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RESUMO 

 

A partir de uma crítica a aspectos do atual ensino de Física, propomos neste 
trabalho uma investigação sobre as concepções de Natureza da Ciência (NdC) 
apresentadas por alunos de nível médio de ensino, assim como a inserção de 
discussões acerca de alguns elementos de NdC, por meio da História e da 
Filosofia da Ciência, compreendendo-as como estratégia facilitadora para um 
aprendizado mais eficaz da disciplina de Física e, mais especificamente, do 
conteúdo de óptica. Partindo do período histórico correspondente à Antiguidade 
grega até meados do século XIX, construímos e aplicamos uma unidade 
didática a uma turma do ensino médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Ipanguaçu. 
Nossa unidade didática envolveu a leitura e interpretação de textos com 
conteúdo histórico, a observação e montagem de cinco atividades 
experimentais, entre outras atividades. A análise dos dados ocorreu através de 
questionários investigativos aplicados antes e após a realização da unidade 
didática, além de questionários relativos aos conteúdos presentes nos textos. 
Apesar de pouco expressivos, os resultados indicaram que a aplicação da 
unidade didática permitiu a (re)construção de algumas concepções sobre NdC 
presentes nos alunos alvos do nosso trabalho, além de contribuir com um 
melhor aprendizado do conteúdo de óptica e uma maior aproximação da 
ciência e de sua natureza. 
 
Palavras-chave: História da Ciência; Natureza da Ciência; Ensino de Física; 
Óptica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

From a critique of aspects of the current teaching of physics, we propose in this 
paper an investigation into the conceptions of Nature of Science (NOS) 
submitted by students from the high school level, as well as the inclusion of 
discussions about some elements of NOS, through the History and Philosophy 
of Science, understanding them as facilitating strategy for more effective 
learning of Physics and, more specifically, the contents of optics. Based on the 
historical period corresponding to Greek antiquity to the mid-nineteenth century, 
built and applied a teaching unit to a high school class at the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) Ipanguaçu 
campus. Our teaching unit involved the reading and interpretation of texts with 
historical content, observation and assembling five experimental activities, 
among other activities. Data analysis occurred through questionnaires 
investigative applied before and after the completion of the teaching unit, as 
well as questionnaires for content present in the texts. Although not significant, 
the results indicated that the application of the teaching unit allowed the (re) 
construction of some conceptions about NOS targets students present in our 
work, and contribute to a better learning content and greater optical science 
approach and its nature. 
 
Keywords: History of Science; Nature of Science; Physics Teaching; Optics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Ilustração realizada pelo aluno 1 54 

Figura 2: Ilustração realizada pelo aluno 2 54 

Figura 3: Ilustração realizada pelo aluno 3 80 

Figura 4: Ilustração realizada pelo aluno 4 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: descrição das aulas 1 e 2 39 

Quadro 2: descrição das aulas 3 e 4 40 

Quadro 3: descrição das aulas 5 e 6 43 

Quadro 4: descrição das aulas 7 e 8 46 

Quadro 5: descrição das aulas 9 e 10 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Questionário Introdutório (Modelo de visão) - Questão 1 53 
Gráfico 2: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 2 56 
Gráfico 3: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 2 58 
Gráfico 4: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 6 60 
Gráfico 5: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 7 61 
Gráfico 6: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 1 66 
Gráfico 7: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 2 
(alternativas “b” e “c”)  

68 

Gráfico 8: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 3 69 
Gráfico 9: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 1 70 
Gráfico 10: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 2 71 
Gráfico 11: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 3  72 
Gráfico 12: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 4 73 
Gráfico 13: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 1 
(alternativa “a”) 

74 

Gráfico 14: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 1 
(alternativas “b” e “c”) 

75 

Gráfico 15: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 2 76 
Gráfico 16: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 3 78 
Gráfico 17: Questionário Final (Modelo de visão) - Questão 1 80 
Gráfico 18: Questionário Final (NdC) - Questão 2 84 
Gráfico 19: Questionário Final (NdC) - Questão 3 85 
Gráfico 20: Questionário Final (NdC) - Questão 5 87 
Gráfico 21: Questionário Final (NdC) - Questão 6 88 
Gráfico 22: Questionário Final (NdC) - Questão 7 90 
Gráfico 23 – Resultados para o tema: Modelo de visão 92 
Gráfico 24 – Resultado geral dos temas de NdC investigados 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 1 
1 NATUREZA DA CIÊNCIA: ARGUMENTOS CONTRÁRIOS E 
FAVORÁVEIS 

9 

1.1 NATUREZA DA CIÊNCIA: O QUE É? 9 
1.2 PRINCIPAIS CONCEPÇÕES EQUIVOCADAS SOBRE A NDC 12 
1.3 O PORQUÊ DA HISTÓRIA PARA ENTENDER NATUREZA DA 
CIÊNCIA (NDC) 

19 

1.4 “NEM TUDO SÃO FLORES” 25 
1.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO USO DA HC PARA ABORDAR 
QUESTÕES RELATIVAS À NDC 

28 

2. A UNIDADE DIDÁTICA E SUA APLICAÇÃO  34 
2.1 O “CURSO PILOTO” 34 
2.2 A UNIDADE DIDÁTICA 36 
2.3 DESCRIÇÃO DA “UNIDADE DIDÁTICA” 37 
3. RESULTADOS DA PESQUISA 49 
3.1 ANÁLISE DA ATIVIDADE COM A “CAIXA PRETA” 49 
3.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS INTRODUTÓRIOS 52 
3.3 RESULTADOS DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 62 
3.4. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS INTERMEDIÁRIOS 65 
3.5 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS FINAIS 79 
3.6 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS 
QUESTIONÁRIOS INICIAL E FINAL 

91 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 99 
REFERÊNCIAS 104 
Apêndice A – Questionário investigativo sobre modelos de visão 109 
Apêndice B - Questionário inicial/final para ser aplicado a alunos do 
ensino médio acerca da Natureza da Ciência 

110 

Apêndice C - “Unidade didática” 
Óptica: um breve olhar histórico: Estratégias para trabalhar com a 
Natureza da Ciência 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho insere-se em uma linha de investigação que trata das 

concepções de Natureza da Ciência (NdC) manifestas por alunos de nível 

médio de ensino.  

Tal iniciativa foi motivada a partir da atual situação de ensino, em geral, 

e do ensino de Física, em particular. São muitos os alunos evadidos e com 

baixo índice escolar, bem como docentes despreparados e desmotivados com 

sua atuação profissional. 

Isso porque o ensino de Física de tipo tradicional, baseado apenas em 

livros-textos, equações e exercícios, não acompanha, na maioria das 

situações, a evolução da tecnologia, muito menos as discussões mais atuais 

que circundam o meio contemporâneo dos alunos, o que, por sua vez, não os 

insere nas dimensões fundamentais da consciente participação cidadã e do 

seu futuro desenvolvimento profissional.  

Já que, como preveem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para o Ensino Médio, o currículo direcionado para o ensino médio e, 

consequentemente, o de Física, deve proporcionar aos alunos conteúdo e 

estratégias de aprendizagem que os capacitem à vida em sociedade, à 

atividade produtiva e à experiência subjetiva. 

A partir do domínio de conteúdo e de boas estratégias, o ensino de 

Física surge nesse cenário como uma excelente contribuição para uma 

adequada inserção dos discentes nas complexas e rápidas evoluções 

tecnológicas, bem como nas atuais discussões de ciência, política e religião 

que costumeiramente estão presentes em nosso meio social. 

A ciência, e consequentemente a Física, quando abordada por meio de 

estratégias adequadas, apresenta-se aos alunos não como algo 

incompreensível ou inerente apenas às grandes personalidades históricas e 

cientistas, mas como uma atividade humana, situada em um determinado 

período e contexto histórico repleto de transformações e associado a diversas 

outras formas de expressões e construções humanas. 
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O ensino de Física, ainda segundo os PCNs, é um conhecimento 

indispensável à formação da cidadania contemporânea e da cultura científica 

efetiva. 

A partir da compreensão da real importância de se ensinar Física para o 

ensino médio, por proporcionar a esses discentes uma visão mais completa do 

mundo a nossa volta e uma compreensão mais dinâmica do nosso universo, 

permitindo que esses transcendam os nossos limites temporais e espaciais 

(BRASIL, 2000), escolhemos abordar nesse trabalho o conteúdo de óptica, por 

acreditarmos, a partir das nossas experiências em sala de aula e das 

discussões com outros professores colegas de trabalho, que esse é 

comumente transmitido aos alunos apenas de forma “livresca”, enxertado por 

leis, teorias, fórmulas e imagens que são comumente apresentadas nos livros 

didáticos sem nenhuma explicação ou discussão histórica de como foram 

formuladas, do por que foram construídas. 

 Nós, professores e alunos, estamos acostumados a observar o 

conteúdo de óptica ser ministrado de forma geral, levando-se em consideração 

apenas ênfases do tipo geométrico, algébrico e conceitual. Ênfases essas que 

não remetem de forma alguma - por si só - a uma análise histórica, a uma 

interpretação acerca dos reais motivos que levaram diversas pessoas a 

desenvolverem os conceitos e deduções estudadas.  

Essa forma tradicional de ensino não favorece a inserção de elementos 

de Natureza da Ciência, não contribui com uma discussão mais profunda sobre 

aspectos sociais, econômicos, religiosos, entre tantos outros, que possam 

atrair o aluno e inseri-lo mais facilmente no conteúdo de óptica e no ensino de 

Física. E, consequentemente, não o capacita a uma participação cidadã mais 

eficaz e legítima, não permitindo também que esse se encaixe no processo de 

desenvolvimento científico/social como um possível construtor, como um 

cidadão capaz de também elaborar conjecturas, de também contribuir com o 

desenvolvimento científico da sociedade em que está inserido. 

Atrelado a isso, é comum percebermos em nossos alunos uma falta de 

interesse em relação a esse conteúdo e tantos outros, e por diversos motivos, 

não conseguirem fazer relação dos algoritmos transmitidos pelo professor com 
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suas realidades pessoais e com o meio real - enxertado de interesses políticos, 

sociais, econômicos etc. - em que estão inseridos. 

Mesmo sabendo que a inserção da temática NdC e suas faces histórica, 

filosófica, sociológica e até religiosa não irá resolver todos os problemas 

existentes entre alunos e a disciplina de Física, acreditamos – com base nos 

bons resultados apresentados nas recentes pesquisas de alguns autores, como 

Forato (2009); Silva (2010); Moura (2008) - que pode ser, sem dúvida, mais 

uma estratégia a ser utilizada em vista de um ensino de melhor qualidade. 

Isso por acreditar, assim como tantos outros autores, Silva (2010); 

Forato (2009); Moura (2008); Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007); Acevedo et al., 

2005; Vannucchi (1996), que a inserção da NdC pode contribuir favoravelmente 

com a formação do cidadão crítico e “alfabetizado cientificamente”, e que essa 

educação científica, na opinião dos especialistas, é cada vez mais urgente e 

essencial para o real desenvolvimento das pessoas e povos (GIL-PÉREZ E 

VILCHES, 2006). 

Isso se confirma, por exemplo, nos National Science Education 

Standards, anunciado pelo National Research Council (1996), em sua primeira 

página, ao dizer que: 

 

Num mundo repleto pelos produtos da indagação científica, a 
alfabetização científica converteu-se numa necessidade para 
todos: todos necessitamos utilizar a informação científica para 
realizar opções que se nos deparam a cada dia; todos 
necessitamos ser capazes de participar em discussões 
públicas sobre assuntos importantes que se relacionam com a 
ciência e com a tecnologia; e todos merecemos compartilhar a 
emoção e a realização pessoal que pode produzir a 
compreensão do mundo natural. (NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL apud GIL-PÉREZ E VILCHES, 2006, p. 18) 

 

E, também, nos nossos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino médio, quando se referem à importância da alfabetização científica para 

cada cidadão, na compreensão das tecnologias e do mundo a nossa volta, 

afirmando que o aprendizado 

 
deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas 
também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios 
para a interpretação de fatos naturais, a compreensão de 
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procedimentos e equipamentos do cotidiano social e 
profissional, assim como para a articulação de uma visão do 
mundo natural e social. Deve propiciar a construção de 
compreensão dinâmica da nossa vivência material, de convívio 
harmônico com o mundo da informação, de entendimento 
histórico da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da 
vida, do planeta e do cosmos, enfim, um aprendizado com 
caráter prático e crítico e uma participação no romance da 
cultura científica, ingrediente essencial da aventura humana. 
(BRASIL, 2000, p. 7) 

 

A abordagem de aspectos de NdC no ensino de Física pode contribuir 

com essa “alfabetização científica”, com a aproximação do aluno à ciência, por 

permitir que ele enxergue as diversas transformações do conhecimento 

científico durante o passar do tempo, identificando as mútuas relações entre 

ciência e sociedade e percebendo alguns equívocos cometidos pelos 

cientistas. O que, sem dúvida, pode contribuir para que o aluno compreenda o 

fazer científico como algo humano, não distante de suas próprias aflições, 

receios e de suas diversas influências sociais e interesses pessoais. Algo no 

qual ele possa se enxergar como um possível construtor/colaborador da 

ciência, e não apenas como um mero espectador de um objeto de estudo 

perfeito, acabado e inalcançável. 

Uma das maneiras de se abordar questões relativas à NdC em sala de 

aula é com o uso da História e da Filosofia da Ciência (HFC), como a literatura 

da área de Ensino de Ciências vem apontando há bastante tempo (BARROS E 

CARVALHO, 1998; BATISTA, 2004; EL-HANI, 2006; FORATO, MARTINS E 

PIETROCOLA, 2008; FORATO, 2009; GUERRA, REIS E BRAGA, 2002).  

A respeito do porquê trabalhar e aplicar elementos da Natureza da 

Ciência em sala de aula como elemento metodológico de auxílio a uma melhor 

aprendizagem e aproximação dos alunos à disciplina, Silva revela que  

 

no que diz respeito à inserção de aspectos da natureza do 
conhecimento científico, a sua discussão em sala de aula pode 
proporcionar ao aluno melhores argumentos filosóficos que o 
favoreçam, apresentando-lhe um melhor entendimento em 
relação a temas científicos, o que lhe dará uma melhor 
fundamentação filosófica ou, até mesmo, uma reação menos 
dogmática frente a crendices. (SILVA, 2010, p. 44) 
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 Na perspectiva de que o ensino de Física não continue alimentando 

nossos alunos com uma Física descontextualizada, presa a currículos e livros 

puramente matemáticos (sem querer de forma alguma desprezar a 

matemática) e enxertados com uma pseudo e resumida visão de ciência. É 

necessário ver o que está por trás da Física: “Os alunos de primeiro e segundo 

grau devem aprender não somente o conteúdo das ciências atuais, mas 

também algo acerca da ‘Natureza da Ciência’” (MATTHEWS, 1995, p. 166). 

 A busca por uma “alfabetização”, uma educação científica deve ser 

urgente. E essa preocupação, segundo Andrade (2008), tem crescido bastante 

a ponto de aumentarem significativamente o número de pesquisas em ensino 

de ciências. Todas elas preocupadas com a qualidade do ensino, com a forma 

como essas disciplinas estão sendo ministradas em sala de aula e, 

consequentemente, de que forma os alunos estão sendo avaliados. 

 O que deveria então estar presente nos currículos de Física para 

proporcionar esse “alfabetismo científico” básico a todos os cidadãos? 

 Em resposta, Marco (2000) apresenta alguns elementos para compor 

esses currículos e proporcionar essa possível alfabetização científica: 

 Alfabetização científica prática, que permita utilizar os conhecimentos na 

vida diária com o fim de melhorar as condições de vida, o conhecimento 

de nós mesmos etc.; 

 Alfabetização científica cívica, para que todas as pessoas possam 

intervir socialmente, com critério científico, em decisões políticas; 

 Alfabetização científica cultural, relacionada com os níveis da natureza 

da ciência, com o significado da ciência e da tecnologia e a sua 

incidência na configuração social. 

Enquanto Reid e Hodson (1993) afirmam que um currículo científico 

direcionado a uma alfabetização científica deve conter os seguintes elementos: 

 Conhecimentos de ciência – certos fatos, conceitos e teorias; 

 Aplicações do conhecimento científico – a utilização de tal conhecimento 

em situações reais e simuladas; 

 Saberes e técnicas da ciência – familiarização com os procedimentos da 

ciência e a utilização de aparelhos e instrumentos; 
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 Resolução de problemas – aplicação de saberes, técnicas e 

conhecimentos científicos a investigações reais; 

 Interação com a tecnologia – resolução de problemas práticos, ênfase 

científica, econômica e social e aspectos utilitários das soluções 

possíveis; 

 Questões socioeconômico-políticos e ético-morais na ciência e na 

tecnologia; 

 História e desenvolvimento da ciência e tecnologia; 

 Estudo da natureza da ciência e a prática científica – considerações 

filosóficas e sociológicas centradas nos métodos científicos, o papel e 

estatuto da teoria científica e as atividades da comunidade científica. 

A partir da leitura de todos esses elementos apresentados acima 

podemos nos questionar acerca da ausência de materiais didáticos nos quais 

se possa encontrar e trabalhar essas questões, bem como de profissionais 

preparados para enfatizar cada um desses elementos propostos para uma real 

alfabetização científica em sala de aula.  

Ao discutir sobre esses outros elementos que dificultam a inserção da 

História e Filosofia da Ciência (HFC) nas salas de aula, e que se aplicam 

também perfeitamente às dificuldades de se aplicar/concretizar os elementos 

elencados por Marco (2000) e Reid e Hodson (1993) no ambiente escolar, Silva 

(2012) apresenta alguns desses fatores, como por exemplo: 

 

a existência de uma cultura sobre o que é ensinar física, que 
difere em muito da cultura de se ensinar outras disciplinas; as 
atitudes e crenças epistemológicas de professores de física; a 
existência de vínculos institucionais que limitam a inserção de 
conteúdos de HFC, principalmente os relacionados com o 
cumprimento de um currículo repleto de conteúdos específicos 
que pouco valoriza conhecimentos históricos sobre natureza da 
ciência e processuais; e, finalmente, o fato de este tipo de 
conteúdo não ser cobrado em exames oficiais e vestibulares. 
(SILVA, 2012, p. 81) 

 

Para nos desprendermos de currículos e estratégias tradicionais de 

ensino e migrarmos para modelos mais atuais, precisamos nos afastar de 

estratégias didáticas que visam apenas à obtenção de boas notas e resultados 
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finais, baseados apenas na aplicação de fórmulas e equações, na descrição de 

conceitos físicos enxutos vazios de contexto.  

Não basta treinar alunos para concursos vestibulares. Esse não deve, de 

forma alguma, ser o foco do ensino de Física, mas apenas uma consequência 

de uma atividade docente voltada para a educação/formação do cidadão 

alfabetizado cientificamente.  

Não basta ensinar, ou treinar, alunos a desenvolverem cálculos 

matemáticos com perfeição (não desvalorizando o cálculo para a Física), ou a 

decorar centenas de fórmulas e conceitos. “Aquilo que desejamos no processo 

de educação dos jovens não é a mera obtenção de resultados, mas dos 

métodos e, sobretudo, da história da ciência” (JENKINS APUD MATTHEWS, 

1989 p. 19).  

É preciso que o aluno também consiga entender o que está por trás da 

construção científica, a questionarem e entenderem, por exemplo, o que levou 

Galileu a propor um novo modelo de universo. Não em uma perspectiva de 

formar filósofos, especialistas em ciência, mas de formar pensadores, alunos 

capazes de refletir sobre a ciência que lhes é transmitida. E como Matthews 

(1995) escreve: 

 

Não se deseja que as crianças sejam capazes de resolver a 
controvérsia entre realismo e instrumentalismo; também não se 
tenciona que elas sejam submetidas a uma “catequese” sobre 
as quinze razões pelas quais as conclusões de Galileu eram 
corretas e as dos cardeais não. Ao contrário, espera-se que 
elas considerem algumas das questões intelectuais que estão 
em jogo; espera-se que considerem o fato de que há perguntas 
a serem feitas e que comecem a refletir não somente sobre as 
respostas para essas perguntas, mas, sobretudo, sobre quais 
as respostas válidas e que tipos de evidências poderiam 
sustentar essas respostas. (MATTHEWS, 1995, p. 168) 

 

A grande intenção de se trabalhar com NdC, seja no ensino fundamental 

ou médio, é formar alunos capazes de entender a ciência e os seus processos 

de construção existentes, levando-os a pensar, questionar, decidir e não a 

serem mecanizados.  

É cada vez mais comum o consenso entre os que pesquisam sobre 

ensino de ciências (SILVA, 2010; FORATO, 2009; MOURA, 2008; AVECEDO 
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ET AL., 2005; VANNUCCHI, 1996) de que a inserção de elementos de NdC se 

faz necessário no ensino para que os alunos adquiram uma compreensão mais 

aprimorada do fazer científico. Além, de ser também cada vez mais comum, 

como nos mostra a literatura da área (SILVA, 2010; MOURA, 2008; AVECEDO 

ET AL., 2005), observar quais países adotam e inserem esses elementos em 

seus currículos educacionais.  

Este trabalho tem como principal objetivo investigar aspectos relativos à 

NdC manifestos por alunos do ensino médio e elaborar, com base no trabalho 

realizado por Forato (2009) e Silva (2010), um grupo de aulas sobre a óptica, 

que tem como pretensão problematizar alguns elementos da NdC entre os 

alunos. 

