluta e neutra 

fica comprometida. Também Popper e Lakatos, ao sugerirem o conhecimento 

científico como conjectural “refutam” o dogmatismo na ciência. 

 As verdades transitórias na ciência são vistas como verdades situadas 

histórica, cultural e socialmente. As epistemologias históricas têm muito a contribuir 

com esse quesito, apontando as imbricadas relações do conhecimento científico 

com cada contexto histórico em particular. Essa relação da ciência com sua época, 

com sua sociedade deve reconhecer as influências externas como elementos 

envolvidos na construção do conhecimento na ciência. 

 O processo de investigação científica sofre influências não só de fatores 

externos, propriamente ditos, como a sociedade ou a cultura de um período. Fatores 

como as posições éticas do próprio cientista ou aspectos subjetivos ligados a ele, 

como imaginação e intuição, também são preponderantes. 

 A suposta neutralidade, acreditada pelos indutivistas, mostra-se superada 

pela filosofia da ciência contemporânea. A defesa da ausência de neutralidade não é 

privilégio de epistemologias relativistas como a de Kuhn ou Feyerabend, como se 

poderia pensar. Mesmo racionalistas como Popper, Lakatos ou Bachelard 

reconhecem os fatores subjetivos como inerentes à prática científica. O 

reconhecimento desses fatores, por exemplo, permeia toda a obra A formação do 

espírito científico, de Bachelard, ao caracterizar os estágios de desenvolvimento 

científico. 

Os temas discutidos e sintetizados acima - questões centrais relativas à NdC - 

apresentam considerável grau de concordância na filosofia das ciências naturais 

contemporânea, a despeito das divergências entre as epistemologias apresentadas 

e, mesmo, entre as de outros epistemólogos. 
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Tais questões se tornam importantes neste trabalho por serem parâmetros 

para construção dos eixos sobre a natureza da ciência a serem investigados, para a 

elaboração das questões de pesquisa, bem como para a interpretação das 

respostas, orientando-nos com critérios para avaliação das concepções sobre a NdC 

dos alunos. Tais critérios coincidem, em grande parte, com os utilizados por Teixeira, 

Freire Júnior e El-Hani (2008) na avaliação de concepções de ciência de estudantes 

de Física. Além disso, os temas discutidos fornecem-nos subsídios para interpretar 

os trabalhos existentes na literatura acerca das concepções de ciência de 

professores e alunos. 

Pelo exposto e considerando as ponderações da seção 1.1, somos levados a 

afirmar que a pergunta “o que é ciência, afinal?” admite uma série de respostas, 

conforme variados momentos históricos; ou, que não admite resposta única, 

exclusiva ou “correta”, considerando a complexidade da atividade científica e a 

riqueza e diversidade das discussões filosóficas em torno dela. Mas admite, por 

outro lado, que possamos, no momento atual, referenciar-nos em parâmetros que 

possuem baixo ou nenhum grau de discordância na epistemologia contemporânea.  

Assim, consideramos que, para discussão da NdC em cursos de formação de 

professores, bem como para avaliação de suas concepções de ciência, essas 

características da atividade científica apresentam-se como referências e critérios 

satisfatórios. Matthews (apud TEIXEIRA; FREIRE JÚNIOR; EL-HANI, 2008), 

defendendo a inserção de cursos de história e filosofia das ciências para alunos ou 

professores com intuito de aprimorar suas visões de ciência, propõe que tais cursos 

tenham objetivos modestos, como explicam Teixeira e colaboradores: 

[...] não devemos perder de vista que a proposta é fornecer a 
estudantes e professores instrumentos que lhes permitam 
compreender como o conhecimento é construído, suas 
possibilidades e limitações, suas relações com questões colocadas 
em domínios relacionados da atividade humana, como a produção e 
uso da tecnologia. Obviamente, não se pode esperar que os 
estudantes ou futuros professores das ciências se tornem 
competentes especialistas em história, sociologia e filosofia da 
ciência (TEIXEIRA; FREIRE JÚNIOR; EL-HANI, 2008, p. 4). 
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Nesse sentido, mais do que se aferrar a uma única concepção de ciência, o 

importante é promover o debate em torno das questões relevantes acerca da 

natureza e do desenvolvimento do conhecimento científico, trazidas pela 

epistemologia contemporânea. 

 De posse dos subsídios teóricos necessários, apresentaremos no capítulo 2 

uma revisão dos trabalhos acerca das concepções de professores e alunos sobre a 

NdC, passando por um “situar” da área de pesquisa da NdC em suas relações com 

a formação de professores. 
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CAPÍTULO 2  

O ESTUDO DAS CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

2.1 SITUANDO O ESTUDO 

 As concepções dos professores (em formação ou em exercício) e de alunos 

(dos mais diversos níveis de ensino) sobre a natureza da ciência compõem uma 

área investigativa já consolidada no campo da Educação em Ciências.  

A defesa da importância de discussões sobre a natureza da ciência no ensino 

desencadeou uma série de investigações acerca das concepções sobre a natureza 

da ciência de alunos e professores, bem como propostas de ensino buscando um 

aprimoramento de tais concepções. Lederman (1992) identificou quatro linhas 

investigativas, após realizar uma longa revisão dos trabalhos sobre o tema: a) 

avaliação das concepções de estudantes sobre a natureza da ciência; b) 

desenvolvimento, implementação e teste de propostas com objetivo de aprimorar as 

concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência; c) avaliação das 

concepções de ciência de professores e tentativas de aprimorá-las; d) relação entre 

as concepções de ciência de professores, sua prática pedagógica e as concepções 

dos estudantes. Veremos alguns trabalhos dessas linhas adiante (seção 2.3). 

A despeito de outras possíveis classificações das linhas de pesquisa sobre a 

temática, consideramos pertinente e atual a classificação de Lederman (embora seja 

uma revisão dos trabalhos desenvolvidos até 1992). Algumas subdivisões ou 

especificidades são encontradas nas pesquisas da área, como as investigações 

sobre as abordagens explícitas ou implícitas no aprimoramento de concepções de 

alunos e professores (uma revisão sobre esses trabalhos pode ser conferida em 

ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000). 

Nosso trabalho encontra-se situado nessa ampla área de pesquisa, mais 

especificamente dentre os que investigam as concepções de professores. 

Chamamos atenção para o fato dos professores envolvidos em nossa pesquisa 

serem professores em formação inicial, motivo pelo qual os denominamos de 
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“alunos” ao longo do trabalho. Embora sejam também alunos, deixamos claro o 

propósito da pesquisa em concebê-los como professores (em formação), de modo a 

situar-se no âmbito da formação de professores. Assim, posicionamos nosso estudo 

na área de investigação das concepções docentes sobre a natureza da ciência, 

tendo como pano de fundo o campo de Formação de Professores. 

 Antes de discutirmos a importância do estudo das concepções docentes 

sobre ciência para a formação de professores, consideramos necessário esclarecer 

nosso posicionamento teórico acerca do termo concepção, em meio à diversidade 

de sentidos que a expressão assume nas investigações do pensamento do 

professor16 ou à falta de definição que a expressão apresenta em alguns trabalhos.  

O termo é, em muitos casos, utilizado de forma “fluida” (vaga) e muitos 

autores não estabelecem diferenças entre termos como concepções, visões, 

imagens, representações, crenças e os utilizam como sinônimos17. Os trabalhos que 

fazem distinção entre tais categorias18 têm a preocupação de defini-las em virtude 

da polissemia que tais categorias apresentam, a depender do referencial teórico 

adotado. 

Não faremos aqui uma revisão dos sentidos encontrados na literatura (o que 

pode ser conferido em THOMPSON, 1992; MELLADO, 1994; CARRILLO, 1996; 

PAULINO FILHO, 2003, por exemplo), mas iremos explicitar o sentido do termo que 

utilizamos, a partir de Ponte (1992; 1994), Thompson (1992) e Sfard (1991), citados 

em Martinez Silva (2003).  

Ponte (1992, apud MARTINEZ SILVA, 2003, p. 53) enuncia as concepções 

como:  

[...] organizadores implícitos dos conceitos, de natureza 
essencialmente cognitiva e que incluem crenças, significados, 
conceitos, proposições, regras, imagens mentais, preferências [...].  

                                               
16 O surgimento da perspectiva teórica do Pensamento do Professor ocorreu na década de 70 do 
século passado, procurando compreender o processo de ensino-aprendizagem através das relações 
entre o pensamento (com ênfase em categorias simbólicas como concepções, crenças, 
representações etc.) e a ação dos docentes. Os estudos dessa linha teórica têm avançado bastante 
no campo da formação docente nos últimos anos. 
17 Na área de Educação em Ciências, de modo geral, os trabalhos que investigam o que pensam 
alunos ou professores sobre a natureza da ciência usam os termos concepções, visões, imagens 
(entre outros) de forma indistinta, mas há um predomínio do uso do termo concepção. 
18 Os trabalhos que usam essas categorias com a preocupação de defini-las, as entendem como 
elementos do Pensamento do Professor e que configuram distinções semânticas que acarretam 
tratamentos teórico-metodológicos diversos. 
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Thompson (1992, apud MARTINEZ SILVA, 2003) acrescenta que elas podem 

ser conscientes ou inconscientes e que não obedecem a condições de validez 

(como deve acontecer com o conhecimento), ligando-se, assim, ao indivíduo em sua 

singularidade. Sfard (1992, apud MARTINEZ SILVA, 2003) afirma que elas podem 

ser consideradas o lado pessoal/privado do termo conceito. Ponte (1994, apud 

MARTINEZ SILVA, 2003, p. 54) confere maior precisão a sua definição anterior e 

enuncia: 

[...] as concepções podem ser vistas neste contexto como plano de 
fundo organizador dos conceitos. Elas se constituem como 
‘miniteorias’, ou seja, quadros conceituais que desempenham um 
papel semelhante aos pressupostos teóricos dos cientistas. 

 As palavras de Ponte nos levam a afirmar que, se as concepções são 

quadros conceituais, planos de fundo organizadores dos conceitos, devem estar 

implícitas, não aparecendo nas respostas dos sujeitos de maneira explícita. 

Precisam, assim, ser inferidas. Aproximamo-nos aqui do sentido de concepção 

atribuído por Giordan e De Vecchi (1996) que a descrevem como estruturas 

subjacentes (não emergentes), ligadas ao funcionamento mental dos indivíduos e 

que precisam ser inferidas.  

 O fato das concepções precisarem ser inferidas requer um tratamento 

metodológico adequado para esse fim, que se traduz na necessidade de um 

instrumento de coleta de dados capaz de inferi-las, ou seja, capaz de atender ao 

critério de validez de instrumento. Em nosso estudo, optamos por um questionário 

aberto e pelo exercício de associação livre de palavras (esse último como 

instrumento periférico), que possibilitará a inferência de concepções dos sujeitos

investigados sobre aspectos da ciência, a exemplo do estudo de Teixeira (2003), o 

que pode ser dito, de outra forma, que iremos inferir fragmentos das concepções de 

ciência dos sujeitos.
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2.2 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DAS CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA 

DA CIÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 Conhecer as concepções docentes sobre os objetos da sua atividade 

profissional19 faz-se importante por diferentes razões. Trataremos de algumas delas 

nesta seção. 

No âmbito da formação de professores, vários estudos têm evidenciado que a 

prática dos professores em sala de aula é orientada por suas concepções sobre o 

objeto de ensino.  Ernest (1992, apud PAULINO FILHO, 2003), afirma que as 

concepções docentes afetam de maneira significativa as práticas de ensino, estejam 

os professores conscientes ou não de tais concepções. E, estando na prática, suas 

concepções podem influenciar as visões dos estudantes sobre temas de estudo. De 

acordo com Paulino Filho (2003, p. 103), a visão dos alunos sobre um determinado 

campo de estudos, bem como suas finalidades e sobre os objetos de ensino 

“dependem em grande medida das mensagens que recebem do professor que são 

elaboradas a partir de suas concepções”. 

Em se tratando especificamente das concepções sobre a natureza da ciência 

(que constituem uma área de pesquisa madura no campo da Educação em 

Ciências), a existência de relações entre a concepção de ciência do professor e sua 

prática, bem como entre a primeira e as visões dos alunos, não é consensual. 

Nesta área de pesquisa, segundo Adúriz-Bravo (2001), o debate sobre se as 

idéias dos professores sobre a ciência influenciam ou não a sua prática pedagógica 

está em pleno apogeu. De acordo com o autor, a hipótese de Robinson, de 1969, de 

que a concepção de ciência do professor interfere na sua forma de ensinar se 

configurou como um fundamento clássico para a questão e está na base de muitas 

investigações dessa natureza. Matthews (1995, p.187) apóia-se nesse autor para 

afirmar que “A postura teórica do professor sobre a natureza da ciência (sua própria 

epistemologia) pode ser transmitida de forma explícita ou implícita”. Outros estudos 

existem (como os de MELLADO, 1997; PORLÁN et al., 1998) opondo-se a essa 

hipótese e questionando, por exemplo, a eficácia dos instrumentos metodológicos 

                                               
19 A natureza da ciência é entendida como um dos objetos da atividade profissional dos professores 
polivalentes, já que esses ensinam ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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disponíveis para investigar os modelos epistemológicos que entram em ação na 

aula. 

Há também os que afirmam que uma adequada compreensão acerca da 

natureza da ciência é condição necessária, mas não suficiente, para melhoria da 

prática profissional dos professores (HODSON apud ADÚRIZ-BRAVO, 2001, p. 78). 

El-Hani (2007, p. 11) coloca que alguns estudos, como os de Lederman e 

Zeidler (1987); Mellado (1997) “não conseguiram estabelecer uma correspondência 

entre as concepções dos professores e sua conduta em sala de aula”, ao passo que 

outros, como os de Brickhouse (1990), Porlán (1994) e Porlán et al. (1997), 

“indicaram haver uma correlação entre a concepção acerca da natureza da ciência e 

a prática pedagógica do professor”. 

Se traçarmos uma relação entre o comportamento do professor em aula e sua 

influência nas visões de ciência dos alunos, podemos pensar que as concepções de 

ciência dos docentes influenciarão as dos estudantes. Essa não é uma questão tão 

simples. Como chamamos atenção no início deste trabalho, em estudo recente, 

Acevedo et al. (2005) adverte que a idéia de que as visões dos professores sobre a 

ciência e sua natureza influenciam significativamente as visões dos alunos, embora 

seja uma afirmação bastante atrativa, ainda é uma hipótese não suficientemente 

validada pelas pesquisas em Didática das Ciências. 

Mesmo sem um consenso sobre o fato das concepções de ciência dos 

professores influenciarem (explícita ou implicitamente) de forma significativa a sua 

prática, e, consequentemente, as visões de ciência dos alunos, trabalhamos com 

essa hipótese, assumindo-a como pressuposto neste trabalho. 

Desse modo, não poderíamos desconsiderar o papel relevante que as 

concepções docentes assumem nos processos formativos, sabendo que não se 

trata de uma “prática habitual” de muitas propostas formativas, como adverte Paulino 

Filho (2003, p. 105): 

As concepções dos professores na construção profissional, em 
determinados modelos formativos assumidos pela agência 
formadora, geralmente não se caracterizam como ponto de partida 
para as aprendizagens necessárias à profissão docente. 
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Cooney (apud PAULINO FILHO, 2003) indica que as concepções docentes 

formam uma base que deve orientar os processos formativos dos professores.  

Conhecer, em caráter reflexivo, como concebem os objetos de sua atividade 

profissional possibilita aos professores atuarem diretamente na construção e 

reconstrução de seus saberes, tornando-se construtores ativos de seu conhecimento 

profissional, tomando como ponto de partida suas próprias idéias. O conhecimento 

da concepção incita a possibilidade de mudança de concepção. Como bem coloca 

Paulino Filho (2003, p. 105-106), apoiado em Giordan e De Vecchi (1996), “as 

mudanças nas concepções significam um tipo de aprendizagem: os professores 

aprendem à medida que modificam suas concepções”, o que Giordan e De Vecchi 

(1996) denominaram de Modelo Alostérico de Aprendizagem. Tal pressuposto 

teórico parece embasar as pesquisas que investigam mudanças nas concepções de 

professores sobre a natureza da ciência, através de abordagens explícitas ou 

implícitas (propostas caracterizadas por ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000). 

Nesse sentido, os professores em formação, tendo afloradas suas 

concepções de ciência, trabalham no sentido de construir novas concepções sobre o 

objeto de sua atividade profissional, buscando superar concepções de ciência 

próximas do senso-comum, por exemplo. 

Segundo Mellado, Nieto e Macias (S/D, p. 24), uma das causas da 

manutenção de concepções equivocadas sobre a ciência, pelos professores, pode 

se dever ao fato de que a filosofia da ciência é tratada nos cursos de formação sem 

ajudar os professores a refletir sobre suas próprias concepções epistemológicas. No 

caso do Curso de Pedagogia, em que a filosofia da ciência não aparece sob a forma 

de disciplina específica, mas como discussões pontuais (estas, quando aparecem) 

que remetem ao tema da natureza da ciência, a situação pode ser ainda mais crítica. 

Por isso, chamamos atenção para a importância dos professores em formação terem 

consciência de suas próprias concepções de ciência.  

Se as concepções estão envolvidas com a construção/reconstrução dos 

saberes docentes, ligando-se assim ao conhecimento profissional do professor, elas 

têm lugar privilegiado quando tratamos do desenvolvimento profissional docente, 

que pode ser definido como: 
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Toda atividade que o professor em exercício realiza com uma 
finalidade formativa – tanto de desenvolvimento profissional como 
pessoal, de modo individual ou em grupo – com o intento da 
realização mais eficaz de suas atuais tarefas ou da preparação para 
o desempenho de outras novas (GARCIA apud ÂNGULO, 1990, p. 
341 – tradução livre). 

Ligado à formação em serviço, o desenvolvimento profissional tem muito a 

ganhar quando abre mão de modelos formativos genéricos, aplicados a qualquer 

professor, e dá lugar a modelos formativos que garantam espaços de singularidade, 

quando da consideração das concepções dos docentes, o que os coloca como 

sujeitos implicados nos seus próprios desenvolvimentos profissionais, contribuindo 

assim, para o processo de profissionalização da docência. Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003) falam da importância dos docentes reconhecerem-se como sujeitos 

construtores de sua profissão, o que lhes confere a autoria de sua identidade 

profissional.  

Atentamos para o fato de que tanto o desenvolvimento profissional (na 

educação em serviço), como a formação inicial podem contribuir com o processo de 

profissionalização da docência. O que indicamos aqui é que as concepções dos 

professores são elementos que podem auxiliar potencialmente a ocorrência desses 

processos.  

O trabalho com as concepções docentes permite também a identificação de 

lacunas de formação (tanto na modalidade inicial quanto continuada). No caso de 

nosso estudo, que incide na formação inicial, o trabalho com as concepções dos 

alunos (que são ou serão professores) possibilita à agência formadora a 

identificação de concepções inadequadas sobre determinados aspectos da ciência, 

fornecendo elementos que funcionam como subsídios para reformulação das 

propostas formativas sobre o tema. É esta a dimensão mais diretamente ligada às 

preocupações deste trabalho. 
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2.3 REVISANDO AS PESQUISAS: CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES E 

PROFESSORES SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA 

Muitos são os estudos desenvolvidos acerca das concepções de professores 

sobre a natureza da ciência, encontrando expressão na literatura especializada tanto 

nacional quanto internacional. Na verdade, a linha de investigação relacionada às 

concepções sobre a natureza da ciência extrapola o estudo das concepções dos 

professores. Como já afirmamos, Lederman (1992) identifica quatro linhas de 

pesquisa relacionadas ao tema: a) concepções de estudantes; b) implementação e 

teste de propostas com objetivo de aprimorar as concepções dos estudantes 

(reformulações nos currículos); c) concepções de professores e teste das propostas 

com objetivo de aprimorar as concepções dos professores; d) relação entre as 

concepções de ciência de professores, sua prática em sala de aula e as concepções 

dos estudantes. Tal classificação remonta a história de constituição dessa área de 

pesquisa, demonstrando a relação de cada linha com sua antecedente, no sentido 

de responder às necessidades delineadas por ela.  

Neste espaço, faremos uma breve revisão das pesquisas da área, tomando 

como fio condutor a revisão de Lederman (1992), mas também incorporando outras 

revisões, além de resultados de trabalhos recentes da área (especialmente os que 

dizem respeito às concepções de professores sobre a natureza da ciência). 

Lederman (1992) afirma que, embora a preocupação em promover uma 

melhoria na compreensão sobre a natureza da ciência date do início do século XX, a 

investigação das concepções dos sujeitos sobre a natureza da ciência é mais 

recente.  

De acordo com o autor, o primeiro instrumento desenvolvido para investigar 

concepções de ciência de alunos20 foi feito por Wilson, em 1954, e detectou 

concepções inadequadas:  

- Conhecimento científico como absoluto; 

- Papel dos cientistas relacionado a descobrir leis naturais e verdades absolutas. 

                                               
20 Lederman (1992) explica que, mesmo que hoje haja várias pesquisas sobre concepções de ciência 
de alunos, aquelas especificamente limitadas a investigar as concepções desses sujeitos, sem 
investigar ou testar outros fatores envolvidos, são encontradas, em sua maioria, nos primeiros anos 
das pesquisas da área. 
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Os estudos posteriores apresentaram resultados consistentes com os de 

Wilson. Além das constatações acima, os resultados das pesquisas demonstraram: 

- Incompreensão, pelos estudantes, das relações entre modelos, teorias e 

experiências; 

- Falta de entendimento do papel da teoria e sua relação com a pesquisa. 

 Uma série de outros estudos foi revisada por Lederman, e, segundo ele, a 

despeito de algumas pesquisas apresentarem-se duvidosas quanto à validade e 

fidedignidade dos instrumentos utilizados, todos os resultados apontaram para uma 

compreensão inadequada pelos estudantes acerca da natureza da ciência. 

Tais resultados impulsionaram reformulações nos currículos: novas 

propostas para o ensino de ciências com vistas a propiciar concepções mais 

adequadas de ciências para os estudantes.  

De acordo com Lederman (1992, p. 335), Klopfer, em 1963, desenvolveu o 

primeiro currículo designado a melhorar concepções de estudantes sobre a natureza 

da ciência, que foi chamado de “History of Science Cases for High School” (HOSC). 

Tal currículo utilizava materiais de história da ciência que pudessem transmitir idéias 

importantes sobre ciência e cientistas. Para verificar a eficácia do currículo, avaliou 

as concepções de ciência de estudantes “submetidos” ao curso que usava o HOSC 

e de estudantes que não estudavam a partir de tal abordagem e verificou que os 

resultados foram mais satisfatórios para o primeiro grupo, concluindo sobre a 

eficácia do HOSC no intento de propiciar concepções adequadas de ciência aos 

estudantes. 

Parte das pesquisas que se seguiram as de Klopfer demonstraram resultados 

semelhantes, apontando a abordagem instrucional como um meio eficaz de incidir 

positivamente nas concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência. Outra 

parcela não evidenciou melhoras nas visões de ciência dos estudantes a partir dos 

novos currículos implementados. Em geral, as investigações consistiam em avaliar 

concepções de alunos que se submetiam ao currículo destinado ao objetivo descrito 

e às daqueles que não se submetiam.  

Essa linha de investigação teve grande expressão nos anos 60 (daí o 

aparecimento de tantas propostas explícitas sobre a natureza da ciência nessa 

época). Lederman (1992, p. 339) afirma que uma hipótese implícita dessas 

pesquisas é a consideração de que apenas os esforços feitos para desenvolver e 

“aplicar” materiais instrucionais com ênfase em natureza da ciência são suficientes 
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para propiciar uma melhor compreensão da natureza da ciência pelos alunos. Uma 

implicação dessa hipótese é a de que o professor pode promover, durante o ensino, 

compreensões adequadas de ciência pelos estudantes, mesmo que ele não tenha 

uma adequada compreensão da mesma. 

Dentre as pesquisas que demonstraram ineficácia dos currículos na 

promoção de concepções mais adequadas de ciência pelos estudantes, podemos 

citar a de Trent, de 1965. Lederman (1992, p. 336-337) afirma que Trent encontrou 

resultados semelhantes nas concepções de ciência de estudantes que recebiam 

instrução com ênfase em NdC e os que não recebiam. Ele considerou que, se um 

mesmo currículo se mostra eficaz quando conduzido por um professor e ineficaz 

quando conduzido por outro, e estando controladas as variáveis relativas aos 

estudantes, a concepção de ciência do professor deve ser um fator relevante a ser 

considerado. Esta noção fez surgir um novo foco investigativo na área (a terceira 

linha de pesquisa da classificação de Lederman), preocupado com as concepções 

dos docentes sobre a ciência e tentativas de aprimoramento. 

Embora este tipo de pesquisa tenha se iniciado na década de 60, quando 

hipotetizada a importância do professor na constituição das visões de ciência dos 

alunos, Lederman destaca o estudo de Anderson (1950)21, investigando visões de 

ciência de professores de Biologia e Química. Anderson utilizou questões sobre o 

método científico e encontrou visões inadequadas. Os estudos que se seguiram não 

apresentaram resultados diferentes, como aponta a revisão de Lederman de alguns 

trabalhos da década de 60: conhecimento científico como imutável e incontestável 

(BEHNK,1961 apud LEDERMAN, 1992); visões de professores mais inadequadas 

que as de seus alunos (MILLER’S, 1963 apud LEDERMAN, 1992). 

A exemplo das investigações com estudantes, foram feitos cursos na tentativa 

de implementar uma visão mais adequada de ciência pelos professores e, 

novamente, pesquisas foram realizadas para verificar a eficácia dos cursos e o 

aprimoramento na visão dos docentes. Dentre esses, alguns demonstraram 

resultados satisfatórios dos cursos, como as pesquisas de Carey e Stauss (1968, 

1970 apud LEDERMAN, 1992) que, utilizando pré e pós-teste, verificaram 

concepções inadequadas no pré-teste que apresentaram melhoras após um curso 

especificamente orientado para a natureza da ciência. Kimbal (1968 apud 

                                               
21 Pesquisa anterior, portanto, às primeiras da área com concepções de estudantes, que têm início 
com o estudo de Wilson, em 1954. 
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LEDERMAN, 1992), direcionando sua atenção para os cursos de formação dos 

professores de ciências, recomenda a inclusão de Filosofia da Ciência nos cursos de 

formação, tendo em vista que melhores resultados de visões de ciência são 

apresentados por filósofos do que por cientistas e professores de ciências. Lavach 

(1969, apud LEDERMAN, 1992) utilizou grupo experimental e grupo controle e um 

programa com desenvolvimento histórico de conceitos científicos e encontrou 

resultados semelhantes aos de Carey e Stauss. 

 O pressuposto de algumas dessas pesquisas era de que a concepção de 

ciência do professor influenciaria diretamente sua prática pedagógica. Pondo em 

dúvida tal pressuposto, vieram as pesquisas preocupadas em investigar as relações 

entre as concepções de professores, suas práticas pedagógicas e as 

concepções dos alunos, caracterizando a quarta linha de investigação da área. 

Nesse âmbito, algumas pesquisas não estabeleceram relação entre as concepções 

docentes e sua prática em sala de aula, como os trabalhos de Lederman e Zeidler 

(1987) e Duschl e Wright (1989), ambos revisados por Lederman (1992). Por outro 

lado, alguns trabalhos como os de Brickhouse (1989, 1990 apud LEDERMAN, 1992) 

conseguiram estabelecer tal relação. Sobre a influência da concepção de ciência do 

professor sobre a do aluno, o estudo de Zeidler e Lederman (1989 apud 

LEDERMAN, 1992), partindo da hipótese de que concepções de ciência são 

implicitamente comunicadas aos estudantes pela linguagem dos docentes, 

verificaram que quando os professores usavam uma linguagem comum, pouco 

qualificada, os estudantes tendiam a ter concepções realistas de ciência; de outro 

modo, quando os professores tinham o cuidado de utilizar a linguagem com 

qualificações apropriadas, os estudantes tendiam a perceber, por exemplo, a 

arbitrariedade dos modelos científicos, apresentando, de modo geral, uma visão 

mais consistente de ciência, o que os levou a concluir que mensagens implícitas 

permeiam a linguagem dos professores podendo transmitir variadas concepções 

sobre a ciência.  

 Para El-Hani (2007), a falta de consenso entre tais resultados é proveniente 

da interferência de outros fatores que podem facilitar ou dificultar relações efetivas 

entre as concepções dos professores, suas práticas e as concepções discentes. 

Tais elementos intervenientes consistem em variáveis associadas à complexidade 

da atividade docente, como as restrições curriculares e institucionais, experiência e 

intenções docentes e a percepção e conhecimento prévio dos alunos. 
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Apresentada a revisão histórica de Lederman (1992), que oferece um 

delineamento da área de pesquisa, situamos abaixo outros trabalhos e questões 

recentes. 

Várias críticas foram direcionadas às pesquisas da área realizadas nos anos 

60 e 70 do século passado, principalmente. Uma das mais fortes refere-se ao 

pressuposto desses trabalhos de que a concepção de ciência do professor influencia 

sua prática pedagógica de maneira direta, bem como exerce influência efetiva sobre 

a concepção do aluno. Essa é uma questão que ainda hoje parece não ter sido 

suficientemente tratada a ponto de constituir-se em assunto esgotado, mas 

reconhece-se que não se pode assumi-lo como um pressuposto validado por 

pesquisas. 