Pretende-se, também, com essa pesquisa, contribuir com diversas 

outras atividades semelhantes a esta que já foram realizadas por diversos 

autores, por exemplo: Ferreira et al. (2010); Lima, Tenório e Bastos (2010); 

Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007); Gil-Pérez et al. (2001); Moura (2008); 

Andrade (2008), além de contribuir para a melhoria das atuais práticas 

centradas no ensino tradicional existentes em diversos meios educacionais e 

que só afastam professor e aluno da ciência e de sua natureza. 
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1 NATUREZA DA CIÊNCIA: ARGUMENTOS CONTRÁRIOS E FAVORÁVEIS 

 

Neste capítulo nos deteremos a analisar as possibilidades, os pontos 

favoráveis e os contrários de se trabalhar com a natureza da ciência durante as 

aulas com alunos do ensino médio, apresentando algumas das principais 

concepções equivocadas sobre alguns elementos de NdC e ainda a 

importância de se utilizar a História da Ciência como estratégia facilitadora para 

a inserção de tópicos de NdC nas salas de aula. 

Discutiremos, inicialmente e brevemente, sobre o tema natureza da 

ciência, a fim de entender o seu significado e logo em seguida discorreremos 

sobre os argumentos contrários à utilização e inserção desse tema por meio da 

História da Ciência, nas salas de aula, bem como dos argumentos favoráveis à 

sua utilização. 

 

1.1 NATUREZA DA CIÊNCIA: O QUE É? 

 

Apesar de não ser um tema novo, a natureza da ciência vem gerando 

um maior número de pesquisas há apenas cerca de três décadas. Essas 

pesquisas são realizadas por historiadores, epistemológicos da ciência, 

filósofos e educadores (MOURA, 2008).  

O que vem a ser Natureza da Ciência? O tema Natureza da Ciência 

(NdC) tem origem do termo inglês “Nature of Science” (NOS) e pode ser 

entendida como um arcabouço de conhecimentos sobre a ciência que é 

responsável por investigar as suas influências com a sociedade da época, suas 

metodologias, seus objetivos, a aceitação ou recusa de ideias científicas, os 

erros cometidos pelos cientistas e outros aspectos semelhantes. 

Ou, ainda, podemos entender a Natureza da Ciência como um conjunto 

de conteúdos metacientíficos com valor para a educação científica, por situar a 

ciência em um âmbito mais ativo e humano, por destacar características 

históricas e sociológicas dessa (ADÚRIZ-BRAVO, 2006). 

A abordagem desse tema está intimamente ligada à inserção da 

História, da Filosofia e da Sociologia, permeando os conteúdos de ciências 

ministrados em sala de aula, a fim de conduzir os alunos a uma reflexão do 
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fazer, do processo de construção do conhecimento científico. Acerca disso, 

Lederman (1992) afirma que a NdC pode ser definida como um arcabouço de 

saberes sobre os alicerces ou princípios epistemológicos envolvidos no 

desenvolvimento do conhecimento científico que incorporam, entre outras 

coisas, as crenças e valores inerentes ao “fazer Ciência”. 

Outra conceituação para a Natureza da Ciência é dada por Moura 

(2008), afirmando que: 

 

A NdC compreende questões sobre a existência de um método 
científico, as influências de contextos sociais, culturais, 
religiosos, políticos, entre outros no desenvolvimento, 
aceitação ou rejeição de ideias científicas, o papel da 
imaginação na elaboração de teorias e hipóteses, os erros e 
acertos cometidos pelos cientistas ao longo de suas atividades 
e muitos outros. (MOURA, 2008, p. 3) 

 

E, segundo características extraídas de documentos científicos 

internacionais para a NdC, apresentadas por McComas (1998), para que se 

possa haver um real entendimento em sala de aula sobre o que é ciência, é 

desejável que os alunos compreendam as seguintes ideias aceitas sobre a 

Natureza da Ciência: 

 O conhecimento científico, embora sólido, tem uma natureza conjectural; 

 O conhecimento científico depende fortemente, mas não inteiramente, 

da observação, da evidência experimental, de argumentos racionais e do 

ceticismo; 

 Não há maneira única de fazer ciência, isto é, não há um método 

científico universal a ser seguido rigidamente; 

 A ciência é uma tentativa de explicar fenômenos naturais; 

 Leis e teorias cumprem papéis distintos na ciência e teorias não se 

tornam leis, mesmo quando evidências adicionais se tornam disponíveis; 

 Pessoas de todas as culturas podem contribuir para a ciência; 

 Novos conhecimentos devem ser relatados aberta e claramente; 

 A construção do conhecimento científico requer registros de dados 

acurados, crítica constante das evidências, das teorias, dos argumentos pelas 

comunidades de pesquisadores e replicação dos estudos realizados; 
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 Observações são dependentes de teorias, de modo que não faz sentido 

pensar em uma coleta de dados livre de influências e expectativas teóricas; 

 Cientistas são criativos; 

 A história da ciência apresenta um caráter tanto evolutivo quanto 

revolucionário; 

 A ciência é parte de tradições sociais e culturais; 

 A ciência e a tecnologia geram impacto uma na outra; 

 Ideias científicas são afetadas pelo meio social histórico no qual são 

construídas. 

Pumfrey (1991) também apresenta alguns tópicos, que segundo ele, 

seriam essenciais para entender a Natureza da Ciência: 

 Observação significativa não é possível sem uma expectativa pré-

existente;  

 A Natureza não produz evidências simples o bastante para 

permitir uma interpretação não ambígua;  

 As teorias científicas não são induções, mas hipóteses que vão 

imaginativa e necessariamente além das observações;  

 As teorias científicas não podem ser provadas;  

 O conhecimento científico não é estático e convergente, mas 

mutável e ilimitado;  

 Treinamento compartilhado é um componente essencial do 

acordo entre os cientistas;  

 O raciocínio científico não se estabelece sem apelar para fontes 

sociais, morais, espirituais e culturais;  

 Os cientistas não desenvolvem deduções incontestáveis, mas 

fazem complexos julgamentos de especialistas;  

 O desacordo sempre é possível.  

Mesmo havendo a certeza da benéfica postura em se utilizar a NdC, 

devido às inúmeras recomendações em diversos documentos oficiais da 

educação (PCN, PCN+), e de diversos pressupostos existentes para se 

trabalhar com a NdC, ainda existem alguns conflitos entre pesquisadores 

quanto à utilização da História da Ciência – um dos métodos abordados em 
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nosso trabalho - como forma de inserção da NdC nas salas de aula. E, na 

seção seguinte veremos justamente alguns desses argumentos contrários, que 

segundo pesquisadores, “dificultam” a real aprendizagem da ciência. 

Reconhecemos não apenas a abordagem da natureza da ciência em 

sala de aula como uma tarefa importante e necessária, mas também a 

importância de zelar pela adequada execução das discussões acerca desse 

tema. Caso contrário, pode-se conduzir essa abordagem a uma possível, e não 

pretendida, desvalorização do conhecimento e da própria ciência. Por isso, 

cabe aqui fazermos uma apresentação das principais concepções equivocadas 

sobre os elementos de NdC comumente observados em alguns professores de 

ciências, bem como nos alunos. 

 

1.2 PRINCIPAIS CONCEPÇÕES EQUIVOCADAS SOBRE A NDC 

 

 Dando continuidade a esse capítulo iniciaremos agora a apresentação e 

discussão das principais concepções sobre NdC que são geralmente 

consideradas equivocadas na literatura. Dentre essas, apresentamos nessa 

seção a concepção de método científico único e rígido, a concepção empírico-

indutivista da construção do conhecimento científico, a visão da ciência 

socialmente neutra, de crescimento linear e acumulativo, o individualismo e o 

elitismo científico, a noção de verdade única e absoluta da ciência e a 

superioridade da ciência. 

 De acordo com a literatura atual (Gil-Pérez et al., 2001; Fernández et al., 

2002; Moura, 2008), é comum que professores e alunos apresentem 

concepções equivocadas sobre os métodos utilizados durante o processo de 

investigação científica. Esse tipo de concepção distorcida acerca do processo 

de construção do conhecimento científico é exatamente o que nós, e tantos 

outros trabalhos, caracterizamos como o “método científico”. Seria, segundo 

Fernández et al. (2002), como imaginarmos uma ciência que pressupõe um 

tratamento quantitativo, um controle rigoroso, entre outros procedimentos 

mecânicos que impossibilita a utilização, durante esse método, da invenção, da 

dúvida e da criatividade, por exemplo. 
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Essa concepção conduz os alunos a acreditarem numa ciência 

completamente atrelada a um único método, com passos preestabelecidos, 

como uma receita de bolo e, ainda, sendo esse método necessariamente 

infalível. Ou seja, para ser ciência tem que ser desenvolvida pelo método 

científico. Esse tipo de postura totalmente rígida impossibilitaria, por exemplo, a 

ação criativa do cientista, a recusa de um dos passos em sua atividade, 

obrigando-o a seguir à risca um dado método para, que só assim, seu trabalho 

seja reconhecido como uma atividade científica. 

 A inserção desse método científico nas salas de aula segundo Pérez et 

al. (2001) contribui para uma distorção da natureza desse trabalho, que se 

caracteriza, por vezes, como uma atividade incerta e intuitiva. Esse tipo de 

concepção contribui apenas para que a ciência se torne cada vez mais 

mecanizada e “desumana”. 

 Outra característica bastante forte nas concepções dos professores 

transmitidas aos alunos é a visão empírico-indutivista. A partir da “transmissão” 

errada desse elemento, passa-se a acreditar numa construção científica 

atrelada necessariamente a atividade experimental e, como afirma Fernández 

et al. (2002), completamente neutra, isenta de toda e qualquer ideia ou teoria 

apriorística. Como se o experimento fosse exatamente a “peça chave” para 

“provar” que uma teoria está correta. Esse tipo de concepção é também 

largamente disseminado pela mídia de forma extremamente ingênua.  

Quem nunca assistiu a uma propaganda de creme dental, ou de um 

xampu contra caspa? Nessas propagandas é fácil percebermos ao final um 

cidadão usando um jaleco branco confirmando a veracidade do produto ao 

afirmar que ele foi comprovado cientificamente, isso quando não é realizada 

uma pequena demonstração experimental na própria propaganda. 

 Esse elemento segundo Gil-Pérez et al. (2001) é a concepção mais 

estudada e criticada pela literatura desde o século XX, se caracterizando, 

assim, como um importante elemento a ser (re)construído pelos alunos. 

 Uma terceira concepção que nos preocupa é a da ciência socialmente 

neutra presente no processo de construção do conhecimento científico. Esse 

tipo de ideia proporciona que professores e alunos passem a acreditar, por 

exemplo, na construção do conhecimento científico como algo completamente 
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neutro. Onde, cientistas produziriam suas teorias e leis científicas, totalmente 

isolados em castelos, quartos escuro, ou laboratórios, sem nenhum tipo de 

contato com o “mundo externo”, com o meio social de sua época. 

 Na verdade, partindo de estudos históricos do desenvolvimento 

científico, sabe-se que os cientistas durante suas atividades são 

completamente influenciados por outros aspectos como economia, religião, 

interesses pessoais e sociais, imaginação dentre tantos outros. As concepções, 

interesses e crenças individuais dos cientistas são, na verdade, determinantes 

na elaboração de suas ideias (Moura, 2008). 

 Na própria história da Física encontramos alguns trabalhos que 

demonstram, entre outros aspectos, essa realidade (Silva, 2010; Forato, 2009; 

Silveira e Peduzzi, 2006). Podemos citar como exemplo o caso de Newton, 

onde é de conhecimento de muitos que ele durante toda a sua vida escreveu 

muito mais trabalhos relacionados a Deus e a religião, do que à própria Física. 

Como, então, não conceber a ideia de que Newton teria sido influenciado por 

aspectos religiosos? Como não conceber a ideia de que a divergência de 

concepções entre os filósofos naturais, para a natureza da luz desde a 

antiguidade tenha sido influenciado por fatores, também, pessoal como suas 

imaginações e criatividades? Já que esses filósofos seriam originários de 

regiões diferentes e, consequentemente, com culturas e interesses pessoais, 

sociais, religiosos e econômicos diferentes. 

Pensar numa ciência construída a partir desse pressuposto também 

pressupõe a atividade científica como algo fora da realidade humana, 

desvinculada de interesses e fatores externos. Como querer que alunos se 

aproximem desse tipo de atividade? Nossos alunos só poderão ser atraídos 

pela ciência, quando perceberem que nessa exista a possibilidade de utilizar 

suas imaginações, encontrar respostas para suas aflições e construir 

estratégias e mecanismos que possam contribuir com o meio social onde se 

encontram. 

Uma visão deformada que segundo Gil-Pérez et al. (2001) é menos 

mencionada pela literatura é a concepção de linearidade e visão acumulativa 

da ciência no processo de desenvolvimento científico. Nesse tipo de visão 

professores e alunos geralmente apresentam visões do desenvolvimento 
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científico, como sendo algo puramente linear, acumulativo. Ou seja, nesse tipo 

de concepção deformada da ciência pensa-se no desenvolvimento da ciência 

como algo sem quebras, ou rupturas. Não se admite nesse tipo de visão 

nenhum tipo de revolução, toda crise ou reorganização do pensamento 

científico ocorrido em determinada época da história seria vista de outro modo, 

aceitando-se apenas o desenvolvimento cumulativo e linear para a ciência. 

Seria como imaginarmos as ideias apresentadas por Newton para a 

natureza da luz como mais um conhecimento a ser somado e acrescentado 

linearmente as ideias propostas por alguns filósofos antigos como, por 

exemplo, Aristóteles e Empédocles. O que, na verdade, é totalmente diferente, 

já que Newton defende uma natureza corpuscular para a luz para explicar, 

também, o fenômeno da visão, enquanto que Aristóteles explica o fenômeno da 

visão a partir da ideia de transparência do meio, não se detendo em explicar 

sobre a característica ondulatória ou corpuscular da luz – para ele a luz não 

podia ser algo material, já que acreditava que dois corpos não podiam ocupar o 

mesmo lugar no espaço -, e Empédocles explica o mesmo fenômeno com base 

no elemento fogo – acreditava que uma espécie de fogo saía do olho humano e 

tocava os objetos que também emanavam um tipo de fogo, que carregava suas 

características como cor, tamanho, etc. -, sem em nenhum momento, também 

discorrer sobre uma característica corpuscular para a luz. Ou seja, não se 

aproximam nem um pouco desse tipo de concepção, apresentada por Newton, 

para a natureza da luz. 

Esse tipo de concepção simplesmente cumulativa da atividade científica 

é totalmente prejudicial, no que se diz respeito ao alcance do real entendimento 

da ciência e de sua natureza. Gil-Pérez et al. (2001), afirmam ainda que a 

 

visão acumulativa é uma interpretação simplista da evolução 
dos conhecimentos científicos, para a qual o ensino pode 
contribuir ao apresentar os conhecimentos hoje aceites sem 
mostrar como eles foram alcançados, não se referindo às 
frequentes confrontações entre teorias rivais, às controvérsias 
científicas, nem aos complexos processos de mudança (GIL-
PÉREZ et al., 2001, p. 133). 

 

 Mozena (2009) afirma, ainda, que a omissão de aspectos 

revolucionários durante um período de construção do conhecimento científico 
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pode contribuir com uma educação científica baseada apenas em seu produtos 

e completamente omissa em seus aspectos sociais. 

 E, essa não é, de forma alguma, a contribuição que a discussão dos 

elementos de NdC nas salas de aula almejam. Sendo necessária a 

apresentação aos alunos dos complexos períodos de quebras e rupturas 

ocorridos em diversos momentos do desenvolvimento científico para se “gerar” 

a ciência que conhecemos hoje. 

 Outra visão equivocada bastante presente nas concepções de alunos e 

professores está relacionada à construção individual e elitista do conhecimento 

científico. Citada, também, por Gil-Pérez et al. (2001), como uma das visões 

equivocadas mais apresentadas pela literatura e pelos professores. Essa 

concepção geralmente é apresentada, inclusive em materiais didáticos, como 

uma atividade fruto de “gênios”, pais e “descobridores” de determinado 

conhecimento. 

 Nesse tipo de visão equivocada, segundo Gil-Pérez et al. (2001) é 

comum observarmos a não apresentação do trabalho coletivo e cooperativo, ou 

da troca de informação entre grupos distintos. Como se um único cientista 

fosse realmente capaz de produzir modelos e teorias isoladamente. 

 Esse tipo de visão nos leva a crer num cientista genial, capaz de 

solucionar todos os problemas científicos sem o auxílio de mais ninguém. Esse 

tipo de visão retrata o cientista como alguém perfeito, onde suas descobertas 

seriam monumentais e inigualáveis, estando todo o período histórico 

concentrado apenas no produto (Moura, 2008). O que só afasta o aluno da 

atividade científica, tendo em vista que esse acabará enxergando a ciência 

como algo reservado a uma pequena minoria possuidora de capacidades 

intelectuais inalcançáveis.  

Com esse tipo de concepção deformada da NdC, os alunos ficam 

impossibilitados de perceberem os inúmeros erros e receios cometidos pelos 

cientistas. Sendo que alguns desses comportamentos e erros podem ser, em 

algumas situações, os mesmos cometidos pelos próprios alunos. O que, sem 

dúvida, pode contribuir com a aproximação do discente à atividade científica, 

ao passo que poderão percebê-la como algo humano, próximo às suas dúvidas 
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e questionamentos, e não pertencente a criaturas divinas, ou superiores 

intelectual e financeiramente. 

 A penúltima visão equivocada que analisaremos, para posterior 

investigação da nossa pesquisa, diz respeito à ideia de ciência como detentora 

da verdade única e absoluta. Essa concepção, apesar de se assemelhar com a 

visão do método científico único e rígido, abrange outras características, como 

a suposta ideia da existência de uma “entidade máxima”, incontestável acerca 

da verdade, detentora do “selo de aprovado ou reprovado”. E, apesar de não 

ser mencionada, diretamente, pelos autores Gil-Pérez et al. (2001) e 

Fernández et al. (2002), acreditamos que essa concepção equivocada deve ser 

apresentada, tendo em vista o alto nível de informações errôneas que 

comumente recebemos dos livros didáticos e, principalmente, da mídia, em 

relação a esse tipo de visão. 

 É muito comum, por exemplo, acompanharmos na mídia, seja pela 

internet, jornais, revistas, ou pela própria televisão noticiários de 

medicamentos, cosméticos, tratamentos, equipamentos de ginástica e produtos 

de higiene, sendo apresentado por um suposto, especialista na área, que 

sempre ao fim, ou no meio da matéria defende esse tal produto, alegando que 

o mesmo foi “comprovado cientificamente”, que vários testes de laboratório 

foram realizados e que o melhor resultado, seja ele qual for, só será alcançado 

ao adquirirmos tal produto. Segundo Gama e Zanetic (2010), “no senso 

comum, o conceito de ‘comprovação científica’ torna-se um ícone da 

autoridade da ciência”. 

 Como vemos esse tipo de concepção nos bombardeia por quase todos 

os lados. Como não esperar que leigos no assunto não sejam influenciados por 

esse tipo de concepção errônea da ciência? Realmente há muito trabalho a ser 

feito e devemos começar exatamente pela sala de aula. Nossos professores e 

alunos precisam entender o papel da ciência e como ela se desenvolve. 

 Tomemos como exemplo a teoria da natureza corpuscular para a luz 

proposta, também, por Newton e aceita pela maioria de seus contemporâneos 

até meados do século XVIII. Essa teoria permaneceu infalível? Ela pode ser 

considerada hoje, como uma verdade única e absoluta para a natureza da luz? 

Da mesma forma que esse exemplo e tantos outros ocorridos no decorrer da 
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história da ciência, não são caracterizados como verdades absolutas, não 

podemos, de forma alguma, acreditar nesse tipo de ciência que nos é 

apresentada como única verdade. Ao longo de toda a história observamos 

facilmente e constantemente uma teoria sendo substituída por outra, ou sendo 

reformulada, readaptada a um novo contexto científico.  

Não temos a pretensão de retirar o valor atribuído a ciência, ou de 

diminuí-lo, mas apenas deixar claro que não podemos assumir uma postura de 

“donos da verdade”, até por que não o somos e a própria história da ciência 

nos mostra isso. Entendemos, sem dúvida, o papel fundamental que a ciência 

desenvolve em nosso meio, porém precisamos ter também a plena consciência 

de que a ciência (Física, Química e Biologia) é uma área de conhecimento que 

está em constante desenvolvimento. E, que de acordo com Chalmers (1993) 

não há nenhum método que possibilite às teorias científicas serem provadas 

verdadeiras ou mesmo provavelmente verdadeiras. 

Não se pode, dessa forma, acreditar nesse tipo de “ciência absolutista”, 

ou estaremos correndo um sério risco de nos decepcionarmos e, até, fazermos 

com que nossos alunos deixem de acreditar nessa magnífica atividade. 

 E, concluindo nossa discussão sobre algumas concepções equivocadas 

sobre a NdC, geralmente apresentada por professores e alunos, encerramos 

esse capítulo apresentando a ideia de superioridade da ciência como última 

visão investigada e estudada pelo presente trabalho, e que mesmo não sendo 

apresentada, de forma direta, pelos autores Gil-Pérez et al. (2001) e Fernández 

et al. (2002), acreditamos ser, sem dúvida, mais uma concepção equivocada 

bastante disseminada entre  professores e alunos, e que, por isso, precisa ser 

também apresentada e discutida. 