Teixeira (2003) chama atenção para algumas críticas que constam na 

literatura da área direcionadas às pesquisas voltadas para verificar a eficácia dos 

currículos que pretendiam promover concepções adequadas sobre a natureza da 

ciência aos alunos. Dentre elas, a de validade dos instrumentos utilizados, que tendo 

em sua maioria o formato de múltipla escolha, em geral, induziam as respostas dos 

sujeitos, de forma que as concepções encontradas mais pareciam concepções 

artificiais produzidas pelos pesquisadores. 

Harres (1999b), a partir de Lederman (1992), também aponta críticas às 

pesquisas: algumas das investigações que mostraram concepções mais adequadas 

de estudantes submetidos à instrução em NdC continham graves vícios 

metodológicos, como a aplicação de instrumentos diretamente relacionados com as 

atividades propostas para os grupos investigados; outras, compararam, de forma 

inadequada, propostas com ênfase em leitura e demonstração com propostas com 

ênfase em atividades práticas. 

Atualmente as pesquisas da área incorporaram as críticas direcionadas ao 

tipo de investigação desenvolvido nos anos 60 e 70 (tanto as críticas ligadas aos 

pressupostos implícitos quanto às ligadas ao tratamento metodológico).  

A partir do final dos anos 80 as pesquisas sobre concepções epistemológicas 

(e pedagógicas) de professores proliferaram-se de maneira significativa (GIL,1994 

apud BAENA CUADRADO, 2000), passando-se a utilizar mais a abordagem 

qualitativa, baseada em observações e entrevistas. Mesmo assim, a metodologia 

quantitativa não sofreu grande redução, já que havia grande investida em 
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aperfeiçoar os instrumentos investigativos utilizados e criar novos (questionários e 

testes) que avaliassem de forma mais adequada (HARRES, 1999b). 

Em um quadro de contextos empíricos e metodológicos diversos, de acordo 

com sua vasta revisão nas pesquisas sobre a temática, Harres (1999b, p. 3) afirma: 

Independentemente do contexto cultural, da experiência docente e 
do nível de atuação e formação, os resultados mostram, de modo 
geral, uma aproximação das CNC22 dos professores a uma 
concepção empírico-indutivista, com escores nestas escalas não 
muito diferentes daqueles obtidos por estudantes e, em alguns 
casos, também por cientistas [...]. 

  

 Ainda segundo o autor citado (p. 5), as pesquisas de Koulaidis e Ogborn 

(1989) constataram maior flexibilidade em relação às concepções dos professores 

sobre a natureza da ciência. Entretanto, na visão de Harres, as questões propostas 

nos resultados são bastante discretas e pontuais. 

Os resultados da pesquisa de Harres (1999a), de natureza quantitativa, que 

investigou uma ampla amostra de professores de ciências em exercício, indicaram 

uma aproximação a uma concepção empírico-indutivista de ciência, a exemplo de 

muitos outros trabalhos. 

Em ampla pesquisa recente, Gil Pérez e colaboradores (2001)23 constataram 

uma série de visões inadequadas sobre a natureza da ciência de professores:  

1. Visão empírico-indutivista e ateórica – destaca o papel (neutro) da 

observação e experimentação, deixando de lado o importante papel das teorias e 

hipóteses na investigação científica; 

2. Visão rígida do trabalho científico – visão do “método científico” como um 

conjunto de etapas rígidas e pré-estabelecidas, com vistas à objetividade, 

desconsiderando, por exemplo, o papel da criatividade no trabalho científico. 

3. Visão aproblemática e ahistórica – desconsidera-se o papel dos problemas 

que estão na base das pesquisas científicas, bem como de sua contextualização 

                                               
22 No trabalho referido, a sigla CNC significa “concepções sobre a natureza da ciência”. 
23 A pesquisa de Gil Pérez e colaboradores (2001) serviu como base para o capítulo 2 (Superação 
das visões deformadas da ciência e da tecnologia: um requisito essencial para a renovação da 
educação científica) do livro de Cachapuz et al (2005). 



64 

histórica, tratando os conhecimentos científicos como simples acúmulo de 

conhecimentos prontos e inquestionáveis. 

4. Visão exclusivamente analítica – destaca a necessidade de divisão dos 

estudos em parcelas, com um caráter limitado e simplificado, desconsiderando os 

esforços de unificação dos corpos de conhecimento; 

5. Visão cumulativa do desenvolvimento da ciência – liga-se diretamente à 

terceira visão apresentada, reconhecendo o desenvolvimento científico como 

decorrente de um crescimento linear, sem rupturas ou reformulações significativas; 

6. Visão individualista e elitista – visão de que a ciência é feita “por poucos”, 

dotados em geral, de uma espécie de genialidade, desconsiderando a papel do 

trabalho coletivo; 

7. Visão socialmente neutra da ciência – visão de uma ciência “neutra”, alheia 

às complexas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, ignorando o papel das 

influências externas no desenvolvimento e trabalho científico. 

Gil Pérez et al. (2001) esclarecem que as visões distorcidas de ciência 

apontadas não devem ser compreendidas como “sete pecados capitais”, diferentes e 

independentes, mas como visões articuladas e que formam um verdadeiro esquema 

conceitual organizado. No estudo, os autores ainda listam uma série de trabalhos de 

variados pesquisadores em que se constatam cada uma das sete visões 

inadequadas a que se referem. Este trabalho se tornou uma importante referência 

para as pesquisas sobre concepções de NdC docentes.

Outros trabalhos estão atualmente preocupados com o aprimoramento das 

concepções de ciência dos professores. Compondo essa linha investigativa estão os 

trabalhos que procuram verificar a eficácia de propostas que intentam promover 

visões de ciência mais adequadas para professores. 

Em breve revisão recente, El-Hani (2007) explica, a partir de Abd-El-Khalick e 

Lederman (2000), que tais propostas podem ser consideradas implícitas ou 

explícitas. A primeira se caracteriza por utilizar “instrução sobre habilidades 

relacionadas à prática científica ou engajamento em atividades investigativas como 

um meio para a melhoria das visões sobre a natureza da ciência” (EL-HANI, 2007, p. 

10). Já as explícitas, “quando o ensino enfoca diretamente conteúdos 

epistemológicos ou emprega elementos de história e filosofia da ciência no 

tratamento de conteúdos específicos” (EL-HANI, 2007, p. 10). 
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A pesquisa de Teixeira (2003) é um exemplo de trabalho que investiga as 

contribuições de uma abordagem explícita: questionando alunos de uma licenciatura 

em Física em pré e pós-teste, conclui que há mudanças significativas nas 

concepções de ciência dos alunos após abordagem explícita, a despeito de alguns 

focos de resistência a mudanças. 

Nessa mesma linha, o estudo de Akerson, Morrison e McDuffie (2006), chega 

a conclusões novas e interessantes: verifica melhora nas concepções de ciência de 

alunos que foram submetidos à abordagem explícita, mas após alguns meses, 

constata que os alunos retornaram às suas concepções iniciais, o que leva as 

autoras a recomendar fortemente a incorporação do caráter reflexivo (metacognitivo) 

nas abordagens explícitas. 

Embora haja uma grande quantidade de referências para refletirmos sobre o 

que pensam os professores sobre a ciência, esses trabalhos investigam, em sua 

maioria, professores provenientes das áreas das ciências naturais, como a Física, a 

Química e a Biologia e atuantes nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. 

Os trabalhos voltados para professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, como afirmam Delizicov e Lorenzetti (2001), ainda são reduzidos. É 

neste ponto, portanto, que pretendemos dar nossa contribuição. 

Almeida (2001, p. 10) aponta os resultados de sua pesquisa com professores 

desta etapa do Ensino Fundamental: “Os professores ainda estão muito voltados 

para uma visão sobre a natureza das Ciências Naturais fortemente influenciada pela 

posição epistemológica empirista/positivista”. Além de visões inadequadas, a autora 

constata a existência de uma correspondência entre essas visões e as práticas 

pedagógicas. 

Abell e Smith (1994, apud PORLÁN E RIVERO, 1998) pesquisaram futuros 

professores das séries iniciais e suas conclusões indicam uma visão de ciência que 

busca a verdade (realismo ingênuo), sem vínculo com a sociedade e construída por 

uma metodologia indutiva. 

Porlán (1994, apud HARRES, 1999b, p. 5), investigando num contexto de 

mesmos sujeitos (futuros professores de séries iniciais), “identifica concepções 

claramente absolutistas, expressas por princípios de objetividade e infalibilidade do 

método científico e de veracidade absoluta e superioridade do conhecimento 

científico”. 
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 Thomaz et al. (1996) também investigam professores ainda em formação 

(inicial) para atuar nas séries iniciais. Sobre pesquisas deste tipo, alertam os 

autores: 

  

Atualmente, apesar de existirem estudos que evidenciam o 
predomínio de pontos de vista empiristas em professores [...], não se 
conhecem estudos sobre as concepções que estes futuros 
professores possuem acerca de tais aspectos quando ainda são 
alunos (THOMAZ et al., 1996, p. 316 – tradução livre).   

 Ainda que o estado da arte apontado por Thomaz e colaboradores (1996) 

tenha já pouco mais de dez anos, mostra sua validade na atualidade. É certo que 

algumas pesquisas com futuros professores desse nível de ensino foram 

desenvolvidas (ABELL e SMITH, 1994; PORLÁN, 1994), mas ainda com pequena 

representatividade frente àquelas realizadas com professores já em exercício. 

Concepções de ciência de professores investigadas em cursos de formação inicial 

fazem-se presentes mais em carreiras científicas (Química, Biologia ou Física), 

como é o caso do estudo de Petrucci e Dibar Ure (2001). 

 A pesquisa de Thomaz et al. (1996) fornece elementos interessantes de 

referência, ao debruçar-se sobre cinco pilares investigativos: finalidades da ciência, 

processos de construção do conhecimento científico, caráter de mutabilidade do 

conhecimento científico, status epistemológico das teorias e leis científicas e relação 

ciência/sociedade. Sobre o primeiro pilar, os resultados indicam uma pequena 

porcentagem com visão adequada sobre as finalidades da ciência, de acordo com o 

referencial dos autores. Em relação ao segundo, os resultados corroboram os de 

grande número de estudos sobre o tema, indicando que os futuros professores, em 

sua maioria, apresentam uma imagem empirista/indutivista, enfatizando a 

observação como único ponto de partida no processo de construção da ciência. 

Sobre o caráter de mutabilidade do conhecimento científico, a maior parte dos 

sujeitos demonstrou uma visão dinâmica do conhecimento científico, embora ainda 

persista uma parcela que atribui um caráter estático a esse conhecimento. Esse 

caráter estático evidencia-se pela parcela elevada de estudantes que atribuem às 

leis científicas um caráter permanente. 
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 Além desses, um outro resultado apontado pelo estudo merece atenção 

especial: a formação inicial pouco ou nada parece ter contribuído para visões mais 

adequadas da natureza da ciência. Esta é, sem dúvida, uma constatação que muito 

nos preocupa. Thomaz e colaboradores (1996) destacam a importância da 

Formação Inicial nesse contexto: 

  

Os alunos constroem desde muito cedo representações sobre a 
ciência que não são fáceis de modificar. Daí a importância dada à 
qualidade da formação inicial dos professores para a construção de 
imagens positivas sobre o que é a ciência (THOMAZ et al.,1996, p. 
316 – tradução livre). 

 A compreensão dos resultados das pesquisas apresentadas nessa revisão 

respalda-se nas discussões acerca da NdC no campo epistemológico, realizada no 

capítulo 1. A discussão teórica e as pesquisas da área constituem-se como 

subsídios para a parte empírica do trabalho, tanto no que diz respeito à elaboração 

do instrumento de coleta de dados, quanto para a discussão de nossos resultados, 

no capítulo 4. 

 Passaremos à descrição dos aspectos metodológicos empregados na 

pesquisa, esclarecendo o contexto de realização do estudo, os instrumentos e 

procedimentos utilizados na coleta dos dados, bem como a forma de tratamento das 

informações. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

O estudo foi realizado com 81 alunos do Curso de Pedagogia, 34 cursistas 

do 1º Período, 33 do 5º período e 14 do 9º período, todos do turno vespertino24. Os 

alunos serão caracterizados em mais detalhes no capítulo 4. 

Escolhemos o 5º período pelo fato de ser o momento em que os alunos 

cursam a Disciplina Ensino de Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau I; o 1º e o 9º 

período, por serem o primeiro e o último da Graduação, tendo em vista o objetivo de 

compararmos as concepções de ciência dos alunos que estão entrando no Curso, 

os que estão cursando uma Disciplina de ensino de ciências e os que estão 

completando sua Graduação.  

Com isso, pretendemos apreender elementos das concepções dos alunos 

sobre a ciência, bem como colher subsídios para avaliar se há contribuições do 

Curso de Formação à construção de visões adequadas de ciência pelos alunos 

(professores ou futuros professores que ensinam/ensinarão ciências nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental). 

  

3.2 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados utilizamos os procedimentos e instrumentos descritos 

a seguir. 

                                               
24 O número de alunos, por turma, deu-se em função da quantidade de presentes em sala de aula, no 
momento de aplicação dos instrumentos. As turmas de 1º, 5º e 9º períodos tinham, respectivamente, 
49, 44 e 42 alunos matriculados e, aproximadamente, 40, 35 e 25 frequentantes. 
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A Observação 

Observamos a Disciplina Ensino de Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau 

I, ministrada no semestre letivo 2006.2, no turno vespertino. A Disciplina está 

inserida no currículo do Curso de Pedagogia (turno vespertino) no 5º Período e é a 

primeira das duas Disciplinas existentes referentes ao Ensino de Ciências. Sua 

continuação acontece no semestre seguinte e recebe a denominação de Ensino de 

Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau II, mas esta não foi alvo de nossas 

observações. Escolhemos a “I” pelo fato desta ter um caráter mais teórico, de 

fundamentos, enquanto a “II” caracteriza-se por ser mais prática (no caso do 

encaminhamento dado por este professor). De caráter mais teórico, seria, 

hipoteticamente, o local mais provável de abrigar uma discussão de cunho 

epistemológico, onde estivesse inserida alguma discussão sobre a natureza da 

ciência. Para confirmar nossa hipótese, iniciamos a observação e conversamos 

brevemente com o professor responsável pela Disciplina, concluindo que aquela 

seria a Disciplina indicada para atender a nossos propósitos, descritos logo abaixo: 

• Caracterizar a discussão epistemológica que é feita na Disciplina Ensino de 

Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau I, tendo como foco o tema da natureza 

da ciência.  

• Utilizar a fala dos alunos e sua especificidade de saberes para auxiliar na 

construção do questionário (auxiliando na escolha de questões possíveis a este 

tipo de público).  

 Referente ao primeiro objetivo, localizamos e caracterizamos a discussão que 

é feita na Disciplina, o que contribuiu com as reflexões do capítulo 4, nos pontos 

específicos sobre as concepções sobre a natureza da ciência dos alunos do 5º 

período. Embora não possamos estabelecer uma ligação segura e direta entre o que 

é discutido na Disciplina e as concepções dos alunos, o que não se constitui como 

nosso propósito, podemos trazer elementos para essa discussão, com vistas a 

refletir sobre uma possível contribuição da Disciplina na formação de visões 

adequadas sobre a ciência pelos alunos. 

Quanto ao segundo objetivo, não conseguimos tirar o proveito que 

gostaríamos, de modo que o questionário foi construído levando mais em conta os 

instrumentos disponíveis na literatura sobre o tema do que a fala dos alunos. 
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Embora não tenha sido tão proveitosa para a construção do questionário 

propriamente dito, a observação nos auxiliou na decisão de optar por um 

questionário de questões abertas, como apontamos anteriormente.  

Para consecução dos objetivos, montamos um plano de observação 

(apêndice A). 

O exercício de associação livre de palavras 

 O exercício de associação livre de palavras funcionou em nosso estudo como 

um instrumento periférico, não exercendo papel central na apreensão das 

concepções sobre a natureza da ciência.  Seus objetivos podem ser descritos como: 

• Propiciar uma primeira aproximação às concepções de ciência dos alunos do 

Curso de Pedagogia, de uma forma geral, e das especificidades de cada turma, 

em particular. 

• Auxiliar e complementar a análise dos dados do questionário. 

Assumindo tais objetivos, o exercício de associação livre se distancia do 

papel que exerce em estudos que buscam apreender representações sociais, por 

exemplo, que o utilizam como instrumento principal.  

 A técnica do instrumento consiste na apresentação de um estímulo indutor 

escrito (palavra ou frase) e solicitação aos sujeitos que escrevam palavras 

relacionadas ao que foi requerido (NUÑEZ, 2002b), permitindo que os sujeitos 

possam expressar de forma espontânea suas idéias sobre o tema.  

 Em nossa pesquisa, utilizamos a palavra “ciência” como estímulo indutor e 

pedimos aos alunos que escrevessem 8 palavras relacionadas à expressão, na 

ordem em que aparecessem na lembrança. Em seguida, que selecionassem e 

ordenassem 4 das 8 palavras escritas que melhor caracterizassem a ciência,  em 

ordem de importância para eles. A seleção e reordenação das palavras é um 

momento importante porque permite aos sujeitos a reflexão sobre o que escreveram 

de modo deliberado e consciente. O instrumento (na íntegra) encontra-se no 

apêndice B. 
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 O exercício de associação livre foi elaborado e aplicado em etapa-teste, 

juntamente com o questionário. Após essa etapa, não sofreu reformulações, já que 

não as consideramos necessárias.  

Por razões de natureza operativa, unimos os dois instrumentos (exercício de 

associação livre de palavras e questionário) em um documento único para aplicação 

aos alunos, tanto na etapa-teste quanto na definitiva. A versão final dessa união 

pode ser conferida no apêndice C. Os instrumentos foram aplicados em horário 

normal de aula, reservado um horário próprio para tal. 

O Questionário 

 O questionário, neste estudo, caracteriza o principal instrumento de coleta de 

dados e procura responder a questão central do estudo: quais as concepções dos 

alunos de Pedagogia sobre a ciência? 

Optamos por um questionário em função, principalmente, do número de 

alunos investigados. Propondo-se a investigar três turmas, com a maior quantidade 

possível de alunos em cada uma, o estudo contempla uma grande quantidade de 

sujeitos. O questionário é um instrumento que, de modo simples e eficaz, atende 

bem a essa demanda. 

Já a opção por um questionário de perguntas abertas justifica-se em função 

de dois fatores principais: 

• Sujeitos da pesquisa - Sendo alunos do Curso de Pedagogia, e portanto da área 

das Ciências Humanas, os sujeitos têm pouca familiaridade com os termos 

empregados no questionário (como leis, teorias, métodos), além de possuírem, 

em geral, poucos elementos teóricos para discussão de tais questões. Ao 

redigirem suas respostas em questões abertas, os alunos revelam de forma mais 

pessoal e explícita, elementos de sua compreensão sobre as questões 

propostas, deixando pistas para o investigador de suas dificuldades ou mesmo 

da falta de entendimento de alguns aspectos, o que seria ocultado em respostas 

a questões fechadas. 

• Objeto de estudo (concepções) – As concepções dos sujeitos são categorias do 

pensamento que não se mostram fáceis de apreender. Entendemos que, ao 
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deixar os alunos se posicionarem abertamente em questões dirigidas, 

conseguimos maior aproximação de suas concepções do que conseguiríamos 

utilizando questões em que tivessem que se posicionar a partir de algo já 

estabelecido. 

Pensamos em um questionário que contemplasse duas dimensões: uma de 

identificação geral dos alunos e outra com questões relativas à natureza da ciência. 

Na primeira dimensão, construímos questões fechadas e semi-fechadas procurando 

colher informações como idade, gênero, trabalho, ano de ingresso no curso de 

Pedagogia (dentre outras) que nos permitissem caracterizar minimamente os 

sujeitos da pesquisa. Esta parte inicial do questionário pode ser conferida no 

apêndice D. Para a segunda dimensão, de questões abertas, um trabalho mais 

elaborado foi exigido (descrevemos abaixo). 

Para elaboração das questões, não poderíamos deixar de considerar, além do 

referencial teórico, as pesquisas (e seus instrumentos) presentes na literatura da 

área. Em sua maioria, os instrumentos utilizados para a apreensão de concepções 

de ciência são questionários, combinados, por vezes, com entrevistas. Dentre os 

questionários, como mostra nossa revisão histórica da área, grande parte é do tipo 

“fechado” (como os que utilizam escalas tipo likert), mas ultimamente tem crescido 

significativamente o uso de questionários abertos. Tomamos como referências 

principais os trabalhos de Harres (1999a) e Thomaz et al. (1996), que usam 

questionários, respectivamente, com questões fechadas (com escala tipo likert) e 

com questões abertas. Os trabalhos referidos foram usados para auxiliar a escolha 

dos eixos investigativos sobre a natureza da ciência, bem como a elaboração das 

questões.  

Com base nos trabalhos referidos e em outros da área, elegemos como eixos 

investigativos:  

1) finalidades da ciência; 

2) natureza do conhecimento científico (se provisório ou permanente); 

3) metodologia do trabalho científico; 

4) neutralidade ou não do trabalho científico; 

5) demarcação entre ciência e não-ciência; 

6) papel da observação e experimentação na ciência.  

Considerando que esses são eixos significativos para caracterizar a 

concepção de ciência dos alunos, partimos para a elaboração das questões. 
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Adaptando e transformando em perguntas algumas afirmativas do questionário likert 

do trabalho de Harres (1999a), elaboramos as questões 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9; as 1 e 4 

tiveram por base o trabalho de Thomaz et al. (1996) e as perguntas 10 e 11 

elaboramos para complementar os eixos investigativos 2 e 5. Chamamos esse 

conjunto de Questões NdC modelo A1 (apêndice E). 

Com a intenção de testar, com os alunos de Pedagogia, questões fechadas, 

usamos o questionário construído por Harres (1999), o qual denominamos de 

Questões NdC modelo B (anexo A). Este consistia de questões fechadas, com 

escala do tipo likert, em que os sujeitos se posicionavam, em grau de concordância, 

com as afirmativas propostas.  

Os modelos A e B foram testados ao final do semestre 2006.2 em turmas de 

1º e 5º período. O modelo A, com vistas a verificar se era possível para os alunos 

responderem, identificar pontos de dificuldade ou ambigüidade na interpretação nas 

questões, bem como avaliar se as questões conseguiam atingir seus objetivos, 

expressos no plano de questionário (apêndice F). O modelo B, para testar nossa 

hipótese da inadequação deste tipo de instrumento para a consecução do objetivo 

principal da pesquisa. 

Realizado o teste dos instrumentos, optamos mesmo por utilizar o modelo A. 

Assim, submetemo-lo à apreciação por um professor com larga experiência na 

temática. Diante de suas críticas e sugestões e de nossas próprias críticas a partir 

do teste, procedemos à reformulação do instrumento, que teve como versão final o 

modelo A2 (apêndice G). 

De modo sintético, a coleta de dados pode ser esquematizada da seguinte 

forma: 
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Exercício de 
associação 

livre de 
palavras 

Primeira 
aproximação 

às Concepções 
NdC 

Questionário 
aberto 

Concepções 
NdC 

Observação 
simples 

Caracterização da 
discussão 
epistemológica na 
Disciplina de 
Ensino de Ciências 

COLETA DE DADOS

  

Figura 1 - Esquema-síntese da coleta de dados 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Do exercício de associação livre de palavras 

 O exercício de associação livre, como um instrumento periférico dentro da 

pesquisa, requereu uma análise com pequena profundidade. 

 Estabelecemos as freqüências das palavras evocadas e trabalhamos com as 

mais citadas, o que forneceu indícios para que nos aproximássemos das 

concepções dos alunos sobre a ciência. 
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Do questionário 

A análise dos dados do questionário passou por uma série de etapas, que 

tiveram características específicas. Apresentamos cada uma delas a seguir. 

O primeiro passo foi, a partir dos 6 eixos investigativos de que dispúnhamos, 

analisar se, além das questões que estavam estabelecidas para compor aquele eixo, 

alguma  questão deveria migrar para outro eixo ou fazer parte de mais de um. Nessa 

análise, reagrupamos as questões. Assim, foram estabelecidos novos blocos de 

questões (Blocos Temáticos, que na coleta de dados denominamos de eixos 

investigativos), representados no quadro a seguir: 

Blocos Temáticos Questões
1. Finalidades da ciência 1 

2. Caráter provisório ou permanente do conhecimento científico 2, 9 

3. Influência de fatores sociais sobre a ciência 5 

4. Métodos científicos 4, 8 

5. Relação entre teorias, observações e experimentos 3, 6, 10 

6. Diferenças entre ciência e não-ciência 7, 11 

Quadro 1 - Blocos Temáticos e suas respectivas questões 

O próximo passo foi construir, para cada questão dos Blocos Temáticos, 

categorias que não foram fixadas a priori, mas de acordo com as próprias respostas 

dos sujeitos. As categorias representam uma síntese da idéia principal de um 

conjunto de respostas. Em algumas questões criamos categorias que agrupavam 

respostas vagas, imprecisas para análise e/ou em branco. Nesta fase de análise, 

construímos um grande quadro (apêndice H) que reúne os 6 Blocos Temáticos, cada 

qual com suas questões e cada questão com suas categorias. Neste quadro pode 

ser localizado, com precisão, cada aluno.
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Feito isso, procedemos a uma análise quantitativa das categorias, 

quantificando as freqüências com que as respostas apareciam nas categorias. Essa 

análise resultou na construção de tabelas e gráficos que expressam os resultados 

por período. 

Para apresentação dos resultados, no capítulo 4, organizamos os dados da 

seguinte forma:  

  

  

Figura 2 - Esquema da apresentação dos resultados por meio de gráficos e tabelas 

É importante destacar que a quantidade de categorias variou de acordo com a 

natureza das questões que compõem os Blocos. No caso dos Blocos 1 e 6, por 

exemplo, as questões abertas resultaram em muitas categorias; no caso do restante 

dos Blocos, as questões, sendo mais dirigidas, originaram, em primeira etapa de 

análise, menor número de categorias. Nos Blocos 2, 4 e 5, algumas questões 

possibilitaram uma segunda categorização, que contou com grande número de 

subcategorias que foram expressas em tabelas. 

POR MEIO DE 
TABELAS:  

BLOCOS 1 E 6 

POR MEIO DE 
GRÁFICOS: 
BLOCO 3 

POR MEIO DE 
GRÁFICOS E 

TABELAS: 
BLOCOS 2, 4 E 5

- Foi realizada somente 1 etapa de categorização. 
- Foram construídas, no máximo, 4 categorias por questão (o 
que permite a utilização do gráfico para melhor visualização). 

- Foi realizada somente 1 etapa de categorização. 
- Foram construídas mais de 4 categorias por questão (o que 
tornou inadequado a utilização de gráficos para melhor 
visualização). 

- Foram realizadas 2 etapas de categorização: uma geral, com, 
no máximo 4 categorias por questão (expressa em gráfico); 
outra mais refinada, derivada da geral, composta de mais de 4 
categorias.
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A partir daí, a análise qualitativa procurou discutir os dados à luz de nosso 

referencial teórico, analisando as categorias em termos de sua adequação ou não às 

discussões atuais da epistemologia contemporânea sobre a natureza da ciência, 

considerando os critérios sistematizados no item 1.4. Para representar cada 

categoria, foram eleitos (e transcritos) discursos dos alunos, considerando a 

representatividade das falas expressas. 

Como nossa análise procedeu-se por questão, nos aproximamos das 

concepções dos sujeitos para cada uma das questões ou cada aspecto da ciência 

abordado em tal questão. Isso nos levou a uma aproximação das concepções dos 

alunos em relação a determinado aspecto da ciência, o que equivale a dizer que 

nosso estudo apreendeu fragmentos das concepções de ciência dos alunos, 

conforme foi esclarecido no capítulo 2. 

Explicitado o percurso metodológico, passaremos à apresentação e discussão 

dos resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

O CURSO DE PEDAGOGIA DA UFRN E AS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS 

SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA 

4.1 PERFIL DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA INVESTIGADOS (TURNO 

VESPERTINO) 

Julgamos necessário, antes de analisarmos as concepções dos estudantes 

de Pedagogia sobre a natureza da ciência, revelar quem são esses alunos e como 

se caracterizam. Fizeram parte da pesquisa um grupo de 81 alunos do turno 

vespertino: 34 do 1º período, 33 do 5º período e 14 do 9º período. 

Para caracterização dos alunos utilizamos os dados provenientes da seção 

inicial do questionário. Não fizemos uso de todas as informações colhidas, mas 

daquelas que consideramos de maior relevância para a pesquisa. 

 Os gráficos 1 e 2 apresentam a distribuição dos alunos dos três períodos 

quanto ao gênero e faixa etária: 
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87,9%
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92,6%
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40%

60%

80%

100%

1º Período 5º Período 9º Período Total

Masculino Feminino

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos de Pedagogia quanto ao gênero 
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28,4%
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De 17 a 24 anos De 25 a 35 anos A partir de 36 anos

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos de Pedagogia quanto à faixa etária 

 O gráfico 1 deixa claro a superioridade percentual de estudantes mulheres 

nas turmas investigadas, com destaque para o 9º período, que apresenta ausência 

de estudantes do sexo masculino na amostra utilizada. A presença de homens, 

principalmente jovens, no campo de estudo da Pedagogia é algo ainda incipiente, 

mas que vem crescendo nos últimos anos. 

No gráfico 2, a predominância de alunos concentrados na faixa etária dos 17 

aos 24 anos, tanto no 5º quanto no 1º período, indica tratar-se de um grupo que 

ingressou na Universidade muito jovem. 

É pouco expressivo o percentual daqueles que se concentram na faixa etária 

acima de 36 anos, encontrando maior representatividade no último período. 

Constatamos, por fim, que o grupo investigado é maciçamente formado por 

mulheres jovens. 

 Os gráficos 3 e 4 sistematizam a distribuição dos alunos quanto ao trabalho 

(se trabalham atualmente ou não) e ao tipo de trabalho exercido: 
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Gráfico 3 – Distribuição dos alunos de Pedagogia quanto ao trabalho (se exercido ou não) 
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Em escola como docente Em escola, fora da sala de aula

Outros Não indicou o tipo de trabalho

Gráfico 4 – Distribuição dos alunos de Pedagogia quanto aos tipos de trabalho exercidos

O gráfico 3 mostra a predominância de alunos que não trabalhavam no 

momento da pesquisa, sendo o maior percentual o do 9º período (71,4%). 

 Chama a atenção, no gráfico 4, o baixo percentual de alunos que trabalham 

em escola como docente (apenas 12,5% do total geral). No caso da turma 

concluinte, não há alunos que trabalham em escola, seja como docente, seja fora de 

sala de aula. Tal resultado surpreende porque contraria a expectativa de encontrar 
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no último período o maior número de alunos trabalhando como professores, ou, ao 

menos, em ambiente escolar. 

O gráfico 5 retrata a experiência docente dos alunos: 
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Têm experiência Não têm experiência

Gráfico 5 – Distribuição dos alunos de Pedagogia quanto à experiência docente 
  

 Fica evidente o grande número de alunos que não têm experiência docente, 

especialmente na turma concluinte (71,4%). Se compararmos os percentuais deste 

gráfico com o percentual de estudantes que atuam como docente em escola, 

indicado no gráfico 4, concluiremos que grande parcela dos alunos que já atuaram 

como docente, no momento da pesquisa já não estavam mais trabalhando como 

professor.  

Considerando a habilitação do pedagogo para o ensino na Educação Infantil e 

séries iniciais do Ensino Fundamental, as variáveis “trabalho em sala de aula” e 

“experiência docente” são significativas para a pesquisa, por representarem os 

percentuais de alunos da amostra que dão ou já deram aula em níveis de ensino 

que – teoricamente - devem envolver conhecimentos de ciências naturais. 

Constatamos, por fim, que a maior parte do grupo de alunos investigados 

assim se caracterizava, no momento da realização da pesquisa: mulheres, de pouca 

idade, pouca experiência como docente e que não atuam como docente em sala de 

aula. 
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4.2 A DISCIPLINA ENSINO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS NO 1º GRAU I

  

 A caracterização aqui apresentada é fruto da observação realizada no 

semestre letivo 2006.2, no turno vespertino. Atendendo a um dos objetivos de nosso 

trabalho, a observação pretendeu identificar a existência ou não de uma discussão 

epistemológica na Disciplina. Se constatada sua existência, o passo seguinte seria 

caracterizá-la tendo como foco o tema da natureza da ciência. Este olhar sobre a 

Disciplina serviria para “contextualizar” a discussão das concepções de ciência dos 

alunos, particularmente os do 5º período, já que a escolha dos alunos deste período 

do Curso deu-se em função de estarem cursando a Disciplina25. 

Não estabelecemos relação direta entre o que é apresentado na Disciplina e 

as concepções dos alunos, mas apontamos alguns pontos que podem subsidiar 

reflexões sobre as possíveis contribuições da Disciplina para formação de 

concepções adequadas sobre a natureza da ciência pelos alunos. É valido ainda 

destacar que o professor da Disciplina a tem ministrado nos últimos semestres, 

conferindo certa constância à Disciplina no Curso de Pedagogia. 

A observação foi realizada em uma turma com 35 alunos matriculados, 

contando com uma média de 20 frequentantes. Acompanhamos as aulas durante 

todo o semestre, utilizando sempre o horário integral reservado à Disciplina. Com 

carga horária de 60 horas, correspondentes a 4 créditos, as aulas aconteciam duas 

vezes por semana, nos dois primeiros horários da tarde. 

Um primeiro aspecto que destacamos diz respeito à metodologia das aulas: 

foram encaminhadas sob a forma de aulas dialogadas, expositivas e com realização 

de seminários por parte dos alunos.  

Quanto ao programa de curso, esteve estruturado em quatro dimensões 

principais, designadas pelo professor como: sócio-política, epistemológica, 

psicopedagógica e didático-metodológica. Na primeira, discutiu-se o porquê do 

ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental; a segunda será por 

nós esclarecida adiante; a terceira fez referência aos aspectos psicopedagógicos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem para um público infantil, com 

                                               
25 Os sujeitos de nossa pesquisa do 5º período passaram por essa Disciplina da maneira como a 
caracterizamos; os do 9º período cursaram essa Disciplina, mas não temos como afirmar que 
possuía, na época, necessariamente, essa configuração. 
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ênfase nas concepções alternativas; e a última, sobre os aspectos didático-

metodológicos, discutiu os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) e 

privilegiou o estudo da “abordagem integrada na aprendizagem em ciências” (de 

fundamentação na teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner). 

Certamente a caracterização de cada uma das dimensões está posta aqui de modo 

simplificado e as discussões na Disciplina extrapolaram a síntese aqui descrita. No 

anexo B pode ser conferido o Programa da Disciplina, que contempla a ementa, os 

tópicos de estudo, bem como as referências bibliográficas. 

Como nosso foco de interesse incide sobre a dimensão epistemológica, a 

descrevemos de modo mais detalhado abaixo: 

Relacionando-se às “contribuições da História e da Filosofia da Ciência” para 

a formação de professores, como aparece exposto no programa da Disciplina, a 

dimensão epistemológica foi contemplada em 4 encontros, correspondendo a 8 

aulas. O encaminhamento metodológico deu-se no formato de aulas dialogadas, em 

que os alunos foram separados em grupos e cada grupo responsabilizou-se por 

expor um texto, conduzindo uma grande discussão com a turma.  

Os textos26 selecionados para esse fim foram: O que é científico I, O que é 

científico II (ALVES, 1999); Conhecimento científico e conhecimento cotidiano

(BIZZO, 2000); Didática das Ciências e reflexões epistemológicas (ASTOLFI e 

DEVELAY, 1994); A ciência na escola (DELVAL, 1998), apresentados nessa ordem. 

As leituras, especialmente as três primeiras, abordaram, entre outros, aspectos 

relacionados à natureza da ciência. Alguns dos aspectos que se sobressaíram nas 

discussões, a partir dos textos, foram: 

• As verdades transitórias nas ciências – discussão do conhecimento científico 

como questionável (foi um dos pontos para o qual o professor chamou mais 

atenção e que mais apareceu nos textos). 

• A relação do conhecimento científico com outras formas de conhecimento – 

discutiu-se a valorização das diversas formas de conhecimento, privilegiando-se 

a idéia de que o conhecimento científico não é superior ao conhecimento popular 

ou ao senso-comum, por exemplo. 

• Elementos caracterizadores do conhecimento científico – discussão feita em 

função do tópico anterior, em que foram apresentadas características próprias ao 

                                               
26 As referências dos textos encontram-se na Bibliografia do Programa da Disciplina, no anexo B. 
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conhecimento científico, como a linguagem compartilhada pelos membros das 

comunidades científicas, a universalidade, o trabalho com as teorias que se 

“renovam” e com as evidências etc. 

• Conhecimento científico como forma de representação de realidades – 

comentários sobre o papel dos modelos na ciência. 

• Fatos e interpretações na ciência – chamou-se atenção para o papel das 

interpretações, buscando superar a idéia de que a ciência trabalha 

exclusivamente com fatos “puros”. 

• Os métodos na ciência – estabeleceu-se relação entre o método indutivista 

(criticado) e o uso de metodologias com base nele na escola. Não se discutiu 

com pormenores o que é o método indutivista. 

É pertinente destacarmos que, a despeito de qual aspecto da NdC estivesse 

sendo discutido nas aulas, em geral, eles confluíam rapidamente para a ciência que 

é apresentada na escola, alterando o foco de discussão da NdC para a discussão da 

ciência escolar. 

Com a descrição da dimensão epistemológica, fica claro que a Disciplina leva 

em conta discussões sobre aspectos da NdC de modo explícito e intencional, o que 

caracteriza uma abordagem explícita do tema. Entretanto, não consideramos que 

tais discussões tenham se destacado dentro da Disciplina, mesmo porque não 

houve um trabalho reflexivo sobre as concepções epistemológicas dos próprios 

alunos. Além disso, o tema não perpassou toda a Disciplina, restringindo-se ao 

espaço em que a discussão foi produzida. Ainda, o tema pareceu não envolver muito 

os alunos, o que foi percebido tanto pelo fato de, no momento das discussões, os 

alunos apresentarem pouquíssimas questões, quanto pelo fato das intervenções 

limitarem-se, em sua maioria, aos alunos que conduziam a discussão a partir do 

texto que ficava sob sua responsabilidade. 

Com isso, consideramos que o tema da natureza da ciência foi conduzido 

através de uma abordagem explícita, mas não reflexiva, como caracteriza Abd-el-

Khalick e Lederman apud El-Hani (2006), já que os alunos não foram levados a 

refletir sobre suas próprias concepções de ciência.  

Do nosso ponto de vista, como defendemos no capítulo 2, o trabalho com as 

concepções de ciência dos professores em formação se faz importante nos 

processos formativos quando revestido de caráter reflexivo, em que os alunos são 
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levados a conhecer suas próprias concepções epistemológicas à medida que se 

discute e se reflete sobre questões relativas à natureza da ciência. 

4.3 AS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA  

 Conhecidos os alunos investigados e caracterizada a Disciplina Ensino de 

Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau I, iniciaremos a discussão das concepções 

dos alunos acerca da natureza da ciência. 

4.3.1 UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO ÀS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA 

 Para essa primeira aproximação, faremos a análise do exercício de 

associação livre de palavras27.  

 Na primeira etapa do exercício, tendo a palavra “ciência” como expressão 

indutora, os alunos foram convidados a escrever 8 vocábulos que a palavra referida 

lhes fizesse lembrar. Na segunda etapa, pediu-se que selecionassem 4 palavras 

dentre as que haviam escrito e as ordenassem por importância, no sentido de “boa 

caracterização” de ciência, para eles.  

Na análise da primeira etapa, utilizando as 15 primeiras palavras mais citadas 

pelos alunos28, por turma, construímos o quadro que segue: 

                                               
27 Como expusemos no capítulo metodológico, não estamos utilizando a técnica da associação livre 
com o mesmo sentido empregado pela Teoria das Representações Sociais. 
28 Ao tomarmos as 15 primeiras palavras, desconsideraremos as palavras citadas com uma 
frequência inferior a cerca de 15% do número de sujeitos, para cada turma. 
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1º Período 
(34 alunos) 

Frequência 5º Período 
(33 alunos) 

Freqüência 9º Período 
(14 alunos) 

Frequência 

Animais 14 Natureza 19 Pesquisa 7 

Plantas 13 Plantas 17 Conhecimento 5 

Água 12 Animais 16 Natureza 5 

Natureza  11 Experiência 14 Cientista 4 

Corpo 
humano 

10 Corpo 
humano 

11 Experiência 4 

Experiência 10 Água 9 Corpo 
humano 

4 

Estudo 7 Pesquisa 8 Plantas 4 

Homem 7 Vida 8 Investigação 4 

Pesquisa 6 Descoberta 7 Estudo 4 

Vida 6 Seres vivos 6 Vida 3 

Descoberta 5 Conhecimento 6 Descoberta 3 

Biologia 5 Laboratório 5 Laboratório 3 

Terra 5 Estudo 5 Meio 
ambiente 

3 

Saúde 5 Células 5 Homem 3 

Meio 
ambiente 

5 Meio 
ambiente 

5 Seres vivos 3 

Quadro 2 – Palavras mais citadas na 1ª etapa do exercício de associação livre de palavras 

 O quadro, construído por ordem decrescente de freqüência de evocação 

pelos alunos, tem suas palavras organizadas de acordo com três cores: salmão, 

representando as palavras relacionadas ao campo da Biologia; verde, representando 

os vocábulos relacionados ao trabalho científico; e lilás, as palavras que não se 

enquadram nas classificações anteriores.  

Essa forma de categorização permite mostrar, em primeiro lugar, que as 

palavras mais citadas, de forma geral, se repetem nos três períodos: das 15 mais 

citadas por turma, 9 são comuns às três turmas. São elas:

• Natureza; 

• Plantas; 

• Experiência; 

• Corpo humano; 

• Pesquisa; 

• Vida; 

• Estudo; 
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• Descoberta; 

• Meio ambiente. 

Na lista acima, há quatro palavras diretamente vinculadas ao campo da 

Biologia (plantas, corpo humano, vida e meio ambiente); outras quatro dizem 

respeito ao trabalho científico (experiência, pesquisa, estudo e descoberta); e o 

vocábulo ‘natureza’, que não está enquadrado em nenhum dos grupos anteriores 

pela possibilidade de se referir a mais de um campo. Tal achado sugere que os 

alunos de Pedagogia tendem a caracterizar a ciência por características do trabalho 

científico e por temas da área das Ciências Biológicas. 

Notamos no 1º e 5º períodos a presença de maior quantidade de vocábulos 

diversos que se relacionam à Biologia, ao passo que o 9º período tem maior 

variedade de palavras ligadas à descrição do trabalho científico, estando nessa 

categoria as suas palavras mais citadas (pesquisa e conhecimento).  

Algumas palavras do quadro assumem maior relevância para análise. 

“Experiência” e “descoberta” são exemplos, por funcionarem como prováveis 

indicativos de aspectos relevantes das concepções de ciência dos alunos.  

O termo “experiência” é evocado mais vezes pelos alunos do 5º período, 

sugerindo que os alunos desta turma dão maior ênfase ao papel do experimento na 

ciência que os alunos dos outros períodos. A ênfase dada ao experimento pode 

sugerir uma visão experimentalista, concebendo o experimento como indispensável 

na ciência.  

A palavra “descoberta” aparece nos três períodos com número de freqüência 

semelhante, sendo evocada sempre com menos freqüência do que “experiência”. O 

vocábulo pode ser revelador de concepções que identificam a ciência como feita por 

descobertas, possivelmente atribuindo papel de destaque ao campo factual, de 

evidências. 

A ausência de alguns vocábulos também merece ser destacada. Se, por um 

lado, houve menção a inúmeras palavras do campo da Biologia, por outro lado, 

dentre as 15 palavras mais citadas não encontramos nenhuma se referindo 

exclusivamente à Química ou à Física29, por exemplo.  

                                               
29 Foram citadas pelos alunos palavras referentes a outras áreas científicas, como foi o caso dos 
termos “químico”, “físico”, “matéria”, mas tais vocábulos não foram incluídos na análise por não 
estarem dentre os 15 tipos de vocábulos mais citados pelos alunos, expostos no quadro e com os 
quais trabalhamos na análise. 
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Não foi encontrada também a palavra “método” ou a expressão “método 

científico”, o que pode indicar um distanciamento dos alunos de concepções de 

ciência “presas” ao(s) método(s) científico(s), concebidos como critérios 

demarcadores da ciência.  

Também vale ser registrada a ausência de expressões usuais no campo das 

ciências naturais referentes ao trabalho científico, como “hipóteses”, “teorias”, 

“generalização”, “dedução”, “indução”. As palavras empregadas pelos alunos 

referentes ao trabalho científico são de caráter geral e, por isso, próximas do senso-

comum, como “pesquisa”, “conhecimento”, laboratório” etc. Esse dado pode estar 

indicando a falta de especificidade própria a alunos de um curso das Ciências 

Humanas.  

A ausência da palavra “teoria” pode ainda ser indicativa de concepções 

empiristas que entendem os dados fornecidos por observações e experimentos 

como dados “puros”, fornecidos pela natureza e livre de a priores teóricos. Essa 

hipótese é reforçada pelo contraste: ausência do vocábulo “teoria” X presença 

maciça da palavra “experiência”.  

Para análise da segunda etapa do exercício de associação livre, em que os 

alunos selecionaram e ordenaram as quatro palavras que melhor caracterizavam a 

ciência, utilizamos as cinco primeiras palavras mais citadas pelos alunos, por turma, 

para construir o quadro: 

1º Período 
(34 alunos) 

Frequência 5º Período 
(33 alunos) 

Frequência 9º Período 
(14 alunos) 

Frequência 

Animais 12 Natureza 12 Pesquisa 4 

Plantas 8 Experiência 12 Conhecimento 4 

Estudo 7 Pesquisa 6 Cientista 4 

Natureza 6 Descoberta 6 Experiência 4 

Corpo humano 6 Seres vivos 6 Investigação 4 

Quadro 3 – Palavras mais citadas na 2ª etapa do exercício de associação livre de palavras 

O quadro mostra que, nesta fase, não há palavras comuns às três turmas, 

diferente da fase anterior. 

No 1º período continuam predominando palavras do campo da Biologia; no 5º, 

em que predominavam palavras ligadas à Biologia, passam a predominar vocábulos 
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relacionados ao trabalho científico; no 9º, em que já eram predominantes as 

palavras relacionadas ao trabalho científico, nesta nova fase elas são a totalidade. 

Tais dados revelam que grande parte dos alunos do 1º período, quando refletem 

sobre suas escolhas, permanecem relacionando a ciência diretamente à Biologia, 

sugerindo que suas concepções de ciência restringem-se a essa área científica. 

As palavras “experiência” e “descoberta” continuam sendo mais citadas pelos 

alunos do 5º período, reforçando os resultados anteriores. 

Os resultados da etapa anterior também são reforçados pela análise da 

ausência de algumas palavras. “Teoria” continua sem nenhuma menção, assim 

como palavras próprias do campo da Física e da Química e aquelas usuais da 

trabalho científico no campo das ciências naturais, como “hipóteses”, 

“generalização”, “indução”, “dedução” etc. 

O exercício da associação livre de palavras nos permitiu algumas 

considerações primeiras: 

- Os alunos de Pedagogia, como um todo, dão ênfase a temas do campo das 

Ciências Biológicas para caracterizar a ciência, em detrimento de outras áreas. 

- A ênfase em temas de Biologia se fez presente, em maior escala, no 1º período, 

seguido pelo 5º. 

- Os vocábulos utilizados para descrever a ciência são vocábulos bastante 

encontrados no discurso de senso-comum. 

Não tratamos os resultados desta seção em termos de concepções de ciência 

adequadas ou inadequadas, mesmo porque ainda não temos elementos suficientes 

para caracterização das concepções dos alunos. Os resultados até este ponto 

foram, para nós, uma forma de aproximação às concepções de ciência dos 

estudantes, dando pistas do que poderia ser encontrado na análise das respostas às 

questões abertas do questionário. Por isso não devem ser encarados como 

conclusivos, mas, ao contrário, como resultados preliminares que carecem de 

validação pelas questões abertas do questionário.  
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4.3.2 FINALIDADES DA CIÊNCIA

Feita uma primeira aproximação ao que os alunos pensam sobre a ciência, de 

modo amplo, entraremos em questões específicas sobre vários aspectos da 

natureza da ciência. Como destacamos na metodologia deste trabalho, 

procederemos à análise por blocos, que denominamos Blocos Temáticos. O primeiro 

deles é o que trata das Finalidades da Ciência.  

Embora não seja um aspecto largamente discutido nos estudos que 

investigam tais concepções, partimos do pressuposto de que conhecer as 

finalidades que os alunos atribuem à ciência faz-se importante na medida em que 

revela formas ingênuas ou mais críticas e elaboradas de enxergar a ciência e seus 

objetivos na sociedade.  

Neste bloco utilizamos a pergunta 1 do questionário:  

Que objetivos ou finalidades tem a ciência, no seu ponto de vista?

Criamos categorias considerando todos os aspectos referentes às finalidades 

da ciência que emanavam de cada resposta, de modo que uma mesma resposta 

(um mesmo aluno) pudesse se posicionar em várias categorias. As categorias 

encontram-se sistematizadas na tabela que segue: 

Tabela 1 - Finalidades da ciência, segundo os estudantes de Pedagogia

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 

Caráter utilitário da ciência (A) 7 (20,6%) 9 (27,3%) 3 (21,4%) 19 
(23,4%) 

Produção de conhecimento (B) 4 (11,8%) 2 (6,1%) 0 (0%) 6 (7,4%) 

Compreensão / explicação da 
natureza (C) 

5 (14,7%) 10 (30,3%) 1 (7,1%) 16 
(19,7%) 

Descobertas (D) 3 (8,8%) 4 (12,1%) 2 (14,3%) 9 (11,1%) 

Comprovação (de fatos, de 
teorias) (E) 

4 (11,8%) 3 (9,1%) 2 (14,3%) 9 (11,1%) 

Estudo de temas da Biologia 
(F) 

14 (41,2%) 8 (24,2%) 5 (35,7%) 27 
(33,3%) 

Respostas que relacionam a 
ciência a uma disciplina 
escolar (G) 

3 (8,8%) 3 (9,1%) 2 (14,3%) 8 (9,9%) 

Outros / Respostas em branco 
ou vagas (H) 

2 (5,9%) 5 (15,1%) 4 (28,6%) 11 
(13,6%) 

*Obs: O total percentual de cada período ultrapassa 100% porque um mesmo respondente encontra-
se em mais de uma categoria.
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A tabela mostra uma concentração de respostas na categoria (F), em que as 

finalidades da ciência estão atreladas ao estudo de temas que são próprios da 

Biologia. O elevado percentual geral expresso por 33,3% dos alunos nessa categoria 

decorre de altos percentuais em todos os períodos investigados. Discutiremos a 

categoria com mais detalhes adiante, chamando atenção para a relação com os 

resultados do exercício da associação livre de palavras. 

Apresentamos a seguir as categorias da tabela, uma a uma.   

Agrupando os alunos que destacam em sua resposta o caráter utilitário da 

ciência apresentamos a categoria (A) que, perfazendo um total geral de 23,4%, 

aparece como a segunda categoria mais expressiva em termos percentuais. Parte 

dos alunos deste grupo faz referência ao papel da ciência para a melhoria da vida, 

como mostra o discurso de β730: 

 [...] a finalidade de descobrir coisas que possam ajudar a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e de todos os outros seres. 

Outra parcela do grupo atribui como objetivo da ciência a resolução de 

problemas da sociedade, como ilustra β32: 

Resolução dos “problemas” de uma determinada sociedade [...]

A categoria reflete a relação estabelecida pelos alunos entre ciência e 

sociedade. Falamos da díade ciência-sociedade e não da tríade ciência-tecnologia-

sociedade porque a tecnologia, como elemento envolvido nesta relação, não emerge 

dos discursos, embora pudesse ser esperado que isso acontecesse. Quando 

relacionam o conhecimento científico à solução de problemas sociais, distanciam-se 

do que Gil Pérez et al. (2001) chamam de uma imagem “aproblemática” de ciência 

(mesmo que não façam referência aos problemas de pesquisa, mas aos problemas 

sociais que podem estar na base dos problemas de pesquisa).  

                                               
30 Utilizamos as letras gregas α, β, γ para identificar os alunos de 1º, 5º e 9º períodos, 
respectivamente. 
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Embora enfatizar o caráter utilitário da ciência seja válido para descrever o 

empreendimento científico, deve-se ter em conta os riscos de aproximação a uma 

imagem ingênua de ciência, que a reconheça como promotora de “todo o bem para 

a humanidade”, estando “acima do bem e do mal”.  

O estudo de Thomaz et al. (1996), com professores das primeiras séries do 

Ensino Fundamental em formação inicial, mostra resultados semelhantes aos 

nossos, indicando percentuais parecidos para os sujeitos que destacam o caráter 

utilitário da ciência.  Essa forma de conceber as finalidades da ciência também é 

encontrada na pesquisa de Vogt e Polino (2003) como uma representação social de 

ciência largamente apresentada pelos brasileiros.  

 A categoria (B) reúne as respostas que atribuem como uma finalidade da 

ciência a produção do conhecimento, de forma geral. As respostas referem-se a 

produzir/proporcionar conhecimento em determinada área, como argumenta α24: 

Tem como objetivo proporcionar conhecimento sobre determinado 
estudo, seja na cura de algumas doenças ou em outro campo. 

  

Ainda neste grupo, algumas respostas são mais específicas, indicando o 

aprofundamento em determinadas áreas de estudo, sugerindo a especialização 

própria às áreas científicas. Os percentuais desta categoria – que não aparece no 9º 

período - são baixos para o 1º e 5º períodos. Responde somente por 7,4% do total 

de alunos das 3 turmas.  

A produção do conhecimento certamente deve ser encarada como uma 

finalidade basilar da ciência, a partir da qual poderão ser estabelecidos os vínculos 

com a sociedade, no sentido de atender ou não a suas demandas. De acordo com 

Chalmers (1994, p. 39), “a meta da ciência pode ser entendida como a produção do 

conhecimento do mundo, ao passo que o objetivo das ciências físicas [...] pode ser 

entendido como a produção do conhecimento do mundo físico, em oposição ao 

mundo social”, com a ressalva de que o conhecimento que a ciência produz não 

deve ser encarado como “o melhor” ou de status mais elevado. 

Na categoria (C), 19,7% do total de alunos dos três períodos destaca a 

compreensão/explicação da natureza, enfatizando o poder explicativo da ciência. Se 
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olharmos para o interior do 5º período, veremos que essa é sua categoria mais 

expressiva percentualmente; se compararmos as três turmas, veremos que o 5º

período tem o maior índice percentual. Esse resultado pode ter relação com a 

Disciplina cursada. Durante nossa observação, percebemos que algumas vezes, nas 

aulas referentes à parte epistemológica, o professor falava dos modelos explicativos 

da ciência, destacando que a ciência trabalha com interpretações da realidade na 

tentativa de explicá-la. Alguns alunos utilizam termos como “fenômenos físicos”, 

“fenômenos químicos” e “fenômenos biológicos” (indicando que tipos de fenômenos 

a ciência explica), o que quase não aparece nas falas dos alunos das outras duas 

turmas. A fala de β15 ilustra a categoria: 

A ciência tem como função, entre tantos outros pontos, 
pesquisar/explicar como se dá a realização de vários fenômenos.  

 Reunindo os alunos que atribuem como um objetivo da ciência as 

descobertas, está a categoria (D), que corresponde a 11,1% do percentual geral. A 

inferência, na maioria das respostas, foi feita com base no “peso” que a palavra 

“descobrir” ou “desvendar” apresenta no discurso analisado. É o caso de β3: 

Acredito que a ciência tenha como objetivo desvendar os “enigmas” 
que se apresentam na natureza [...] 

 Em alguns casos, os alunos pronunciaram-se de forma mais explícita, como 

β26: 

A ciência objetiva e propõe descobertas. [...] 
  

Não podemos precisar (tendo em vista que as falas não oferecem elementos 

suficientes para isso), mas os discursos parecem sinalizar uma visão ingênua de 

descoberta, caracterizada como um “achado” (provavelmente acidental) dos 
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cientistas, que parecem desprovidos de problemas que lhe deram origem e sem 

vínculo com referenciais teóricos. 

Comprovação de fatos ou de teorias (categoria E) também traz como 

percentual geral 11,1%. Neste caso, o 9º período é a turma com o índice mais 

elevado (14,3%). Retiramos desta turma o discurso de γ5: 

A ciência serve para investigar dados da realidade humana e 
comprovar por meio de estudos a sua veracidade. 

 Considerando que apresentamos a fala na íntegra, notemos que esta é a 

única finalidade que a aluna atribui à ciência. A resposta sugere um caráter de prova 

definitiva para a atividade científica, atribuindo-lhe autoridade incontestável. Esse 

aspecto será melhor esclarecido na análise do próximo bloco.  

As categorias (B), (C), (D) e (E) apresentam objetivos da ciência relacionados 

à ciência em si, o que Thomaz et al. (1996) caracterizou como uma visão acadêmica 

das finalidades da ciência. Relacionam-se também às palavras destacadas na cor 

verde na tabela resultante do exercício de associação livre. Diferenciam-se 

claramente da categoria (A), que articula diretamente ciência à sociedade, 

enfatizando a característica de aplicação do conhecimento científico e, assim, seu 

caráter utilitário.  

A categoria (F), de mais alto percentual geral (33,3%), agrupa os alunos que 

restringem os objetivos da ciência ao estudo de temas da Biologia. Apresenta altos 

percentuais em todos os períodos (41,2% no 1º, 24,2% no 5º e 35,7% no 9º). 