 Esse tipo de concepção geralmente apresenta a ciência como uma área 

de conhecimento superior a todas as demais áreas de conhecimento. Mas o 

que torna a ciência superior? Na grande maioria das vezes podemos ser 

influenciados por atividades experimentais realizadas na ciência e não 

realizada em outras áreas de conhecimento, ou o fato da ciência apresentar 

uma estrutura de investigação um pouco mais estruturada. Porém, o que nos 

garante que tais experimentos e/ou estruturas utilizadas pela ciência são 

dignos de total confiança? Ou, o que nos garante que tais procedimentos sejam 



19 

 

sempre utilizados no fazer científico? Einstein, por exemplo, não utilizou 

atividades práticas na determinação de algumas de suas teorias, como o caso 

da suposta viagem ao lado de um raio de luz, mas apenas aspectos mais 

subjetivos, como sua imaginação. 

 O que pretendemos com essa discussão é deixar claro que, assim como 

a religião ou a astrologia não apresentam, em todos os momentos, 

procedimentos aferíveis, concretos, a ciência também não. Da mesma forma 

que outras áreas de conhecimento podem estar inclinada ao erro, a ciência 

também pode. Não pretendemos realizar uma comparação entre ciência e 

religião. No entanto, não podemos diminuir a importância dessas outras áreas 

de conhecimento e exaltar a ciência, pelo simples motivo de não possuirmos 

argumentos reais para isso. Afinal, quem nos garante que os modelos 

apresentados pela ciência hoje, continuarão a ser “verdade” amanhã? Não 

podemos esquecer as origens da ciência. Precisamos andar de mãos dadas, 

com as demais áreas de conhecimento, reconhecendo a importância que cada 

uma teve e tem para a ciência que hoje conhecemos. 

 

1.3 O PORQUÊ DA HISTÓRIA PARA ENTENDER NATUREZA DA CIÊNCIA 

(NDC) 

 

A literatura atual nos mostra que um dos meios mais utilizados pelos 

pesquisadores para incorporar elementos de Natureza da Ciência na educação 

científica é exatamente o levantamento e debate em torno de fatos e aspectos 

da História e Filosofia das Ciências compreendidas em episódios históricos 

(MOURA, 2008). E é exatamente por meio, também, da História da Ciência que 

encontramos um terreno seguro para adentrar nesse novo contexto da ciência. 

Ela nos apresenta uma visão a respeito da natureza da pesquisa e do 

desenvolvimento científico que não costumamos encontrar no estudo didático 

dos resultados científicos (MARTINS, 2006). 

Ainda para Martins (2006), existem algumas discussões fundamentais 

no ensino de ciências que não são apresentadas nos livros didáticos. O que 

geralmente estamos acostumados a encontrar são valores, resultados finais e 
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técnicas de análise. Segundo esse mesmo autor, alguns aspectos 

fundamentais da ciência não costumam ser apresentados, como: 

 

De que modo as teorias e os conceitos se desenvolvem? Como 
os cientistas trabalham? Quais as ideias que aceitamos hoje e 
que não eram aceitas no passado? Quais as relações entre 
Ciência, Filosofia e Religião? Qual a relação entre o 
desenvolvimento do pensamento científico e outros 
desenvolvimentos históricos que ocorreram na mesma época? 
(MARTINS, 2006, p. XXI) 

 

Daí a necessidade de se inserir uma estratégia diferente da que 

comumente observamos na maioria dos livros didáticos e que possa abordar 

cada um desses pontos fundamentais da ciência, tornando-a mais completa em 

sua essência. E que proporcione uma educação que vise a minimizar a 

fragmentação intelectual (SILVA, 2010), que siga por um caminho mais 

contextualizado com os anseios, realidades da época em que se “desenvolveu 

uma teoria”. 

 

Trata-se de gerar uma mudança de atitudes, de promover 
novos valores, de pensar e refletir na e sobre a ciência a partir 
de novos quadros de referência. Trata-se, agora, de discutir 
situações dilemáticas e de incerteza – para uma consciência 
dos problemas que afetam a humanidade, para uma ética da 
responsabilidade. Também este conhecimento é indispensável 
para uma outra compreensão do conteúdo científico, 
abandonando o fatual, o episódico e melhorando, assim, o 
entendimento da complexidade da construção do 
conhecimento científico. (PRAIA, CACHAPUZ E GIL-PÉREZ, 
2011, p. 86) 

 
Essa complexa atividade de desenvolvimento do conhecimento científico 

precisa ser apresentada ao aluno, a fim de que ele perceba a ciência como 

uma atividade humana. Esse tipo de contextualização do desenvolvimento 

científico só é possível a partir de uma abordagem histórica. 

 

Uma educação científica que apresente a ciência como um 
fazer humano, portanto contextualizado histórica e socialmente, 
que evidencie seu caráter inacabado, transitório, bem como as 
rupturas e transformações pelas quais essa atividade passou 
através dos séculos não pode, certamente, abdicar da história. 
(MARTINS, 1998, p. 66) 
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Isso não numa perspectiva de substituir o ensino dos conceitos de 

Física, ou da utilização dos livros didáticos no ensino médio pela pura e única 

utilização de textos históricos, mas de contribuir com esse ensino, tendo em 

vista os atuais propósitos de cunho reflexivo exigidos para o ensino de 

ciências. Sobre isso, Moura (2008) comenta que 

 

é inconcebível que a História e Filosofia da Ciência substituam 
completamente o ensino dos conceitos científicos nas aulas de 
ciências. Afinal, a intenção primordial da educação científica é 
ensinar os conceitos da Ciência. No entanto, conteúdos 
históricos podem integrar e contribuir para que esse ensino 
seja melhor e de acordo com os propósitos atuais de uma 
educação mais reflexiva, crítica e dinâmica. (MOURA, 2008, p. 
23) 

 

Sobre essa contribuição da HFC para o ensino de ciências, Silva (2012), 

afirma também que 

 

A HFC não foi introduzida nestes currículos como uma 
disciplina extra a ser ensinada aos alunos, mas sim para 
proporcionar uma abordagem mais abrangente, contribuindo 
para uma compreensão maior e mais rica dos conteúdos dos 
programas dos currículos de ciência, bem como da própria 
natureza da ciência. (SILVA, 2012, p. 80) 

 
Ainda sobre esse aspecto de complementariedade da ciência, e não de 

substituição, com o uso da História e Filosofia, Saito (2010) sinaliza para a 

ideia de que a História não é e nem deve ser entendida como um método de 

ensino, mas como uma mediadora para colaborar com a aprendizagem de 

ciências, é na verdade uma “provedora de recursos que conduz à reflexão 

sobre o processo de construção do conhecimento científico” (SAITO, 2010, p. 

4).  

Assim como este trabalho, diversos outros já realizados (MARTINS, 

2006; FORATO, PIETROCOLA, MARTINS, 2007; SILVEIRA e PEDUZZI, 2006; 

MOURA, 2008; FORATO, 2009; SILVA, 2010) acreditam na História como 

estratégia para aproximar o aluno da ciência e de sua natureza. 

Solbes e Traver (2001) enumeram algumas características positivas ao 

se utilizar a História da Ciência para que os estudantes: 
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i. Conheçam melhor os aspectos da História da Ciência, antes 

geralmente ignorados e, consequentemente, mostrar uma imagem da ciência 

mais completa e contextualizada; 

ii. Valorizem adequadamente processos internos do trabalho 

científico, como: os problemas abordados, o papel da descoberta, a 

importância dos experimentos, o formalismo matemático e a evolução dos 

conhecimentos (crises, controvérsias e mudanças internas); 

iii. Valorizem adequadamente aspectos externos, como: o caráter 

coletivo do trabalho científico, as implicações sociais da ciência. 

E continua afirmando que ela própria pode: 

i. Apresentar uma imagem menos tópica da ciência e dos cientistas; 

ii. Mostrar mais interesse ao estudo das Ciências; 

iii. Melhorar o clima da aula e a participação no processo de ensino 

aprendizagem; 

iv. Valorizar positivamente a utilização de aspectos de História da 

Ciência em classes de Ciências, como forma de ajudar a aumentar seu 

interesse no estudo da mesma. 

Forato, Pietrocola e Martins (2007) consideram que a investigação 

histórico-epistemológica pode levar o aluno, por exemplo, a identificar diversas 

características de cunho cultural, distintas das meramente científicas, 

presentes no complexo processo de elaboração do conhecimento científico. 

Para Silveira e Peduzzi (2006), é fundamental a realização de uma 

contextualização histórica, na perspectiva de educação/ensino, para que se 

construam estratégias de mudança epistemológica que facilitem a migração de 

uma concepção metódica/empírica para outra mais rica e próxima do real fazer 

científico. 

Segundo Borges (2007), a utilização da História da Ciência é uma 

prática surpreendente pelo grandioso motivo de indicar os vários séculos que 

são necessários para construir, elaborar um determinado conhecimento 

científico. 

Sobre esse longo processo de construção histórica do conhecimento 

científico, Nascimento (2010) afirma que a História da Ciência é 
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uma forma de apresentarmos aos estudantes uma ciência 
dinâmica e viva, discutindo a construção de determinado 
conhecimento desde sua gênese, até chegarmos à sua 
concepção atual, sem esquecer que esse mesmo 
conhecimento pode estar sujeito a alterações no futuro. 
(NASCIMENTO, 2010, p. 39) 

 

Silva (2010) acredita na utilização da História da Ciência como um 

elemento facilitador para a compreensão de aspectos relacionados à NdC, bem 

como uma ótima oportunidade para o surgimento de discussões acerca das 

teorias e modelos científicos. 

A História da Ciência é então esse elemento facilitador para o 

surgimento de discussões mais profundas sobre a ciência e sua natureza, 

exatamente por proporcionar aos alunos uma maior reflexão sobre os 

fenômenos científicos. A respeito da utilização da História da Ciência como 

estratégia para favorecer o surgimento de discussões mais reflexivas, 

Matthews (1995) afirma que 

 

a história, a filosofia e a sociologia da ciência não têm todas as 
respostas para essa crise, porém possuem algumas delas: 
podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses 
pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; podem 
tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, 
permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento 
crítico; podem contribuir para um entendimento mais integral da 
matéria científica, isto é, podem contribuir para a separação do 
mar de falta de significação que se diz ter inundado as salas de 
aula de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem 
que muitos cheguem a saber o que significam. (MATTHEWS, 
1995, p. 165) 

 

O conhecimento da ciência, e mais especificamente o da Física, não se 

resume à mera compreensão de suas leis e teorias, mas também ao 

entendimento dos meios de obtenção dessas leis e teorias. A respeito disso, 

Vannucchi (1996) revela que é necessário considerar 

 

que o conhecimento apropriado da ciência envolva não apenas 
seus produtos – leis, teorias – mas, também, o conhecimento 
dos processos da ciência – seus métodos, suas estrutura de 
desenvolvimento. A compreensão deste processo de 
desenvolvimento implica a inclusão da História e Filosofia da 
Ciência, que, mesmo no ensino de caráter técnico, podem 
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contribuir com exemplos históricos de investigação, 
experimentação, hipóteses inesperadas, consolidação e 
substituição de teorias e modelos. (VANNUCCHI, 1996, p. 14) 

 

Pagliarine e Silva (2006) afirmam ainda que outra grande contribuição 

que a História traz ao fazer parte do ensino de ciências é esclarecer alguns 

aspectos obscuros de determinadas teorias científicas e derrubar certos 

dogmas impostos em livros e textos didáticos utilizados em salas de aula, à 

medida que se colocam em confronto as concepções equivocadas que se tem 

da ciência – como o empirismo e o indutivismo científico - com a História e 

Filosofia da Ciência. 

A utilização da História como estratégia de discussão de alguns 

elementos de NdC é um caminho de humanização da ciência e que propicia 

alcançar diversos propósitos formativos. Além de já ser recomendada para o 

ensino das ciências desde o início do século XX (LEDERMAN apud FORATO, 

2009 e ANDRADE, 2008) e definido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN e PCN+) como estratégia formativa de alunos reflexivos e críticos 

cientificamente, bem como enfatizam a importância de um ensino 

contextualizado, com destaque para o processo histórico e filosófico envolvido 

(BRASIL, 2000). 

Nessa mesma perspectiva de contextualização histórica, como foi dito 

anteriormente por Silva (2010), e humanização da ciência citada no parágrafo 

anterior, Forato (2009) afirma que:  

 

a História da ciência pode ampliar a cultura geral do aluno, 
admitindo-se que há valor intrínseco em compreender certos 
episódios fundamentais que ocorreram na história. 
Adequadamente contextualizada, a história da ciência permite 
uma reflexão crítica sobre a ciência como um produto dinâmico 
do conhecimento humano, criada por indivíduos em dado 
contexto cultural e histórico, revelando a face humana da 
ciência. (FORATO, 2009, p. 7) 

 

Permitir que a ciência, por meio da história, seja vista como algo repleto 

de reformulações, refutações, erros, acertos, ou seja, em constante 

aperfeiçoamento e impregnada de diversos e distintos interesses pessoais, 

econômicos, sociais, religiosos e tantos outros, segundo Oliveira (2009), 
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podem propiciar aos alunos uma visão mais fidedigna da sua história e se 

caracterizar como um elemento facilitador para despertar o entusiasmo no 

aluno. 

 

Basta analisar-se a história da ciência para se dar conta do 
caráter de verdadeira aventura, de luta apaixonada e 
apaixonante pela liberdade de pensamento – em que não 
faltaram nem perseguições nem condenações – que o 
desenvolvimento científico teve. (GIL-PÉREZ e VILCHES, 
2011, p. 28) 

 
Esse desenvolvimento científico, como nos assinala Nascimento (2010), 

é repleto de contextos, de interesses, de idas e vindas. Não ensinar ciência 

dessa forma aos nossos alunos é, também, não ensiná-la da forma mais 

adequada. Ainda para Nascimento (2010), conhecer o passado histórico e a 

origem do conhecimento pode ser um fator motivante para os estudantes, 

permitindo que eles se deparem com erros e dúvidas de cientistas famosos, 

semelhantes aos seus próprios questionamentos, o que contribui com as 

discussões acerca do caráter humano da ciência. 

A escolha por uma adequada abordagem histórica em sala de aula gera 

espaço para que discussões acerca dos inúmeros acontecimentos 

evidenciados no decorrer do processo de determinada construção científica, ou 

seja, sua natureza seja colocada em xeque, como por exemplo, seus reais 

motivos e interesses, o que se diferencia da ciência baseada meramente em 

um método científico, fruto de experimentações e induções, que 

lamentavelmente ainda é percebida em diversas salas de aula e na grande 

maioria dos livros didáticos, mas que atualmente não são mais adequadas ao 

ensino de ciências. “O uso da história da ciência por meio de uma mudança 

metodológica é, então, uma proposta sólida para o ensino de aspectos da 

Natureza da Ciência” (NASCIMENTO, 2010, p. 41). 

Uma compreensão adequada a partir desses pressupostos da natureza 

da ciência proporciona uma aproximação do real fazer científico. Permite não 

só que o aluno aprenda de forma mais eficaz os conteúdos ministrados pelo 

professor – como apresentado nos trabalhos de Forato (2009), Silva (2010) e 

Moura (2008) -, mas induz esse a uma “alfabetização científica”. 
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Essa “alfabetização científica”, como nos diz Miranda et al. (2009), 

proporciona uma melhor reflexão e avaliação crítica e responsável do aluno em 

relação, por exemplo, a propostas políticas de cunho científico e tecnológico da 

sociedade na qual está inserido.  

Lederman (2007) afirma ainda que em uma sociedade avançada 

tecnologicamente, o exercício da cidadania e da democracia só ocorrerá por 

meio da compreensão do empreendimento científico e das suas interações 

com a tecnologia e a sociedade, o que possivelmente possibilitará que 

qualquer cidadão reconheça o que está envolvido em uma disputa 

sociocientífica e possa participar de discussões e processos decisórios. 

 

1.4 “NEM TUDO SÃO FLORES” 

 

Apesar de apresentarmos o uso da HC como uma estratégia viável de 

inserção da NdC nas salas de aula do ensino médio, não se pode deixar de 

considerar as formas adequadas de utilização dessa abordagem metodológica. 

É comum entre autores da área a crítica à utilização de uma história resumida, 

simplificada e até falsa, o que só contribui para a disseminação de uma ciência 

corrompida, guiando alunos a uma visão errônea da ciência e de sua natureza.  

A partir disso, apresentaremos nesta seção três grandes erros a respeito 

do uso da HC comumente abordados na literatura da área, que são a história 

whig, a pseudo-história e o anacronismo. 

O primeiro argumento contra a utilização da HC como forma de inserção 

da NdC é a conhecida História da Ciência whig. Esse tipo de análise da 

História da Ciência foi fortemente criticado em 1931, na publicação do material 

The Whig Interpretation of History, realizada pelo historiador e filósofo da 

ciência Herbert Butterfield, o qual condena o uso da História da Ciência de 

forma resumida e simplificada.  

Isso ocorre quando o professor, sem a instrução necessária, ao fazer 

recortes de textos históricos, ou não, promove uma disseminação errônea da 

ciência por meio de distorções e simplificações (MOURA, 2008).  
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Outro argumento comumente criticado diz respeito à pseudo-história, 

que corresponde à transmissão de uma ciência romantizada, repleta de lordes, 

gênios/pessoas incomuns, na qual há apenas a preocupação de destacar as 

vitórias e conquistas desses “gênios”, “pais” e “criadores” (ALLCHIN, 2004), 

apresentando ao aluno um dado episódio histórico da ciência como algo fadado 

ao sucesso, como se determinado evento fosse desenvolvido por um único 

sujeito, sem que em nenhum momento se faça menção a outras teorias 

desenvolvidas no mesmo período e contrárias àquela. 

Apresenta a ciência repleta de “pais”, “gênios”, “heróis” e até “vilões” 

para rotular alguns cientistas e seus feitos. Mozena (2009), ao comentar sobre 

esse tipo de história reproduzida pelos materiais didáticos, vai afirmar que 

esses 

 

acabam muitas vezes distorcendo de maneira grosseira e 
enganosa os desenvolvimentos científicos, acrescentando fatos 
e fazendo alegações históricas inexistentes, com o intuito de 
mostrar um funcionamento objetivo e racional da ciência e dos 
cientistas. Ou muitas vezes, por sua linguagem e síntese, 
esses textos acabam induzindo o leitor a interpretações 
errôneas. (MOZENA, 2009, p. 243) 

 

Esse tipo de História da Ciência transmitida aos alunos não os leva a 

perceber os “laços” existentes entre períodos diferentes, entre teorias distintas. 

Não demonstram as relações de dependência entre uma teoria antiga e outra 

mais recente, criando ainda alegorias, piadas e mitos que distorcem a história e 

a própria natureza da ciência, como a queda da maçã na cabeça de Newton e 

a consequente e imediata “descoberta da gravidade”, ou o experimento na torre 

de Pisa como único responsável pelo entendimento para a queda dos corpos. 

Já o anacronismo refere-se a um episódio histórico ocorrido no 

desenvolvimento da ciência analisado a partir de uma visão atual, não se 

considerando a realidade da época, como por exemplo, a situação política, a 

influência religiosa e/ou social, entre outras, no qual se condena, exatamente, a 

interpretação e análise da História da Ciência a partir do que o presente 

entende e aceita como verdade científica. Por vezes, isso pode proporcionar 

um status de valor/mérito a uma teoria e um total desprezo a outra teoria, bem 

como aos cientistas envolvidos na descoberta científica (FORATO, 2008).  
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Seria como estudar o papel social da mulher judaica do século I a.C. 

querendo compreender os motivos e as consequências daquela postura com o 

nosso olhar atual, quando a mulher se caracteriza socialmente de uma forma 

totalmente diferente. Não há como tentar entender um episódio histórico da 

ciência apenas com nosso olhar e compreensão atual sem antes tentar, 

também, entender o todo, ou quase isso, quando esse episódio se 

desenvolveu, evidenciando as questões políticas, os interesses econômicos, as 

influências religiosas, os interesses pessoais de cada “cientista”, as 

necessidades sociais da época, entre tantas outras realidades.  

Pelo contrário, devemos tentar analisar determinado episódio histórico 

da ciência com uma visão e entendimento inclinado na visão e no 

entendimento da época estudada. 

Esses elementos equivocados, ao serem apresentados aos alunos, 

podem conduzi-los a um entendimento errôneo do desenvolvimento e do real 

papel da ciência no decorrer da história e para os dias de hoje.  

Esse tipo de história pode contribuir com o desinteresse pela ciência por 

parte dos alunos, pelo fato de eles a enxergarem como algo inalcançável e até 

sem necessidade de mais estudos devido ao fato de a entenderem como algo 

produzido apenas por pessoas com capacidades divinas, fora do comum e 

compreenderem-na como algo pronto, isento de dúvidas, estabelecido como 

um conhecimento definitivo e absoluto e, por isso, sem a menor necessidade 

de mais estudos ou atenção. 

Por que estudar mais profundamente algo que já se encontra 

consolidado? Por que perder tempo se interessando por algo que já alcançou 

seu limite, que não apresenta ou aceita nenhum tipo de novidade? Esses e 

outros questionamentos podem acompanhar diversos estudantes quando estão 

imersos nesse tipo de “abordagem histórica da ciência” e, consequentemente, 

numa Física repleta de verdades absolutas, gênios e heróis. 

A partir desses argumentos contrários à utilização da História da Ciência 

como estratégia de inserção da NdC, apresentamos na seção seguinte 

argumentos favoráveis à utilização da História da Ciência como estratégia de 

inserção das discussões sobre alguns elementos de NdC, bem como a 
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importância que há nas próprias discussões sobre ciência e sua natureza nas 

salas de aula. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO USO DA HC PARA ABORDAR 

QUESTÕES RELATIVAS À NDC 

 

Mesmo sabendo dos riscos de se inserir algumas discussões sobre NdC 

nas salas de aula do ensino médio, ao passo de proporcionar, de forma não 

intencional, algumas concepções contrárias à crença na ciência como um 

instrumento confiável, alguns autores, como Harvey Siegel, defende que não 

podemos impedir que os alunos entrem em contato com os erros e com 

estratégias de resoluções diferentes das utilizadas atuais apenas por receio de 

que venham a concebê-los como verdadeiras.  

Deve-se permitir que o discente conheça a história, e a partir disso 

construa sua opinião. Siegel (1979) afirma ainda que os estudantes não são 

objetos que nós, professores de ciência, podemos modelar como queremos – 

eles são pessoas e merecem o respeito que queremos para nós mesmos. 

Matthews (1994) comenta a respeito da História whig, que simplificações 

não são completamente erradas, inclusive para aplicação em sala de aula é 

necessário que sejam feitas. No entanto, essa simplificação precisa respeitar o 

processo histórico, não permitindo que a história seja transformada numa 

simples caricatura. 

Esse mesmo autor afirma ainda que o contato dos alunos com as 

diversas interpretações dos cientistas e filósofos, por meio de textos históricos, 

proporciona e se enquadra como uma estratégia educacional proveitosa, 

permitindo ainda uma maior compreensão dos conceitos científicos e da 

contraposição entre o cientificismo e o dogmatismo que geralmente permeiam 

as aulas de ciências (MOURA, 2008). 

Peduzzi (2001) também defende que a inserção e utilização cautelosa 

da História e Filosofia da Ciência por meio de boas estratégias podem 

incrementar a cultura do aluno, fazê-lo entender o trabalho do cientista – 

desmitificando o método científico -, evidenciar a constante revisão das teorias 

científicas e permitir uma melhor relação entre ciência, tecnologia e sociedade. 
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Segundo McComas (1998), o ensino de ciência deve proporcionar aos 

alunos uma oportunidade de vivenciar a ciência e seus processos, livre das 

lendas, equívocos e idealizações inerentes aos mitos sobre a natureza do 

empreendimento científico. 

Ainda de acordo com esse autor, o ensino de ciência só se torna eficaz 

quando é apresentada ao aluno a sua real natureza. 

 

Somente limpando a névoa de meias-verdades e revelando a 
ciência em sua plena luz, com conhecimento de ambos os seus 
pontos fortes e limitações, os alunos poderão apreciar o 
verdadeiro curso da ciência e ser capazes de julgar de forma 
justa seus processos e produtos. (MCCOMAS, 1998, p. 69) 

 

Por outro lado, devem-se tomar alguns cuidados ao trabalhar com a 

História da Ciência. A esse respeito, Silva (2010) exorta sobre a abordagem, 

em sala de aula, da história de forma seletiva e parcial que podem gerar erros, 

omissões de fatos, acarretando uma possível perda de qualidade, além do 

risco de gerar falsos padrões de verdade. 

Segundo Allchin (1995), os professores devem usar a história – como 

estratégia de ensino – de forma adequada para assim alcançar uma melhor 

eficácia, respeitando sempre o contexto histórico da ciência, a fim de não “trair” 

o conteúdo ensinado. 

Ainda sobre o cuidado com os erros na utilização da história no ensino 

de ciências, Pagliarine e Silva (2006) comentam que o problema maior, nesses 

erros, não está na quantidade ou ausência de discussões acerca da HFC, mas 

na qualidade. Uma história errada, ou pseudo-história, pode acabar induzindo 

alunos a impressões erradas sobre a ciência e seus cientistas. 

Um exemplo bastante famoso que pode ser citado é o caso da “queda 

da maçã na cabeça de Newton”, que geralmente é contada aos alunos como 

forma de descontração nas salas de aula, mas que pode levá-los a inúmeras 

concepções erradas acerca desse fato, sendo, provavelmente, a mais comum 

e perigosa a crença na “descoberta” da gravidade e Lei da Gravitação 

Universal por Newton, no exato momento da queda da maçã. 

Outra problemática na utilização da história no ensino de ciências é o 

anacronismo. Forato (2008) afirma que esse tipo de prática empobrece e 
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distorce o real conhecimento, conduzindo alunos a avaliarem ideias e crenças 

de outros períodos históricos com um olhar contemporâneo, que pode acabar 

sendo preconceituoso, enaltecendo teorias e conceitos similares aos atuais e 

desprezando os demais. 

Acerca desse problema citado por Forato (2008), é comum 

evidenciarmos em algumas salas de aula o total desprezo pelas teorias 

apresentadas por Descartes e Galileu em detrimento das Leis de Newton. E 

dessas frente às apresentadas por Einstein.  

Esse olhar preconceituoso, anacrônico, revela uma ciência atual, 

superior, construída de forma separada do seu passado. E que pode conduzir 

alguns alunos a um total desmerecimento da ciência por acreditarem que os 

atuais conceitos científicos aceitos podem no futuro ser desprezados. Esse tipo 

de problema no uso da História não estabelece um elo entre teorias antigas e 

atuais, apontam-se apenas os erros cometidos e compara-os com os acertos 

atuais. 

No entanto, uma análise histórica do tipo anacrônica pode ser em 

algumas situações admitida na tentativa de se verificar se um fenômeno é 

possível/realizável, contanto que a conclusão a respeito de determinado 

fenômeno histórico seja bem fundamentada e não apenas uma simples opinião 

que o autor possua. Afirmando isso, Martins (2000) escreve que 

 

questões relativas a um passado remoto devem ser discutidas 
com base em documentos, testemunhos e objetos associados 
àquele passado remoto. Além disso, questões envolvendo a 
história da ciência estão sujeitas a uma análise que leva em 
conta o próprio conhecimento científico atual, uma vez que 
uma análise anacrônica (embora criticável sob outros aspectos) 
é válida para tentar se determinar se um fenômeno é possível 
ou plausível. (MARTINS, 2000, p. 116) 

 

Para Allchin (1995), a história apresenta ao leitor durante o processo de 

desenvolvimento científico que a ciência conduz a conclusões “erradas” e, ao 

mesmo tempo, conduz a conclusões “corretas”. Afirmando, ainda, que as 

ocasiões na história em que um conceito ou teoria se transforma em outro 

conceito ou teoria são fundamentais para se decifrar como a ciência realmente 

funciona, mostrando, dessa forma, a importância que há em abordar o 
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problema do “erro” historicamente por contribuir com a compreensão da 

natureza da ciência e seus reais limites.  

A fim de não cometer esses erros na utilização da História da Ciência, 

Silva e Martins (2003) alertam sobre a necessidade de estudar o contexto 

científico, as várias alternativas da época, o processo dinâmico de descoberta, 

justificação e difusão de teorias. 

A utilização da História da Ciência no ensino de Física, quando 

empregada com os devidos cuidados, proporciona uma maior compreensão 

acerca dos trabalhos desenvolvidos pelos cientistas. Proporciona ao aluno a 

percepção de uma ciência mais humana, por permitir que ele enxergue os 

erros cometidos, as dificuldades encontradas, o longo período de investigação, 

os reais motivos de contestação, de mudanças de opiniões da comunidade 

científica em relação a um mesmo fenômeno. 

A partir das referências analisadas e comparando os argumentos contra 

e a favor do uso da HC como estratégia de inserção da NdC, concluímos, 

assim como Moura (2008, pp. 15-17), que as razões a favor são mais 

contundentes, tendo em vista que o maior problema está na forma de utilização 

com os devidos cuidados, e não se os temas históricos e filosóficos da ciência 

devem ou não ser abordados em sala de aula. 

Esses devidos cuidados durante a aplicação da História e Filosofia da 

Ciência dizem respeito, entre outros, a uma preparação prévia, através do 

estudo em fontes confiáveis e do zelo pelo senso crítico. 

 

Discutir sobre fatos históricos de diversas perspectivas – 
sociais, culturais, filosóficos, epistemológicos, metodológicos, 
entre outros – requer estudo, dedicação e, principalmente, 
senso crítico. (MOURA, 2008, p. 16) 

 

Laranjeiras (2009), ao se referir sobre o tema “Física ainda é cultura?”, 

escreve em suas considerações finais algo bastante importante e que diz 

respeito exatamente à importância que há em nós, professores, transmitirmos a 

ciência a nossos alunos da forma mais adequada a sua real natureza, 

chamando nossa atenção a essa prática da seguinte forma: “Talvez seja 

necessário aos educadores, entre os quais me incluo, reconhecerem e se 
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mobilizarem quanto à urgente necessidade de revisitarem a ciência que 

ensinam”. (LARANJEIRAS, 2009, p. 210) 

Precisamos entender e transmitir a ideia de ciência aos nossos alunos 

como de fato ela é, repleta de complexidade, permeada por diversos fatores 

sociais, construída por vários homens e mulheres comuns, que colaboram 

diretamente, ou indiretamente uns com os outros durante suas atividades, para 

que assim ocorra em nós e em nossos alunos a (re)construção das 

concepções equivocadas sobre a ciência e sua natureza. 

Encerrando este capítulo, percebemos, obviamente, que elementos da 

HC não podem, de forma alguma, substituir o ensino de ciências. Porém, as 

inserções desses elementos podem, sem dúvida, colaborar com o processo de 

aprendizagem do conteúdo, e não o contrário, como discorre Vannucchi (1996), 

ao afirmar que: 

 

A falta de tempo que a abordagem histórico-filosófica 
acarretaria para o conteúdo específico constitui outro 
argumento apresentado com frequência em oposição à História 
e Filosofia da Ciência no ensino de Ciências. Todavia, tal 
abordagem não pressupõe o abandono do conteúdo 
programático; ao contrário, para que tenham sentido, 
discussões histórico-filosóficas necessitam de um corpo de 
conhecimento científico e técnico por parte dos alunos. 
(VANNUCCHI, 1996, p. 28) 

 

Esse estudo histórico entrelaçado com a filosofia pode contribuir com 

uma aproximação/reaproximação do aluno com a ciência. Conhecer as 

discussões, as personagens, seus interesses e as realidades em que viviam 

pode auxiliar o aluno a enxergar a ciência, e mais especificamente a Física, 

como algo humano, e não como um produto perfeito construído por gênios, 

contribuindo com uma formação científica mais aprimorada, ao passo que 

fornece elementos que podem gerar nos alunos uma reflexão mais exata sobre 

determinado período de desenvolvimento científico, proporcionando, dessa 

forma, a formação de um cidadão mais crítico e reflexivo. 
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2. A UNIDADE DIDÁTICA E SUA APLICAÇÃO  

 

Neste capítulo serão apresentadas todas as fases de desenvolvimento 

da parte empírica deste trabalho, as abordagens metodológicas escolhidas na 

execução da pesquisa, bem como todos os direcionamentos e 

redirecionamentos realizados durante o seu desenvolvimento. 

 

2.1 O “CURSO PILOTO” 

  

Iniciamos a construção de uma “unidade didática”, ainda de nível piloto, 

para ser aplicado com alunos do ensino médio. Para essa etapa utilizamos 

cerca de dois a três meses e, logo em seguida, após termos concluído o 

projeto piloto, realizamos a aplicação e avaliação da “unidade didática” sobre 

os conteúdos de luz e visão, que durou cerca de três meses, sendo dois meses 

para a aplicação/avaliação e mais um mês para as 

reformulações/reestruturações observadas como necessárias para a futura 

aplicação do produto final desenvolvido. 

Como já conhecíamos alguns ótimos trabalhos a respeito de história da 

ciência, ensino e NdC realizados por outros autores, decidimos usá-los como 

“ferramenta” de teste e complementação ao nosso conjunto de aulas. 

Para nosso “curso piloto” elaboramos um conjunto de aulas sobre óptica 

– especificamente, sobre luz e visão -, no qual inserimos nesse curso várias 

estratégias de inserção e discussão sobre alguns elementos de NdC. Entre 

essas estratégias estavam alguns textos históricos sobre a luz, de Forato 

(2009), questionários investigativos, a atividade da caixa preta1 e algumas 

atividades experimentais. 

Todos os encontros com a turma ocorreram num período de duas horas-

aula (total de 90 minutos). No primeiro encontro, explicamos à turma como 

ocorreriam todas as atividades, aplicamos dois questionários introdutórios – um 

sobre modelo de visão e outro sobre NdC – e realizamos a atividade da caixa 

preta. E, em todos os outros encontros seguintes conduzimos uma discussão 

                                                           
1
 Essa atividade será melhor descrita na seção 3.1. 
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sobre os textos históricos lidos (a cada encontro eram disponibilizados, em 

média, dois textos para que os alunos realizassem a leitura em casa), 

recebemos as resenhas dos alunos – instrumento firmado como forma de 

garantir a leitura dos textos - e aplicamos questionários investigativos. Sendo, 

ainda, realizadas em dois desses encontros intermediários três demonstrações 

experimentais (propagação retilínea da luz, refração da luz em meios 

homogêneos e uma demonstração sobre a propagação retilínea e refração da 

luz num microscópio didático). 

Durante a aplicação do “curso piloto” percebemos certa repetição de 

alguns temas nos textos históricos trabalhados, bem como um grande número 

de questões presentes nos questionários aplicados. Detectamos também um 

ótimo desempenho e aceitação, por parte dos alunos, das atividades 

experimentais, das discussões em sala de aula e da atividade da caixa preta. 

Por isso, a partir da análise do nosso “curso piloto”, após o 

encerramento das atividades com a turma selecionada, decidimos fazer 

algumas alterações, no intuito de melhorar nosso curso enquanto estratégia 

investigativa e (re)construtiva de alguns elementos de NdC.  

E, dentre essas modificações, decidimos reduzir o número de textos 

destinados a leitura (retirando os textos que apresentavam repetições nos 

temas), reduzir e otimizar algumas questões dos nossos questionários 

investigativos (diminuímos o número de questões repetidas sobre um mesmo 

elemento de NdC, reduzimos o número de questões aplicadas por encontro e 

reescrevemos algumas questões, no intuito de torná-las mais claras ao aluno, 

tendo em vista um grande número de respostas incoerentes, obtidas para 

algumas questões) e acrescentar mais duas atividades experimentais, por 

percebermos um bom desempenho dessa estratégia para a inserção de 

discussões sobre NdC.  

Enfim, determinado nosso novo público-alvo e reelaboradas as 

estratégias e materiais para a aplicação do projeto definitivo, realizamos a 

aplicação da “unidade didática final”, sobre luz e visão, a outra turma de alunos, 

também do ensino médio e no mesmo nível escolar. Para o cumprimento dessa 

etapa da pesquisa utilizamos aproximadamente dois meses e meio, que 

englobaram toda a fase de aplicação e organização dos dados coletados 
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durante a execução do trabalho. Descrevemos melhor a organização e 

aplicação da nossa “unidade didática” na seção seguinte, apresentando de 

forma detalhada as atividades realizadas em cada encontro. 

 

2.2 A UNIDADE DIDÁTICA 

 

Todo o trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), mais especificamente no 

campus situado no município de Ipanguaçu. Todos os estudantes matriculados 

são originários de cerca de 14 regiões vizinhas ao munícipio e dependem dos 

ônibus de suas respectivas prefeituras para irem e retornarem ao instituto, o 

que por vezes dificulta a presença deles na instituição, devido à distância e/ou 

atrasos dos ônibus.  

Essa região apresenta como principal fonte de subsistência e economia 

a atividade agrícola de pequeno e grande porte. E, por isso, um dos cursos 

oferecidos por esse campus é o de agroecologia. 

Os alunos escolhidos para participarem da pesquisa eram todos do 

terceiro ano do ensino médio (no IF de Ipanguaçu, assim como em diversos 

outros, os alunos estudam os conteúdos de Termodinâmica, Óptica e Ondas, 

comumente visto no segundo ano do nível médio, apenas no terceiro ano do 

curso), sendo uma turma no turno da manhã – onde aplicamos o projeto piloto, 

descrito na seção anterior – e outra no turno da tarde – que escolhemos para 

aplicação da “unidade didática”. 

Na primeira turma, onde aplicamos o “curso piloto”, havia 19 alunos, e 

na segunda turma, onde aplicamos a “unidade didática” final, havia 20 alunos. 

Uma observação importante sobre essas turmas é que as duas eram turmas 

regulares do professor autor deste trabalho e que, portanto, já estavam 

inseridas, de alguma forma, em discussões iniciais sobre os temas de NdC.  

Isso porque as duas turmas já haviam discutido trechos de um texto 

histórico sobre o “folígono” durante as aulas de Termodinâmica, que permitiu 

uma breve discussão, sem nenhum tipo de investigação concreta (como 

questionários ou entrevistas) sobre alguns elementos de NdC, sendo mais 

especificamente as visões de método científico único e rígido e a visão de 
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ciência socialmente neutra, discutida durante a reflexão e discussão sobre 

alguns desses trechos históricos lidos. 

Como sugestão de aplicação do conjunto de aulas e investigação das 

concepções de NdC dos alunos, escolhemos a utilização de textos históricos 

de Forato (2009)2, para serem trabalhados com as turmas do terceiro ano do 

ensino médio, sobre os temas luz e visão. Abordando, de forma mais 

específica, os conceitos de visão, classificação dos meios, natureza da luz, 

propagação retilínea da luz, reflexão, refração, difração e interferência da luz. 

Todo o trabalho, em fase de aplicação e investigação, durou cerca de 

cinco semanas. A cada semana, com exceção da primeira e da última, foi 

realizada a discussão de dois textos históricos, totalizando seis textos. Em 

cada encontro – duas aulas seguidas -, os alunos, após uma leitura prévia e 

individual, foram incentivados a discutirem sobre os textos lidos, a fim de 

confrontar e expor suas opiniões acerca dos textos e de suas concepções.  

Encerrou-se cada um desses encontros intermediários com a resolução 

de questionários3 (elaborados com base nos trabalhos de FORATO, 2009; 

SILVA, 2010 e outros autores) sobre os elementos de NdC discutidos naquele 

dia, totalizando três questionários intermediários sobre NdC, com o intuito 

apenas de verificar o aprendizado. 

Além desses questionários intermediários, os questionários4 (referente à 

NdC e modelos de visão) destinados a análise inicial e final foram aplicados, os 

dois – um especificamente sobre modelo de visão, com uma única questão, e o 

outro sobre NdC, com sete questões -, no primeiro encontro e reaplicados, 

novamente, no último encontro, na perspectiva de verificar possíveis 

divergências de pensamento após as discussões históricas e filosóficas 

geradas pelos textos.  

 

2.3 DESCRIÇÃO DA “UNIDADE DIDÁTICA” 

 

Aulas 1 e 2: 

                                                           
2
 Os textos foram retirados da Tese de Doutorado de Thaís Cyrino de Melo Forato (2009). 

3
 Ver apêndice C. 

4
 Ver apêndices A e B. 
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Na perspectiva de introduzir o tema da pesquisa na turma de alunos e 

iniciar nossa investigação sobre concepções de NdC, na primeira semana 

aplicamos a atividade da “caixa preta” – essa atividade consiste de uma caixa, 

não necessariamente preta, com um único orifício de acesso, e que contém  

um objeto desconhecido, que representa o conhecimento, a “verdade”. A única 

forma de descobrir o que tem dentro da caixa é usando o tato, ao inserir uma 

das mãos dentro da caixa pelo orifício - como estratégia para fomentar nos 

alunos o interesse pelo tema NdC (como: método científico único e rígido, 

verdade única e absoluta da ciência, entre outros) e a curiosidade pelas 

leituras/discussões futuras, e, logo em seguida, aplicamos os questionários 

introdutórios sobre modelo de visão e NdC. 

Para essa primeira atividade, dividimos a sala em cinco grupos de quatro 

alunos, sendo um aluno de cada grupo responsável por verificar por meio do 

tato o objeto dentro de uma caixa e descrevê-lo ao restante do grupo; um 

segundo aluno responsável por apenas desenhar o objeto descrito pelo 

primeiro aluno, e os demais, assim também como este, seriam encarregados 

de questionar o primeiro aluno sobre o máximo de detalhes verificados, no 

intuito de determinar exatamente de que objeto se tratava, auxiliando o 

segundo aluno na representação através do desenho. 

Logo após cada grupo ter realizado essa atividade, sempre 

acompanhado pelo professor, demos abertura às discussões entre os grupos 

no intuito de verificar e apresentar a todos os alunos o objeto descrito por cada 

grupo.  

Nesse momento se deu início a uma verdadeira zona de discordância 

entre os alunos. Havia naquele momento cinco ilustrações/ideias distintas total 

ou parcialmente para um único objeto verificado por cada grupo. Após a 

intervenção do professor deu-se início a uma tentativa democrática de 

construção de um único desenho (no quadro branco), a partir das ilustrações 

realizadas por cada grupo.  