Vejamos os discursos de alunos dos 3 períodos (apresentados na íntegra): 

Estudar o homem fisicamente, os animais, as plantas e o meio onde 
vivem, ou seja, seu habitat natural. (α20) 

A Biologia tem como finalidade estudar o ambiente, no seu sentido 
amplo, focalizando o homem como seu agente principal. (β28) 
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A ciência tem por finalidade investigar os acontecimentos biológicos 
da natureza e do ser humano. (γ11) 

  

 As falas sugerem que esses alunos restringem a ciência somente à área das 

Ciências Biológicas, o que fica explícito no discurso do aluno do 5º período (β28). 

Objetos de estudo e conceitos próprios à Biologia aparecem nas respostas, 

reforçando os resultados do exercício de associação livre de palavras. Essa é uma 

característica recorrente entre os alunos de Pedagogia. Refletindo sobre as causas 

dessa constatação, devemos lembrar que os conteúdos de Biologia são os 

privilegiados no ensino das séries iniciais (séries em que os licenciandos em 

Pedagogia lecionam/lecionarão); no Ensino Fundamental como um todo a Disciplina 

Ciências dá grande ênfase à Biologia, podendo os alunos investigados estarem sob 

forte influência de sua escolarização básica, nos anos fundamentais; além disso, no 

caso do 5º período, o professor atual da Disciplina é graduado em Biologia, o que 

também pode ter contribuído para este quadro. Essa forma de relacionar a ciência 

diretamente à Biologia é um ponto que merece atenção por parte dos cursos de 

formação, fazendo-se necessário que incorporem uma discussão sobre o tópico, em 

virtude dos altos percentuais, bastante representativos em todos os períodos.  

 Alguns alunos responderam à questão fazendo referência à ciência como 

uma Disciplina escolar, indicando as finalidades da Disciplina “Ciências”, ensinada 

nos anos iniciais. Reunimo-nos na categoria (G) e apresentamos a fala de β17: 

Despertar na criança o interesse pela vida, sua essência, a natureza 
e tudo que nela se encontra, a fim de que haja sintonia na relação 
homem e tudo que o cerca. 

O discurso evoca o que a aluna considera como objetivo da ciência escolar, 

apresentando como eixo temas da Biologia, reforçando nossas conclusões da 

categoria anterior.  

 Por último, na categoria (H), reunimos as respostas em branco, as vagas ou 

imprecisas para análise, assim como respostas que não se incluem nas categorias 

discutidas, não se apresentando como significativas. Representam 13,6% do total 

geral e têm no 9º período sua maior representatividade (28,6%). 



96 

Apresentadas as categorias da Tabela 1, podemos tirar algumas conclusões 

acerca das concepções dos alunos sobre o aspecto da natureza da ciência 

investigado nesse bloco: 

- Fica evidente a ausência de alguns itens que contemplam importantes aspectos 

das finalidades da ciência, de acordo com nosso ponto de vista. Por exemplo, com 

exceção de um aluno, que faz referência às formulações teóricas como um objetivo 

da ciência, os alunos referem-se à produção de conhecimento de forma genérica, 

não fazendo menção à elaboração de leis e teorias, e portanto, às generalizações 

teóricas. Não há referências também às predições ou à produção de modelos úteis 

para explicação de fenômenos. Percebemos que as falas são pouco específicas e 

isso pode ser atribuído a uma possível falta de elementos teóricos para argumentar 

sobre essas questões, o que aproxima os discursos analisados de um discurso de 

senso-comum. 

- É satisfatório o percentual de respostas que reconhece o caráter utilitário da 

ciência, mas deve-se ter em conta os riscos de aproximação dessa forma de pensar 

a uma concepção ingênua de ciência. 

- Grande parte dos alunos dos três períodos compreende a ciência restringindo-a à 

Biologia, o que se mostra uma concepção equivocada, reveladora da pouca 

familiaridade dos alunos com a área das ciências naturais. 

- O fato da categoria “estudo de temas da Biologia” ser a mais expressiva das 

turmas de 1º e 9º período, mas não a do 5º período (embora tenha alto percentual), 

pode indicar uma possível influência da Disciplina cursada sobre este aspecto da 

NdC. 

4.3.3 CARÁTER PROVISÓRIO OU PERMANENTE DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO

 Neste bloco investigamos se os alunos concebem o conhecimento científico 

como provisório ou permanente. Sendo questão central nas discussões sobre a 

natureza da ciência, está presente na maioria dos estudos desenvolvidos sobre o 

tema. 
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Utilizamos para compor o bloco as questões 2 e 9 do questionário. A questão 

2, transcrita a seguir, marca o início de nossa discussão: 

“As leis ou princípios científicos, uma vez estabelecidos, são 

verdadeiros e definitivos. Você concorda com essa afirmação? Explique.” 

 O posicionamento dos alunos encontra-se descrito no gráfico abaixo: 
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1º Período 5º Período 9º Período Total

Concordam com leis e princípios científicos verdadeiros e definitivos (A)

Não concordam com leis e princípios científicos verdadeiros e definitivos (B)

Respostas em branco (C)

Gráfico 6 - Concordância ou não dos alunos de Pedagogia com o conhecimento científico 
como verdade definitiva 

Os altos percentuais da categoria (B), nos três períodos, indicam que a 

maioria dos alunos considera o conhecimento científico mutável, afastando-se da 

idéia do conhecimento como verdade definitiva. Para este grupo, o maior índice 

encontra-se no 5º período (97% dos alunos), seguido pelo 9º e pelo 1º (85,7% e 

70,6%, respectivamente). 

Elegemos os discursos de β3 para representar a categoria (B) e γ4 para 

representar a (A) e os transcrevemos a seguir: 

Não concordo. A própria ciência já vem mudando essa visão de 
“verdade absoluta” pois novos estudos, cada vez mais aprofundados, 
vem mostrando que podem ser alteradas as conclusões. (β3) 
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Sim. Porque foram comprovadas cientificamente. (γ4) 

A fala da aluna β3 revela não só uma visão de ciência dinâmica, mutável, mas 

também inclui em seus argumentos o questionamento da própria ciência sobre o que 

chama de “verdade absoluta”. De outro modo, γ4 utiliza expressão largamente 

encontrada no discurso do senso-comum, de freqüente divulgação pelos meios de 

comunicação, revelando sua forma de conceber a ciência como portadora de uma 

verdade definitiva, incontestável.

 O elevado percentual de alunos do 5º período na categoria (B) e a 

constatação de que as respostas dos alunos desta turma indicam um maior 

amadurecimento teórico sobre o tema sugere uma possível contribuição das 

discussões da Disciplina observada. Durante a observação, percebemos a 

preocupação do professor em demonstrar o caráter tentativo do conhecimento 

científico. Tal preocupação mostrou-se presente em boa parte das aulas 

observadas: a questão das verdades transitórias surgiu logo na primeira discussão, 

a partir dos textos O que é científico I, O que é científico II e foi um aspecto 

levantado também pelos alunos, não só pelo professor.

Os resultados indicativos de maior percentual de alunos com uma concepção 

próxima do que - a partir da epistemologia contemporânea - consideramos 

satisfatório sobre esse aspecto da NdC, corroboram os encontrados por Thomaz e 

colaboradores (1996). Os pesquisadores investigaram professores das séries iniciais 

em formação sobre esse aspecto da natureza da ciência e revelaram uma 

compreensão satisfatória do caráter tentativo do conhecimento científico por parte 

deste tipo de público.

Para essa questão, além do gráfico, construímos uma tabela que exprime os 

argumentos dos alunos para acordo ou desacordo com a verdade absoluta do 

conhecimento científico. A tabela pode ser entendida como um refinamento do 

gráfico, apresentando subcategorias31 para os grupos A e B, representadas por AI, 

AII, AIII, BI, BII, BIII e assim por diante:

                                               
31 As subcategorias foram construídas de modo a incorporar o que mais se destacava nas falas dos 
alunos, fazendo com que cada aluno pudesse ser colocado somente em uma categoria. 
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Tabela 2 - Motivos pelos quais os alunos concordam ou não com que as leis e princípios 
científicos sejam verdadeiros e definitivos

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 
Sim, porque foram comprovados 
cientificamente (AI)

4 (11,8%) 0 (0%) 2 (14,3%) 6 (7,4%) 

Sim, porque foram estudados por 
um coletivo e fruto de muita 
pesquisa (AII)

3 (8,8%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3,7%) 

Sim. Outros motivos (AIII) 2 (5,9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,5%) 

Não, a ciência muda em 
decorrência de 
modificação/proposição das leis 
e teorias (BI) 

5 (14,7%) 11 (33,3%) 2 (14,3%) 18 (22,1%) 

Não, a ciência muda em 
decorrência de novas 
descobertas (BII)

4 (11,8%) 7 (21,2%) 3 (21,5%) 14 (17,3%) 

Não, a ciência muda em 
decorrência de 
modificação/proposição das leis 
e teorias e de novos dados, 
descobertas, evidências (BIII) 

1 (2,9%) 3 (9,1%) 2 (14,3%) 6 (7,4%) 

Não, a ciência muda em 
decorrência de mudanças na 
sociedade (momento histórico é 
determinante) (BIV) 

0 (0%) 5 (15,2%) 1 (7,1%) 6 (7,4%) 

Não, a ciência muda em 
decorrência de erros/ equívocos 
de cientistas (BV) 

1 (2,9%) 1 (3%) 2 (14,3%) 4 (4,9%) 

Não, a ciência é um campo 
mutável / em evolução (BVI)

6 (17,7%) 3 (9,1%) 1 (7,1%) 10 (12,4%) 

Não. Outros motivos ou não 
apresenta motivos (BVII) 

7 (20,6%) 2 (6,1%) 1 (7,1%)  10 
(12,4%) 

Respostas em branco (C) 1(2,9%) 1 (3%) 0 (0%) 2 (2,5%) 

Total  34 (100%) 33 (100%) 14 (100%) 81 (100%) 
Obs: Cada aluno encontra-se em apenas 1 categoria, de modo que o total percentual por período é 
igual a 100%. 

 A tabela aponta a categoria (BI) como a que apresenta o maior índice 

percentual total: 22,1% do total de sujeitos investigados, indicando que a maior parte 

dos alunos concebe que o conhecimento científico não tem caráter definitivo e 

acabado em virtude das modificações / proposições de leis e teorias. Entendemos 

que essa seja uma posição interessante, ao considerar as transformações teóricas 
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na questão das mudanças na ciência. Vejamos as categorias, uma a uma, para 

discutir melhor a questão.

A categorias (AI), de baixa expressividade percentual, reúne os alunos que 

atribuem caráter definitivo ao conhecimento científico alegando que foram 

“comprovados cientificamente”. É esta, de acordo com Chalmers (1993), uma das 

argumentações mais freqüentes nas concepções populares de ciência e que forma o 

repertório de uma série de afirmações presentes na concepção empirista-indutivista. 

Para esses alunos, o que chamam de “comprovação científica” confere ao 

conhecimento incontestabilidade, o que pode sugerir lugar privilegiado ao 

conhecimento científico numa possível hierarquização de conhecimentos. A fala de 

γ4, mostrada anteriormente, ilustra a categoria. 

A categoria (AII) tem percentual ínfimo: 3,7% do total e com representantes só 

no 1º período, mas merece destaque por agrupar alunos com um outro tipo de 

explicação: para eles, os conhecimentos são definitivos em decorrência de serem 

fruto de longas pesquisas, realizadas por grandes equipes de pesquisadores ou por 

muitos pesquisadores. Isso sugere que, para esses alunos, o tempo de dedicação 

às pesquisas, a quantidade de pesquisas e de pesquisadores e um possível diálogo 

entre eles dizimaria qualquer possibilidade de dúvida ou erro. No discurso de α22 

alguns desses aspectos estão evidentes:

Acredito que sim, pois eles são muito estudados, não só por uma 
pessoa, mas por várias então seu resultado tem que ser definitivo. 

As respostas do grupo (AIII) atribuem ao conhecimento científico caráter 

definitivo, mas apresentam motivos demasiadamente vagos, imprecisos para 

análise.

Na categoria (BI) os alunos indicam que as mudanças (que não permitem o 

caráter definitivo do conhecimento científico) ocorrem em decorrência de 

modificações nas leis e teorias ou na proposição de novas, o que pode envolver 

estudos teóricos ou de natureza empírica, mas com ênfase nas realizações 

humanas. Observemos o discurso de β13:
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Não. Se não ainda estaríamos acreditando nas primeiras teorias. 
Uma lei evolui quando encontra-se outra lei que a supere e prove 
que a nova tem razão até quando chegar outra. 

  

O que é central para os alunos deste grupo é que as teorias e leis possuem 

pontos que podem ser controversos, podem ser aprimorados, aperfeiçoados ou 

mesmo derrubados. Os discursos que deixam mais explícitos que as teorias 

competem entre si são aqueles do 5º período (teorias “melhores” derrubam teorias 

anteriores), atribuindo as mudanças ao embate entre teorias. Além disso, o 5º 

período é a turma que apresenta o percentual mais elevado nesta categoria (33,3% 

contra 14,7% do 1º e 14,3% do 9º).

 Diferente da categoria (BI), a categoria (BII) reúne os alunos que atribuem as 

mudanças a novas descobertas. Embora o que entendem por “descobertas” precise 

ser mais bem investigado, o fato de utilizarem o termo “descoberta” e não fazerem 

menção aos referentes teóricos, sugere que as mudanças se processem no campo 

dos dados, das evidências empíricas encontradas. Ilustremos com a fala de α19 e 

γ9:

Não, pois a característica da ciência é justamente nunca parar de 
pesquisar, pois existe sempre algo novo a ser descoberto. 

Não, porque a todo o momento acontecem novas descobertas 
fazendo com que as “verdades” científicas sofram alterações ao 
longo do tempo. 

 É, assim, uma visão menos satisfatória que a do grupo anterior. Se 

comparado às outras turmas, o 9º período encontra maior índice nessa categoria 

(21,5%); se analisado sozinho, encontra na categoria maior número de alunos. 

 Na categoria (BIII), os alunos apresentam um avanço em relação à categoria 

anterior e mesmo à categoria (BI). As respostas situam-se no campo das evidências 

e também no dos referentes teóricos, atribuindo-lhes as causas das mudanças na 

ciência. Deixemos que falem α17 e β21, respectivamente:
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Os princípios e as leis científicas podem sofrer mudanças, basta que 
estudiosos consigam provar as suas novas teorias e descobertas. 

Não. Uma vez que os princípios e leis são válidos até que uma outra 
teoria surja, logo não se pode ser “definitivo”. Vale salientar que 
novas descobertas surgem a partir de questionamentos acerca de 
teorias já existentes. 

 Dando ênfase às evidências e ao papel das novas teorias no embate com as 

antigas, os alunos desse grupo apresentam esses dois fatores como aspectos 

complementares para as mudanças na ciência. A aluna do 5º período (β21) chama a 

atenção para o papel dos referentes teóricos para as novas descobertas.

 Em um próximo grupo (categoria BIV), reúnem-se aqueles que argumentam 

sobre as mudanças na sociedade influenciando ou sendo determinantes para as 

mudanças na ciência. Destacam o momento histórico como elemento central nessa 

trama. Explica β8:

Claro que não! Pois todo conhecimento científico é fruto de um ponto 
de vista marcado histórico-social-culturalmente e é, portanto, a 
interpretação de um fenômeno que muda junto ao desenvolvimento 
social. 

  

 A fala da aluna revela que ela compreende o conhecimento científico como 

provisório, ligando o desenvolvimento social diretamente ao desenvolvimento da 

ciência. Mostra-se como uma visão aparentemente mais satisfatória e encontra 

maior expressão no 5º período (15,2%), não possuindo representantes no período 

inicial.

 A categoria (BV) compreende os alunos que indicam os erros dos cientistas 

como desencadeadores das modificações nos princípios científicos. É um grupo de 

pequena expressão percentual (responde por somente 4,9% do total geral). α6 

argumenta:
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Não concordo. Acredito que uma das principais características 
humanas é a de ser passível ao erro. No decorrer de todos os 
nossos conhecimentos históricos, temos acompanhado diversos 
cientistas que se enganaram em suas teses e que só foi descoberto 
depois de novas análises, entretanto já haviam lançado a lei que teve 
que ser reformulada. 

  

Há ainda a categoria (BVI) que agrupa as respostas que são pouco 

específicas para explicar por que se modificam as leis e os princípios científicos, 

argumentando, em linhas gerais, que a ciência tem a característica de ser um campo 

de conhecimentos mutáveis, uma área sempre em evolução. Demos um exemplo:

Não. Porque os princípios científicos são passíveis de 
transformações, nada é definitivo. 

 Mesmo contando com poucos representantes (12,4% no total geral) e tendo 

pouca especificidade nas argumentações, a categoria (BVI) indica um 

posicionamento revelador de um relativismo que pode ser característico de alunos 

da área das ciências humanas, e especificamente de Cursos de Educação. O 

caráter inacabado do conhecimento é argumento presente na maioria das 

discussões de qualquer área dentro do campo educacional, o que pode influenciar 

diretamente a visão dos alunos sobre esse aspecto. Por outro lado, por ter essa 

categoria a maior representatividade na turma do 1º período (17,7% de seus alunos) 

pode estar sinalizando somente respostas genéricas, pouco precisas. Essa última 

hipótese é reforçada pela grande expressão percentual (20,6%) que a turma de 1º 

período encontra na categoria Outros (BVII), reunindo respostas alheias às 

categorias construídas e que não apresentam significatividade para as análises, 

trazendo, em geral, argumentos com falta de clareza ou incoerência. 

Podemos concluir, com a questão 2, que:

- A maioria dos alunos investigados das três turmas têm uma concepção de 

conhecimento científico como provisório, sujeito a mudanças, afastando-se da idéia 

da ciência como portadora de verdades absolutas e incontestáveis.  

- A maioria dos alunos (22,1% do total) situa no campo teórico os motivos das 

mudanças na ciência, o que consideramos como um resultado positivo, mas ainda 
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incompleto ao não levar em conta também questões de natureza empírica, 

desconsiderando o papel das evidências nessa trama.  

- O 5º período apresenta os melhores resultados para este aspecto da NdC, 

concentrando  maior número de alunos nas categorias de BI a BV. Essa constatação 

pode estar relacionada à influência da Disciplina cursada, já que, como a 

observação revelou, este aspecto da NdC foi bastante debatido nas aulas. 

- O 9º período, embora apresente um elevado percentual de alunos concebendo o 

conhecimento científico como provisório, mostra maioria desses últimos (21,5%) 

situando somente no terreno das evidências (descobertas) as causas das mudanças 

na ciência. 

- Vale destacar ainda que o 1º período tem o menor percentual de alunos com 

concepções do conhecimento científico como provisório e alto percentual de alunos 

concentrados nas categorias BVI e BVII, de respostas vagas e genéricas. 

A questão 9, cujos resultados encontram-se a seguir, alia-se à questão 2 

para caracterizar as concepções dos alunos sobre a temporalidade do conhecimento 

científico. A pergunta foi:  

“As teorias científicas são provadas? Explique sua resposta.” 

No gráfico 7 encontramos o posicionamento geral dos alunos sobre a 

questão. 
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Gráfico 7 - Posição dos alunos de Pedagogia quanto à prova científica das teorias 
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A partir do gráfico conseguimos facilmente contrapor um grupo de alunos (B) 

que se mostra favorável à prova científica (sinalizando para um caráter definitivo) e 

um outro grupo (A) que admite serem as teorias aceitas ou “provadas” de forma 

provisória. O grupo (B), com altos percentuais em todas as turmas, totaliza 74,1% 

nos 3 períodos, tendo no 1º período sua mais forte representação (85,3%). Nessa 

questão, o percentual de respostas em branco e do tipo “Outros” (categoria C) não 

foi muito grande (9,9% no total), significando mais respostas passíveis de análise. O 

grande número de alunos na categoria (B) indica, a princípio, resultados pouco 

consistentes com os da questão anterior.

Para a categoria (A), a resposta de β8 é representativa para explicar o que 

ocorre no interior desse grupo:

Não. Elas são experimentadas e enquanto forem funcionais são 
aceitas. A partir do momento que surgem novas necessidades de 
explicação podem mudar até os paradigmas epistemológicos. Do 
contrário, até hoje a gente ia “acreditar” que o coração é uma 
fornalha. 

 O discurso da aluna é marcado por boa consistência teórica acerca do tema. 

Elegemos essa fala por apontar alguns elementos que podem ter tido influência da 

discussão epistemológica presente na Disciplina cursada, que traz alguns poucos 

exemplos históricos, como o citado pela aluna, em uma das aulas. Alguns alunos do 

5º período ligam a prova à validação ou ao julgamento (verídico ou não) por, pelo 

menos, uma parcela da comunidade científica.

 A categoria (B) será ilustrada a seguir, quando apresentada a tabela 

construída como derivação do gráfico anterior. Devemos entender a tabela – como 

na questão 2 - como uma série de subcategorias das categorias do gráfico para 

explicar como os alunos argumentam sobre as provas científicas, o que pode ajudar 

a esclarecer a possível inconsistência com os resultados da questão 2. 
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Tabela 3 - Argumentação dos alunos de Pedagogia para concordância ou não com a prova 
científica das teorias

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 
São aceitas ou “provadas”, mas 
não de forma definitiva (A)

1 (2,9%) 9 (27,3%) 3 (21,4%) 13 (16%) 

São provadas para que adquiram 
o status de conhecimento
científico (BI) 

5 (14,7%) 4 (12,1%) 3 (21,4%) 12 (14,8%) 

São provadas para que adquiram 
o status de teoria científica (BII) 

4 (11,8%) 1 (3%) 1 (7,1%) 6 (7,4%) 

São provadas para que se 
tornem leis científicas ou “fatos 
comprovados” (BIII) 

4 (11,8%) 1 (3%) 0 (0%) 5 (6,2%) 

Nem todas são provadas (por 
motivos diversos) (BIV) 

5 (14,7%) 7 (21,3%) 2 (14,3%) 14 (17,3%) 

Respostas que afirmam que são 
provadas, mas não revelam 
motivos para tal (BV) 

11(32,3%) 7 (21,2%) 5 (35,8%) 23 (28,4%) 

Respostas em branco (C) 4 (11,8%) 4 (12,1%) 0 (0%) 8 (9,9%) 

Total 34 (100%) 33 (100%) 14 (100%) 81 (100%) 

 A tabela indica uma concentração de respostas na categoria (BV) - com 

28,4% do total geral – na qual os alunos afirmam que as teorias são provadas, mas 

não alegam motivos para tal. A falta de justificativas, por um lado, oferece menos 

elementos para análise, por outro, pode estar demonstrando que os alunos não 

sabem ou não se sentem seguros para argumentar sobre a questão. 

 Examinemos as categorias, uma a uma. 

A categoria (A) foi exemplificada anteriormente, com a fala de β8.

O grupo (BI) atribui à prova a responsabilidade por dar ao conhecimento o 

status de científico. A turma de 9º período tem o maior índice (21,4%) se 

comparadas as três turmas. Elegemos duas falas típicas que explicitam a prova 

como critério de demarcação:

Para ser ciência tem que ser comprovado. (α20) 

Se é científico, deverá ser comprovado. (γ3) 
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 A prova como critério de demarcação é característica de visões indutivistas, 

mostrando-se insatisfatórias de acordo com o referencial da epistemologia 

contemporânea, como apresentamos no capítulo 1. Este resultado é reforçado pelos 

resultados do Bloco 6, como veremos adiante.   

 A categoria (BII) reúne as respostas que expressam que as teorias devem ser 

provadas para que adquiram essa denominação. Representa apenas 7,4% do total 

geral. Nos grupos de 1º e 5º períodos, as respostas assemelham-se às da categoria 

anterior, funcionando como uma espécie de detalhamento (critério demarcacionista 

para as teorias); já no 9º período, a aluna deixa claro que a prova é responsável pela 

passagem da hipótese à teoria. Diz ela (γ2): 

Sim, pois toda teoria científica tem que ser provada metodicamente, 
objetivamente, senão seria apenas uma hipótese. 

 Em (BIII) agrupam-se os alunos que, equivocadamente, admitem uma 

hierarquização (teoria progride para lei), ao afirmarem que a prova eleva o status 

das teorias transformando-as em leis ou em “fatos comprovados” (expressão 

cunhada por alguns alunos). Idéia que Horner e Rubba (1978, 1979 apud 

LEDERMANN, 1992, p. 334) caracterizaram como “fábula das leis como teorias 

maduras”. Nas pesquisas atuais ainda se mostra como uma concepção bastante

presente entre alunos e professores (como evidenciam os resultados de THOMAZ et 

al., 1996; TEIXEIRA, EL-HANI e FREIRE JÚNIOR, 2001; TEIXEIRA, 2003; EL-HANI, 

TAVARES e ROCHA, 2004). Felizmente se faz presente em poucos alunos, 

incidindo mais no 1º período (11,8% contra 3% do 5º e 0% do último). Afirma A4:

Sim, mas podem ser contestadas por outros cientistas até se tornar 
uma lei. 

 A fala revela, além da hierarquização, o caráter de incontestabilidade das leis 

científicas (teorias podem ser contestadas, leis não).
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 Os alunos do grupo (BIV) parecem interpretar a pergunta de um modo um 

pouco diferente (todas as teorias científicas são provadas?). Quando afirmam que 

algumas teorias são provadas, outras não, deixam subentendido que são, de fato, 

passíveis de prova. Os argumentos para aquelas teorias que não são/foram 

provadas variam: ainda não se conseguiu provar e continuam à espera de prova 

(todos os períodos); ainda não foram concluídas (mais fortemente os do 1º período); 

são hipóteses que não podem ou não conseguiram ser provadas (5º período). 

Ilustrando o último argumento, afirma β25: 

Algumas teorias científicas são hipóteses que não podem ser 
comprovadas. 

Ao grupo (BV) já nos referimos anteriormente como aquele que concentra 

mais alunos, no total geral. Os sujeitos concordam com a prova das teorias, mas não 

apresentam argumentos explicativos para a comprovação. 

Há ainda o grupo (C), das respostas em branco, que reúne 9,9% do total 

geral.  

  

De modo sintético, a questão 9 indica: 

- A maior parte dos alunos dos três períodos, com destaque para a turma iniciante 

(85,3 pontos percentuais), mostra-se concordante com a prova científica, sugerindo 

um caráter de incontestabilidade à ciência.  

- Embora assim os alunos se posicionem, em geral, a turma de 5º período apresenta 

o maior índice (27,3%) de alunos que concordam com as “provas” provisórias, 

válidas para um determinado momento histórico. Esse percentual também é 

significativo no 9º período, mas muito reduzido no 1º período. 

- As categorias (BI), (BII) e (BIII), somadas, têm mais forte representação no 1º 

período, o que caracteriza a turma como a que tem mais alunos com uma 

concepção de ciência que considera a prova como critério de demarcação, 

aproximando-os de uma concepção empírico-indutivista. 

- O elevado percentual da categoria (BV) revelou uma vagueza nas respostas, 

particularmente no 1º e 9º períodos. 
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Se olharmos o bloco temático como um todo, veremos que na questão 2 os 

alunos, em sua maioria, posicionaram-se favoráveis ao caráter não definitivo do 

conhecimento científico; já na questão 9 o maior percentual afirmou concordar com a 

comprovação científica. Embora as subcategorias da tabela tenham evidenciado 

uma diversidade de maneiras de entender a prova científica pelos alunos, a maioria 

delas sugeriu o caráter de incontestabilidade à ciência. Tais achados revelam, para 

esse aspecto da NdC, uma concepção de ciência que mescla características que se 

aproximam das discussões atuais da epistemologia contemporânea, por um lado,  e 

características que mais se aproximam ao senso-comum, por outro.  

A aparente inconsistência encontrada nos resultados sugere que as 

discussões atuais vêm sendo incorporadas gradativamente pelos alunos. Se o 

caráter provisório e tentativo do conhecimento científico é consensual para os 

epistemólogos da Nova Filosofia da Ciência, como evidenciamos no capítulo 2 ao 

descrevermos suas epistemologias, ainda é um aspecto que necessita ser mais bem 

discutido nos processos formativos em função de ainda ser bastante arraigada entre 

os alunos a concepção de comprovação definitiva na ciência, que indica a 

imutabilidade do conhecimento científico. 

4.3.4 INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS SOBRE A CIÊNCIA

 Investigamos, nesta seção, como os alunos se posicionam sobre a influência 

de fatores sociais sobre a ciência. Admitindo que o processo de produção do 

conhecimento científico não se mostra neutro, sendo influenciado por fatores das 

mais diversas ordens, fizemos a seguinte pergunta aos alunos (questão 5): 

“Você acha que posições morais, religiosas, políticas etc influenciam o 

processo de investigação científica?” 