Quando, finalmente, conseguimos um único desenho que representasse 

(total ou parcialmente) a opinião de cada grupo de alunos e encerramos esse 

primeiro momento introdutório das duas primeiras aulas com a explicação pelo 

professor, acerca da finalidade da atividade, que o objeto dentro da caixa era, 
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na verdade, a representação do conhecimento e que todos eles eram os 

“cientistas” que investigavam o conhecimento a fim de explicá-lo da melhor 

forma, mas, assim como na ciência, encontravam outros grupos de 

alunos/“cientistas” que apresentavam outro modelo para aquele mesmo 

conhecimento. 

Para facilitar a análise desta atividade, utilizamos como recurso a 

gravação em áudio e vídeo de toda a atividade, bem como registros por escrito 

em fichas de observação, para posterior utilização em nosso trabalho. 

Nesse breve momento conseguimos alcançar o nosso objetivo inicial de 

instigar cada aluno sobre o tema NdC e suscitar neles a curiosidade pelas 

aulas seguintes. Na sequência, nos últimos 45 minutos de aula, aplicamos os 

questionários introdutórios na perspectiva de cumprir a investigação inicial 

sobre suas concepções de NdC, finalizando com as orientações de leitura dos 

textos para as aulas da semana seguinte e da produção das resenhas – cada 

aluno deveria produzir uma resenha, para cada texto lido, sabendo que isso 

faria parte da avaliação final - a serem entregues, também nas duas aulas 

seguintes. 

Para tornar ainda mais clara a percepção do ocorrido, apresentamos 

abaixo, em resumo, um quadro explicativo referente às duas primeiras aulas e 

suas respectivas atividades e encaminhamentos desenvolvidos. 

 

AULA 1 e 2 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Realização de breve explicação sobre o desenvolvimento 
das aulas seguintes, aplicação da atividade da “caixa 
preta” e aplicação dos dois questionários introdutórios. 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS Introdutórios (NdC e modelo de visão) 

ELEMENTOS DE NdC EVIDENCIADOS  
(na sequência das questões) 

Superioridade da ciência, ciência socialmente neutra, 
método científico único e rígido, empírico-indutivismo e 
verdade única e absoluta da ciência. 

ENCAMINHAMENTOS PARA AULA SEGUINTE Leitura dos textos 1 e 2 - A filosofia e as explicações para 
o funcionamento da natureza (FORATO, 2009) e Um 
pouco sobre a luz na Antiguidade grega (FORATO, 2009) - 
e produção de resenha para ser discutida e entregue na 
aula seguinte. 

Quadro 1: descrição das aulas 1 e 2 

 

Aulas 3 e 4: 
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Na segunda semana iniciamos a aula com o recolhimento das resenhas 

elaboradas pelos alunos e com uma breve discussão e questionamentos do 

professor - com o intuito, por enquanto, apenas de verificar o cumprimento da 

leitura por parte dos alunos - acerca dos dois textos selecionados para a 

leitura, sendo o primeiro “A filosofia e as explicações para o funcionamento da 

natureza”, que descreve uma breve introdução histórica sobre a observação 

de alguns fenômenos naturais pelos filósofos antigos e o surgimento da 

Filosofia e do pensamento racional como fundamentação para esses mesmos 

fenômenos, e o segundo “Um pouco sobre a luz na Antiguidade grega”, que 

comenta sobre as primeiras explicações filosóficas para o fenômeno da visão, 

começando com Leucipo de Mileto (500 a.C.) e encerrando com Aristóteles 

(384-322 a.C.).  

Em seguida, com o auxílio do projetor multimídia (apresentação de 

imagens, tópicos dos textos lidos e questionamentos), iniciamos a discussão 

histórica da luz e visão a partir dos textos lidos, sempre inserindo alguns 

elementos de NdC. 

O objetivo dessas duas aulas era, mais especificamente, discutir sobre 

os elementos: verdade única e absoluta da ciência e visão socialmente neutra 

da ciência. Além disso, investigar as concepções dos alunos por meio da 

participação nas discussões e do questionário de verificação de aprendizado a 

ser respondido ao fim da aula sobre os seguintes elementos de NdC: verdade 

única e absoluta da ciência, visão socialmente neutra e método científico único 

e rígido. 

Nessas duas aulas vimos ainda, por meio das discussões dos textos 

históricos, os conceitos físicos (ou uma introdução deles) de luz, visão e 

classificação dos meios. Finalizamos com questionamentos para reflexão sobre 

a natureza da luz e a explicação cientificamente aceita para o ato de enxergar 

e as orientações de leitura e produção da resenha para a semana seguinte. 

Novamente, para tornar mais clara a percepção do ocorrido, 

apresentamos abaixo, em resumo, um quadro explicativo referente às aulas 3 e 

4, com suas respectivas atividades e encaminhamentos desenvolvidos. 
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AULAS 3 e 4 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Discussão histórica e filosófica dos textos 1 e 2, ênfase 

conceitual sobre os tópicos de luz, visão e classificação 

dos meios. Por fim, aplicação de questionários referentes 

aos textos discutidos. 

QUESTIONÁRIO APLICADO Intermediário de verificação de aprendizado (sobre 

modelo de visão e NdC). 

PROPOSTA DE NdC EVIDENCIADA 

 (na sequência das questões) 

Verdade única e absoluta da ciência, visão socialmente 

neutra e método científico único e rígido. 

TEXTO A filosofia e as explicações para o funcionamento da 

natureza; Um pouco sobre a luz na Antiguidade grega
5
. 

PERSPECTIVAS DE NdC ENFATIZADA NO 

TEXTO/DISCUSSÃO 

Verdade única e absoluta da ciência e visão socialmente 

neutra da ciência. 

CONCEITO FÍSICO ABORDADO Luz, visão e classificação dos meios. 

 

ENCAMINHAMENTOS PARA AULA SEGUINTE 

Leitura dos textos 3 e 4 - Os pulsos no éter de Huygens, 

de Forato (2009) e A teoria corpuscular de Newton, de 

Moura (2008) - e produção de resenha para ser discutida e 

entregue na aula seguinte. Além de sugestão de leitura 

complementar - O frágil bebê que se tornou o grande 

filósofo natural (FORATO, 2009); Fim do século XVII: 

corpúsculos ou pulsos no éter? (FORATO, 2009). 

uadro 2: descrição das aulas 3 e 4 

 

Aula 5 e 6: 

Na terceira semana iniciamos a aula utilizando novamente os 10 ou 15 

minutos iniciais para o recolhimento das resenhas elaboradas pelos alunos e 

para uma breve discussão/questionamentos do professor - com o intuito, por 

enquanto, apenas de verificar o cumprimento da leitura por parte dos alunos - 

acerca dos textos selecionados para a leitura, sendo o primeiro “Os pulsos no 

éter de Huygens”, de Forato (2009), que descreve sobre a teoria evidenciada 

por Christiaan Huygens para a natureza da luz, sua concepção para o 

fenômeno da visão e as leis da reflexão e refração para a luz, enquanto o 

segundo texto, “A teoria corpuscular de Newton”, de Moura (2008), se detém 

em apresentar brevemente a teoria corpuscular para a luz, a partir de ideias 

mecânicas apresentadas por Isaac Newton.  

                                                           
5
 Anexo A. 
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Em seguida, com o auxílio do projetor multimídia (apresentação de 

imagens, tópicos dos textos lidos e questionamentos), demos continuidade à 

discussão histórica da luz e visão a partir dos textos lidos, sendo então cerca 

de 70 minutos destinados à verificação da leitura, discussão e demonstrações 

experimentais e os 10 minutos restantes destinados a informes para a aula 

seguinte. 

O objetivo dessas duas aulas era, mais especificamente, discutir sobre 

os elementos: da ciência socialmente neutra, do método científico único e 

rígido, da elaboração individualista e elitista da ciência e da concepção 

empírico-indutivista. Além disso, investigar as concepções dos alunos por meio 

da participação nas discussões. 

Nos 55 minutos iniciais de aula, os alunos foram divididos novamente 

em cinco grupos, com quatro alunos, para a realização de atividades 

experimentais sobre alguns conceitos físicos que permearam as discussões 

dos textos lidos, sendo essas atividades práticas enfatizadas nas discussões 

como um meio (não obrigatório) da construção do conhecimento e não como 

um fim. Entre essas demonstrações, os alunos verificaram experimentalmente 

a lei da reflexão, a propagação retilínea da luz e o fenômeno da refração6. 

Para as atividades experimentais da lei da reflexão e da propagação 

retilínea da luz, cada grupo de alunos recebeu alguns materiais e, a partir de 

uma explicação prévia do professor sobre a lei da reflexão e dos 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito do fenômeno da reflexão e da 

propagação da luz, eles eram incentivados a montar um modelo experimental, 

utilizando apenas os materiais recebidos e que descrevesse as leis da reflexão 

para a luz. Logo em seguida, um modelo experimental para demonstrar a 

propagação retilínea da luz.  

Já, para a demonstração da refração sofrida pela luz, cada grupo de 

aluno deveria elaborar um modelo explicativo dissertativo, descrevendo o 

porquê do fenômeno observado pelo grupo no experimento7 – duas canetas 

idênticas mergulhadas, uma em cada recipiente, em substâncias diferentes.  

                                                           
6
 Ver no apêndice C, aula 3, o roteiro dessas atividades experimentais. 

7
 Ver experimento no Apêndice C, aula 3. 
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Ao fim da montagem do modelo experimental e da elaboração do 

modelo explicativo, cada grupo apresentaria, brevemente, seu modelo 

explicativo a fim de comparar com os demais modelos da turma. Logo em 

seguida, o professor conduzia toda a turma a uma breve reflexão acerca dos 

seguintes elementos de NdC presentes nas duas atividades: visão de método 

científico único e rígido, da elaboração individualista e elitista da ciência e da 

atividade socialmente neutra da ciência, contribuindo para que cada aluno 

pudesse perceber a não existência de uma única forma/modelo de se elaborar 

determinado conhecimento científico (já que provavelmente aparecerão 

modelos experimentais e explicativos distintos para o mesmo fenômeno 

analisado), bem como do desenvolvimento científico em grupo, por meio de 

vários estudiosos, pensadores, cientistas (já que todos, ou quase todos, alunos 

contribuirão de alguma forma no desenvolvimento do modelo experimental e do 

modelo explicativo) e não de forma individualizada e elitista, onde existe um 

único personagem, um gênio e rico detentor de todo conhecimento. Assim 

como, da interferência de aspectos sociais presentes na observação realizada 

por um cientista durante determinado fenômeno como seus interesses 

pessoais, sua crença religiosa e política, sua imaginação, sua criatividade e 

seus conhecimentos anteriores (já que, provavelmente, surgirão explicações 

com base em raciocínios lógicos, em conhecimentos anteriores da Física, na 

imaginação, ou na criatividade, por parte dos alunos, que poderão, ou não, se 

afastar um pouco do conteúdo estudado). 

Nessas duas aulas vimos por meio dos textos históricos a continuação 

da discussão do conceito físico de luz e sua natureza, bem como os conceitos 

de propagação, reflexão e refração da luz. Finalizamos a aula com as 

orientações de leitura e produção da resenha para a semana seguinte. 

No intuito de tornar mais clara a percepção do ocorrido nas aulas 5 e 6, 

apresentamos abaixo, em resumo, um quadro explicativo referente a essas 

aulas. 

 

AULAS 5 e 6 

 Discussão histórica e filosófica dos textos 3 e 4, ênfase 

conceitual sobre os tópicos de natureza da luz, propagação 

retilínea da luz, reflexão e refração. Por fim, aplicação de 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS questionários (sobre NdC) referentes aos textos discutidos. 

QUESTIONÁRIO APLICADO Intermediário de verificação do aprendizado (sobre NdC) 

PROPOSTA DE NdC EVIDENCIADA  

(na sequência das questões) 

Superioridade da ciência, concepções empírico-indutivistas, 

individualismo e elitismo científico e ciência socialmente 

neutra. 

TEXTO Os pulsos no éter de Huygens; A teoria corpuscular de 

Newton
8
. 

PERSPECTIVAS DE NdC ENFATIZADA NO 

TEXTO/DISCUSSÃO 

Ciência socialmente neutra, método científico único e rígido, 

individualismo e elitismo científico e as concepções 

empírico-indutivistas. 

CONCEITOS FÍSICOS ABORDADOS Natureza da luz, propagação da luz, reflexão e refração. 

EXPERIMENTO REALIZADO Lei da reflexão, propagação retilínea da luz e refração da luz 

em meios homogêneos distintos. 

PERSPECTIVAS DE NdC ENFATIZADA NO 

EXPERIMENTO 

Método científico único e rígido, ciência socialmente neutra e 

elaboração individualista e elitista da ciência. 

ENCAMINHAMENTOS PARA AULA SEGUINTE Leitura dos textos 5 e 6 - “A luz e o Século das Luzes” e “As 

teorias da luz e o éter luminífero no início do século XIX”, de 

Forato (2009) - e produção de resenha para ser discutida e 

entregue na aula seguinte. 

Quadro 3: descrição das aulas 5 e 6 

 

Aula 7 e 8 

Para a quarta semana utilizamos como base para as discussões os 

textos “A luz e o Século das Luzes” e “As teorias da luz e o éter luminífero no 

início do século XIX”, de Forato (2009) – o primeiro texto tratava sobre a 

predominância da teoria de Newton sobre as demais, por quase todo o século 

XVIII, e o segundo sobre o reaparecimento da teoria ondulatória para a luz, 

ressaltando os fenômenos da difração e interferência, pelos cientistas Thomas 

Young e Augustin Fresnel, que passou, em 1830, a dominar o cenário 

científico.  

Da mesma forma que nas semanas anteriores iniciamos a aula (10 a 15 

primeiros minutos) com o recolhimento das resenhas elaboradas pelos alunos 

e com uma breve discussão e questionamentos do professor acerca dos textos 

selecionados para a leitura, com o intuito, por enquanto, apenas de verificar o 

cumprimento da leitura por parte dos alunos. Em seguida, com o auxílio do 

                                                           
8
 Apêndice C, aula 3. 
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projetor multimídia (apresentação de imagens, tópicos dos textos lidos, 

questionamentos e vídeos), encerramos a discussão histórica da luz e visão 

iniciada duas semanas atrás. 

O objetivo dessas duas aulas era discutir sobre os elementos: de 

desenvolvimento linear e acumulativo da ciência, de método científico único e 

rígido, da concepção empírico-indutivista, de verdade única e absoluta da 

ciência, da elaboração individualista e elitista da ciência e de visão de verdade 

única e absoluta da ciência. Além disso, investigar as concepções dos alunos, 

por meio da participação nas discussões e do questionário de verificação de 

aprendizado a ser respondido ao fim da aula, sobre os seguintes elementos de 

NdC: concepções empírico-indutivistas, verdade única e absoluta da ciência e 

desenvolvimento linear e acumulativo da ciência. 

Durante os 75 minutos iniciais de aula realizamos a verificação inicial da 

leitura, a discussão dos textos e duas demonstrações experimentais sobre os 

conceitos de difração, interferência, refração e propagação retilínea da luz que 

permearam as discussões em sala.  

Para essas duas atividades experimentais, o professor dividiu 

novamente a turma em grupos de quatro ou cinco alunos, nas quais cada 

grupo ficou responsável por elaborar um modelo explicativo para os fenômenos 

observados nas duas demonstrações. 

Na primeira, os alunos observaram na atividade experimental uma fonte 

de luz laser atravessar um fio de cabelo, preso a um anteparo, e formar uma 

figura, projetada na parede, com regiões claras e escuras. Enquanto na 

segunda demonstração os alunos observaram a mesma fonte de luz laser 

atravessando, agora, uma gota de água e projetando na parede a figura de 

vários microrganismos. 

A partir da realização e observação das duas demonstrações 

experimentais, cada grupo de aluno elaborou um modelo explicativo 

dissertativo para cada atividade. E logo em seguida, cada grupo apresentou, 

brevemente, seu modelo para toda a turma, no intuito de comparar com os 

demais modelos elaborados pelos grupos restantes. 

Assim como na atividade experimental das aulas 5 e 6, ao término da 

apresentação de todos os modelos explicativos, o professor também conduziu 
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toda a turma a uma breve reflexão sobre os seguintes elementos de NdC 

presentes na atividade: visões de método científico único e rígido, elaboração 

individualista e elitista da ciência e atividade socialmente neutra da ciência, 

levando cada aluno a perceber a não existência de uma única forma/modelo de 

se fazer ciência (já que provavelmente aparecerão modelos explicativos 

distintos para o mesmo fenômeno analisado), assim como do desenvolvimento 

da ciência em grupo, por meio de vários estudiosos, pensadores, cientistas (já 

que todos, ou quase todos os alunos contribuíram de alguma forma no 

desenvolvimento do modelo explicativo) e não de forma individualizada, onde 

existe um único personagem, um gênio detentor de todo o conhecimento.  

Além da interferência de aspectos sociais presentes na observação 

realizada por um cientista durante determinado fenômeno, como seus 

interesses pessoais e econômicos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

crenças e seus conhecimentos anteriores (já que, assim como nas atividades 

experimentais anteriores, surgirão explicações com base em raciocínios 

lógicos, em conhecimentos anteriores da Física, na imaginação, ou na 

criatividade, por parte dos alunos, que poderão, ou não, se afastar um pouco 

do conteúdo estudado). 

Finalmente, nos 15 minutos finais da aula utilizamos o vídeo didático 

sobre Natureza da luz9, que trata sobre a dualidade onda-partícula para a luz, 

no experimento da fenda dupla, como forma de complementação das 

discussões. Nessas duas aulas vimos ainda, por meio das discussões dos 

textos históricos, os conceitos físicos de natureza da luz, difração e 

interferência. 

Da mesma forma que foi realizada para as aulas anteriores, 

apresentamos, no quadro abaixo, as atividades desenvolvidas e materiais 

utilizados nas aulas 7 e 8. 

 

AULAS 7 e 8 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Discussão histórica e filosófica dos textos 5 e 6, ênfase conceitual 

sobre os tópicos de natureza da luz, difração e interferência. Por 

fim, aplicação de questionários (sobre NdC) referentes aos textos 

                                                           
9
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2NuLa29WKnI . Acesso em 20/03/2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=2NuLa29WKnI
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discutidos. 

QUESTIONÁRIO APLICADO Intermediário de verificação do aprendizado (sobre NdC) 

PROPOSTA DE NdC EVIDENCIADA  

(na sequência das questões) 

Concepção empírico-indutivista, visão socialmente neutra da 

ciência, verdade única e absoluta da ciência, desenvolvimento 

linear e acumulativo. 

TEXTO A luz e o Século das Luzes; As teorias da luz e o éter luminífero 

no início do século XIX
10

. 

PERSPECTIVAS DE NdC ENFATIZADA NO 

TEXTO/DISCUSSÃO 

Desenvolvimento linear e acumulativo da ciência, método 

científico único e rígido, concepção empírico-indutivista, 

elaboração individualista e elitista da ciência, visão socialmente 

neutra e verdade única e absoluta da ciência. 

CONCEITOS FÍSICOS ABORDADOS Natureza da luz, difração e interferência. 

EXPERIMENTOS REALIZADOS Percepção da difração e interferência de uma fonte de luz pontual 

(laser) e demonstração da propagação retilínea e refração da luz 

num microscópio didático. 

PERSPECTIVAS DE NdC ENFATIZADAS 

NO EXPERIMENTO 

Elaboração individualista e elitista da ciência e atividade 

socialmente neutra. 

Quadro 4: descrição das aulas 7 e 8 

 

Aula 9 e 10 

Finalizando a “unidade didática”, nesses dois últimos encontros 

realizamos uma discussão final (cerca de 30 minutos) sobre cada um dos 

elementos de NdC discutidos nas aulas anteriores, por meio dos textos 

históricos, da atividade da “caixa preta”, das atividades experimentais e das 

discussões geradas a partir das interpretações/concepções dos alunos acerca 

da ciência e sua natureza, encerrando com a reaplicação (na 1 hora restante) 

dos questionários de modelo de visão e NdC que haviam sido aplicados no 

primeiro encontro, no intuito de verificar as possíveis mudanças de concepções 

dos alunos acerca da construção do conhecimento científico.  

Para isso forneceu-se um maior tempo para que eles pudessem refletir 

mais em cada questão, a fim de que expressassem suas respostas, contrárias 

ou não ao que haviam respondido na primeira aplicação dos questionários, 

com base no que haviam entendido das discussões e leituras realizadas.  

                                                           
10

 Apêndice C, aula 4. 
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No quadro abaixo podemos observar, com mais clareza, o ocorrido na 

última aula da nossa “unidade didática”. 

 

 

AULAS 9 e 10 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Discussão final, encerramento da pesquisa, sobre os textos e temas 

de NdC discutidos nas aulas anteriores e aplicação dos questionários 

finais. 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS Finais (sobre modelo de visão e NdC) 

PROPOSTA DE NdC EVIDENCIADA 

(na sequência das questões) 

Superioridade da ciência, ciência socialmente neutra, método 

científico único e rígido, concepção empírico-indutivista e verdade 

única e absoluta da ciência. 

Quadro 5: descrição das aulas 9 e 10 

 

Essa é, então, toda a estrutura da “unidade didática” montada a partir de 

construções e reconstruções, enxertada de objetivos específicos para cada 

discussão/atividade a ser realizada, sempre com a intenção de investigar as 

concepções epistemológicas arraigadas ao grupo de alunos analisado e na 

tentativa de auxiliá-los na (re)construção dessas concepções sobre a ciência e 

sua natureza. 

Obviamente, a partir do momento em que testarmos e validarmos essa 

estratégia como uma abordagem significativa para a inserção, discussão e 

(re)construção das concepções dos alunos de nível médio, teremos elaborado 

(a partir de tantos outros trabalhos utilizados como base) uma “unidade 

didática” compacta que auxilia na abordagem de elementos de NdC em sala de 

aula, contribuindo dessa forma com a magnífica aproximação do aluno ao fazer 

científico, ao desbravamento da ciência e de sua complexa natureza. 

No capítulo seguinte iniciamos a análise de todos os dados obtidos em 

cada questionário aplicado e, em resumo, em cada discussão realizada em 

sala de aula a partir dos textos, da atividade da “caixa preta” e das atividades 

experimentais. 
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3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Apresentaremos aqui todos os resultados obtidos em nossa pesquisa a 

partir da aplicação da “unidade didática”. Faremos nossa avaliação de forma 

qualitativa para as atividades da “caixa preta”, para as atividades experimentais 

e para as questões dos nossos questionários inicial, intermediário e final sobre 

NdC. Além, disso faremos também uma análise quantitativa para as questões 

do nosso questionário sobre modelo de visão, bem como para algumas 

questões dos questionários sobre NdC. 

 

3.1 ANÁLISE DA ATIVIDADE COM A “CAIXA PRETA” 

 

A escolha dessa atividade como introdução ao tema de NdC, que seria 

discutido nas aulas seguintes, foi a partir do pressuposto de que deveria haver 

uma prática inicial que motivasse os alunos a discutir as atividades que viriam 

na sequência e, sem dúvida, que abrisse caminho para os elementos de NdC 

que seriam apresentados aos alunos. E, como já esperávamos, essa atividade 

conseguiu alcançar todos esses objetivos, caracterizando-se como um dos 

pontos altos da nossa pesquisa. 

A análise que faremos nessa seção utilizará algumas falas dos alunos 

que foram gravadas e/ou registradas por escrito, em fichas de observação, e 

que agora as transcreveremos a fim de fazermos uma avaliação qualitativa da 

atividade da “caixa preta”. Lembrando que em cada grupo havia quatro alunos, 

sendo um desenhista, um manobrista (responsável por pôr a mão na caixa e 

descrever o objeto ao desenhista) e dois questionadores (responsáveis por 

motivar e questionar o manobrista e o desenhista a fim de descrever da melhor 

forma o objeto da caixa). 

O início da prática foi um pouco conturbado. Alguns alunos, movidos 

pela ansiedade, queriam pôr a mão na caixa antes do tempo, todos do grupo 
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queriam tocar o objeto, queriam ver o que havia dentro da “caixa preta”. Assim 

que a ordem foi estabelecida a partir da intervenção do professor, todas as 

orientações foram dadas e a atividade, enfim, começou. 

No momento em que um aluno de cada grupo colocava a mão na caixa 

e tentava verificar, pelo tato, que objeto havia dentro da caixa, os outros alunos 

faziam perguntas, ansiosas e enaltecidas, do tipo: 

 

Questionador 1: Vai, vai, pega direito! Tenta balançar... ele é 
pesado? 
Questionador 2: Se parece com o quê? Ele tem que formato... 
(desenhista). 

 

A partir das orientações do professor e das concepções próprias de cada 

aluno, os questionadores tentavam auxiliar o manobrista e o desenhista. 

 

Questionador 1: Tem certeza que é redondo mesmo? Pega 
direito... ainda tem tempo. 
Questionador 2: Viu... é redondo. Desenha essa bola maior... 
Aluno 1: E essa coisa presa na cabeça? Num é um pescoço 
não? 
Desenhista: É muito difícil assim... 
Questionador 1: Professor, eu posso colocar a mão também? 
Deixa... 
Desenhista: Não... não precisa, não! Eu num tô dizendo! É 
redondo e tem uma coisa tipo um braço ou então pescoço 
saindo... presa na cabeça. Desenha aí... é isso! Acho que é um 
gato... só com a cabeça e um braço. É isso, professor? 

 

Todos os demais grupos apresentavam falas semelhantes, já que todos 

tinham a mesma dificuldade de acreditar, confiar numa única pessoa para 

descrever o objeto. O que mudava eram as descrições. Alguns acrescentavam 

itens novos ao objeto, enquanto outros grupos retiravam alguns itens, não 

descrevendo algumas características. 

 

Manobrista: Professor isso é uma boneca? Ou é um bicho? 
Desenhista: Decida logo... Essa cabeça tem o que nela? 
Manobrista: Tem uns bigodes... acho que é um gato... mas tem 
uma mão e uma luva também... pera aí, tá difícil (risadas). 
Questionador 1: Oxe! No outro grupo não tinha mão, não! Nem 
luva... Tem mesmo isso aí? 
Questionador 2: Professor? É o mesmo objeto, ou o senhor 
trocou? 
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Questionador 2: Bora! Então desenha aí essa mão na cabeça 
do gato... e a luva tá na mão é? 

  

Assim que a “caixa preta” foi investigada por cada grupo e a discussão 

aberta para toda a sala, os grupos discordavam entre si, tentavam defender os 

seus desenhos, enquanto criticavam os dos outros.  

Alguns comparavam com o desenho realizado por outros grupos, 

tentando acrescentar detalhes que haviam esquecido. E como havia vários 

modelos de desenho para um mesmo objeto – orientados pelo professor -, os 

alunos tentaram montar um único desenho no quadro branco que agradasse a 

todos os grupos, ou quase todos. 

Ao fim da atividade, o professor lhes explicou o motivo da atividade, 

comparando-a com o processo de construção do conhecimento. Revelou aos 

alunos que aquele objeto se tratava do “conhecimento”, da “verdade”. E que 

assim como na sala de aula, na ciência, o conhecimento não surge “de um 

acaso”, mas ele é moldado lentamente e no decorrer desse processo pode 

sofrer diversas influências, a partir do momento em que é analisado por 

pessoas/cientistas diferentes, com realidades pessoais, sociais, temporais 

também diferentes. Disso, alguns alunos opinavam com algumas afirmações: 

 

Aluno 1: É porque cada um de nós pensa de um jeito diferente. 
Cada um tem uma concepção diferente. Por isso que teve 
desenho diferente... é que tenho uma imaginação, mas outro 
grupo pode ter outra... aí isso vai influenciar, né? 
Aluno 2: É!... E num é assim que acontece com a ciência. 
Aluno 3: Então mesmo que só uma pessoa botasse a mão na 
caixa... não ia da certeza que era certo! Essa pessoa podia 
sozinh, tá influenciando com sua imaginação e bagunçando o 
conhecimento... o objeto! 
Aluno 4: Realmente! Ele (fazendo referência ao comentário de 
um outro aluno) deve ter achado que era um “pokemôn” porque 
assiste desenho direto (risadas)! 
Aluno 5: Todos os grupos botaram a mão na caixa, sentiram o 
conhecimento (risadas), mas mesmo assim apareceu vários 
desenhos diferentes. Imagina como não deve ser com os 
cientistas. Acho que deve ser a maior briga do mundo... cada 
um quer defender o que acredita está certo! 
Aluno 6: Se o senhor deixasse a gente fazer um desenho novo 
com todo mundo podendo botar a mão dentro da caixa, acho 
que ainda não ia dar certo... como a gente não tá vendo o 
objeto, cada um ia descrever de um jeito e mesmo que um 
ajudasse o outro, ainda ia sair errado... ia ter confusão porque 
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a nossa imaginação influencia muito... cada um pensa 
diferente! 

 

A partir de uma análise qualitativa das falas dos alunos percebemos que 

essa atividade não apenas motivou os alunos, por se tratar de uma atividade 

mais prática, mas também contribuiu positivamente para que alcançássemos 

nosso objetivo de introduzir, ainda que lentamente e superficialmente, a 

discussão sobre alguns elementos de NdC na sala de aula. 

Por meio de uma atividade simples os alunos conseguiram adentrar 

alguns elementos de NdC, como a visão da ciência socialmente neutra, 

construção individualista e elitista da ciência e a concepção de método 

científico único e rígido, de uma forma descontraída. 

Encerramos, então, essa seção com a noção de que essa atividade foi 

peça fundamental para a inserção dos elementos de NdC que ocorreriam nas 

aulas seguintes a partir das discussões dos textos, conseguindo com êxito 

alcançar cada objetivo (motivá-los para a discussão e inseri-los no tema de 

NdC) descrito no início da seção. 

 

3.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS INTRODUTÓRIOS 

 

Na perspectiva de investigar as concepções dos alunos antes da 

realização das discussões sobre NdC e da utilização dos textos históricos, 

aplicamos dois questionários introdutórios, sendo um sobre modelo de visão e 

outro sobre NdC, mais especificamente. 

Para esse primeiro, nosso objetivo era verificar os modelos de visão, 

perceber suas concepções, explicações para o fenômeno da visão a fim de 

compará-los aos modelos propostos por filósofos antigos (Empédocles e 

Aristóteles) e ao modelo atual (luz incide no objeto e é refletida para o 

observador).  

Apesar de as explicações e ilustrações realizadas pelos alunos não 

serem idênticas aos modelos dos filósofos antigos e ao modelo atual do 

fenômeno da visão, realizamos nossa análise com base na semelhança entre 

as respostas fornecidas pelos alunos (escrita e desenho) e os modelos 

propostos pelos filósofos a serem estudados nos textos, para que 
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posteriormente – no decorrer da leitura dos textos históricos – esses alunos 

pudessem comparar suas ideias com as ideias de homens que viveram muito 

tempo atrás, contribuindo, assim, com a percepção de que a ciência não é 

“produzida” por gênios, mas por pessoas comuns que, inclusive, pensavam de 

forma semelhante à sua forma de imaginar o mundo e tudo à sua volta. 

Durante nossa análise percebemos que as explicações apresentadas 

pelos alunos inclinavam-se apenas para os elementos apresentados pelos 

filósofos Empédocles e Aristóteles e para o modelo atual do fenômeno da 

visão. Não houve, ainda, nenhuma resposta fornecida pelos alunos que 

apresentasse outra explicação para o fenômeno, que se distanciasse das 

explicações desses filósofos antigos ou da atual.  

No gráfico abaixo apresentamos os resultados obtidos para esse 

primeiro questionário introdutório sobre modelos de visão. 
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Gráfico 1: Questionário Introdutório (Modelo de visão) - Questão 1 

 

Como vemos, dos vinte alunos pesquisados, apenas um aluno acredita 

que o fenômeno da visão se explica apenas pela característica do meio ser 

transparente (ideia proposta por Aristóteles), e a grande maioria dos alunos 

pesquisados ficou dividida, quase igualmente, entre os modelos de 

Empédocles11 e o atual, sendo, exatamente, 9 alunos que apresentam 

concepções semelhantes à proposta apresentada por Empédocles e 10 alunos 

que defendem/acreditam num modelo semelhante ao atual. 

                                                           
11

 Defendia que o fenômeno da visão dava-se através de um tipo de fogo emitido pelo olho 

humano e pelo objeto (ver Forato, 2009). 
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Como exemplo das ilustrações realizadas pelos alunos, podemos 

observar abaixo alguns desenhos retirados desse questionário a fim de 

entendermos melhor a ideia do aluno sobre o fenômeno da visão. Para efeito 

de ilustração da atividade apresentamos apenas dois exemplos para os dois 

maiores grupos de concepções observadas nas respostas dos alunos. O grupo 

dos modelos semelhantes à ideia proposta por Empédocles e o grupo dos 

modelos semelhantes à teoria atual para o fenômeno da visão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ilustração realizada pelo aluno 1 

 

Nessa primeira ilustração percebemos a semelhança existente entre o 

modelo proposto pelo aluno para a visão e o modelo explicativo para o 

fenômeno da visão proposto por Empédocles, onde um tipo de raio emergia do 

olho humano, detectava o objeto à sua frente e fornecia, dessa forma, todas as 

características desse objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração realizada pelo aluno 2 

 

Enquanto na segunda ilustração observamos um modelo apresentado 

pelo aluno 2 mais semelhante à concepção aceita atualmente para o fenômeno 
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da visão, onde, assim como é apresentado na ilustração, a luz incide no objeto 

e, logo em seguida é refletido para o observador, permitindo que esse obtenha 

a percepção adequada do objeto à sua frente. 

Para o segundo questionário introdutório, que tratava de NdC, nosso 

objetivo era verificar previamente as concepções dos alunos, especificamente, 

sobre superioridade da ciência, neutralidade social da ciência, método científico 

único e rígido, visão empírico-indutivista e verdade única e absoluta da ciência, 

na ordem das questões. 

Pretendíamos com esse questionário verificar a opinião dos alunos 

acerca desses elementos de NdC, sem que houvesse antes uma discussão ou 

leitura sobre o tema. A análise dos resultados desse questionário será feita, em 

sua maior parte, de forma qualitativa, havendo, em algumas questões 

específicas, a utilização de linguagem gráfica, apenas com o intuito de tornar 

mais clara a percepção das respostas fornecidas pelos discentes e para poder 

compará-las, posteriormente, com os resultados obtidos ao fim da pesquisa. 

Para a primeira pergunta do questionário - A partir do seu entendimento 

sobre ciência, você acredita que ela é superior, inferior ou igual às diversas 

outras formas de conhecimento (como religião, política, astrologia etc)? -, que 

tinha como objetivo verificar a ideia de superioridade da ciência, presente ou 

não na concepção dos alunos, observamos que a diferença entre os alunos 

que acreditam na ciência como algo superior às demais formas de 

conhecimento e os que pensam o oposto disso é quase irrisório.  

Ao analisarmos as respostas fornecidas pelos alunos para essa primeira 

pergunta, conseguimos elencar duas “chaves de resposta” para as justificativas 

fornecidas por eles, não havendo nenhuma outra justificativa que se 

distanciasse desses dois grupos de resposta. Apresentamos abaixo duas 

justificativas fornecidas pelos alunos, sendo uma referente à ciência como algo 

superior às demais formas de conhecimento e outra referente à ciência como 

algo não superior. 

 

Favorável à ideia de ciência como conhecimento superior:  

A1 - Sim, por exemplo, as crenças religiosas é um 
conhecimento que vem da fé e pronto, já a ciência, de tudo que 
ela aborda ela tenta estabelecer uma comprovação, uma 



56 

 

demonstração sobre sua abordagem que deixa ela mais 
confiável, por isso acho que é superior. 

 

Não favorável à ideia de ciência como conhecimento superior:  

A2 - Não, pois todas as formas de conhecimento, seja ela 
filosófica, física ou química, tentam mostrar ou ajudar tudo que 
nos rodeiam, pois tudo tem um sentido no mundo. 

 

A partir da análise de dois grupos de justificativas apresentadas pelos 

alunos, como apresentado acima, percebemos que 9 discentes acreditam, por 

alegarem isso em suas respostas, que a ciência é de alguma forma superior às 

demais formas de conhecimento, enquanto 11 alunos não percebem a ciência 

como algo superior face às outras áreas de conhecimento. 

Na segunda questão - Você acredita que aspectos como imaginação, 

criatividade, crença religiosa, interesses econômicos, interesses sociais etc. 

interferem no processo de investigação científica? Discuta -, nosso objetivo era 

verificar as concepções prévias dos alunos acerca da visão socialmente neutra 

da ciência, identificar se os alunos conseguem perceber fatores externos – 

política, religião, economia, sociedade etc. - influenciando a ciência, se 

acreditam que esses fatores podem influenciar nos “rumos” da ciência. 

Verifiquemos, então, as respostas dos alunos no gráfico abaixo e em algumas 

justificativas apresentadas por eles. 
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 Gráfico 2: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 2  

 

Assim como para a questão 1, percebemos na segunda questão dois 

grupos de resposta, não havendo abstenção, dúvida ou fuga do objetivo da 

pergunta em nenhuma das justificativas apresentadas pelos alunos para essa 
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questão. As respostas apresentadas abaixo, como exemplo, tratam-se dos dois 

grupos de justificativa evidenciadas para essa questão. 

 

Justificativas favoráveis à visão de ciência socialmente neutra: 

A3 - Claro, as correntes de pensamento podem se direcionar 
aos seus sentimentos, crenças e interesses. A fé está em todos 
os lugares, crer em uma entidade ou em explosões de massa 
quântica é uma questão e nem tão lógica. 

 

Justificativas não favoráveis à visão de ciência socialmente neutra: 
 
A4 - Não, o processo de investigação é algo que importa 
somente ao cientista, ele não deixa se abalar ou desistir por 
problemas ou pelo que os outros pensam ou julgam. 

 

Dos vinte alunos pesquisados, a grande maioria, 16 alunos, acredita que 

fatores sociais podem influenciar no desenvolvimento da ciência, contra apenas 

quatro alunos que defendem a ausência de interferências sociais durante o 

processo de construção do conhecimento científico. 

Para as questões 3 e 4 do questionário introdutório - Os cientistas, em 

seu trabalho, seguem um método estabelecido. Discuta essa afirmação. Se 

você respondeu “sim” à questão anterior, quais são os passos desse método? -

, tínhamos como pretensão examinar as concepções dos alunos acerca do 

método científico, se eles acreditam ou não em um método científico rígido 

seguido por todos os “cientistas” durante o desenvolvimento da ciência. Para a 

pergunta de número três, o aluno deveria comentar uma afirmação, 

posicionando-se a favor ou contra a existência de um método científico único e 

rígido.  

Como nessa questão, assim como nas outras, havia espaço para que o 

aluno argumentasse sua resposta, percebemos, a partir da análise realizada, 

que alguns alunos afirmaram a existência de um método científico, porém em 

suas justificativas esclareciam suas crenças, de fato, em um método científico, 

mas não de forma rígida, como uma receita obrigatória.  

Por isso, apresentaremos, primeiramente, no gráfico abaixo, uma 

comparação entre as respostas compatíveis com a ideia do método científico 

único e rígido e as respostas contrárias à existência desse tipo de método. Na 
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sequência, faremos uma análise qualitativa das questões 3 e 4 – a questão 4 

será analisada juntamente com a 3, por ser uma complementação da mesma -, 

com base nas respostas fornecidas por alguns alunos. 
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 Gráfico 3: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 3 

 

Pelo gráfico percebemos que a grande maioria dos alunos, treze alunos, 

apresenta uma concepção inicial favorável à crença no método científico único 

e rígido. Treze alunos acreditam que para existir desenvolvimento da ciência é 

necessário haver um único método pré-estabelecido, seguido por todos os 

cientistas. Enquanto apenas sete não acreditam que todos os cientistas 

seguem um mesmo modelo de estudo, investigação do conhecimento. 

Como exemplo de resposta fornecida por alguns alunos, apresentamos 

abaixo algumas justificativas favoráveis ao método científico único e rígido e 

outras contrárias, complementando com algumas respostas da questão quatro. 

 

Favorável à ideia de método científico rígido:  

A5 - Sim, pois é através desse método que a pesquisa irá 
funcionar. (questão 3); Observação, grupo de controle, 
comprovação e elaboração da teoria. (questão 4). 

 

Não favorável à ideia de método científico rígido: 

A7 - Não. Às vezes eles contrariam e fazem de outras formas. 

 

A partir da análise das respostas fornecidas pelos alunos, e como 

exemplo, nas transcritas acima, percebemos, assim como apresentado no 

gráfico, um maior número de alunos a favor da existência do método científico 

único e rígido, diante de um pequeno grupo de alunos contrários a esse tipo de 

método.  
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No intuito de certificar-se ainda mais da presença ou não da ideia do 

método científico único e rígido como concepção prévia nos alunos, na quinta 

questão - As investigações científicas começam pela observação do fenômeno 

a ser estudado. Comente essa afirmação -, ainda com o mesmo objetivo da 

terceira e quarta questões, lançamos uma afirmação aos alunos, no intuito de 

verificar a ideia dos passos a serem seguidos na construção do conhecimento. 

Verifiquemos algumas respostas fornecidas por alguns alunos. 

 

Favorável à ideia da observação como primeiro elemento do desenvolvimento 

científico: 

A8 - Sim, pois só quando observamos alguma coisa é que vem 
a ter dúvidas ou curiosidades sobre elas, então começamos a 
prová-la. 
 
A9 - Sim, se não houver observação prévia não se tem um 
objeto de estudo. 

 

Após a análise de todos os questionários iniciais, percebemos que nessa 

quinta questão a totalidade dos alunos apresenta justificativas semelhantes às 

transcritas acima, sempre de forma favorável à observação como primeiro 

passo de qualquer investigação científica. Até mesmo os sete alunos que 

haviam se posicionado contra o método científico nas questões três e quatro, 

ou seja, todos os vinte alunos pesquisados, concordam, nessa quinta questão, 

com a afirmação de que toda investigação científica necessariamente inicia-se 

pela observação, o que retoma a ideia de método científico rígido, com regras 

“engessadas”. 

A penúltima questão - Há investigações científicas que dispensam a 

realização de experimentos? Explique sua resposta - teve como objetivo 

investigar a concepção empírico-indutivista no desenvolvimento científico. 