 Com as respostas, foi organizado o seguinte gráfico: 
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Gráfico 8 – Influência ou não de posições morais, religiosas, políticas no processo de 
investigação científica 

  

A categoria (A) reúne os alunos que apresentam uma visão satisfatória sobre 

este aspecto ao concordar que as investigações científicas sofrem influências 

externas. Sendo representada por 71,4% no último período, desta vez a turma 

concluinte apresenta os melhores resultados. Essa constatação nos leva a refletir o 

que pode contribuir para esse achado. Se pensarmos novamente na influência que o 

referencial das ciências humanas (e mais especificamente o da Educação) exerce 

nos alunos, podemos sugeri-la como uma possível explicação. No fim do Curso os 

alunos carregam mais fortemente a idéia de homem inserido em uma cultura de 

modo a sofrer suas influências e influenciá-la ao mesmo tempo. Essa é uma 

discussão presente na maioria dos temas da área e que encontra apoio em autores 

e abordagens teóricas diversas. Essa é somente uma hipótese levantada e que 

nossa pesquisa não tem pretensão nem condição de respondê-la. Nesta turma (9º 

período) também se encontra boa parte dos alunos que acreditam que as influências 

atravancam, fream o avanço da ciência, como revela o discurso de γ9: 

De certa forma sim, pois o avanço em muitos campos das ciências 
são impedidos pela pressão exercida por essas posições morais, 
religiosas, políticas etc. 
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Observando a fala de β8, também encontramos aspectos esclarecedores 

sobre esse posicionamento: 

Sim. Como eu já disse, todo olhar é direcionado. Não existe 
“neutralidade” científica. Veja, por exemplo, a rejeição de alguns 
médicos com relação ao aborto ou a estudos das células-tronco em 
embriões. 

 A aluna é explícita na não-neutralidade da ciência e do cientista. O caso das 

células-troco, mencionado pela aluna, é utilizado por todos os alunos que lançaram 

mão de exemplos para defender suas posições nas respostas. Sendo um debate 

atual e divulgado amplamente pela mídia, pode ser, de fato, um exemplo que 

contribui para mostrar como questões éticas e políticas exercem influência nas 

pesquisas científicas. 

 A categoria (B) foi criada em função de um grande número de alunos, com 

destaque para o 5º período, terem respondido que as influências existem, mas não 

deveriam existir no campo científico, o que faz com que a condenem. Seja em nome 

da preservação da objetividade da ciência, seja para assegurar o avanço da área 

científica, reunem-se as opiniões dos alunos desse grupo. Para representá-lo, 

elegemos β18: 

Talvez, mas acho que tais posições não devem influenciar. O 
cientista deve ser neutro, não pode assumir nenhuma postura política 
ou religiosa. 

  

A aluna em questão parece defender que as posições religiosas, políticas 

podem “contaminar” o trabalho do cientista, provavelmente por colocar em risco a 

objetividade da ciência. É uma visão ingênua, já que cogita a possibilidade de o 

cientista ser neutro diante de tais questões, embora admita a existência das 

influências.  

 O grupo (C) apresenta-se como aquele de visões mais ingênuas e acríticas 

sobre o assunto. Representado mais fortemente pelo 1º período (38,2% contra 9,1% 
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e 14,3% das outras turmas), revela a imparcialidade da ciência e do cientista frente a 

questões morais, políticas, religiosas. Afirma α7: 

Não, pois a ciência é uma arte que não se influencia por opiniões.  

 Resposta ingênua, que mitifica a imagem da ciência e do cientista como livre 

de influências externas em nome da neutralidade e objetividade. Recorrendo às 

epistemologias históricas, como as de Kuhn ou Feyerabend, fica explícito como a 

ciência influencia e é influenciada pelo momento histórico (com sua carga política, 

cultural e ideológica). Para Feyerabend, por exemplo, o cientista se utiliza de meios 

como a propaganda para convencer os outros de suas teorias e propostas, 

utilizando, portanto, além de um arsenal teórico, um arsenal ideológico determinante, 

situando o convencimento fora da esfera racional da ciência, envolvendo posições 

morais ou políticas. Em sentido semelhante, posiciona-se Thomas Kuhn ao 

conceber a validação das teorias a partir do consenso entre os membros da 

comunidade científica. Por mais que não adotemos posições relativistas extremas 

como referência para este aspecto da natureza da ciência, as posições dos 

epistemólogos acima são válidas para que se reflita sobre a questão e se perceba o 

peso que questões externas à ciência podem exercer dentro da esfera da própria 

ciência. 

A concepção de ciência dos alunos da categoria (C) e, em menor grau, da 

categoria (B) pode ser caracterizada como o que Gil Pérez e colaboradores (2001) 

chamaram de uma visão descontextualizada de ciência, que é reforçada por 

concepções individualistas e elitistas (as quais sugerem que os cientistas são seres 

geniais, à margem da vida cotidiana, responsáveis pela elaboração do conhecimento 

científico em “torres de marfim”, livres de influências externas). 

A categoria anterior (B) apresenta um avanço em relação à categoria (C) 

porque os sujeitos, mesmo achando que as influências não deveriam povoar o 

espaço da ciência, as reconhecem como presentes. Reunidas na categoria (D) estão 

as repostas em branco e as vagas/imprecisas para análise. Perfazem 6,2% das 

respostas de todos os períodos. 
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Constatamos, portanto, que a maioria dos alunos das três turmas (em 

especial os do 9º período) apresentam concepções adequadas (expressas na 

categoria A) sobre o aspecto investigado, o que acontece também nos estudos de 

Teixeira, El-Hani e Freire Júnior (2001); Teixeira (2003) e El-Hani, Tavares e Rocha 

(2004). 

4.3.5 OS MÉTODOS CIENTÍFICOS

Discutimos aqui como os estudantes investigados se posicionam sobre os 

métodos científicos. Para tanto, utilizamos as questões 4 e 8 do questionário. 

Entendemos que a metodologia científica é diversificada, não sendo possível falar 

em um “método científico universal”, levando em conta a complexidade da ciência, 

bem como as diferenças entre as áreas científicas. Faz-se importante a investigação 

desse aspecto da NdC, especialmente pelo fato da concepção  de método científico 

“rígido e infalível” (GIL PÉREZ, 2001) ser ainda amplamente arraigada como 

concepção de professores e alunos, a despeito de constituir uma visão superada em 

termos teóricos e históricos (pelo debate epistemológico contemporâneo, como 

apresentamos no capítulo 1).  

Iniciamos com a pergunta 4 do questionário:  

“Você acha que os cientistas, em seu trabalho, seguem um método 

definido?”. 

A escolha da expressão método definido e não método científico universal

ou método padrão para compor a pergunta deveu-se à tentativa de livrar uma 

possível indução a respostas negativas geradas por tais expressões que carregam 

uma conotação mais forte que a primeira (“método definido”).  

A categorização geral de análise da questão está exposta no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 9 – Existência ou não de um método definido para o trabalho dos cientistas, 
segundo os estudantes de Pedagogia 

De acordo com o gráfico, um maior percentual de alunos de todos os 

períodos defende que os cientistas não seguem um método definido, reunindo-se na 

categoria (B). Tais percentuais apontam, a princípio, a maioria dos alunos 

condizentes com uma visão contemporânea do método científico, ao discordarem 

que este seja um padrão pré-estabelecido. Embora haja alto percentual com essa 

visão, há grande número de alunos, sobretudo no 9º período (35,7%), que concorda 

que os cientistas sigam um método definido. Uma análise mais refinada é capaz de 

mostrar o posicionamento mais específico dos alunos, de ambos os grupos: 
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Tabela 4 - Concordância ou não dos alunos com o uso de um método definido pelos 
cientistas 

Categorias 1º 
Período 

5º 
Período 

9º 
Período 

Total 

Sim, "o" método científico universal (AI) 0 (0%) 1 (3%) 2 
(14,3%) 

3 (3,7%) 

Sim, há um método definido (AII) 4 
(11,8%) 

4 
(12,1%) 

3 
(21,4%) 

11 
(13,6%) 

Não, não existe um método científico 
universal (BI)

0 (0%) 5 
(15,2%) 

1 (7,1%) 6 (7,4%) 

Não, não existe método definido (BII) 24 
(70,6%) 

19 
(57,6%) 

8 
(57,2%) 

51 
(63%) 

Respostas em branco, imprecisas para 
análise, não respondem o que foi 
perguntado ou que afirmam não saber (C)  

6 
(17,6%) 

4 
(12,1%) 

0 (0%) 10 
(12,3%) 

Total 34 
(100%) 

33 
(100%) 

14 
(100%) 

81 
(100%) 

De acordo com a tabela, fica evidente a concentração dos alunos dos três 

períodos na categoria (BII). Apresentemos as categorias, uma a uma. 

Na categoria (AI) os alunos colocam-se claramente em defesa de um 

método científico (universal). Como exemplo desse posicionamento, transcrevemos 

o discurso de γ8: 

Sim, o método científico, para conseguirem uma melhor organização 
das etapas do trabalho e resultados mais concretos (mais próximos 
da verdade, exatidão). - [grifo nosso]. 

A fala de γ8 clarifica o que ela compreende por método definido. Para ela, 

este é “o método científico”, responsável por garantir a objetividade e o sucesso da 

investigação na procura da “verdade”. Tal concepção aproxima-se do modo 

tradicional de conceber o método científico, que, como afirma Videira (2007, p. 23), 

“considera-o capaz de realizar corretamente duas funções: a) conduzir com 

segurança os cientistas às descobertas que almejam; e b) argumentar que aquelas 

descobertas são, de fato, verdadeiras e bem fundamentadas”. Os percentuais desse 

grupo não foram altos, contabilizando 3,7% do total de alunos de todos os períodos. 



116 

O 9º período foi a turma que apresentou mais alto índice (14,3%). Não foram 

encontrados representantes do 1º período nessa categoria.  

Em (AII), os alunos mostram-se favoráveis a um método definido, mas não 

deixam explícito que este seja o método científico universal. Afirma γ1: 

Acho que seguem um método sistemático ao investigar os 
fenômenos. 

O índice percentual de (AII) mostrou-se superior a (AI), expressando no total 

geral 13,6%. 

Na categoria (BI) os alunos preocupam-se em explicitar em sua fala rejeição a 

um método universal, pré-estabelecido. É o caso de γ14: 

Acredito que os cientistas, de acordo com um consenso de todos, 
chegam a um acordo de como observar um fenômeno, visto a 
amplitude e quantidade de métodos existentes. Não existe UM 
método científico universal e aplicável em todas as situações. 

Este grupo não nega a existência de uma metodologia de trabalho do 

cientista, mas não concorda que esta seja universal e estabelecida a priori. Explicitar 

tal rejeição é a característica que define este grupo e que está entre o conjunto de 

características de uma visão mais atual de ciência. Essa forma de conceber o 

método científico foi defendida por uma série de filósofos da ciência ao longo do 

último século, embora haja, certamente, nuances entre suas visões. Na crítica a um 

método único e universal podemos citar, particularmente, Paul Feyerabend, que, 

como afirmamos no capítulo 1, se coloca: 

[...] contra a instituição de um conjunto único, fixo, restrito de regras 
que se pretenda universalmente válido para toda e qualquer 
situação, ou seja, contra algo que se pretenda erigir como ‘o’ método, 
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como ‘a’ característica distintiva, demarcadora do que seja ‘ciência’ 
(REGNER, 1996, p. 231). 

Os percentuais desse grupo são pequenos, a exemplo de (AI), perfazendo 

7,4% no total geral. Encontra-se no 5º período sua mais forte representação: 15,2%. 

Nesse grupo, novamente, não encontramos representantes do 1º período, o que 

sugere a falta de elementos teóricos para discutir o tema por esses alunos, de forma 

que as respostas têm, na maioria dos casos, um caráter mais geral ou impreciso 

para análise.  

A categoria (BII) concentra a maior parte dos alunos das três turmas, 

encontrando 63% do total geral de alunos investigados. Reúne aqueles que não se 

preocupam em expressar explicitamente rejeição a um método científico universal 

(embora deixem isso pressuposto), somente rejeitam “um método definido”, mas que 

concebem, de forma semelhante ao grupo anterior, ser o método determinado pelo 

cientista, seja pela natureza da investigação, seja por outro motivo. Representamos 

este grupo através de β29: 

Cada qual pode utilizar-se de quaisquer métodos, contanto que 
estabeleça um deles na tentativa de tornar sua teoria aceitável. 

Elegemos β29 para representar o grupo porque ele é muito explícito na 

defesa de um pluralismo metodológico. Esse pluralismo também aparece no 

subgrupo anterior, mas não chega a ser o ponto que mais caracteriza o discurso dos 

alunos, como é o caso do grupo apresentado agora. O pluralismo metodológico 

aparece tendo como pressuposto que não há um método único a ser seguido, mas 

que se descortinam possibilidades metodológicas diversas no desenvolvimento das 

ciências. Em termos metodológicos, de acordo com Regner (1996), podemos 

considerar o pluralismo metodológico como um dos aspectos do “anarquismo 

epistemológico” defendido por Feyerabend em Contra o Método.

A partir das falas dos alunos das categorias (BI) e (BII), sistematizamos uma 

série de argumentos para justificar porque não se pode falar em um método definido, 
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de acordo com os alunos. Assim eles se colocam explicando em função de quê 

variam os métodos científicos: 

• Variam de acordo com o objeto de estudo ou natureza da pesquisa; 

• Variam de cientista para cientista; 

• Variam com o momento histórico; 

• Variam ao longo da pesquisa; 

• Variam para que a ciência avance (novos métodos para novas respostas). 

Os motivos apontados indicam um afastamento de uma concepção 

empírico-indutivista dos processos de construção do conhecimento científico, 

sugerindo, inclusive, algumas respostas, uma posição próxima a uma visão 

“relativista extrema”, como mostram α19 e α26, do 1º período: 

Não. Alguns elaboram novos métodos justamente para desvendar 
novas respostas... 

Não. Eles buscam o “novo” sem regras, pois assim o mesmo não 
fluiria.  

A categoria pode estar indicando também uma visão ingênua, se 

considerarmos, por exemplo, a segunda explicação acima (os métodos variam de 

cientista para cientista), que sugere não haver nada para reger/orientar o trabalho 

diário do cientista. 

O grupo (C) apresenta no 1º período o percentual mais alto das 3 turmas, 

representando alunos que afirmam não saber responder: 2 alunos revelam não 

conhecer os métodos usados na ciência, como ilustra α34: 

Não conheço os métodos de trabalho dos cientistas. 

Podemos nos perguntar: será que esse resultado geral indica que os 

questionados têm uma visão atualizada da questão? 
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Nos três períodos, de forma geral, os discursos revelam falta de 

amadurecimento teórico sobre os métodos utilizados nas ciências naturais. Suas 

respostas parecem carregar muito fortemente a noção de metodologia científica 

própria das ciências humanas, o que pode explicar que não concordem, em sua 

maioria, com a utilização de um método único e universal. Thomaz e colaboradores 

(1996) indicam que alguns professores em formação (para as séries iniciais do 

ensino fundamental) investigados não possuem idéias concretas sobre os métodos 

científicos (um confronto entre as questões 4 e 8 pode incidir de forma mais direta 

nessas hipóteses, adiante). Essa é uma questão que merece atenção por parte dos 

processos formativos. Na Disciplina observada, por exemplo, a discussão surgiu a 

partir de um dos textos (A ciência na escola) e se configurou de modo sutil. Houve 

algumas intervenções do professor falando de método indutivo ou dedutivo, mas ele 

não explicava o que seria cada um deles nem discutia, de forma um pouco mais 

profunda, a questão. 

Os resultados dessa questão indicam que: 

- A forma com que a maioria dos alunos investigados enxerga os métodos científicos 

parece compatível com uma concepção de método mais atual.  

- O 9º período apresenta resultados menos satisfatórios nesse quesito que as 

turmas de 1º e 5º período, já que essa foi a turma, das três, que apresentou o índice 

mais elevado na categoria (A). 

Passemos à questão 8 que, complementando a 4, investiga a concordância 

dos alunos com o método empírico-indutivista. Partimos de uma afirmação que 

enuncia o método empírico-indutivista, apontando a produção do conhecimento 

científico numa seqüência linear e rígida e indagamos se os alunos concordavam ou 

não. O enunciado dizia: 

“ ‘Observação de fatos, elaboração de hipóteses, comprovação 

experimental das hipóteses, conclusões, generalização’: você concorda que a 

ciência produz conhecimento seguindo necessariamente essa seqüência?”

Os resultados estão apontados no gráfico: 
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Gráfico 10 – Concordância ou não dos alunos de Pedagogia com o método empírico-
indutivista

A partir do gráfico, percebemos de imediato um alto percentual de alunos 

nas três turmas que concebem uma seqüência rígida no processo de produção do 

conhecimento científico, iniciando pela observação. Caso mais grave é apresentado 

novamente no 9º período. 

Como a questão não pediu aos alunos que explicassem por que 

concordavam ou discordavam da seqüência apresentada, um número pequeno de 

sujeitos justificou sua posição. Em função disso, não foi possível criar subcategorias 

para a pergunta. Mesmo assim, usando as respostas daqueles que justificaram seu 

posicionamento, fizemos algumas constatações, descritas abaixo. 

No grupo que se posiciona a favor do método empírico-indutivista (categoria 

A), duas justificativas chamam mais atenção: a primeira relaciona tais etapas a um 

padrão a ser seguido para o sucesso da investigação e pode ser expressa pela fala 

de β20: 

Sim, pois dessa maneira tem-se um padrão a ser seguido pelos 
cientistas, uma série de etapas que devem ser acompanhadas para o 
bom desenvolvimento da pesquisa. 
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A segunda justificativa, bastante ligada à primeira, diz respeito ao processo 

de legitimação do conhecimento científico. Afirma β23: 

Concordo. Não se pode validar algo sem passar por tais etapas. 

O primeiro discurso evidencia uma visão do método fixo e algorítmico como 

infalível. Essa é uma concepção muito presente em professores de ciências que 

chegam a conceber o próprio método como aquele que garante o sucesso na 

ciência, o que sinaliza que esse seja um critério demarcador entre ciência e não-

ciência (CACHAPUZ et al., 2005). Já o discurso de β23 aponta a seqüência fixa 

como responsável pela validação do conhecimento. 

Quando observamos de forma cuidadosa o grupo da categoria (B), 

encontramos dois tipos de respostas. Aquelas em que os alunos afirmam que a 

ciência não segue “necessariamente” essa seqüência; uma outra em que os alunos 

são enfáticos em dizer que a ciência não produz conhecimento seguindo uma 

seqüência rígida. Diz β8: 

Discordo. A ciência não é linear, então não segue uma ordem 
invariável. 

O discurso sugere a rejeição a uma seqüência de etapas, mas não se 

aprofunda no argumento. Já os alunos que defendem que a seqüência não precisa, 

mas pode ser essa, dizem um pouco mais a respeito do tema, afirmando que é 

válida também a ordem inversa, o não cumprimento de todas as etapas ou a ordem 

aleatória de etapas. Nesse caso, aparecem em alguns discursos as hipóteses como 

desencadeadoras do processo de investigação.  

Podemos levantar algumas considerações, por fim, sobre os resultados do 

bloco: 

- O 5º período, embora tenha um alto percentual de alunos que defende o método 

empírico-indutivista (39,4%), apresenta a maioria de seus alunos rejeitando tal 
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método (51,5%), mostrando assim, em parte, coerência com os resultados das duas 

questões.  

- Já os grupos de 1º e 9º períodos, que, em sua maioria, rejeitavam um método 

científico universal (na questão 4), concordam com o método empírico-indutivista (na 

questão 3). 

- Portanto, nos 3 períodos, mas especialmente no 1º e 9º, os alunos se mostram 

pouco consistentes em suas respostas, o que nos incita a afirmar que, ao 

discordarem de que haja um método científico universal, desconheçam ou 

conheçam pouco os procedimentos científicos. Isso porque, basta que lhes seja 

apresentado o método empírico-indutivista para que lhes pareça bom para definir a 

forma de produção do conhecimento científico. É necessário, do nosso ponto de 

vista, que a formação dê atenção a este aspecto, que se caracteriza - no mínimo - 

como delicado. Não notamos, na Disciplina observada, discussões que trouxessem 

especificidades sobre os métodos científicos. O que é levantado pelo professor, no 

Curso, é que não podemos mais falar em um método único, nO Método Científico. 

Mas a discussão não passa desse ponto, ficando os alunos restritos a imaginar que 

os cientistas não levam (ou não devem levar) a cabo uma seqüência rígida de 

regras. Não consideramos que os alunos devam vivenciar procedimentos científicos 

ou terem um alto nível de discussões dessa natureza, mas o assunto deve avançar 

um pouco mais, de modo a fazer com que enxerguem, mesmo que “de fora” (já que 

não são dessa área) um pouco mais dos fazeres científicos, o que pode ser feito 

com a utilização de episódios históricos, por exemplo.  

- É válido ainda considerar que, nas questões 4 e 8, não encontramos nas 

argumentações (com exceção de uma aluna), menção a vocábulos mais específicos, 

como “método indutivo” ou “método dedutivo”. 

A discussão do próximo bloco está estreitamente ligada à discussão travada 

aqui, já que suas questões são reveladoras dos papéis atribuídos pelos alunos às 

teorias, observações e experimentos. 
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4.3.6 RELAÇÕES ENTRE TEORIAS, OBSERVAÇÕES E EXPERIMENTOS

 Neste bloco discutimos a posição dos alunos diante das relações entre 

teorias, observações e experimentos. Procuramos compreender que papéis 

atribuem à observação e ao experimento na pesquisa científica, enfatizando suas 

relações com as teorias.  Apoiados pelo referencial que privilegiamos neste estudo 

(Nova Filosofia da Ciência), sem, contudo, posicionarmos-nos ao lado de um ou 

outro autor, trazemos como pressuposto teórico o que os epistemólogos 

consensuam sobre este aspecto, qual seja, a dependência que a observação tem 

das teorias e a negação do papel do experimento para verificação/comprovação 

definitiva das teorias, hipóteses ou fatos.  

 Utilizamos as questões 3, 6 e 10 do questionário. 

 A questão 3 dizia: 

“É correto afirmar que toda investigação científica começa pela 

observação sistemática do fenômeno a ser estudado? Justifique sua 

resposta.” 

As respostas foram agrupadas nas categorias que compõem o gráfico que 

segue: 
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Gráfico 11 – Ponto de partida da investigação científica, segundo os alunos de Pedagogia
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Fica evidente o alto índice de alunos dos três períodos que atribui à 

observação o início da pesquisa científica (70,4%).  

 Abaixo, estão as falas de 2 alunos, representativos dos extremos das 

categorias (A) e (B), respectivamente, que caracterizam olhares distintos (e opostos) 

sobre o início da pesquisa científica: 

Sim. Acredito que é a observação (não precisamente “sistemática”) 
que gera os questionamentos. A busca de respostas para esses 
questionamentos produzem CIÊNCIA.- [grifo da aluna investigada] – 
β21 

Não. Acredito que o que impulsiona uma investigação científica é a 
motivação do investigador para resolver certa questão-problema. A 
partir daí ele procurará o melhor método para iniciá-la, podendo ser 
uma observação sistemática ou não. –  β5 

Os discursos revelam visões muito distintas sobre o tópico em questão. 

Enquanto no primeiro caso a observação aparece como elemento primeiro da 

pesquisa e, portanto, destituída de teoria, hipótese ou problema que lhe anteceda, 

no segundo caso, são justamente os problemas os propulsores da pesquisa e a 

observação é um procedimento a ser utilizado a posteriori. 

Com isso, a segunda aluna (categoria B), além de sugerir que a ciência é 

direcionada a resolver questões-problema, como sugere Bachelard, não atribui à 

observação a neutralidade tão criticada pela epistemologia contemporânea.  

Ao contrário, a primeira aluna (categoria A) parece assumir uma posição 

indutivista ingênua em relação à observação. 

Existem duas suposições importantes envolvidas na posição 
indutivista ingênua em relação à observação. Uma é que a ciência 
começa com a observação. A outra é que a observação produz uma 
base segura da qual o conhecimento pode ser derivado 
(CHALMERS, 1993, p. 46). 
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A observação neutra, isenta de valores, teorias e hipóteses, constitui-se como 

um pressuposto do indutivismo, como apresentamos no capítulo 1. As críticas a ele 

são inúmeras e incidem, em grande medida, em sua noção do papel da observação. 

Entre as categorias “extremas” apresentadas acima, encontramos algumas 

outras visões sobre o papel da observação na pesquisa. Em virtude de uma 

dispersão nas respostas, não foram criadas subcategorias para esta questão, mas 

listamos uma série de explicações recorrentes que se destacaram (que 

correspondem às variações das categorias A e B):  

Variações da Categoria (A): 

• Observação gera questionamentos, curiosidades; 

• Observação é a base para estudos mais aprofundados; 

• A observação é a fase de conhecer, definir, precisar o objeto de estudo; 

• Observação como base para os experimentos; 

• Observação gera idéias, conceitos; 

• Observação gera hipóteses; 

• Observação como contemplação; 

• Observação direcionada. 

Variações da Categoria (B): 

• Não necessariamente pela observação. Pode começar com uma descoberta 

acidental (observações acidentais); 

• Não necessariamente pela observação. Depende do objeto de estudo; 

• Não necessariamente pela observação. Há outros métodos pelos quais se pode 

começar; 

• Não necessariamente pela observação. Pode começar pela hipótese; 

• Começa pela história do fenômeno; 

• Começa pela observação de algo já estudado; 

• Começa a partir do problema 

Vemos que há uma grande variedade de argumentos entre aqueles que 

consideramos extremados (citados nas falas de β21 e β5). Embora estejam entre 

extremos, os argumentos não estão dispostos numa posição hierarquizada, numa 

linha contínua.  
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Na categoria (A), há aqueles que, mesmo afirmando que a observação é o 

início, admitem que este procedimento se volta para algo determinado e pré-

estabelecido, e não se inicia ao acaso. Parecem, de uma forma incipiente, sugerir 

que a observação nasce de um problema, não surgindo do acaso, embora não 

consigam perceber tais elementos como pontos de partida da investigação científica. 

Há também outros que afirmam que da observação “nascem” as hipóteses ou as 

idéias e conceitos. E, ainda, alguns com uma visão mais ingênua da observação, 

descrevendo-a como contemplação. 

Devemos registrar que há uma concentração de alunos das 3 turmas 

conferindo à observação a base para estudos mais aprofundados ou a fase de 

definição/aprimoramento do objeto de estudo, sugerindo-a também como desprovida 

de questões que lhe deram origem, como sendo a fase de definir o que se vai 

estudar. 

Na categoria (B), há os que citam a possibilidade da observação 

assistemática ou acidental; os que a colocam na dependência do tipo de objeto de 

estudo ou os que dizem simplesmente que há outros métodos pelos quais se pode 

iniciar. No caso dos dois últimos argumentos, percebemos, como destacamos no 

Bloco 4 (Métodos), que os alunos parecem sofrer grande influência do referencial 

metodológico próprio da área das ciências humanas. Além desses, os alunos que 

acreditam que as hipóteses podem também assumir o posto inicial das pesquisas 

científicas (destaque para “podem também”). Há ainda um grupo que dispensa o 

“não necessariamente”, retirando, seguramente, a observação do posto inicial da 

pesquisa: inicia-se pela história do fenômeno ou pela observação de algo já 

estudado, indicando que a observação é feita de a priores, não surgindo ao acaso.  

Embora haja tantos tipos de respostas, nenhum aluno diz explicitamente que 

as investigações científicas não se iniciam pelas observações porque não há 

observação pura, isenta de teorias. Tal constatação merece atenção por parte dos 

processos formativos em virtude de ser esse um ponto central para uma 

compreensão mais crítica sobre a natureza da ciência, estando no cerne das 

discussões filosóficas acerca do tema e sendo um importante orientador para o 

professor que ensina ciências e pode estar propenso a “reproduzir” com seus alunos 

uma prática de observação ingênua, contribuindo para que formem imagens 

distorcidas/ingênuas sobre o fazer científico. Durante nossas observações da 
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Disciplina, constatamos que a dependência que a observação tem da teoria foi um 

aspecto comentado de forma bastante sutil pelo professor, uma única vez. 

 Concluímos, com a questão 3, que: 

- As três turmas apresentam altos índices de alunos com concepções empírico-

indutivistas ao atribuir à observação o ponto de partida das pesquisas científicas. 

- A turma de 1º período apresenta maior número de alunos com a concepção 

empírico-indutivista (85,3%), enquanto o 5º período, embora agrupe grande número 

de alunos com essa concepção (54,5%), é, das três turmas, a de percentual mais 

reduzido. 

Para compreender que papéis os alunos atribuem aos experimentos, 

utilizamos a questão 6: 

“Há investigações científicas que dispensam a realização de 

experimentos? Explique sua resposta”.  

A questão pretendia, além de verificar se consideram os experimentos 

imprescindíveis, fazer com que os alunos, ao explicarem sua resposta, explicitassem 

que papel atribuem ao experimento na pesquisa científica. Concordando com a 

epistemologia contemporânea, nos afastamos de uma posição empirista frente à 

experimentação, sem, contudo, negar seu papel de destaque na prática científica. 