Pretendíamos com essa pergunta verificar se os alunos admitem a 

possibilidade da ausência de experimentação durante o processo de 

investigação/desenvolvimento científico. No gráfico abaixo vemos de forma 

bastante clara o resultado das respostas fornecidas pelos alunos. 
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Gráfico 4: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 6 

 

Apenas 1 aluno acredita ser possível a realização de uma investigação 

científica sem a utilização da experimentação, enquanto 19 alunos apresentam 

a concepção de que toda investigação científica necessita da experimentação 

como forma de validação do objeto estudado. Isso fica bastante claro nas 

justificativas apresentadas pelos alunos, como por exemplo: 

 

Favorável à utilização da experimentação como elemento obrigatório no 

desenvolvimento científico: 

A2 - Não. Se você não faz experimentos não pode provar que 
aquilo realmente existe ou funciona. 

 

Não favorável à utilização da experimentação como elemento obrigatório no 

desenvolvimento científico: 

A10 - Sim, é o caso da lógica, que só existe a teoria sem 
experimentos. 

 

A ideia de ciência sem utilização de experimentos previamente não é 

aceita pela quase totalidade da turma de alunos pesquisada. Apenas 1 aluno – 

na segunda justificativa - apresenta uma visão contrária à apresentada pela 

maioria da turma. Segundo a maioria dos argumentos apresentados pelos 

discentes para essa questão, “não há como produzir ciência sem experiência, 

do contrário como iremos ter certeza e provar para todos que uma lei está 

correta?” (justificativa apresentada por um dos alunos pesquisados). 

Enfim, na última questão - As leis e os princípios científicos, uma vez 

estabelecidos, são considerados verdadeiros. Comente essa afirmação - 

investigamos previamente e especificamente a ideia de verdade única e 
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absoluta na ciência. Pretendemos nessa pergunta verificar se os alunos 

compartilham da ideia do termo “comprovado cientificamente”, se após um 

princípio científico ter sido estabelecido ele pode ser considerado como uma 

verdade suprema e irrepreensível. Analisemos as respostas apresentadas 

pelos alunos no gráfico abaixo e nas justificativas apresentadas por eles. 
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Gráfico 5: Questionário Introdutório (NdC) - Questão 7 

 

Favorável à ideia de lei ou teoria como verdade absoluta: 

A11 - Sim, pois se provados, todos serão verdadeiros e serão 
aceitos pela sociedade. 

 

Não favorável à ideia de lei ou teoria como verdade absoluta: 

A14 - A ciência nunca é totalmente verídica, ela estabelece 
algo sem conseguir provar totalmente, depois de um certo 
tempo a própria ciência prova que aquilo não é verdade e 
mostra algo que julga como sendo verdadeiro. 

 

Como vemos, mais da metade dos alunos pesquisados, ainda 

previamente, não concorda com a visão de verdade absoluta, irrefutável da 

ciência, enquanto 7 alunos acreditam que a partir do momento em que um 

princípio ou uma lei científica é estabelecida ela deve ser interpretada como 

uma verdade absoluta. E, mesmo sendo ainda a minoria dos alunos, se 

levarmos em consideração o número total dos analisados, perceberemos que 

esses 7 alunos se enquadram como um número a ser reduzido, tendo em vista 

um maior êxito na pesquisa, que tem como objetivo não só a investigação das 

concepções epistemológicas dos alunos, mas a construção de uma estratégia 

capaz de (re)construir essas concepções consideradas inadequadas acerca da 

ciência e sua natureza. 
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Guardaremos nossas conclusões para serem inseridas após a análise 

dos questionários finais, com os quais poderemos comparar os dois resultados 

e verificar as possíveis mudanças ou não nas concepções dos alunos após o 

encerramento do “grupo de aulas”.  

Por enquanto, o que observamos de forma bastante clara é que os 

elementos que apresentaram maior índice de concepção errônea da NdC estão 

relacionados à ideia de superioridade da ciência, do método científico único e 

rígido e da visão empírico-indutivista. E que, portanto, serão exatamente esses 

temas aos quais daremos mais atenção na análise final a partir dos resultados 

dos questionários finais de NdC a serem analisados nas páginas seguintes 

deste trabalho. 

Na seção seguinte daremos início, antes de partirmos para os 

questionários finais, à analise dos resultados das atividades experimentais que 

permearam as discussões e as leituras dos textos históricos, utilizados como 

estratégia de aproximação e inserção dos elementos de NdC nas aulas de 

ótica. 

 

3.3 RESULTADOS DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

No intuito de também verificar a eficácia ou não das atividades 

experimentais realizadas com os alunos, paralelamente e permeando as 

leituras dos textos históricos, apresentamos abaixo, de forma qualitativa, os 

resultados obtidos com base nos comentários apresentados pelos alunos 

durante a aplicação dessas atividades. 

Evidenciamos, ainda, que a nossa intenção não é verificar a exatidão ou 

não dos modelos experimentais e modelos explicativos – nem muito menos 

“mergulharmos” ou esmiuçarmos nenhum desses modelos - desenvolvidos por 

cada grupo de aluno, mas apresentar alguns argumentos feitos pelos alunos 

durante o momento de apresentação dos modelos por parte de cada grupo, 

bem como do momento de reflexão gerado a partir da intervenção do professor 

ao associar a divergência de modelos experimentais e explicativos com alguns 

elementos de NdC. 
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Como em todas as atividades experimentais discutimos sobre os 

mesmos elementos de NdC, faremos aqui uma exposição geral do resultado 

das discussões e reflexões pós-apresentação dos modelos por parte dos 

alunos a toda a sala de aula. No momento de apresentação dos modelos 

experimentais e explicativos pelos grupos podíamos perceber que os 

integrantes dos demais grupos, em parte, concordavam com a estratégia 

elaborada, enquanto outros discordavam, davam risadas e interferiam na 

apresentação do grupo com algumas piadas. 

Alguns comentários acerca da apresentação dos modelos experimentais 

construído pelos alunos para o experimento das leis da reflexão: 

 

A17 (grupo 1) - A gente fez igualzinho...(risos).  
A2 (grupo 2) - Parece com o nosso, a gente só não desenhou 
no papel. 
A3 (grupo 3) - Ah! Era só isso!... se soubesse... professor a 
gente não conseguiu fazer nada não. 
A4 (grupo 4)  - Acho que o deles tá errado... não botaram o 
espelho deitado... a gente que acertou, eu acho. 

 

Comentários acerca da apresentação dos modelos experimentais 

construído pelos alunos para o experimento da propagação retilínea da luz: 

 
A11 (grupo 2)  - Nem precisava desenhar no papel, não.  
A6 (grupo 3) - Mas nós só desenhamos porque tinha que ser 
um modelo experimental... para provar aqui no desenho na 
apresentação. 

 

Alguns dos comentários a respeito da apresentação dos modelos 

explicativos para as demonstrações experimentais, iniciando com a do 

fenômeno da refração: 

 

A19 (grupo 2) - Nós botamos aqui, que fica mais torto no 
segundo béquer porque o líquido do segundo é mais grosso.  
A7 (grupo 3)  - A gente escreveu que tem diferença porque a 
luz sofreu defração, refração, difração... alguma coisa assim.  
A8 (grupo 4)  - Acho que é porque um é ácido e o outro é uma 
base.  

 

Comentários acerca da apresentação do modelo experimental 

construído pelos alunos sobre os fenômenos da difração e interferência: 
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A9 (grupo 1) - É porque quando o laser bate no cabelo, ele se 
divide em dois... são vários pulsos que vão se dividindo um 
atrás do outro. 
A5 (grupo 2) - Porque no fio do cabelo existem pontos, ou 
cores onde a luz não reflete. 
A15 (grupo 3) - Isso ocorre porque a melanina não reflete a luz, 
ela absorve. 

 

Comentários da apresentação do modelo experimental construído pelos 

alunos para o experimento do microscópio didático: 

 

A1 (grupo 1) - Para essa a gente, não sabia... botamos que 
aparece as bactérias por causa da propagação reta da luz que 
forma uma sombra, mas a gente não sabe porque aumenta... é 
isso? 
A10 (grupo 2) - É porque a luz entra na gota e sofre refração. 
A13 (grupo 3) - A gente botou que é o fenômeno que ocorre é a 
reflexão. 

 

A partir da apresentação dos modelos de cada grupo percebemos como 

já esperávamos algumas semelhanças entre alguns grupos e divergência entre 

outros quanto aos seus modelos experimentais e explicativos apresentados. 

Observemos agora alguns comentários de alunos quanto à reflexão, orientada 

pelo professor, para as atividades realizadas em relação a alguns elementos de 

NdC, como o método científico único e rígido, a elaboração individualista e 

elitista da ciência e a neutralidade social da ciência. 

 

A2 - Isso fez sentido agora, porque realmente a gente botou 
logo o transferidor e só depois que riscamos na folha... e teve 
gente que só percebeu que era o mesmo ângulo depois que 
desenhou... a gente viu logo (Comentário acerca da visão do 
método científico único e rígido). 
A3 - Todos os grupos fizeram experimentos, mas como a gente 
fez é que foi diferente... teve até grupo que nem usou todos os 
materiais, como o meu (Comentário acerca da visão do método 
científico único e rígido). 
A7 - Realmente, eu não sabia explicar o que acontecia com o 
laser batendo no fio de cabelo... ia botar qualquer coisa, mas a 
gente foi conversando e saiu alguma coisa melhorzinha...(risos) 
(Comentário acerca da visão da elaboração individualista e 
elitista da ciência). 
A16 - Acho que com os cientistas é assim também né? Tem 
uns que sabem mais que os outros, aí vão se ajudando 
(Comentário acerca da visão da elaboração individualista e 
elitista da ciência). 
A20 - É! Inclusive só respondi que era por causa da melanina 
porque já tinha lido antes... aí meu grupo acreditou em mim... 
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Acho que influenciei meu grupo (Comentário acerca da visão 
da ciência socialmente neutra). 
A4 - Ficamos imaginando várias coisas. A nossa criatividade ia 
inventando coisas... Com os cientistas, com certeza, deve 
acontecer isso também. Acho que aqueles filósofos também 
passaram por isso (Comentário acerca da visão da ciência 
socialmente neutra). 
 

Esses resultados nos mostraram o quanto foi eficaz inserir esse tipo de 

atividade, mesmo que de forma breve, em nossa pesquisa. Percebíamos 

grande empolgação dos alunos. Todos queriam acertar. A surpresa gerada 

pelo resultado de algumas demonstrações realizadas pelo professor contribuía 

para que até mesmo os alunos mais dispersos participassem da aula.  

A partir dos argumentos que foram apresentados pelos alunos durante 

os momentos de reflexão acerca de alguns elementos de NdC e as respostas 

fornecidas por cada grupo para os diferentes experimentos, percebemos 

também como essa prática contribuiu para que discussões acerca da ciência e 

de sua natureza fossem reforçadas e comparadas, em alguns momentos, com 

as leituras dos textos históricos realizadas. 

 

3.4. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Como já apontado, na parte empírica, além dos questionários 

introdutório e final realizamos também a aplicação de mais três questionários 

sobre NdC, após a discussão e leitura de cada texto, na perspectiva de obter 

mais dados para serem analisados.  

Analisaremos os resultados obtidos nesses questionários com o intuito 

de verificarmos o desempenho positivo ou negativo das discussões geradas 

em sala de aula a partir da leitura dos textos históricos e das atividades 

experimentais, por sabermos que esses questionários foram aplicados ao fim 

de cada aula. O que pode, sem dúvida, se caracterizar para essa pesquisa 

como um “termômetro” da eficácia ou não das discussões realizadas em sala 

de aula. 

Não temos a pretensão de analisar e comparar os resultados obtidos 

nesses questionários intermediários com os resultados iniciais e finais, já que 

eles apresentam metodologias e objetivos distintos, mas, como já foi 
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comentado anteriormente, apenas acompanhar a validade das discussões 

realizadas em sala de aula. 

Da mesma forma que para a análise dos questionários introdutórios de 

modelo de visão e NdC, utilizaremos aqui, também, a análise qualitativa das 

justificativas apresentadas pelos alunos, bem como a linguagem gráfica, como 

forma de tornar mais clara a percepção das respostas fornecidas pelos alunos 

para cada questão. 

Como “termômetro” para a discussão dos elementos de NdC e no intuito 

de verificar as concepções dos alunos para esses elementos, aplicamos no 

segundo dia de encontro, após as leituras e discussões dos textos, o 

questionário de investigação de aprendizado 112.  

O questionário tinha como objetivo verificar, na sequência das questões, 

as ideias que os alunos tinham sobre modelo de visão e sobre os seguintes 

elementos de NdC: verdade única e absoluta da ciência e o método científico 

único e rígido. Para a primeira pergunta desse questionário - As figuras abaixo 

nos mostram quatro maneiras diferentes para representar o modo como 

podemos enxergar um objeto. A) Qual das opções se assemelha com o seu 

modelo de explicação? Justifique. B) Você vê semelhanças com os modelos 

apresentados no texto? Comente - podemos observar as respostas no gráfico 

apresentado abaixo. 
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Gráfico 6: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 1 

 

                                                           
12

 Apêndice C, aula 2. 
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Observemos também algumas das justificativas apresentadas pelos 

alunos para essa questão. Sendo a primeira semelhante ao modelo atual para 

o fenômeno da visão e a seguinte semelhante ao modelo proposto por 

Empédocles. 

Semelhante ao modelo atual: 

A1 – A) Figura A. A luz bate no objeto e depois retorna para o 
observador. B) As figuras B e D parecem com duas teorias dos 
filósofos. 

 

Semelhante ao modelo proposto por Empédocles: 

A6 – A) Figura B. A luz sai do homem encontra o objeto e volta 
para o homem. B) Sim, a figura D parece com uma das teorias 
dos filósofos. 

 

Como vemos, assim como no questionário introdutório de modelo de 

visão, após a leitura dos textos históricos13, os alunos continuam divididos 

apenas em dois grupos, sendo a grande maioria, 16 alunos, pertencente ao 

grupo dos que defendem um modelo de visão semelhante ao admitido 

atualmente, enquanto a minoria, 4 alunos, pertencente ao grupo de alunos que 

defendem um modelo de visão mais próximo do que foi proposto pelo filósofo 

Empédocles. 

Na segunda pergunta desse mesmo questionário, entendemos que a 

alternativa “a” apresenta-se como complementação à questão 1, por isso para 

nossa análise verificaremos as respostas apenas das alternativas “b” e “c” - A) 

A natureza fornece informações que permitem uma única interpretação? 

Justifique. B) O comportamento da natureza era entendido de forma diferente 

ou igual pelos diversos filósofos e cientistas? Isso é possível? Justifique -, e 

como ambas apresentam o mesmo objetivo – verificar a ideia de verdade única 

e absoluta da ciência – consideraremos para nossa análise as afirmações ou 

negações, por meio de uma média simples, nas respostas dos alunos com 

base em suas justificativas, já que as duas alternativas referem-se a um 

mesmo objetivo. 

                                                           
13

 A filosofia e as explicações para o funcionamento da natureza (FORATO, 2009); Um pouco 

sobre a luz na Antiguidade grega (FORATO, 2009). 
 



68 

 

 

0

5

10

15

20

25

Única

interpretação

Várias

interpretações

2° Questão

 

 Gráfico 7: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 2 (alternativas “b” 

e “c”)  

 

Todos os vinte alunos acreditam, após as leituras e discussões 

realizadas em sala de aula, que no processo de investigação científica não 

existe uma única verdade, não há uma única forma de enxergar um fenômeno, 

tendo em vista que cada cientista é “influenciado por fatores pessoais, como a 

própria imaginação”14. E “cada um tem sua forma de pensar e entender o 

mundo a sua volta”15. 

Para a terceira questão - Foi por volta do quinto século antes de Cristo, 

que os filósofos pré-socráticos elaboraram as primeiras teorias filosóficas para 

explicar os fenômenos naturais. Como você acredita que ocorra esse processo 

(os passos e as estratégias) de elaboração de uma teoria ou de um 

conhecimento científico? -, retornamos a verificar a concepção dos alunos 

acerca da visão de método científico único e rígido. 

Observemos também, na sequência do gráfico, algumas das 

justificativas apresentadas pelos alunos para essa questão. Sendo a primeira 

favorável à visão de método científico único e rígido e a segunda referente a 

uma visão contrária a esse método. 

 

                                                           
14

 Justificativa dada por aluno para a questão 2 do Questionário de investigação de 

aprendizado 1. 
15

 Idem 
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Gráfico 8: Questionário de investigação de aprendizado 1 - Questão 3 

 

Justificativa favorável à visão de método científico único e rígido: 

A3 – Primeiramente todo cientista tem que observar e depois 
ele faz a experiência, elabora uma hipótese e comprova a 
hipótese. 

 

Justificativa contrária à visão de método científico único e rígido: 

A2 – Acredito que depende do cientista, mas tem que ter 
experiência e observação. 

 

Como vemos, dezoito alunos pesquisados apresentam uma concepção 

favorável ao método científico único e rígido. Defendem a ideia de que para se 

“produzir ciência” é necessário seguir um único caminho com passos pré-

estabelecidos. Enquanto apenas dois alunos defendem uma visão contrária à 

do método científico único e rígido. 

Para o terceiro dia, após a leitura dos textos históricos16 e da discussão 

em sala de aula, aplicamos aos alunos o questionário de investigação de 

aprendizado 217 que, assim como o anterior, tinha como objetivo investigar as 

concepções de NdC dos alunos, especificamente sobre os elementos de 

superioridade da ciência, visão empírico-indutivista, elaboração individualista e 

elitista da ciência e visão socialmente neutra da ciência. 

Nosso objetivo para a primeira pergunta desse questionário - Newton foi 

um filósofo natural. Além de física, matemática, filosofia e astronomia, ele 

também estudou alquimia, astrologia, cabala, magia e teologia e era profundo 

conhecedor da Bíblia. Ele e vários outros filósofos naturais do século XVII 

                                                           
16

 Os pulsos no éter de Huygens (Forato, 2009); A teoria corpuscular de Newton (Moura, 

2008). 
17

 Apêndice C, aula 3. 
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consideravam que todos esses assuntos poderiam contribuir para o estudo dos 

fenômenos naturais. Em sua opinião o que torna a ciência de hoje diferente de 

outras formas de conhecimento (como religião, astrologia, filosofia etc.)? Você 

acredita que a ciência é superior e não necessita das demais formas de 

conhecimento? Justifique - foi investigar as possíveis ideias de superioridade 

da ciência face às demais formas de conhecimento que os alunos apresentam. 

Analisemos, então, as respostas fornecidas pelos alunos. 
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Gráfico 9: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 1 

 
Como vemos, a partir das discussões realizadas e da leitura dos textos 

históricos já podemos enxergar uma melhora na concepção desse elemento 

específico se utilizarmos como comparação o gráfico 2, referente ao 

questionário introdutório de NdC. No entanto, por enquanto, isso não é esse 

nosso objetivo. Analisando esse gráfico, vemos que dos vinte alunos 

pesquisados, 16 deles não acreditam que a ciência seja algo superior em 

relação às demais formas de conhecimento, enquanto apenas quatro alunos 

pensam o contrário. Observemos alguns dos argumentos apresentados pelos 

alunos para essa questão. 

 

Justificativa favorável à ideia de ciência superior: 

A19 - Ela é superior, sim, pois usa experimentos para 
comprovar que uma coisa existe ou não existe. 

 

Justificativa contrária à ideia de ciência superior: 

A17 – Não, acredito que tudo é importante, nenhuma é melhor 
que a outra. 
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Como podemos ver, a concepção do aluno que acredita na ciência como 

sendo algo superior está intimamente relacionada com a possibilidade dessa 

de fazer experiências para “provar” seu objeto de investigação, enquanto as 

outras formas de conhecimento não realizam experimento algum, por não 

poderem ou por simplesmente não fazerem. 

Na questão de número 2 - Em meados do século XVIII a teoria 

corpuscular ocupava uma posição de maior aceitação entre os homens da 

ciência. Será que foram os argumentos puramente experimentais que fizeram a 

balança pender para um dos dois lados? Comente - desse mesmo 

questionário, investigamos as concepções acerca da visão empírico-indutivista 

que os alunos apresentam agora, após termos realizado algumas discussões 

sobre o tema. Analisemos o gráfico. 
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Gráfico 10: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 2 

 

Dos alunos pesquisados, 13 deles acreditam que a atividade empírico-

indutivista foi decisiva para a época, tendo em vista que: 

 
A9 - A experimentação provou que a teoria corpuscular era 
melhor. 
A17 - No final são os experimentos que vão dizer quem tá certo 
ou errado.  

 

Enquanto sete alunos acreditam que outros fatores podem ter auxiliado 

para a aceitação da teoria corpuscular naquele período, como por exemplo: 

 

A5 - As justificativas dos que defendiam a teoria corpuscular é 
que foi melhor... eles explicaram melhor. 
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A8 - Deve ter sido porque o grupo dos que acreditavam na 
teoria corpuscular era maior... eles tinham mais amigos, mais 
cientistas. 

 

Na penúltima pergunta desse questionário - Analise os seguintes 

fragmentos: i. “A ideia da luz como propagação de uma vibração no éter não foi 

adotada apenas por Huygens, mas ele tornou-se seu defensor mais 

conhecido.”; ii. “Christiaan Huygens foi o criador da teoria de propagação da 

luz no éter.” Os dois fragmentos estão corretos? Justifique sua resposta -, 

nosso objetivo era investigar as ideias de elaboração individualista e elitista da 

ciência, que possivelmente poderiam existir nas concepções dos alunos. 
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Gráfico 11: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 3  

 

Quatro alunos pesquisados demonstram enxergar o processo de 

construção do conhecimento como algo individual, realizado por um único 

sujeito, enquanto 16 alunos veem esse processo de investigação científica 

como algo coletivo, realizado por diversas pessoas.  