Quanto à imprescindibilidade do experimento na pesquisa, segundo os 

alunos, construímos o gráfico abaixo: 

64,7%

20,6%
14,7%

48,5%

33,3%

18,2%

57,2%

35,7%

7,1%

56,8%

28,4%

14,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1º Período 5º Período 9º Período Total

Os experimentos são indispensáveis (A)

Os experimentos podem ser dispensáveis (B)

Respostas em branco / Afirmam não saber (C)

Gráfico 12 – Imprescindibilidade do experimento na investigação científica, segundo os 
alunos de Pedagogia
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A maioria dos alunos dos três períodos considera os experimentos 

imprescindíveis. Para refinar as categorias (A) e (B), construímos a tabela 5: 

Tabela 5 - Motivos pelos quais os experimentos são dispensáveis ou indispensáveis, 
segundo os alunos de Pedagogia 

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 
Não. São necessários para 
comprovação de fatos, hipóteses 
e teorias (AI)

9 (26,5%) 10 (30,3%) 4 (28,6%) 23 (28,4%) 

Não. São necessários para 
chegar a algum tipo de 
conclusão (AII)

0 (0%) 0 (0%) 3 (21,5%) 3 (3,7%) 

Não. São necessários porque 
funcionam como critério de 
demarcação (AIII)

6 (17,6%) 1 (3%) 0 (0%) 7 (8,6%) 

Não, são necessários. 
Justificativas vagas / Outras/ Não 
oferecem justificativas (AIV)

7 (20,6%) 5 (15,2%) 1 (7,1%) 13 (16,1%) 

Sim. Pode ser suficiente a 
observação, em alguns casos 
(BI)

3 (8,8%) 3 (9,1%) 4 (28,6%) 10 (12,3%) 

Sim. A experimentação é uma 
etapa importante, mas não 
indispensável (BII)

0 (0%) 3 (9,1%) 0 (0%) 3 (3,7%) 

Sim. O objeto de estudo nem 
sempre é experimentável 
(depende do objeto) (BIII)

0 (0%) 1 (3%) 1 (7,1%) 2 (2,5%) 

Sim. Justificativas vagas / 
Outras/ Não oferecem 
justificativas (BIV)

4 (11,8%) 4 (12,1%) 0 (0%) 8 (9,9%) 

Respostas em branco / Afirmam 
não saber (C)

5 (14,7%) 6 (18,2%) 1 (7,1%) 12 (14,8%) 

Total 34 (100%) 33 (100%) 14 (100%) 81 (100%) 

A tabela concentra os alunos dos três períodos na categoria (AI), indicando 

que os alunos consideram o experimento imprescindível e lhe atribuem o papel de 

comprovação de fatos, hipóteses e teorias. É o que evidencia o discurso de γ9: 

Não, pois se não houver a realização de experimentos, uma parte do 
método não será realizada e não haverá comprovação dos fatos. 
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Os alunos dessa categoria compartilham uma concepção empírico-

indutivista de ciência, tão fortemente combatida pela epistemologia contemporânea. 

Popper (1972), expondo seu ponto de vista sobre a indução, explica que os 

indutivistas acreditavam ser possível, de forma lógica, justificar a obtenção das leis e 

das teorias científicas a partir dos fatos, através de observações ou experimentos. 

Esses últimos teriam o papel de confirmar as teorias.  

Esse é um resultado encontrado em boa parte dos estudos sobre o tema. 

Em Teixeira, El-Hani e Freire Júnior (2001), pouco mais de 75% dos alunos de uma 

turma de graduação em Física, quando questionada sobre o que é um experimento, 

respondeu, em pré-teste, que era o procedimento para obter a prova ou validação 

das teorias ou hipóteses. Esta pesquisa mostrou que, mesmo no pós-teste, após 

uma abordagem explícita sobre a natureza da ciência, ainda se manteve com a 

opinião pouco mais de 30% dos alunos. Neste mesmo estudo, os alunos, quando 

questionados sobre a imprescindibilidade dos experimentos para o desenvolvimento 

do conhecimento científico, em pré-teste, 75,5% justificou sua necessidade 

atribuindo-lhe o papel de comprovação. O mais impressionante foi que, mesmo no 

pós-teste, após abordagem explícita, o percentual de alunos com essa opinião só se 

reduziu em 1 ponto percentual, mostrando o quanto essa é uma concepção 

fortemente arraigada entre os estudantes. 

 A categoria (AII) agrupa as respostas que atribuem ao experimento o papel de 

“chegar a algum tipo de conclusão”, sendo expressiva apenas no 9º período. Já a 

(AIII), representada em maior número pelo 1º período, une os alunos que colocam o 

experimento como critério de demarcação entre o científico e o não-científico. O 

grupo (AIV), de respostas vagas, outros tipos de respostas que não oferecem 

relevância para análise ou que não oferecem justificativas, reúne 16,1% do total. 

São exemplos de AII e AIII, respectivamente: 

Não. Porque é experimentando que se chega a uma resposta. – γ11 

Não. Pois a realização de experiências é que faz com que uma 
investigação seja científica. – α30 
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 Em BI encontramos a quarta maior concentração de respostas da tabela, com 

12,3% do total. Neste grupo, os alunos defendem a posição de que pode ser 

suficiente a observação, como revela γ2: 

Acho que sim, não tenho certeza... Acho que só a observação, em 
algumas pesquisas, já resolvem o problema que se está 
investigando. 

 A aluna revela certa insegurança na resposta, mas indica a validade de 

estudos puramente observacionais. É válido chamar novamente a atenção para a 

relação intrínseca da observação e das teorias (ponto não mencionado pela aluna).

 No grupo BII, representado somente pelo 5º período, os alunos reconhecem a 

experimentação como uma etapa importante, mas admitem que pode ser 

dispensável. Nas palavras de β18: 

Sim, sabemos que a experimentação é uma etapa importante e que 
serve de grande ajuda na investigação científica, mas nem sempre 
se faz necessário o uso dela. 

  Percebemos que a aluna, a exemplo das outras do grupo, não deixa muito 

claro por que pode ser dispensável a experimentação, embora a reconheça de forma 

tal.  

 Os alunos de BIII (com ínfima representatividade percentual), atribuem ao tipo 

de pesquisa e ao objeto de estudo os procedimentos a serem utilizados, como 

demonstra γ14: 

Acredito que existem investigações que se efetivam sem um 
experimento, visto que alguns saberes não podem ser mensurados 
por um experimento [...] 
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 O grupo BIV reúne as respostas vagas, outros tipos irrelevantes para análise 

e sem justificativas, reunindo 9,9% do total de alunos. 

Podemos destacar, a partir da questão 6, que: 

- As três turmas apresentam altos índices de alunos com concepções empírico-

indutivistas ao atribuir ao experimento o papel de comprovação de fatos, hipóteses e 

teorias. 

- Mesmo entre aqueles que relativizam o papel dos experimentos, há um número 

elevado que o faz atribuindo um peso maior à observação (categoria BI). Se 

juntarmos BII e BIII, que caracterizam visões mais adequadas, chegamos apenas a 

6,2%. 

Visto como relacionam teoria e experimento, investigamos como os alunos se 

posicionam sobre o “poder” de refutação das teorias pelos experimentos. Para tal, 

utilizamos a pergunta 10 do questionário: 

“Imagine que cientistas realizem um experimento cujos resultados 

estejam em desacordo com a Teoria da Relatividade de Einstein. Você acha 

que os cientistas, nesse caso, devem descartar a Teoria da Relatividade? Por 

quê?” 

Os resultados podem ser conferidos no gráfico 13: 
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Gráfico 13 – Descarte da Teoria da Relatividade diante de desacordo com experimento, 
segundo os alunos de Pedagogia
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Os altos percentuais expostos nos gráficos, para os três períodos, na 

categoria (B), deixam claro que os alunos, em sua maioria, não concordam que o 

experimento tenha o “poder” de refutar teorias. No caso do exemplo oferecido a eles 

isso acontece, principalmente, por se tratar de uma teoria de bastante prestígio e 

funcionalidade no meio científico, além de alto grau de credibilidade popular. Se 

compararmos os períodos entre si, embora não haja diferenças percentuais 

significativas, o 5º período, seguido pelo 9º, reúne os alunos que demonstram maior 

“apego” à teoria. São exemplos: 

Não, podem variar a outra teoria, mas não a existente e comprovada. 
(β6) 

Não, porque se até hoje determinados fenômenos são explicados por 
ela é porque esta teoria conduziu a uma melhor reflexão e alguém 
poderá otimizá-la. (γ7) 

Não. Deve-se somar esta descoberta à Teoria da Relatividade de 
Einstein. (α8) 

Por outro lado, o 9º período agrupa a maior quantidade de alunos (14,3% 

deles) que consideram que a Teoria da Relatividade deveria ser rejeitada diante de 

desacordo com resultados experimentais contrários, levando a crer que o 

experimento (mais especificamente um só) é capaz e suficiente para derrubar uma 

teoria aceita pela comunidade científica. 

Os alunos parecem estar impregnados do referencial das ciências humanas, 

em que vários paradigmas (abordagens teóricas) convivem, sem que para que um 

exista, seja necessário que outro desapareça. Isso fica evidente: pelo baixo índice 

de alunos que concordam com o descarte da Teoria da Relatividade atrelado aos 

argumentos recorrentes de que nunca devemos “jogar uma teoria fora”. Duas teorias 

podem conviver mesmo com desacordos. Apesar de atribuírem papel central ao 

experimento para verificação (comprovação) das teorias, não lhe atribuem o “poder” 

de refutação de teorias. 
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 Essa questão vai além das relações entre a teoria e os experimentos, 

evidenciando a visão dos alunos sobre o embate entre teorias e a forma como 

enxergam o desenvolvimento da ciência ao longo da História (processo cumulativo 

ou com rupturas).  

 Assim, a questão 10 nos permite dizer que: 

- Os alunos investigados, de modo geral, não atribuem ao experimento o “poder” de 

refutar teorias. 

Discutidas as questões 3, 6 e 10, podemos sintetizar algumas considerações 

sobre o aspecto da natureza da ciência investigado dizendo que: 

- A maioria dos alunos dos três períodos concebe a observação como o início da 

investigação científica, possivelmente destituída de a priores teóricos; 

- A maioria dos alunos dos três períodos concebe o experimento como responsável 

por comprovar fatos, hipóteses e teorias, o que pode sugerir ao conhecimento 

científico um caráter definitivo e irrefutável. 

- Embora atribuam esse caráter ao experimento, não o concebem como critério de 

refutação de uma teoria “provada”. 

- Tais papéis, atribuídos pela maioria dos alunos à observação e ao experimento, 

aproxima-os de uma concepção empírico-indutivista de ciência. 

4.3.7 DIFERENÇAS ENTRE CIÊNCIA E NÃO-CIÊNCIA

 O aspecto da NdC aqui investigado são os critérios demarcacionistas entre 

ciência e não-ciência. Tal diferenciação se apresenta como uma tarefa bastante 

complexa, e ainda, entre as discussões epistemológicas atuais, encontramos modos 

bem distintos de pensar a questão. Como fizemos em todos os blocos, sem a 

pretensão de aprofundar o debate em torno do tema, procuramos nos afastar de 

posições que consideramos inadequadas, ligadas a posturas empírico-indutivistas. 

Como referimos no capítulo 1, tais posições inadequadas remetem, essencialmente, 

a diferenciar a ciência de outras formas de conhecimento com base na comprovação 

definitiva (prova absoluta) e/ou na utilização de um método único e rígido. A não-

diferenciação entre a ciência e outras formas de conhecimento também é 

considerada por nós como inadequada.
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Duas perguntas do questionário foram feitas neste bloco. A primeira (questão 

7): 

“Que diferenças existem entre o conhecimento científico e outras formas 

de conhecimento?” 

 Para fazer tal diferenciação, os alunos listaram características do 

conhecimento científico que o distinguem de outras formas de conhecimento. Tais 

características encontram-se na tabela que segue:  

Tabela 6 - Características do conhecimento científico que o distinguem de outras formas de 
conhecimento, segundo os alunos de Pedagogia 

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 
Comprovação (A) 12 (35,3%) 10 (30,3%) 9 (64,3%) 31 (38,3%) 

Experimentação (B) 8 (23,5%) 5 (15,1%) 3 (21,4%) 16 (19,7%) 

Observação (C) 0 (0%) 3 (9,1%) 1 (7,1%) 4 (4,9%) 

Utilização de métodos (D) 1 (2,9%) 1 (3%) 2 (14,3%) 4 (4,9%) 

Nível de aprofundamento (E) 2 (5,9%) 1 (3%) 0 (0%) 3 (3,7%) 

Mais próximo do real, do 
concreto (seguro) / Correto 
(confiável) (F)

0 (0%) 3 (9,1%) 1 (7,1%) 4 (4,9%) 

Aquisição em meios formais de 
aprendizagem (G)

2 (5,9%) 4 (12,1%) 0 (0%) 6 (7,4%) 

Conhecimento formal / 
Sistematizado / Produzido 
através de pesquisa (H)

3 (8,8%) 10 (30,3%) 1 (7,1%) 14 (17,3%) 

Outros (I) 5 (14,7%) 4 (12,1%)  2 (14,3%) 11 (13,6%) 

Em branco / Não compreendidas 
(J)

6 (17,6%) 3 (9,1%) 0 (0%) 9 (11,1%) 

*Obs: O total percentual de cada período ultrapassa 100% porque um mesmo respondente encontra-
se em mais de uma categoria.

 O grande destaque da tabela é a categoria (A): reúne o maior número de 

respostas, agrupando 38,3% do total geral. Se comparadas as turmas, o maior 

percentual do grupo (A) é o do 9º período (64,3%); se olharmos o interior do 9º 

período, veremos que é também a categoria desta turma que reúne mais respostas.  

A categoria referida exprime a comprovação como critério demarcacionista, 

que explicita o caráter verificacionista da ciência, ligando-se a uma visão indutivista. 

A fala de γ3 exemplifica bem: 
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O conhecimento científico está comprovado cientificamente, as 
outras formas de conhecimento não. 

 Essas idéias não se sustentam hoje, de posse das discussões 

epistemológicas atuais (como temos defendido desde o início). O ponto de vista 

desse grupo de alunos apresenta dois problemas principais: além da verificação 

(para comprovação) como critério de demarcação, o da comprovação definitiva. 

Na categoria (B) as respostas remetem o critério de demarcação ao 

experimento: o que passa pela experimentação é científico. Em muitas das 

respostas esta condição vem atrelada à prova: o experimento comprova os fatos, as 

teorias. É o que diz γ1: 

O conhecimento científico requer investigações sistemáticas e 
experimentos que comprovem-na. 

 Os percentuais da categoria (B) são consistentes com os resultados do bloco 

5, no qual, dentre os alunos que apresentam o experimento como critério de 

demarcação, os do 1º período são os mais numerosos.

 As categorias (C), (D), (E) e (F) não se mostram significativas em termos 

percentuais e dizem respeito a: observação, utilização de métodos, nível de 

aprofundamento, proximidade do real (concreto), respectivamente. São exemplos, 

respectivamente: 

O que faz um conhecimento ser científico não é a possibilidade de 
observá-lo? (β8) 

O conhecimento científico precisa de um método de pesquisa para 
respaldá-lo, as outras formas de conhecimento ocorrem com base na 
observação dos fenômenos naturais e suas repetições ao longo da 
história da humanidade. (γ7) 



136 

O conhecimento científico tem um estudo mais aprofundado que as 
outras formas de conhecimento. (α29) 

O conhecimento científico se determina “real”, concreto e correto. 
(β31) 

  

  

 A categoria (C) também reforça os resultados do bloco 5 no tocante à 

importância da observação na pesquisa científica (naquele bloco os alunos, em sua 

maioria, deram à observação a incumbência de iniciar as pesquisas; neste bloco não 

podemos afirmar que a consideram como o início, mas como item determinante para 

que a pesquisa seja científica). Em (D) os métodos científicos são apontados como 

critério, mas os alunos, com exceção de um sujeito, não identificam a metodologia 

científica com “o método científico”. Mesmo assim, o critério demarcacionista traz 

problemas, já que a utilização de métodos não é exclusividade da ciência 

(FEYERABEND, 2007). A categoria (E) sugere a área científica como área que 

comporta certas especificidades (os alunos não explicam quais sejam); já o grupo 

(F), ao intitulá-lo “correto” dá ao discurso um tom cientificista. 

 A categoria (G) traz como marca específica do conhecimento científico seu 

ensino por meios formais de aprendizagem, como a escola. Em geral, essas 

respostas opõem o conhecimento científico ao senso-comum e ao conhecimento 

popular, adquiridos de forma espontânea, não necessitando de espaços próprios 

para sua transmissão e sistematização. Não é uma categoria de grande 

expressividade percentual (7,4% no geral) e encontra no 5º período maior 

representação (12,1%). Tal critério de demarcação guarda estreita relação com a 

escola e a ciência escolar, o que pode, possivelmente, explicar seu maior percentual 

na turma que cursa a Disciplina de Ensino de Ciências. Diz β22: 

O conhecimento científico é transmitido de forma sistemática, 
principalmente na escola, e outros conhecimentos se organizam de 
maneira espontânea no cotidiano, através de relações inter-pessoais. 
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 O grupo (H) reúne as respostas que reconhecem o conhecimento científico 

como formal, sistematizado e produzido através de pesquisa, atribuindo a essas 

características o marco diferenciador.  Essas respostas relacionam-se às palavras 

de cor verde, na tabela da associação livre. Tem larga expressão no 5º período 

(30,3%).  

A categoria (I) agrupa “Outros” tipos de respostas, que não se enquadram em 

nenhuma das categorias anteriores e não têm representatividade percentual para 

formarem outras categorias. São respostas pontuais, que listam características para 

o conhecimento científico, como: seriedade, precisão, voltado para o biológico etc. 

Uma aluna mencionou, ainda, que não há diferenças entre o conhecimento científico 

e outras formas de conhecimento. 

As respostas em branco e que não foram compreendidas foram agrupadas 

em (J), contabilizando 11,1% do total geral.  

 De modo sintético, os resultados da questão 7 indicam: 

- A “comprovação científica” aparece como uma idéia bastante arraigada entre os 

alunos de todas as turmas, especialmente os do 9º período. 

- Dessa constatação decorre que o critério verificacionista é um critério 

demarcacionista muito presente na concepção da maioria dos alunos de todos os 

períodos. 

- A experiência aparece como um forte elemento de separação entre a ciência e 

outras formas de conhecimento. A junção das categorias A e B evidencia presença 

marcante de uma visão empírico-indutivista da ciência entre os sujeitos. 

- A utilização de métodos e a rotulação de “conhecimento correto” não aparecem 

com freqüência nas respostas, caracterizando-se como um achado satisfatório. 

A próxima pergunta do bloco foi a questão 11:  

 “O que não é ciência, para você? Por quê?”  

As respostas reforçaram os resultados anteriores e acrescentaram dados 

novos. Vejamos: 



138 

Tabela 7 - O que não se caracteriza como ciência, segundo os estudantes de Pedagogia 

Categorias 1º Período 5º Período 9º Período Total 
O que não pode ser comprovado 
(A) 

6 (17,6%) 3 (9,1%) 10 (71,4%) 19 (23,5%) 

O que não pode ser 
experimentado / observado (B) 

1 (2,9%) 6 (18,2%) 1 (7,1%) 8 (9,9%) 

Conhecimento populares / 
Senso-comum (C) 

0 (0%) 1 (3%) 2 (14,3%) 3 (3,7%) 

Questões religiosas, espirituais, 
políticas, Astrologia, Metafísica 
(D) 

3 (8,8%) 2 (6,1%) 1 (7,1%) 6 (7,4%) 

Tudo é ciência (E) 9 (26,5%) 11 (33,3%) 0 (0%) 20 (24,7%) 

Outros (F) 5 (14,7%) 4 (12,1%) 5 (35,7%) 14 (17,3%)

Respostas em branco / Não 
respondem o que foi perguntado 
(G) 

12 (35,3%) 9 (27,3%) 2 (14,3%) 23 (28,4%) 

*Obs: O total percentual de cada período ultrapassa 100% porque um mesmo respondente encontra-
se em mais de uma categoria.

A tabela aponta a categoria (G) como a que concentra maior número de 

respostas no total geral, o que reflete o grande número de respostas que se 

mostraram vagas para análise. A despeito disso, os que mais se destacaram 

percentualmente foram os grupos (E) e (A). 

Em relação à categoria (A), o 9º período destoa dos outros com um índice de 

71,4%. Novamente é conferida à prova científica o critério de demarcação. Diz γ9: 

Aquilo que não pode ser comprovado, pois influencia direta ou 
indiretamente em nossa vida. 

A aluna atribui esse papel à prova e demonstra que a considera como 

responsável por dar confiabilidade e segurança ao conhecimento científico 

(precisamos de conhecimentos confiáveis porque estes influenciarão em nossas 

vidas). Os percentuais mais altos para o 9º período reforçam as constatações da 

questão anterior, fazendo da última turma do curso a que tem a maior parte de seus 

alunos com uma concepção pouco adequada sobre o aspecto da demarcação entre 

ciência e não-ciência. 
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No grupo (B) são listados o experimento e a observação como critérios de 

demarcação. Aqui, os dois procedimentos não foram separados em categorias 

distintas como na questão anterior porque os alunos não deram ênfase a um ou a 

outro e, em geral, citavam os dois procedimentos juntos. É exemplo: 

O que não for observado, experimentado e comprovado. (γ3) 

 Os procedimentos de observação e experimentação, como na questão 

anterior, também, em alguns casos, apareceram atrelados à comprovação. 

Nas categorias (C) e (D), mais do que explicações sobre o que não é ciência, 

aparecem exemplos. Além de conhecimentos populares e senso-comum (mais 

citados), as questões religiosas, políticas e, em casos pontuais, a Astrologia e a 

Metafísica. 

O grupo (E), destaque da tabela no total geral, é expressivamente 

representado em termos percentuais pelo 1º e 5º períodos (26,5% e 33,3%, 

respectivamente) e não tem representantes no último período. Reunindo respostas 

que afirmam que “tudo é ciência”, mostra-se como uma categoria insatisfatória, já 

que os alunos não atribuem diferenciação entre outras formas de conhecimento e a 

ciência. Os resultados da categoria são também considerados pouco consistentes 

com os da questão anterior, em que não aparece essa forma de pensar. Vejamos o 

que diz α6: 

Acho que tudo é ciência porque tudo pode ser analisado, estudado e 
comprovado, exceto Deus. 

A categoria (F), a exemplo da questão anterior, reúne “outros” tipos de 

respostas, dentre as quais: não é científico o que não pode ser estudado, o que não 

está relacionado ao homem e à natureza, o que não é explicável etc. Tem um 

percentual geral relativamente alto (17,3%) em função da grande variedade de 

respostas, decorrentes de uma pergunta bastante ampla. 



140 

 A categoria (G) aparece maciçamente representada por afirmações que não 

respondem ao que foi perguntado, não servindo à analise, o que também pode ter 

sido ocasionado pelo caráter amplo da pergunta.  

Devemos deixar registrado que a Disciplina observada utilizava um texto 

sobre conhecimento científico e conhecimento cotidiano, que procurava fazer a 

caracterização dos dois tipos de conhecimento. 

A partir da questão 11 concluímos que: 

- A “prova” científica identifica-se, para maioria dos alunos (principalmente os do 9º 

período) como característica de destaque do conhecimento científico. 

- Como decorrência disso, o critério verificacionista aparece, em grande número de 

respostas, como demarcador entre ciência e não-ciência.  

- O método, como critério demarcador, não se destacou percentualmente, o que se 

mostra como um resultado positivo. 

- O alto índice de alunos que considera não haver demarcação entre ciência e não-

ciência é um achado negativo, indicando que boa parcela dos alunos têm 

equivocada concepção sobre este aspecto da natureza da ciência.  

 De modo geral, os resultados do bloco indicam: 

- Aproximação da maioria dos alunos dos três períodos a uma forma não adequada 

de enxergar a ciência, seja por eleger o critério verificacionista (muitas vezes 

atrelado à experimentação) como demarcador entre ciência e não-ciência, seja por 

considerar a inexistência de diferenças entre ciência e outras formas de 

conhecimento. 

4.4 SISTEMATIZANDO ELEMENTOS DAS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA DOS 

ALUNOS E COMPARANDO AS TURMAS INVESTIGADAS 

Esta seção final objetiva sistematizar os principais resultados dos itens 

anteriores, reunindo os vários aspectos constituintes das concepções de ciência dos 

alunos e fazendo um esquema comparativo entre as turmas. 

Em um primeiro momento, examinamos as concepções dos alunos do Curso 

como um todo, considerando o que ficou evidenciado pelos resultados expressos no 

total geral das tabelas. Fizemos as seguintes constatações: 
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Os resultados do exercício de associação livre de palavras e do bloco sobre 

as finalidades da ciência evidenciaram que grande parte dos alunos concebem a 

ciência restringindo-a à área das Ciências Biológicas. Além disso, verificamos 

uma proximidade a um discurso de senso-comum, decorrente do uso expressivo 

de palavras desse universo vocabular para descrever a ciência (na associação livre 

e no bloco 1).

 A comprovação científica caracterizou-se também como elemento 

constituinte das concepções de ciência dos alunos, aparecendo com destaque nos 

blocos 2, 5 e 6, quando os alunos, em alto percentual, concordaram com a prova 

científica, manifestaram a idéia de que o experimento comprova as teorias e 

demarcaram o conhecimento científico como aquele que pode ser comprovado. 

A concordância com o método empírico-indutivista iniciado pela 

observação, no bloco 4, foi reforçada pela idéia da observação como ponto inicial 

no processo de investigação científica, no bloco 5.

A alta freqüência da palavra “experimento” e a ausência do vocábulo “teoria” 

entre as 15 palavras mais citadas pelos alunos das três turmas, no exercício de 

associação livre, associou-se ao papel de destaque atribuído pelos alunos ao 

experimento e à pouca relevância dada à teoria, o que foi constatado pela 

concepção de que a observação é a desencadeadora das pesquisas científicas (as 

observações parecem, na concepção dos alunos, destituídas de teoria), revelando 

concepções experimentalistas de ciência. O experimento foi, ainda, citado com 

freqüência média, como critério demarcador entre o que é científico e o que não é, 

no bloco 5. 

 Num segundo momento, observando os blocos isoladamente, fizemos as 

seguintes constatações: 

O bloco 3, entre os blocos pesquisados, foi o que reuniu maior número de 

concepções adequadas sobre o aspecto investigado, sendo o único em que 

predominou uma concepção contemporânea de ciência, admitindo que a 

atividade científica sofre influências sociais ou culturais. 

Predominou uma concepção mista nos blocos 2 e 4, demonstrando que, 

para esses aspectos da natureza da ciência, os alunos mesclam posicionamentos 

próximos às discussões da epistemologia contemporânea com posições já 

superadas, de acordo com esse referencial. No bloco 2, os alunos compõem seus 

discursos mesclando posicionamentos favoráveis ao caráter mutável, provisório da 
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ciência, com posições em defesa da incontestabilidade do conhecimento científico 

atestada pela comprovação científica. No bloco 4, a concepção mista advém, na 

maior parte dos casos, da defesa da idéia que não há uma metodologia definida 

para o trabalho científico conviver ao lado da concordância com a seqüência do 

método empírico-indutivista como sendo o utilizado na atividade científica. 

As concepções mais inadequadas são aquelas referentes aos blocos 5 e 6. 

No 5, a maioria dos alunos concebe inadequadamente os papéis da observação e 

do experimento ao apontar a observação como início da pesquisa científica, 

destituindo-a de a priores teóricos, e o experimento como o responsável pela 

comprovação das pesquisas, o que os caracteriza próximos a uma concepção 

empírico-indutivista de ciência. O mesmo caso foi encontrado no bloco 6, em que a 

comprovação como critério de demarcação na ciência predominou, caracterizando o 

critério verificacionista, próprio a uma concepção indutivista de ciência. 

Em momento posterior, levamos em consideração as diferenças entre as 

turmas, de modo a captar as especificidades que caracterizam os períodos. 

Sistematizamos as características particulares de cada turma no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Características específicas das turmas de 1º, 5º e 9º períodos 

BLOCO 1 – FINALIDADES DA CIÊNCIA 

1º 
Período 

Grupo que possui mais alunos que citam como finalidade da ciência o estudo de 
temas do campo da Biologia 

5º 
Período 

Grupo que reúne mais alunos que citam como finalidade da ciência a 
compreensão/explicação da natureza e a resolução de problemas sociais  

9º 
Período 

Grupo que se destaca por não possuir alunos que citam como finalidade da ciência 
a produção de conhecimento, ao mesmo tempo que se coloca como grupo com 
maior número de alunos que citam como fim científico as descobertas e a 
comprovação de fatos ou teorias 

BLOCO 2 – CARÁTER PROVISÓRIO OU PERMANENTE DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

1º 
Período 

Grupo menos preciso na argumentação sobre as mudanças na ciência (respostas 
muito genéricas) 
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Grupo que possui mais alunos que fazem uma hierarquização de teoria à lei 

5º 
Período 

Grupo que reúne mais alunos que consideram as proposições ou modificações 
teóricas como propulsores das mudanças na ciência 

Grupo que possui mais alunos que concebem as provas científicas como 
provisórias 

9º 
Período 

Grupo que possui mais alunos que atribuem as mudanças na ciência ao campo 
factual, de evidências 

Grupo que possui mais alunos que atribui à comprovação científica a 
“responsabilidade” por dar o status de científico ao conhecimento  

BLOCO 3 – INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS SOBRE A CIÊNCIA  

1º 
Período 

Grupo que reúne concepções mais ingênuas sobre a influencia de fatores externos 
na atividade científica 

5º 
Período 

Grupo que reúne mais alunos que admite que as influências de fatores externos 
existem, mas que não deveriam existir, o que os aproxima de uma concepção de 
ciência idealizada 

9º 
Período 

Grupo em que os alunos demonstram ter mais claro a noção de que fatores 
externos interferem na atividade científica 

BLOCO 4 - OS MÉTODOS CIENTÍFICOS 

1º 
Período 

Grupo que não possui alunos que rejeitem ou defendam explicitamente um método 
científico universal 

Grupo que reúne maior número de alunos que não se posicionam sobre o aspecto 
investigado, o que pode estar indicando que não saibam posicionar-se / Único 
grupo que possui alunos que afirmam não conhecer os métodos de trabalho dos 
cientistas 

5º 
Período 

Grupo que possui mais alunos que explicita de maneira enfática a rejeição a um 
método científico universal 

Único grupo em que o percentual de discordância com a seqüência do método 
empírico-indutivista é maior que o percentual de concordância 

9º 
Período 

Grupo que possui mais alunos que explicita de maneira enfática a defesa de um 
método científico universal 

Grupo que reúne maior percentual de alunos que concordam com a seqüência do 
método empírico-indutivista 
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BLOCO 5 – RELAÇÕES ENTRE TEORIAS, OBSERVAÇÕES E EXPERIMENTOS 

1º 
Período 

Grupo com percentual mais expressivo de alunos que concebem a observação 
como o marco inicial da pesquisa científica 

Grupo que possui mais alunos com uma concepção experimentalista, conferindo ao 
experimento o critério de demarcação entre o que é científico e o que não é 

5º 
Período 

Grupo com maior percentual de alunos que não concordam com que a investigação 
científica deva ser iniciada, necessariamente pela observação 

Grupo que reúne mais alunos que defendem que a experimentação não é 
imprescindível na atividade científica 

9º 
Período 

Grupo que, por não ter respostas em branco, pode estar demonstrando maior 
segurança por parte dos alunos para posicionar-se sobre a questão 

Grupo que reúne maior percentual de alunos defendendo que a observação pode 
ser suficiente, em alguns casos. Mas, como não identificam esses casos, 
aproximam-se a uma concepção ingênua 

BLOCO 6 – DIFERENÇAS ENTRE CIÊNCIA E NÃO-CIÊNCIA 

1º 
Período 

Grupo que reúne mais alunos que destaca o experimento como um dos critérios de 
demarcação na ciência 
  
Grupo que reúne o maior número de respostas em branco ou que não respondem o 
que foi perguntado, o que pode estar indicando que têm mais dificuldade em 
estabelecer critérios de demarcação entre ciência e não-ciência 

5º 
Período 

Grupo que reúne maior número de alunos que caracteriza o conhecimento 
científico como aquele com instâncias próprias de produção e sistematização 

Grupo que reúne maior número de alunos que parece se apresentar incoerente 
sobre o aspecto da NdC investigado, já que possui mais alto percentual afirmando 
que tudo é ciência 

9º 
Período 

Grupo que possui mais alunos que caracteriza o conhecimento científico como 
aquele que é comprovado  

Grupo que possui mais alunos que concebe a comprovação científica como critério 
de demarcação 

 O quadro mostra que, para a maioria dos blocos, o 5º período caracteriza-se 

por um posicionamento mais maduro frente às questões acerca da NdC 

investigadas. Com exceção do aspecto da NdC investigado no bloco 3, essa turma 
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reuniu maior quantidade de alunos com concepções mais adequadas sobre os 

aspectos da ciência investigados, quando comparada às outras turmas. 

 Já o 1º período caracteriza-se por reunir alunos com concepções mais 

“ingênuas” sobre a ciência, quando comparados aos outros grupos, além de, na 

maior parte das vezes, demonstrarem ser a turma com menos subsídios para 

discutir as questões investigadas. 

A turma concluinte, de acordo com o quadro, caracteriza-se por reunir mais 

alunos com concepções inadequadas sobre os aspectos investigados, quando 

comparada com os outros grupos. 

Passemos às reflexões finais de nosso trabalho, onde, além de tecer algumas 

reflexões a partir desses “retratos” das turmas, traremos comentários finais sobre os 

vários aspectos envolvidos no estudo, considerando seus objetivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossas considerações finais reunimos uma série de reflexões sobre 

alguns aspectos do estudo. Inicialmente fizemos uma autocrítica da metodologia 

empregada na pesquisa, avaliando os procedimentos e instrumentos utilizados na 

coleta e tratamento dos dados. Em seguida, considerando nossos objetivos, 

delineamos algumas conclusões, comparando-as com as de alguns trabalhos de 

mesma temática, e - parte que privilegiamos - refletindo sobre as implicações do 

estudo para a formação de professores.  

Ao avaliarmos os instrumentos de coleta de dados, verificamos sua 

pertinência para a consecução dos propósitos do estudo, atendendo assim, aos 

critérios de validade de instrumento. Isso não significa que os instrumentos não 

tenham tido aspectos problemáticos. No questionário, por exemplo, consideramos as 

questões 4 e 11 como as mais problemáticas. Na 4, o uso da expressão “método 

definido” causou ambigüidades na interpretação das respostas: em alguns casos, 

não foi possível identificar se o respondente referia-se a algum método definido ou a 

um único método definido (portanto, padronizado), o que fez com que tivéssemos 

que categorizar tais respostas como “não compreendidas”, diminuindo o número de 

dados para análise. Na questão 11 (“O que não é ciência, para você? Por quê?”), 

seu caráter excessivamente amplo, ocasionou algumas respostas que não diziam 

respeito à questão, fazendo com que tivéssemos que adotar os mesmos 

procedimentos usados na questão 4. Mesmo assim, as falhas e limitações não 

comprometeram a consecução dos objetivos, nem a “idoneidade” da análise.  

Outro critério de nossa avaliação sobre o questionário foi a pertinência do uso 

do “tipo aberto”. Consideramos, como havíamos hipotetizado no início da pesquisa, 

que ele tenha se mostrado pertinente para o alunado de Pedagogia, em decorrência 

de revelar possíveis problemas de entendimento dos alunos de questões acerca de 

temas que não lhes são “familiares”. O fato dos alunos terem que dissertar sobre o 

que lhes era perguntado, fez com que percebêssemos, em alguns momentos, que 

eles não tinham entendido a pergunta. Em outros, eles mesmos deixavam explícito o 

que não entendiam ou diziam que não sabiam responder. Entendemos que um 

questionário do “tipo fechado” para estes alunos poderia “camuflar” alguns dados. 
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Além disso, os discursos possibilitaram que captássemos algumas especificidades 

deste público, que se deixavam notar nas linhas e entrelinhas.  

Como nosso objeto de estudo dizia respeito a fragmentos das concepções

dos sujeitos sobre a ciência, a forma de análise horizontal dos questionários (ou 

seja, por questões, e não por sujeitos) mostrou-se bastante satisfatória, já que 

conseguimos apreender, em cada questão, a concepção de cada sujeito sobre 

aquele determinado aspecto da NdC investigado, ao mesmo tempo em que isso 

propiciou obter dados gerais sobre o coletivo das turmas acerca do mesmo tópico. 

Fizemos uma avaliação positiva do uso do exercício de associação livre de 

palavras. Empregado de forma exploratória, com o objetivo de fornecer pistas sobre 

as concepções dos sujeitos e, assim, funcionar como uma primeira aproximação às 

concepções, serviu muito bem aos seus propósitos. Uma de suas maiores 

contribuições foi revelar que grande parte dos alunos aproxima excessivamente ou 

restringe a ciência à Biologia. Assim, consideramos a técnica interessante como um 

procedimento auxiliar na apreensão das concepções. 

Quanto aos resultados do estudo, destacamos as seguintes considerações: 

Quando nos referimos ao objetivo de inferir fragmentos das concepções dos 

sujeitos sobre determinados aspectos da NdC, obtivemos sucesso, chegando a 

algumas conclusões principais. Listamos abaixo. 

A maioria dos alunos apresenta concepções adequadas sobre a influência de 

fatores externos na pesquisa científica. Quanto aos métodos, os alunos, em sua 

maioria, mesclam posições próximas às discussões da epistemologia 

contemporânea com visões já superadas sobre o tema; o mesmo aconteceu para o 

caráter de provisoriedade do conhecimento científico, em que encontramos uma 

mistura de concepções: conhecimento ora como provisório, ora como definitivo. 

Quanto às relações entre teorias, observações e experimentos, foram detectadas 

concepções inadequadas, já que, para a maioria dos alunos, as observações 

apareciam destituídas de teorias e os experimentos eram responsáveis, na visão 

deles, pela comprovação dos fatos e teorias. Inadequadas também foram as 

concepções sobre as diferenças entre ciência e não-ciência, com maioria dos alunos 

atribuindo à comprovação científica a característica distintiva do conhecimento 

científico. 

Esses resultados, em grande parte, corroboram os de outros estudos, como 

os de Harres (1999a); Teixeira (2001; 2003); El-Hani, Tavares e Rocha (2004), para 
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citar alguns dos mais recentes referentes à realidade brasileira. Reforçam também 

os resultados da pesquisa de Thomaz et al. (1996), que investigou professores em 

formação para as séries iniciais, como a nossa. A revisão dos trabalhos da área já 

aponta para a recorrência de resultados dessa natureza, desde as primeiras 

pesquisas acerca das concepções de alunos e professores sobre a natureza da 

ciência, o que indica uma espécie de “manutenção” de resultados pouco 

satisfatórios, mesmo que de modo gradual, professores e pesquisadores estejam 

reconhecendo a importância da temática e tenham, cada vez mais, procurado tratá-

la nos cursos de formação. Isso tem suscitado novas indagações, como por 

exemplo: por que algumas concepções inadequadas são tão resistentes a 

mudanças? Por que, algumas delas, tendo aparentemente sido modificadas, 

retornam ao estágio inicial depois de algum tempo? Dentre tantas outras. Tais 

inquietações têm impulsionado a implementação de pesquisas com novos 

propósitos e têm feito com que os pesquisadores venham se debruçando sobre 

formas diversas de abordagens explícitas para aprimoramento das concepções de 

ciência de alunos e professores. 

No tocante ao comparativo entre as turmas, algumas diferenças foram 

encontradas. Os resultados revelaram que, de modo geral, a turma de 5º período 

apresentou concepções mais adequadas sobre os aspectos da ciência investigados 

e a turma de 9º período apresentou inadequações em muitos dos aspectos. A turma 

iniciante do Curso demonstrou, em grande medida, concepções consideradas mais 

ingênuas e, muitas vezes, percebemos a falta de elementos teóricos para discussão 

das questões, caracterizando-se como a turma em que as concepções aparecem 

mais próximas do senso-comum. 

O fato da turma concluinte apresentar concepções menos satisfatórias sobre 

diversos aspectos (se comparada ao 5º período ou mesmo ao 1º) nos faz 

questionar: o Curso de Pedagogia de fato está contribuindo com a “construção” de 

concepções adequadas sobre a NdC? Por um lado, tendemos a responder de início 

que não, já que os alunos parecem não estar saindo do Curso “preparados” como 

esperávamos. Por outro lado, não podemos esquecer que a literatura tem 

apresentado estudos32 evidenciando que os alunos que apresentaram concepções 

mais satisfatórias sobre a NdC após abordagem explícita, após um período de 

                                               
32 Como exemplo, citamos o artigo de Akerson, Morrison e McDuffie (2006), revisado no capítulo 2.  
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alguns meses retornaram a suas concepções iniciais, indicando uma possível 

fragilidade no aprimoramento das concepções. Essa resistência à manutenção das 

concepções que foram modificados merece atenção por parte dos processos 

formativos.  

Quanto a nossa preocupação em identificar características dos alunos que 

possam ser próprias a alunos que não são da área das ciências naturais, avaliando 

a forma como lidam com o tema da NdC, conseguimos resultados interessantes. A 

forma como discorrem sobre os métodos científicos, por exemplo, revela que, por 

não serem familiarizados com tal tipo de metodologia, mas com uma própria das 

ciências humanas, transferem a validade, os pressupostos e a forma de utilização da 

metodologia que lhes é familiar a uma área que conhecem pouco. A questão da 

provisoriedade do conhecimento, por exemplo, quando defendida por eles, pode 

estar muito ligada ao referencial das ciências humanas. O que se torna 

problemático, nesse caso, é que a transferência para um contexto de natureza 

diversa (a área das ciências naturais), por carregar pressupostos diferentes e 

possuir objetos de estudo de natureza também diversa, traz problemas referentes à 

validade das pesquisas em qualquer uma das áreas.  

De posse desse tipo de constatação, o processo formativo deve se manter 

atento, proporcionando discussões que enfatizem os limites de atuação das distintas 

áreas disciplinares, bem como suas aproximações. Além disso, abordagens que 

apresentem, particularmente, os métodos científicos das ciências naturais podem se 

mostrar extremamente válidas para que os alunos compreendam um pouco mais 

dessa área. Mas, não podemos esquecer que os objetivos da discussão sobre a 

natureza da ciência nos cursos de formação de professores devem ser modestos, 

como nos referimos no capítulo 1.  

Quanto à Disciplina Ensino de Ciências Físicas e Biológicas no 1º Grau I, a 

partir da observação, identificamos uma discussão epistemológica explícita, a qual o 

professor ministrante caracterizou como dimensão epistemológica, na qual estavam 

presentes discussões sobre a natureza da ciência.  

Esse é um excelente dado, principalmente se considerarmos que se trata de 

um Curso de Pedagogia, em que, em grande parte dos casos, a discussão 

epistemológica é inexistente. Consideramos, no entanto, que a abordagem explícita 

– já existente – poderia incorporar o caráter reflexivo, levando os alunos a tomarem 

consciência de suas próprias concepções epistemológicas. Esse seria o passo inicial 
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para a mudança de concepções inadequadas, como defendemos no capítulo 2. O 

trabalho com as concepções dos alunos em cursos de formação torna-se importante 

quando, diante do diagnóstico (ou auto-diagnóstico) das concepções, avança-se no 

sentido de aprimorá-las em vários de seus aspectos. Esse é, sem dúvida, o 

propósito das abordagens explícitas. Além disso, o trabalho com as concepções 

pode funcionar como ponto de partida no processo de (re)construção das 

identidades profissionais dos professores polivalentes como professores que 

ensinam ciências, já que assim eles ver-se-iam diretamente implicados na 

construção e reconstrução de seus saberes, enxergando-se como partícipes em um 

modelo formativo que oportuniza aos (futuros) docentes papel central em seus 

próprios desenvolvimentos profissionais. 

Por fim, gostaríamos de chamar atenção para o compromisso da Formação 

Inicial em oferecer aos (futuros) professores uma formação básica afinada com os 

objetivos a que se propõe o ensino. No caso do ensino de ciências nas séries 

iniciais, um dos objetivos de destaque é a construção de uma imagem de ciência 

adequada. Como ajudar os alunos a construir imagens de ciência adequadas se os 

próprios professores não as possuem? Reiteramos o pressuposto de nossa 

pesquisa de que a concepção de ciência do professor influencia, explícita ou 

implicitamente, as visões dos alunos, e defendemos a necessidade dos processos 

formativos adotarem medidas emergenciais de modo a incidir diretamente nas 

concepções de ciência dos professores em formação. 

Estamos convencidos de que a Formação Inicial não pode dar conta de uma 

formação “ideal” ou integral de um professor polivalente que ensina ciências, o que 

vem a ser complementado pela formação continuada e pela prática. Mas, 

considerando resultados de pesquisas, deve eleger prioridades capazes de efetivar 

mudanças também prioritárias na educação científica de base de nossas crianças. 

Este trabalho procurou trazer contribuições para esse propósito. 



151 

REFERÊNCIAS 

ABD-EL-KHALICK, Fouad.; LEDERMAN, Norman G. Improving science teacher’s 
conceptions of nature of science: a critical review of the literature. International 
Journal of Science Education, v. 22, n. 7, p. 665-701, 2000. 

ABELL, S. K.; SMITH, D. C. What is science? Preservice elementary teacher’s 
conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 
v.16, n. 4, p. 475-487, 1994. 

ACEVEDO, J.A. et al. Mitos da Didática das Ciências acerca dos motivos para incluir 
a natureza da ciência no ensino da ciência. Ciência e Educação, v. 11, n. 1, p. 1-15, 
2005. 

ADÚRIZ-BRAVO, Agustín. Integración de la epistemologia en la formación del 
profesorado de ciencias. Tese (Doutorado em Didática das Ciências 
Experimentais). Universidade Autônoma de Barcelona, Barcelona, 2001. 

AKERSON, Valerie L; MORRISON, Judith A; MCDUFFIE, Amy Roth. One Course is 
not enough: preservice elementary teachers’ retentions of improved views of nature 
of science. Journal of  Research in Science Teaching, v. 43, n. 2, p. 194-213, 
2006. 

ALMEIDA, Maria Ângela V. de; BASTOS, Heloisa, F. B. N.; MAYER, Margareth. 
Entre o sonho e a realidade: comparando concepções de professores de 1ª a 4ª 
séries sobre Ensino de Ciências com a proposta dos PCNs. Anais do ENPEC, 2001. 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas 
Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2002. 

ANGULO, Luis Miguel Villar. El profesor como profesional: formación y 
desarrollo personal. Granada: Ed. da Universidade de Granada, 1990. 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuições para uma 
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BAENA CUADRADO, Maria Dolores. Pensamiento y acción en la enseñanza de las 
ciências. Enseñanza de Las Ciencias, v.18, n.2, p. 217-226, 2000. 



152 

CACHAPUZ, António et al. (Org). A necessária renovação do ensino das 
Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

CARRILLO, J. Marco Teórico sobre concepciones acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática. Universidad de Huelva, España, 1996. Cap. 2 – 
texto digitado. 

CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993. 

COSTA, Regina Caldaripe. Construção do conhecimento científico segundo algumas 
contribuições da epistemologia de Bachelard. In: MORAES, R. Construtivismo e 
ensino de ciências. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 69 -101. 

DELIZOICOV, Demétrio; LORENZETTI, L. Alfabetização Científica no contexto das 
séries iniciais. Revista Ensaio – Pesquisa Educação em Ciências, v. 3, n. 1, p. 37-
50, 2001. 

  
EL-HANI, Charbel Niño. Notas sobre o ensino de História e Filosofia da Ciência na 
educação científica de nível superior. In: SILVA, Cibelle Celestino (Org). Estudos de 
História e Filosofia das Ciências. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2007. p. 3-21.

EL-HANI, Charbel Niño.; TAVARES, Eraldo José Madureira; ROCHA, Pedro Luís 
Bernardo da. Concepções epistemológicas de estudantes de Biologia e sua 
transformação por uma proposta explícita de ensino sobre história e filosofia das 
ciências. Investigações em Ensino de Ciências, 2004. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol9/n3/v9_n3_a3.htm>.  

FEYERABEND, Paul Karl. Contra o método. São Paulo: UNESP, 2007. 

______. Adiós a la razón. Madrid: Tecnos, 1987. 

GIL PÉREZ, Daniel; FERNÁNDEZ MONTORO, Isabel; CARRASCOSA ALÍS, Jaime; 
CACHAPUZ, António; PRAIA, João. Para uma imagem não deformada do trabalho 
científico. Ciência e Educação, v.7, n.2, p. 125-153, 2001. 

GIORDAN, André; DE VECCHI, Gérard. As origens do saber: das concepções dos 
aprendentes aos conceitos científicos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 



153 

HARRES, João Batista Siqueira. Concepções de professores sobre a natureza da 
ciência. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1999a. 

______. Uma revisão de pesquisas nas concepções de professores sobre a 
natureza da ciência e suas implicações para o ensino. Investigações em Ensino de 
Ciências – Revista do Instituto de Física da UFRGS, Porto Alegre, v.4, n.3, dez. 
1999b. 

______. Natureza da Ciência e implicações para a educação científica. In: 
MORAES, R. Construtivismo e ensino de ciências. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2000. p. 37-68. 

KOULAIDIS, V.; OGBORN, J. Philosophy of science: an empirical study of teacher's 
views. International Journal of Science Education, v.11, n.2, p.173-184, 1989. 

KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: 
Perspectiva, 2006. 

LAKATOS, Imre. O Falseamento e a Metodologia dos Programas de Pesquisa 
Científica. In: LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan (Org). A crítica e o 
desenvolvimento do conhecimento.Tradução: Octavio Mendes Cajado. São 
Paulo: Cultrix - Ed. Da Universidade de São Paulo, 1979. 

______. La metodologia de los programas de investigación científica. Madrid: 
Alianza, 1989. 

LEDERMAN, Norman G. Student’s and teacher’s conceptions of the nature of 
science: a review of the research. Journal of  Research in Science Teaching, v.29, 
n.4, p. 331-359, 1992. 

LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Bachelard: o filósofo da desilusão. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, v.13, n.3, p. 248-273, dez. 1996. 

______. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
1999. 

MARTÍNEZ-SILVA, Mario. Concepciones sobre la enseñanza de la resta: un 
estudio en el ámbito de la formación permanente del profesorado. Tese. Programa 



154 

de Doutorado em Didática da Matemática e Ciências Experimentais, Universidade 
Autônoma de Barcelona, 2003. 

MARTINS, André Ferrer Pinto. O ensino do conceito de tempo: contribuições 
históricas e epistemológicas. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). 
Universidade de São Paulo,1998. 

______. Concepções de estudantes acerca do conceito de tempo: uma análise a 
luz da epistemologia de Gaston Bachelard. Tese (Doutorado em Ensino de 
Ciências). Universidade de São Paulo, 2004. 

MATTHEWS, Michael R. História, Filosofia e Ensino de Ciências: a tendência atual 
de reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v. 12, n. 3: p. 164-
214, dez. 1995. 

MELLADO, V. Preservice Teacher’s Classroom Practice and their Conception of the 
Nature of Science. Science & Education, v. 6, p.331-354. 1997. 

MELLADO, V.; NIETO, L.J.B.; MACÍAS, C.R. Aprender a enseñar ciencias 
experimentales en la formación inicial del profesorado: estudios de caso sobre la 
enseñanza de la energía. [S.L.].Universidad de Extremadura. S/D. 

NUÑEZ, Isauro Beltrán. Estudo do conhecimento do conteúdo de Ciências em 
professores(as) no Ensino Fundamental. Natal, 2002a. Projeto de Pesquisa. 

NUÑEZ, Isauro Beltrán. As representações do professores(as) formadores(as) 
sobre a profissão: uma questão necessária para o estudo da profissionalização 
docente. Natal, 2002b. Projeto de Pesquisa. 

OSTERMANN, Fernanda. A epistemologia de Kuhn. Caderno Catarinense de 
Ensino de Física, v.13, n.3, p. 184-196, dez. 1996. 

PAULINO FILHO, José. O pensamento de professores(as) do Ensino 
Fundamental acerca da Matemática e do seu ensino. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2003. 

PETRUCCI, Diego; DIBAR URE, Maria Célia. Imagen de la ciencia en alumnos 
universitarios: una revisión y resultados. Enseñanza de Las Ciencias, v.19, n.2, 
p.217-229, 2001. 



155 

POPPER, Karl Raimund.  A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Cultrix, 
1972. 

PORLÁN, Rafael. Las concepciones epistemológicas de los profesores: el caso de 
los estudiantes de magisterio. Investigación en la Escuela. v.22, p.67-84, 1994. 

PORLÁN, Rafael;  RIVERO, A. El conocimiento de los profesores: uma proposta 
en el área de ciencias. Sevilha: Diáda, 1998. 

PORLÁN, R.; RIVERO, A.; POZO, R. Conocimiento profesional y epistemología de 
los profesores, II: estudios empíricos y conclusiones. Enseñanza de Las Ciencias,v. 
16, n.2, p. 271-288, 1998. 

RAMALHO, Betania Leite; NUÑEZ, Isauro Beltrán.; GAUTHIER, Clermont. Formar o 
professor, profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: 
Sulinas, 2003. 

REGNER, Ana Carolina Krebs Pereira. Feyerabend e o pluralismo metodológico. 
Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.13, n.3, p. 219-230, dez. 1996. 

ROSA, Luiz Pinguelli. Tecnociências e humanidades: novos paradigmas, velhas 
questões. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

SILVEIRA, Fernando Lang da. A Filosofia da Ciência de Karl Popper: o racionalismo 
crítico. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.13, n.3, p. 197-218, dez. 
1996. 

TAVARES, Eraldo José Madureira. Evolução das concepções de alunos de 
Ciências Biológicas da UFBA sobre a natureza da ciência: influências da 
iniciação científica, das disciplinas de conteúdo específico e de uma disciplina de 
história e filosofia das ciências. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e 
História das Ciências). Salvador, Universidade Federal da Bahia, 2006. 

TEIXEIRA, Elder Sales. A influência de uma abordagem contextual nas 
concepções sobre a natureza da ciência: um estudo de caso com estudantes de 
Física da UEFS. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências). Universidade Federal da Bahia/Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2003. 



156 

TEIXEIRA, Elder Sales; EL-HANI, Charbel Niño & FREIRE JR, Olival. Concepções 
de Estudantes de Física sobre a Natureza da Ciência e sua Transformação por uma 
Abordagem Contextual do Ensino de Ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 111-123, set./dez. 2001. 

TEIXEIRA, Elder Sales; FREIRE JÚNIOR, Olival; EL-HANI, Charbel Niño. A 
influência de uma abordagem contextual sobre as concepções acerca da 
natureza da ciência de estudantes de Física. Artigo submetido à revista científica. 
Salvador - BA, 2008. 

THOMAZ, M.F.; CRUZ, M. N.; MARTINS, I. P.; CACHAPUZ, A. F. Concepciones de 
futuros profesores del primer ciclo de primaria sobre la naturaleza de la ciência: 
contribuiciones de la formación inicial. Enseñanza de Las Ciencias, v.14, n.3, 
p.315-322, 1996. 

THOMPSON, A. Teachers’ beliefs and conceptions: a synthesis of the research. In: 
GROWS, D. Handbook of research on mathematics teaching and learning. Nova 
York: Macmillan. 1992. p.127-146. 

VIDEIRA, Antônio Augusto P. Breves considerações sobre a natureza do método 
científico. In: SILVA, Cibelle Celestino (Org). Estudos de História e Filosofia das 
Ciências. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2007. p. 23-40. 

VOGT, Carlos; POLINO, Carmelo (Org). Percepção pública da ciência: resultados 
da pesquisa na Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai. Campinas: UNICAMP, 2003.   

ZANETIC, João. Evolução dos conceitos da Física – parte 2: alguns tópicos de 
“filosofia” da ciência. São Paulo: Instituto de Física: USP, 1995. Notas de aula do 2º 
semestre. 



157 

APÊNDICES 



158 

APÊNDICE A: PLANO DE OBSERVAÇÃO

Questões norteadoras da observação: 

- A discussão epistemológica existe no Curso? De que forma? Que 

materiais/metodologia são utilizados? 

-  Que ênfase é dado pelo professor a essa discussão? 

-  Há uma abordagem explícita sobre a NdC? 

-  A discussão é restrita a um determinado período ou perpassa toda a 

Disciplina? 

-  Qual o envolvimento dos alunos com o tema? Que tipos de questionamento 

surgem? 
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APÊNDICE B: EXERCÍCIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS

Escreva 8 palavras que o termo abaixo lhe faz lembrar. Coloque-as na ordem em 
que aparecem na sua lembrança. 

                    CIÊNCIA 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Das 8 palavras mencionadas acima, reescreva somente 4 delas, colocando-as em 
ordem de importância (primeiro, a que mais se vincula à ciência e assim por diante). 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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APÊNDICE C: INSTRUMENTO FINAL APLICADO (Informações Gerais / 
Exercício de associação livre de palavras / Questões NdC Modelo A2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Caro colega, 

O presente questionário é parte de uma pesquisa (Mestrado em Educação) que visa 
colher sua opinião sobre alguns aspectos relativos à Ciência. Salientamos que a Ciência da 
qual tratamos aqui se refere à área das Ciências Naturais, de modo que as suas respostas 
devem remeter-se somente a esta área. 

Com a temática, o estudo pretende contribuir com a formação dos professores das 
séries iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de ciências.  

Agradecemos antecipadamente a sua importante colaboração. 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Idade: ______________ 

2. Sexo:   
(     ) Masculino                         (     ) Feminino 

  
3. Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: ____________ 

4. Possui o Curso de Magistério? 
    (     ) Sim                              (     ) Não 

5.Trabalha: 
(     ) Sim                              (     ) Não 
Em caso de resposta afirmativa, informe: 

• Em escola, como docente (     ) 
• Em escola, fora da sala de aula (     ) 
• Em outro trabalho ( ) – Indique o que faz no trabalho: 

________________________________________________________________ 

6.Tem experiência como docente (sala de aula): 
(     ) Sim                              (     ) Não 
Em caso de resposta afirmativa, informe: 

• O tempo de experiência: __________________________________ 
• Em que série ou ciclo atua / atuou: __________________________ 
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PARTE I 

Escreva 8 palavras que o termo abaixo lhe faz lembrar. Coloque-as na ordem em que aparecem na sua 
lembrança. 

                    CIÊNCIA 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Das 8 palavras mencionadas acima, reescreva somente 4 delas, colocando-as em ordem de importância 
(primeiro, a que mais se vincula à ciência e assim por diante). 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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PARTE II 

1. Que objetivos ou finalidades tem a ciência, no seu ponto de vista? 

2. As leis ou princípios científicos, uma vez estabelecidos, são verdadeiros e definitivos. Você 
concorda com essa afirmação? Explique. 

3. É correto afirmar que toda investigação científica começa pela observação sistemática do 
fenômeno a ser estudado? Justifique sua resposta. 

4. Você acha que os cientistas, em seu trabalho, seguem um método definido? Argumente. 

5. Você acha que posições morais, religiosas, políticas etc influenciam o processo de 
investigação científica? 
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6. Há investigações científicas que dispensam a realização de experimentos? Explique sua 
resposta. 

7. Que diferenças existem entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento?  

8. “Observação de fatos, elaboração de hipóteses, comprovação experimental das hipóteses, 
conclusões, generalização”: você concorda que a ciência produz conhecimento seguindo 
necessariamente essa seqüência? 

9. As teorias científicas são provadas? Explique sua resposta. 
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10. Imagine que cientistas realizem um experimento cujos resultados estejam em desacordo 
com a Teoria da Relatividade de Einstein. Você acha que os cientistas, nesse caso, devem 
descartar a Teoria da Relatividade? Por quê? 

11. O que não é ciência, para você? Por quê? 
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APÊNDICE D: PARTE INFORMAÇÕES GERAIS DO QUESTIONÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Idade: ______________ 

2. Sexo:   
(     ) Masculino                         (     ) Feminino 

  
3. Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: ____________ 

4. Possui o Curso de Magistério? 
    (     ) Sim                              (     ) Não 

5. Trabalha: 
(     ) Sim                              (     ) Não 
Em caso de resposta afirmativa, informe: 

• Em escola, como docente (     ) 
• Em escola, fora da sala de aula (     ) 
• Em outro trabalho ( ) – Indique o que faz no trabalho: 

________________________________________________________________ 

6. Tem experiência como docente (sala de aula): 
(     ) Sim                              (     ) Não 
Em caso de resposta afirmativa, informe: 

• O tempo de experiência: __________________________________ 
• Em que série ou ciclo atua / atuou: __________________________ 
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APÊNDICE E: QUESTÕES NDC MODELO A1

1. Que objetivos ou finalidades tem a ciência, no seu ponto de vista? 

2. As leis ou princípios científicos, uma vez estabelecidos, são verdadeiros e definitivos. 
Você concorda com essa afirmação? Explique. 

3. É correto afirmar que toda investigação científica começa pela observação sistemática do 
fenômeno a ser estudado? Justifique sua resposta. 

4. Você acha que os cientistas, em seu trabalho, seguem um método definido? Argumente. 

5. Você acha que posições morais, religiosas, políticas etc podem influenciar a investigação 
científica? 

6. Há investigações científicas que dispensam a realização de experimentos? Explique sua 
resposta. 

7. O que diferencia o conhecimento científico de outras formas de conhecimento?  

8. “Observação de fatos, elaboração de hipóteses, comprovação experimental das 
hipóteses, conclusões, generalização”: você concorda que a ciência produz conhecimento 
seguindo necessariamente essa seqüência? 

9. Leis e princípios que entram em conflito com observações ou resultados experimentais 
devem ser rejeitados imediatamente? Por quê? 

10. As teorias científicas são provadas? Explique sua resposta. 

11. O que não é ciência, para você? Por quê?  
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APÊNDICE F: PLANO DE QUESTIONÁRIO

Objetivos Questões 
Conhecer que finalidades atribuem à ciência 1 

Conhecer suas idéias sobre o caráter 
temporal do conhecimento científico 
(provisório ou permanente) 

2 

Conhecer suas idéias sobre os 
procedimentos científicos 

3, 4, 8 

Verificar se atribuem à observação o ponto 
de partida para a investigação científica. 

3, 8 

Verificar como se posicionam a respeito da 
existência de “um método definido” 

4,8 

Verificar se compreendem a investigação 
científica como sujeita a influências diversas 
ou se a consideram neutra. 

5 

Conhecer o papel que atribuem ao 
experimento na investigação científica (bem 
como sua imprescindibilidade) 

6 

Conhecer os critérios de demarcação que 
atribuem à ciência 

7, 11 

Conhecer suas idéias sobre a relação teoria 
/ experimento 

9 

Conhecer suas idéias sobre a refutação de 
uma teoria 

9 

Conhecer suas idéias sobre a “prova 
científica” 

10 
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APÊNDICE G: QUESTÕES NDC MODELO A2

1. Que objetivos ou finalidades tem a ciência, no seu ponto de vista? 

2. As leis ou princípios científicos, uma vez estabelecidos, são verdadeiros e 
definitivos. Você concorda com essa afirmação? Explique. 

3. É correto afirmar que toda investigação científica começa pela observação 
sistemática do fenômeno a ser estudado? Justifique sua resposta. 

4. Você acha que os cientistas, em seu trabalho, seguem um método definido? 
Argumente. 

5. Você acha que posições morais, religiosas, políticas etc influenciam o processo 
de investigação científica? 

6. Há investigações científicas que dispensam a realização de experimentos? 
Explique sua resposta. 

7. Que diferenças existem entre o conhecimento científico e outras formas de 
conhecimento?  

8. “Observação de fatos, elaboração de hipóteses, comprovação experimental das 
hipóteses, conclusões, generalização”: você concorda que a ciência produz 
conhecimento seguindo necessariamente essa seqüência? 

9. As teorias científicas são provadas? Explique sua resposta. 

10. Imagine que cientistas realizem um experimento cujos resultados estejam em 
desacordo com a Teoria da Relatividade de Einstein. Você acha que os cientistas, 
nesse caso, devem descartar a Teoria da Relatividade? Por quê? 

11. O que não é ciência, para você? Por quê? 
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APÊNDICE H – QUADRO GERAL DE ANÁLISE

Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

Caráter utilitário da 
ciência (A) 

α1, α9, α13, α14,  
α22, α32, α33 

β2, β4, β7, β9, β25,  
β30, β4, β29, β32 

γ1, γ2, γ14 

Produção do 
conhecimento (B) 

α2, α24, α16, α30 β1, β16 ---- 

Compreender a 
natureza (C) 

α4, α7, α23, α25,  
α34 

β2, β10, β12, β13,  
β15, β18, β19, β20,  
β25, β27 

γ8 

Descobertas (D) α5, α15, α32 β3, β7, β10, β26 γ2, γ14 
Comprovação (de 
fatos, de teorias) (E) 

α7, α19, α23, α34 β9, β12, β25 γ5, γ10 

Estudo de temas da 
Biologia (F) 

α3, α5, α8, α9,  
α10, α12, α14,  
α17, α18, α20,  
α21, α22, α29,  
α31 

β5, β6, β7, β14, β21,
β22, β24, β28 

γ2, γ4, γ5, γ9, 
γ11 

Respostas que 
relacionam a ciência a 
uma disciplina escolar 
(G) 

α6, α11, α27 β8, β17, β33 γ7, γ13 

  

BLOCO 1 

FINALIDADES 
DA CIÊNCIA 

  
  

1. Que objetivos ou 
finalidades tem a 
ciência, no seu 
ponto de vista? 

  

Outros / Respostas 
em branco ou vagas 
(H) 

α26, α28 β9, β10, β11, β23,  
β31 

γ6, γ14, γ3, γ12 

Sim. Comprovados 
cientificamente (AI) 

α1, α4, α30, α32 ---- γ1, γ4 

Sim. Estudados por 
um coletivo e fruto de 
muita pesquisa (AII) 

α5, α22, α24 ---- ---- 

Sim. Outros (AIII) α9, α28 ---- ---- 

Não. A ciência muda 
em decorrência de 
modificação/proposiçã
o das leis e teorias 
(BI) 

α3, α10, α12, α14,
α31 

β3, β5, β6, β11, β12,
β13, β14, β24, β28,  
β31, β32 

γ8, γ10,  

Não. A ciência muda 
em decorrência de 
novos dados, 
descobertas, 
evidências (BII) 

α2, α19, α21, α29 β17, β18, β19, β20,  
β23, β27, β30 

γ2, γ3, γ9 

Não. A ciência muda 
em decorrência de 
modificação/proposiçã
o das leis e teorias e 
de novos dados, 
descobertas, 
evidências (BIII) 

α17 β1, β21, β29 γ7, γ13 

BLOCO 2 

CARÁTER 
TEMPORAL 

DO 
CONHECIMEN

TO 
CIENTÍFICO 

2. As leis ou 
princípios   

científicos, uma vez 
estabelecidos, 

são verdadeiros 
e definitivos. Você 

concorda com essa 
afirmação? 
Explique.

Não. A ciência muda 
em decorrência de 
mudanças na 
sociedade (momento 
histórico é 
determinante) (BIV) 

---- β7, β8, β16, β26,  
β33 

γ14 



170 

Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

Não. Ciência como 
campo mutável / em 
evolução (BVI) 

α7, α8, α15, α16,  
α18, α33 

β9, β22, β25 γ11 

Não. Outros (BVII) α9, α11, α20, α25,
 α26, α27, α34 
 

β4, β10 γ6 

2. As leis ou 
princípios   

científicos, uma vez 
estabelecidos, 

são verdadeiros 
e definitivos. Você 

concorda com essa 
afirmação? 
Explique.

Respostas em branco 
(C) 

α13 β15 ---- 

São aceitas ou 
“provadas”, mas não 
de forma definitiva (A) 

α6 β2, β7, β8, β10, β22,
β24, β30, β23, β29 

γ10, γ12, γ14 

São provadas para 
que adquiram o status 
de conhecimento
científico (BI) 

α20, α22, α25,  
α32, α34 

β4, β11, β12, β21 γ3, γ7, γ13 

São provadas para 
que adquiram o status 
de teoria científica 
(BII) 

(de hipótese a teoria) 

α2, α12, α21, α29 β19 γ2 

São provadas para 
que se tornem leis 
científicas ou “fatos 
comprovados” (BIII) 

(de teoria a lei) 

α4, α7, α9, α26 β17 ---- 

Nem todas são 
provadas (por motivos 
diversos) (BIV) 

α1, α3, α8, α14,  
α31 
 

β1, β3, β5, β13, β25,
β26, β27 

γ1, γ11 

Respostas que não 
revelam motivos pela 
quais são provadas 
(BV) 

α5, α10, α11, α13,
 α15, α18, α19,  
α27, α28, α30, 
α33 
 

β6, β9, β14, β15,  
β18, β20, β31 

γ4, γ5, γ6, γ8, 
γ9 

  

BLOCO 2 

CARÁTER  
TEMPORAL 

DO 
CONHECIMEN

TO 
CIENTÍFICO

  

  
  
  

9. As teorias 
científicas são  

provadas? 
Explique sua 

resposta.

  

Respostas em branco 
(C) 

α16, α17, α23,  
α24 

β16, β28, β32, β33 ---- 

Influenciam (A) α1, α3, α6, α8,  
α10, α11, α13,  
α16, α18, α19,  
α21, α22, α23,  
α26, α27, α28,  
α31, α32, α33,  
α34 
 

β4, β6, β7, β8, β9,  
β11 β13, β14, β19,  
β20, β21, β22, β23,  
β24, β25, β26, β28,  
β29, β30, β31 

γ1, γ4, γ7, γ8, 
γ9, γ10, γ11, 
γ12, γ13, γ14 

Não deveriam, mas 
influenciam (B) 

---- β10, β12, β16, β17,  
β18, β27 

γ2, γ6 

Não influenciam (C) α2, α4, α5, α7, α9,
α12, α14, α15,  
α20, α24, α25,  
α29, α30 
 

β1, β2, β5 γ3, γ5 

  

BLOCO 3 

  
INFLUENCIA 
DE FATORES 
CULTURAIS E 

 SOCIAIS 
SOBRE A 
CIENCIA 

5. Você acha que 
posições morais, 

 religiosas, 
políticas 

etc influenciam o  
 investigação 

científica 

Respostas em branco 
ou imprecisas para 
análise (D) 

α17 β3, β15, β32, β33 ---- 
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Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

Sim, os cientistas 
seguem um método 
definido (A) 

α4, α10, α18, α23 β9, β13, β17, β19,  
β20 (met pad) 

γ1, γ4, γ5, 
γ7 (met pad), 
γ8 (met pad) 
 

Não, os cientistas não 
seguem um método 
definido (B) 

α1, α2, α3, α5, α6,
α7, α8, α11, α12,  
α13, α14, α15,  
α16, α19, α20,  
α21, α24, α25,  
α26, α27, α29,  
α30, α31, α32 
 

β1, β2, β3, β4, β5,  
β6, β7, β8, β10, β12, 
β14, β15, β16, β18,  
β21, β22, β23, β24, 
β25, β26, β28, β29,  
β30, β31 
 

γ2, γ3, γ6, γ9, 
γ10, γ11, γ 12, 
γ13, γ14  

  
  

4. Você acha que 
os cientistas, em 

seu trabalho, 
seguem um método 

definido? 
Argumente. 

Respostas em branco, 
imprecisas para 
análise, não 
respondem o que foi 
perguntado ou 
afirmam não saber (C)

α9, α17, α22, α28,
α33, α34 

β11, β27, β32, β33 ---- 

Concordam com o 
método empírico-
indutivista (A) 

α1, α2, α3, α4, α5,
α7, α10, α11, α18,
α20, α22, α23,  
α26, α28, α30,  
α31, α32, α33,  
α34 
 

β3, β6, β9, β12, β13, 
β15, β17, β18, β19,  
β20, β23, β30, β31 

γ1, γ2, γ4, γ5, 
γ6, γ7, γ8, γ9, 
γ13 

Sim, deve haver um 
padrão a ser seguido 
(AI) 

      

Sim, para a 
legitimação do 
conhecimento (AII) 

      

Não concordam com o 
método empírico-
indutivista (B) 

α6, α8, α9, α12,  
α14, α15, α19,  
α21, α25, α27,  
α29 

β1, β2, β4, β5, β7,  
β8, β10, β11, β14,  
β21, β22, β24, β25,  
β26, β27, β28, β29 
 

γ10, γ11, γ12, 
γ14 

Não. A seqüência de 
passos não deve, 
necessariamente, ser 
seguida (BI) 

      

Não. A seqüência de 
passos não deve ser 
seguida (BII) 

      

  

BLOCO 4 

MÉTODOS 
CIENTÍFICOS

  
  

8. “Observação de 
fatos, elaboração 

de hipóteses, 
comprovação 

experimental das 
hipóteses, 

conclusões, 
generalização”: 

você concorda que 
a ciência produz 
conhecimento 

seguindo 
necessariamente 
essa seqüência? 

Respostas em branco 
(C) 

α13, α16, α17,  
α24 

β16, β32, β33 γ3 

Observação (A) α1, α2, α3, α4, α5,
α6, α7, α10, α12,  
α13, α14, α15,  
α16, α17, α18,  
α19, α20, α21,  
α22, α23, α24,  
α26, α27, α28,  
α29, α30, α31,  
α32, α33 
 

β4, β6, β9, β10, β11, 
β12, β14, β15, β16,  
β17, β18, β19, β20,  
β21, β24, β25, β26,  
β31 

γ1, γ2, γ4, γ5, 
γ6, γ7, γ8, γ10, 
γ11, γ13 

Não necessariamente 
a observação (B) 

α8, α9, α11 β1, β2, β3, β5, β7,  
β8, β13, β22, β23,  
β27, β28, β29, β32 
 

γ3, γ9, γ12, γ14 

BLOCO 5 

RELACÕES 
ENTRE AS 

TEORIAS E AS 
OBSERVAÇÕES

E 
EXPERIMENTOS

3. É correto afirmar 
que toda 

investigação 
científica começa 
pela observação 
sistemática do 
fenômeno a ser 

estudado? 
Justifique sua 

resposta.

Respostas em branco 
(C) 

α25, α34 (não 
sabem) 

β30, β33(em 
branco) 
 

 ---- 
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Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

Os experimentos são 
indispensáveis. Para 
comprovação de 
fatos, hipóteses e 
teorias (AI) 

α4, α6, α7, α17,  
α19, α21, α23,  
α27, α33 

β2, β3, β11, β14,  
β15, β17, β19, β20,  
β25, β30 

γ1, γ5, γ9, γ10 

Os experimentos são 
indispensáveis. Para 
chegar a algum tipo 
de conclusão (AII) 

---- ---- γ7, γ11, γ13 

Os experimentos são 
indispensáveis. 
Critério de 
demarcação (AIII) 

α8, α12, α18, α26,
α30, α31 

β8  ---- 

Os experimentos são 
indispensáveis. Vagas 
/ Não oferecem 
justificativas  (AIV) 

α2, α13 β4, β6, β7, β21, β23 γ4 

Os experimentos são 
indispensáveis. 
Outros (AV) 

α5, α9, α14, α28,  
α32 

----  ---- 

Os experimentos 
podem ser 
dispensáveis. Pode 
ser suficiente a 
observação, em 
alguns casos (BI) 

α10, α15, α22 β5, β13, β22 γ2, γ6, γ8, γ12, 

Os experimentos 
podem ser 
dispensáveis. 
Reconhecem que a 
observação é uma 
etapa importante, mas 
não indispensável 
(BII) 

---- β18, β26, β28 ---- 

Os experimentos 
podem ser 
dispensáveis. O 
objeto de estudo nem 
sempre é 
experimentável 
(depende do objeto) 
(BIII) 

---- β27 γ14 

Os experimentos 
podem ser 
dispensáveis. Vagas / 
Não oferecem 
justificativas (BIV) 

α1 β1, β12  ---- 

Os experimentos 
podem ser 
dispensáveis. Outros 
(BV)  

α3, α16, α20 β24, β29 ---- 

  
  

  
  

BLOCO 5 

  
RELACÕES 
ENTRE AS 

TEORIAS E AS 
OBSERVAÇÕES

E 
EXPERIMENTOS

  

  
6. Há investigações 

científicas que 
dispensam a 
realização de 

experimentos? 
Explique sua 

resposta. 
  

  

Respostas em branco 
/ Afirmam não saber 
(C) 

α11, α24, α29,  
α34 (em branco),  
α25 (remete as 
CH) 
 

β10 (não sabe) 
β16, β31, β32, β33  
(em branco),  
β9 (remete as CH) 

γ3 (remete as 
CH) 
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Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

Os cientistas devem 
descartar a Teoria da 
Relatividade (A) 

α6, α27 β10, β12 γ6, γ10 

Os cientistas não 
devem descartar a 
Teoria da Relatividade 
(B) 

α1, α2, α3, α4, α7,
α8, α9, α10, α11,  
α13, α14, α15,  
α18, α19, α20,  
α21, α22, α25,  
α26, α28, α29,  
α31, α32, α33,  
α34 
 
 

β1, β2, β3, β4, β5,  
β6, β7, β8, β9, β11,  
β14, β15, β16, β17,  
β18, β19, β20, β21,  
β22, β23 β24, β25,  
β26, β27, β28, β29,  
β30 
 

γ1, γ2, γ3, γ4, 
γ5, γ7, γ8, γ9, 
γ11, γ12, γ14 

BLOCO 5 

  
RELACÕES 
ENTRE AS 

TEORIAS E AS 
OBSERVAÇÕES

E 
EXPERIMENTOS

  

10. Imagine que 
cientistas realizem 

um experimento 
cujos resultados 

estejam em 
desacordo com a 

Teoria da 
Relatividade de 

Einstein. Você acha 
que os cientistas, 

nesse caso, devem 
descartar a Teoria 
da Relatividade? 

Por quê? 
Respostas em branco 
(C) 

α5, α16, α17, α23, 
α24, α30 (em 
branco),  
α12 (não sabe) 
 
 

β13 (confusa),  
β31, β32,  
β33 (em branco) 

γ13 (em branco) 

Comprovação (A) α2, α4, α5, α8,  
α11, α18, α19,  
α23, α25, α26,  
α32, α34 

β2, β6, β10, β13,  
β14, β18, β19, β20,  
β21, β24 

γ1, γ2, γ3, γ4, 
γ5, γ6, γ10, 
γ11, γ13 (comp 
provisor) 
 
 

Experimentação (B) α2, α4, α5, α9,  
α14, α15, α23,  
α30 
 
 

β6, β9, β10, β14,  
β20 

γ1, γ2, γ6 

Observação (C) ---- β4, β8, β20 
 

γ2 

Utilização de métodos 
(D) 

α7 β29 γ7, γ14 

Nível de 
aprofundamento (E) 

α28, α34 
 

β12 ---- 

Mais próximo do real, 
do concreto (seguro) / 
Correto (confiável) (F) 

---- β25, β30, β31 γ13 

Aquisição em meios 
formais de 
aprendizagem (G) 

α20, α21 β17, β22, β26, β28 ---- 

Conhecimento formal / 
Sistematizado / 
Produzido através de 
pesquisa (H) 

α6, α9, α12 β1, β5, β7,  
β11 (inst),  β17, β21, 
β23, β25, β26, β28 

γ1 

Outros (I) α1, α3, α22, α24,  
α27 
 
 

β3, β4, β14, β15 γ8, γ9, γ12 

  
  

  

BLOCO 6 

DIFERENÇAS 
ENTRE 

CIÊNCIA E 
NÃO-CIÊNCIA 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

7. Que diferenças 
existem entre o 
conhecimento 

científico e outras 
formas de 

conhecimento? 

  
  
  
  
  
  

Em branco / Não 
compreendidas (J) 

α10, α13, α16,  
α17, α29, α33 
 
 

β27, β32, β33 ---- 
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Blocos 
Temáticos 

Questões Categorias Alunos 

O que não pode ser 
comprovado (A) 

α7, α18, α26, α32, 
α33, α34 

β12, β17, β31 γ 1, γ 2, γ 3, 
γ4, γ5, γ6, γ9, 
γ10, γ13, γ14 
 

O que não pode ser 
experimentado / 
observado (B) 

α33 β2, β4, β6, β8, β9,  
β20 

γ 3 

Conhecimento 
populares / Senso-
comum (C) 

---- β3 γ5, γ12 

Questões religiosas, 
espirituais, políticas, 
Astrologia, Metafísica 
(D) 

α4, α8, α19 β17, β19 γ14 

Tudo é ciência (E) α6, α10, α11, α12, 
α14, α22, α25,  
α27, α28 
 

β5, β11, β15, β18,  
β21, β22, β23, β24,  
β26, β27, β28 

---- 

Outros (F) α1, α9, α20, α30,  
α33 

β8, β16, β17, β30 γ2, γ6, γ8, γ12, 
γ13 
 

BLOCO 6 

DIFERENÇAS 
ENTRE 

CIÊNCIA E 
NÃO-CIÊNCIA 

  

11. O que não é 
ciência, para você? 

Por quê? 

Respostas em branco 
/ Não respondem o 
que foi perguntado (G)

α2, α3, α5, α13,  
α15, α16 (em 
branco),  
α17 (em branco),  
α21, α23 (em 
branco), α24 (em 
branco), α29, α31 
 

β1, β7, β10, β13,  
β14 (em branco),  
β25, β29,  
β32 (em branco),  
β33 (em branco) 

γ7, γ11 
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ANEXOS 
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ANEXO A: QUESTÕES NDC MODELO B (Extraído de Harres, 1999a)

A seguir aparecem 25 alternativas sobre como é produzido o conhecimento científico, 
como ele evolui, como ele se diferencia de outros tipos de conhecimentos e outros aspectos.  

Em cada uma das afirmativas abaixo você deve posicionar, em uma escala de cinco 
pontos, a extensão de sua concordância ou discordância segundo a seguinte codificação: 

CONCORDO FORTEMENTE :  CF  
CONCORDO:    C 
INDECISO:    I 
DISCORDO:     D 
DISCORDO FORTEMENTE:  DF

Faça um círculo ao redor da(s) letras(s) que melhor expressa(m) a sua opinião e evite 
marcar muitas vezes INDECISO. 

1. A elaboração de Leis e Princípios científicos dispensa 
obrigatoriamente a criatividade, a intuição e a imaginação do 
pesquisador. 

CF C I D DF 

2. O modo como a Ciência produz conhecimento segue 
necessariamente a seqüência: observação de fatos, 
elaboração de hipóteses, comprovação experimental das 
hipóteses, conclusões, generalização. 

CF C I D DF 

3. Qualquer investigação científica sempre parte de 
conhecimentos teóricos para só depois realizar uma testagem 
experimental. 

CF C I D DF 

4. O conhecimento científico se distingue do não-científico pelo 
fato de usar o método científico, isto é, partir da observação e 
experimentos para, posteriormente, elaborar Leis e Princípios. 

CF C I D DF 

5. Todo conhecimento científico é provisório. CF C I D DF 

6. Quando dois cientistas observam os mesmos fatos, eles 
devem chegar obrigatoriamente às mesmas conclusões.

CF C I D DF 

7. O aspecto mais importante na evolução do conhecimento 
científico são os novos experimentos e as novas observações.

CF C I D DF 

8. Problemas científicos diferentes podem requerer diferentes 
seqüências no desenvolvimento das etapas do método de 
investigação. 

CF C I D DF 

9. Observações científicas são sempre o ponto de partida para a 
elaboração das Leis e Princípios em Ciência. 

CF C I D DF 

10. Existem investigações científicas que dispensam a realização 
de experimentos. 

CF C I D DF 

11. Leis e Princípios que entram em conflito com observações ou 
resultados experimentais devem ser rejeitadas 
imediatamente. 

CF C I D DF 

12. A evolução da Ciência ocorre principalmente pelo 
desenvolvimento e proposição de novos modelos, teorias e 
concepções. 

CF C I D DF 
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13. Em uma pesquisa científica, o mais importante são os 
detalhes factuais. 

CF C I D DF 

14. Para que um enunciado se transforme em Lei ou Princípio 
científico, não é necessário que seja demonstrado como 
verdadeiro. 

CF C I D DF 

15. Todo conhecimento científico resulta da obtenção sistemática 
e cuidadosa de evidências experimentais. 

CF C I D DF 

16. O pesquisador sempre está condicionado, em sua atividade, 
pelas hipóteses que intui sobre o problema investigado. 

CF C I D DF 

17. Tudo aquilo que não é passível de comprovação experimental 
não pode receber a designação de conhecimento científico. 

CF C I D DF 

18. Um mesmo conjunto de evidências experimentais sempre é 
compatível com mais de uma Lei ou Princípio científico. 

CF C I D DF 

19. Através da Ciência e de seu método, pode-se responder a 
todas as questões. 

CF C I D DF 

20. Descobertas científicas sempre se caracterizam muito mais 
como achados do que propriamente como descobertas, uma 
vez que sempre confirmam ou contrariam uma expectativa 
teórica anterior. 

CF C I D DF 

21. Existe apenas um método geral e universal para produzir 
conhecimento científico. 

CF C I D DF 

22. Através do experimento o pesquisador comprova se a sua 
hipótese de trabalho é verdadeira ou falsa. 

CF C I D DF 

23. Idéias metafísicas ou não-científicas podem, por vezes, 
direcionar a pesquisa científica para resultados relevantes. 

CF C I D DF 

24. As afirmações científicas e os enunciados científicos são 
       necessariamente verdadeiros e definitivos.  

CF C I D DF 

25. Toda investigação científica começa pela observação 
sistemática do fenômeno a ser estudado. 

CF C I D DF 
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ANEXO B: PROGRAMA DA DISCIPLINA ENSINO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS NO 1º GRAU I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ENSINO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS NO 1º GRAU I 

EMENTA 

Princípios teóricos e metodológicos que norteiam o Ensino de Ciências Físicas e 
Biológicas no 1º Grau: aspectos políticos, históricos e filosóficos da Ciência e de seu 
ensino; tendências da pesquisa em ensino de ciências a partir de uma abordagem 
problematizadora. 

TÓPICOS PARA ESTUDO 

1. Repensando o ensino de Ciências nas séries iniciais e localizando 
problemas 
  
O saber e o fazer dos professores na sala de aula. 
O ensino de Ciências Naturais no nível fundamental: argumentos a seu favor. 

2. Necessidades formativas do professor de ciências

Contribuições da História e da Filosofia da Ciência. 
Implicações da perspectiva construtivista para a prática docente e para a pesquisa. 
A Ciência na escola. 
O ensino para a compreensão. 
O que ensinar em ciências: ampliando a concepção de conteúdo de ensino. 

3. Ciências na Educação Infantil e nas séries iniciais 

Uma abordagem integrada à aprendizagem de Ciências.
A teoria das Inteligências Múltiplas: teoria e prática na sala de aula. 
O ensino de ciências numa abordagem investigativa. 
Conceitos, experiências e atividades de integração.

4. Os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais 

Fundamentos teóricos e metodológicos. 
Objetivos e conteúdos de ensino: Meio Ambiente / Ser Humano e Saúde / Recursos 
Tecnológicos 
Estrutura e organização do ensino. 
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