Abaixo vemos duas justificativas fornecidas por dois alunos que 

explicam muito bem a ideia de cada chave de resposta apresentada no gráfico 

acima. 

 

Justificativa favorável à visão individualista e elitista da ciência: 

A1 - Só o II, pois foi Huygens que inventou e propôs essa 
teoria. 

 

Justificativa contrária à visão individualista e elitista da ciência: 
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A2 - Não, só a I. Ele deve ter lido outros materiais, com 
certeza. Outros cientistas também participaram dessa 
pesquisa. 

 

Esses dois comentários demonstram, resumidamente, alguns fatores 

determinantes que levaram os alunos a perceberem o “fazer científico” como 

uma atividade individual ou não. Por exemplo, a concepção negativa de 

“inventor” e as concepções positivas da “participação de cientistas 

desconhecidos” no desenvolvimento de uma teoria ou da investigação em 

“materiais de outros cientistas” como meio de estruturação de uma teoria.  

E, finalmente, na última questão - Você acredita que seria possível 

conceber a ideia de que a motivação tida por Newton, em defender uma teoria 

corpuscular para a luz, poderia vir de aspectos mais subjetivos (como crença 

religiosa, imaginação, criatividade, interesses econômicos, interesses sociais 

etc.) ou seria algo puramente objetivo? - o nosso objetivo foi investigar as 

concepções de ciência socialmente neutra que os alunos pesquisados 

apresentam. Vejamos o gráfico abaixo. 
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Gráfico 12: Questionário de investigação de aprendizado 2 - Questão 4 

 

Exatamente catorze alunos acreditam que Newton pode ter sido 

influenciado por interesses de cunho mais social. Observemos o argumento 

utilizado por um dos alunos para essa pergunta.  

 

A4 - Newton era muito religioso e isso deve ter influenciado ele 
em algum momento, na sua imaginação.  
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Enquanto seis dos alunos demonstram, de acordo com suas respostas, 

que Newton e a ciência não sofreram nenhum tipo de influência social. 

Defendem, por exemplo, que: 

 

A5 – Não, o processo científico é neutro, isento de interesses 
pessoais, financeiros e sociais. 

 

Analisemos agora o último questionário18 realizado, ainda dentro da 

“unidade didática”, sobre as concepções que os alunos apresentam sobre 

ciência e sua natureza. 

Para a primeira pergunta desse questionário - Qual a sua opinião sobre 

as frases seguintes? Justifique. A) “Os experimentos de Thomas Young foram 

suficientes para derrubar a teoria corpuscular da luz”; B) “O conhecimento 

humano é uma busca sem fim que leva a resultados provisórios e não à 

verdade”; C) “Falar que uma teoria foi ‘cientificamente comprovada’ pode dar 

uma visão errada da construção do conhecimento científico” - tínhamos dois 

objetivos distintos. O primeiro era verificar a visão empírico-indutivista e o 

segundo a visão de verdade única e absoluta da ciência no processo de 

construção do conhecimento científico que esses alunos apresentavam. Dessa 

forma, apresentaremos nossa análise gráfica para essa questão em dois 

gráficos, sendo logo abaixo apresentada a análise para a alternativa “a” da 

primeira questão e, logo em seguida, as alternativas “b” e “c”. 
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 Gráfico 13: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 1 (alternativa “a”) 

 

                                                           
18

 Questionário de investigação de aprendizado 3. Apêndice C, aula 4. 
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Como vemos, dos 20 alunos pesquisados, apenas 8 não apresentam 

ideias/opiniões empírico-indutivistas em relação à importância dos 

experimentos realizados por Young para a “derrubada” da teoria corpuscular da 

luz, enquanto a maioria - doze alunos - continua, segundo suas justificativas 

apresentadas, acreditando na atividade empírico-indutivista como algo 

necessário e dotado de toda “capacidade de prova”. 

 

Justificativa favorável à visão empírico-indutivista: 

 
A13 – A frase é verdadeira, pois os experimentos provaram 
que a teoria ondulatória era melhor. 

 

Justificativa contrária à visão empírico-indutivista: 

 
A20 – Não concordo com a frase, já que além dos 
experimentos houve também os argumentos que foram 
melhores que o de Newton. 

 

Já sobre a ideia de verdade única e absoluta da ciência, vemos no 

gráfico abaixo que quase todos os alunos apresentam uma ideia contrária à 

concepção de verdade única e absoluta para a atividade científica. Apenas 1 

dos alunos pesquisados apresenta justificativa favorável a esse elemento. 
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Gráfico 14: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 1 (alternativas “b” e “c”) 

 

Justificativas favoráveis à visão de verdade única e absoluta da ciência: 

 
A18 – Não. Não acredito nisso (alternativa “b”). 
A18 – Não, pelo contrário nos dá mais segurança e mostra o 
que sempre vemos a ciência provando o que ninguém 
consegue provar (alternativa “c”). 
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Justificativas contrárias à visão de verdade única e absoluta da ciência: 

 
A2 – Verdadeiro. O nosso conhecimento é algo provisório 
(alternativa “b”). 
A2 – Sim, pois ela está sempre se modificando, se atualizando 
(alternativa “c”). 

 

Na segunda questão - Podemos afirmar que a ciência é construída de 

forma cumulativa, onde os conhecimentos novos somente são somados aos 

anteriores ou passa por períodos de quebras e rupturas? -, tínhamos como 

objetivo investigar as concepções dos alunos sobre a visão linear e 

acumulativa da ciência no processo de desenvolvimento científico. E, em 

resumo, conseguimos verificar basicamente três tipos de respostas para essa 

segunda questão. Uma primeira que defendia a visão linear para a ciência, 

uma segunda que acreditava na existência de um processo de 

desenvolvimento a partir de quebras e rupturas e, por fim, uma terceira 

resposta que defendia a existência de ambos os casos citados, porém em 

períodos distintos da história. Analisemos, então, o gráfico abaixo. 
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Gráfico 15: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 2 

 

Como vemos, apenas 1 dos alunos pesquisados enxerga o processo de 

construção do conhecimento científico de forma linear, só com base na soma 

de conceitos e teorias novas aos conhecimentos anteriores. Sete alunos 

acreditam num processo que tem por base de desenvolvimento as quebras e 

rupturas sofridas pelo conhecimento científico, enquanto a maioria dos alunos 

pesquisados enxerga esse processo de desenvolvimento científico como um 

corpo que ao longo da história pode sofrer quebras e rupturas em suas 

crenças, como também somas de conceitos novos a conhecimentos antigos.  



77 

 

 

Justificativas favoráveis apenas à visão linear e acumulativa no 

desenvolvimento científico: 

 
A3 – Acredito que seja como uma soma. Os cientistas mais 
modernos estudam algo e acrescentam aos conhecimentos 
dos cientistas mais antigos. 

 

Justificativas favoráveis apenas à ideia de quebras e rupturas no 

desenvolvimento científico: 

A6 – Por quebras e rupturas. Vimos no texto que sempre havia 
uma teoria que era derrubada por outra melhor e bem diferente 
da anterior. 

 

Justificativas contrárias à visão linear e acumulativa da ciência: 

 
A7 – Pode ser somado os conhecimentos antigos e novos, ou 
pode mudar tudo, depende do período ou do objeto de estudo. 

 

Encerrando o ultimo questionário de investigação de aprendizado, 

tínhamos como objetivo analisar na última questão as ideias que os alunos 

apresentavam, após a leitura e discussão dos textos históricos, sobre a 

infalibilidade científica, a crença ou não no erro, durante o processo de 

desenvolvimento científico como algo negativo, capaz de conduzir indivíduos à 

“insegurança” no que diz respeito à ciência e seus métodos. Ou seja, verificar 

nos alunos se, após as inúmeras discussões sobre a ciência, permeada por 

tantos elementos novos e complexos, esses ainda acreditavam na ciência 

como algo digno de confiança ou se a partir de tantos “erros” e incertezas 

cometidos pelos cientistas estudados, eles haviam perdido a crença na 

atividade científica. Vejamos os resultados obtidos para essa questão. 
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Gráfico 16: Questionário de investigação de aprendizado 3 - Questão 3 

 

Todos os alunos, como vemos no gráfico acima, acreditam na ciência 

como algo falível, mas, ainda assim, digna de confiança: 

 

A1 - Mesmo a ciência estando em diversos momentos da 
história errada, isso só serviu de exemplo para os novos 
cientistas aperfeiçoarem mais o conhecimento.  
A2 - O erro não é algo ruim, pois foram os inúmeros erros que 
fez a ciência crescer e se desenvolver durante toda a história. 

 

A partir da análise dos elementos de NdC investigados, em cada um dos 

questionários introdutórios, percebemos que, com exceção das concepções de 

método científico único e rígido e da visão empírico-indutivista, em todos os 

demais elementos investigados percebemos um maior percentual de alunos 

que apresentam concepções consideradas mais adequadas, segundo a 

literatura atual, sobre a ciência e sua  natureza. 

Verificamos, também, que assim como é apresentado por Gil-Pérez et al 

(2001), as concepções empírico-indutivista e a visão do método científico único 

e rígido são as mais difundidas entre os professores. Em nosso trabalho isso 

acabou sendo verificado nos alunos, alvos da nossa investigação. 

Percebemos, de fato, um maior número de concepções equivocadas 

exatamente nesses dois elementos investigados em nossos questionários 

introdutórios. 

No entanto, aguardaremos a análise dos questionários finais para 

darmos inicio à comparação entre as concepções iniciais e finais dos alunos 

investigados. Por enquanto, concluímos apenas que as discussões geradas a 

partir da leitura dos textos, bem como das atividades práticas realizadas, 
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conseguiram, sem dúvida, alcançar um de nossos objetivos, que era 

exatamente (re)construir algumas concepções sobre alguns elementos de NdC. 

Evidenciamos, assim, a utilização desses questionários de verificação de 

aprendizado como mais uma estratégia positiva para verificar a eficácia das 

discussões sobre NdC geradas a partir da metodologia escolhida para nossa 

“unidade didática”. 

 

3.5 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS FINAIS 

 

Na perspectiva de investigar as concepções dos alunos, agora, após a 

realização das discussões sobre NdC e da utilização dos textos históricos, 

aplicamos, como já mencionado, dois questionários finais, sendo novamente 

um sobre modelo de visão e outro sobre NdC, no intuito de comparar esses 

resultados com os resultados dos questionários introdutórios. 

Para o primeiro, relacionado a modelo de visão, nosso objetivo era 

novamente verificar a ideia que os alunos apresentavam para o fenômeno da 

visão, agora após as leituras e discussões realizadas. Nesse, realizamos 

também nossa análise com base na semelhança entre as respostas fornecidas 

pelos alunos (escrita e desenho) e os modelos propostos pelos filósofos a 

serem estudados nos textos. 

Durante nossa análise percebemos que as explicações apresentadas 

pelos alunos inclinaram-se apenas para algo semelhante ao modelo 

apresentado pelo filósofo Empédocles e para o modelo atual do fenômeno da 

visão. Não houve nenhuma resposta fornecida pelos alunos que apresentasse 

outra explicação para o fenômeno, ou que se distanciasse por completo das 

explicações desse filósofo antigo e da explicação atual para o fenômeno da 

visão.  

No gráfico abaixo apresentamos os resultados obtidos para esse 

primeiro questionário final sobre modelos de visão. 
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Gráfico 17: Questionário Final (Modelo de visão) - Questão 1 

 

Como vemos, dos 20 alunos pesquisados, 7 acreditam em um tipo de 

modelo semelhante ao proposto por Empédocles, e treze alunos acreditam 

num tipo de modelo para o fenômeno da visão mais próximo do modelo 

proposto e aceito atualmente. 

Novamente, como exemplo das ilustrações realizadas pelos alunos, 

podemos observar abaixo alguns dos desenhos realizados por eles a fim de 

entendermos melhor a ideia de alguns discentes sobre o fenômeno da visão, 

após as discussões realizadas sobre os modelos propostos pelos filósofos 

antigos. E, da mesma forma que para o questionário introdutório de modelo de 

visão, apresentaremos dois exemplos para ilustrar as respostas obtidas e 

observadas no gráfico acima, sendo o primeiro pertencente ao grupo de alunos 

que apresentaram um modelo semelhante ao proposto por Empédocles e o 

segundo desenho referente ao modelo atual para o fenômeno da visão. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilustração realizada pelo aluno 3 



81 

 

 

Percebemos nitidamente que o modelo apresentado pelo aluno 3 para o 

fenômeno da visão apresenta a ideia de algo material que flui do olho do 

observador e alcança o objeto à sua frente que está sendo iluminado, 

permitindo que o observador enxergue. Tal modelo é bastante semelhante à 

ideia de “raio” ou “fogo” que flui do observador, atinge o objeto e retorna com 

as informações desse objeto, que foi exatamente apresentada, entre outros 

filósofos, por Empédocles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ilustração realizada pelo aluno 4 

 

Já na segunda ilustração apresentada, percebemos que o modelo 

expresso assemelha-se ao modelo proposto e aceito atualmente para o 

fenômeno da luz, no qual a luz incide no objeto, sendo em seguida refletida 

para o observador, permitindo que esse tenha a possibilidade de enxergar o 

objeto. 

Para o questionário final sobre NdC, nosso objetivo era verificar as 

mesmas concepções dos alunos, especificamente, sobre as visões de 

superioridade da ciência, neutralidade social da ciência, método científico único 

e rígido, empírico-indutivismo e verdade única e absoluta da ciência, agora, 

após a leitura dos textos históricos e das discussões sobre NdC em sala de 

aula.  

A análise dos resultados desse questionário será feita, assim como no 

introdutório, em sua maior parte, de forma qualitativa, havendo, em algumas 
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questões específicas, a utilização de gráficos apenas com o intuito de tornar 

mais clara a percepção das respostas fornecidas pelos discentes e para poder 

compará-las posteriormente com os resultados obtidos no questionário 

introdutório. 

Para a primeira pergunta do questionário - A partir do seu entendimento 

sobre ciência, você acredita que ela é superior, inferior ou igual às diversas 

outras formas de conhecimento (como religião, política, astrologia etc.)? -, que 

tinha como objetivo verificar a ideia de superioridade da ciência, presente ou 

não na concepção dos alunos, observamos que a diferença entre os alunos 

que acreditam na ciência como algo superior às demais formas de 

conhecimento e os que pensam o oposto disso aparece de forma mais 

significativa se compararmos com a mesma questão no questionário 

introdutório.  

Ao analisarmos as respostas fornecidas pelos alunos para essa primeira 

pergunta, conseguimos elencar três “chaves de resposta” para as justificativas 

fornecidas por eles, sendo uma favorável à ideia de ciência superior por ser 

melhor que as outras formas de conhecimento; a segunda favorável à ideia de 

ciência superior por ser mais estruturada e se utilizar de diversos 

conhecimentos; e a terceira não favorável à ideia de ciência como algo superior 

as demais formas de conhecimento. Não havendo nenhuma outra justificativa 

que se distanciasse desses três grupos de resposta, apresentamos abaixo três 

justificativas fornecidas pelos alunos, sendo cada uma referente a um grupo de 

resposta diferente. 

 

Favorável à ideia de ciência como algo superior por ser melhor que as outras 

formas de conhecimento: 

 
A3 - Sim, pois na ciência não existem verdades impostas, e 
sim, uma busca mais organizada pela verdade, que acho que 
só pode ser encontrada pela ciência. 

 

Favorável à ideia de ciência como algo superior por ser mais estruturada e se 

utilizar de diversos conhecimentos: 
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A1 - Sim, pois esta, de certo modo, possui toda uma 
“organização”, isto é, métodos que facilitam a elaboração de 
hipóteses, teorias, enfim... enquanto outras não apresentam 
este ponto ao seu favor. Mas não acho a ciência melhor que as 
outras, pois ela também usa o conhecimento das outras formas 
de conhecimento. 

 

Não favorável à ideia de ciência como algo superior às demais formas de 

conhecimento: 

A5 - Não, pois todas tentam explicar algo e isso é fundamental 
para o conhecimento, todas tendem a acrescentar algo ao 
conhecimento, apesar de métodos diferentes. 

 

Após a análise qualitativa das respostas dos alunos, percebemos que 5 

alunos acreditam, de fato, que a ciência é de alguma forma superior às demais 

formas de conhecimento, 6 alunos defendem a ideia de ciência superior por ser 

mais estruturada e se utilizar também de outras formas de conhecimento para 

organizar seu próprio conhecimento, enquanto 9 alunos não percebem a 

ciência como algo superior face às outras áreas de conhecimento.  

Finalizando a análise dessa questão, percebemos que há, na verdade, 

apenas dois grupos, os que acreditam na ciência como algo superior por ser 

melhor do que qualquer outra forma de conhecimento e não necessitar desses 

para o seu desenvolvimento (5 alunos), e outro grupo que acredita na ciência 

como algo não superior, por percebê-la envolvida com outras formas de 

conhecimento, ou por percebê-la apenas um pouco mais organizada que as 

outras formas de conhecimento, mas que no fim precisam dessas outras para 

seu desenvolvimento. Não fazendo dela melhor, ou superior, mas apenas mais 

organizada/estruturada (15 alunos). 

 Na segunda questão - Você acredita que aspectos como 

imaginação, criatividade, crença religiosa, interesses econômicos, interesses 

sociais etc. interferem no processo de investigação científica? Discuta -, nosso 

objetivo era verificar as concepções dos alunos acerca da visão de ciência 

socialmente neutra. Identificar se, após a leitura e discussão dos textos 

históricos, a maioria dos alunos continua com a mesma concepção de que 

fatores externos – criatividade, religião, interesses pessoais etc. - influenciam a 

ciência. Verifiquemos, então, as respostas dos alunos no gráfico abaixo. 
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Gráfico 18: Questionário Final (NdC) - Questão 2 

 

Observemos também algumas das justificativas apresentadas pelos 

alunos para essa questão. As primeiras favoráveis e as seguintes contrárias à 

visão de ciência socialmente neutra durante a construção do conhecimento 

científico. 

 

Justificativas não favoráveis à visão de ciência socialmente neutra: 

 
A7 - Não, com o crescimento da ciência não há espaço para 
esses tipos de aspectos. Ou seja, a ciência tem uma forma de 
trabalhar determinada. 
 
A9 - Eu acredito que não, pois a ciência é um modo de ter 
certeza das coisas e esses aspectos só iriam atrapalhar. Os 
cientistas pesquisam com base na ciência e não nos seus 
interesses. 

 

Justificativas favoráveis à visão de ciência socialmente neutra: 

 
A3 – Sim, pois são esses aspectos que vão mudar a forma de 
investigar, os pontos de vista que serão defendidos, os 
métodos usados e etc. 
 
A4 - Com certeza que esses aspectos citados acima interferem 
no processo de investigação científica, pois é a partir deles que 
muitas vezes começa o questionamento que dá início à 
curiosidade do objeto que vai ser estudada. 

 

Dos 20 alunos pesquisados, novamente a grande maioria, 18 alunos, 

acredita que fatores sociais influenciam no processo de desenvolvimento 
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científico, contra 2 alunos que defendem a ausência de influências mais sociais 

durante esse processo de construção científica.  

A partir das justificativas apresentadas pelos alunos percebemos que a 

grande maioria dos discentes acredita que a ciência, por ser construída por 

homens, está fortemente inclinada a sofrer influências, sendo essas 

relacionadas aos interesses do cientista, assim como do meio no qual ele está 

inserido. 

Para as questões 3 e 4 desse questionário - Os cientistas, em seu 

trabalho, seguem um método estabelecido. Discuta essa afirmação; Se você 

respondeu “sim” à questão anterior, quais são os passos desse método? - 

tínhamos como pretensão examinar as concepções dos alunos sobre o método 

científico único e rígido. E, novamente, como a pergunta de número quatro é 

apenas uma complementação da terceira questão, realizamos a análise gráfica 

apenas da questão 3. 

Apresentamos, primeiramente, no gráfico abaixo uma comparação entre 

as respostas compatíveis com a ideia do método científico único rígido e as 

respostas contrárias à existência desse tipo de método. E, na sequência, 

faremos uma demonstração qualitativa das questões 3 e 4 – a questão 4 será 

analisada juntamente com a 3, por ser uma complementação da mesma -, com 

base nas respostas fornecidas por alguns alunos. 
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Gráfico 19: Questionário Final (NdC) - Questão 3 

 

No gráfico percebemos novamente que a maioria dos alunos apresenta 

uma concepção favorável ao método científico. 11 alunos acreditam que para 

existir desenvolvimento da ciência é necessário haver um único método pré-
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estabelecido, seguido por todos os cientistas. Enquanto 9 não acreditam no 

método científico, ou que todos os cientistas sigam um mesmo modelo de 

estudo engessado para a investigação do conhecimento. 

Como exemplo das justificativas fornecidas pelos alunos, apresentamos 

abaixo algumas respostas favoráveis ao método científico único e rígido e 

outras contrárias, complementando com algumas respostas da questão 4 – 

pelo fato de esta ser uma complementação da terceira questão. 

 

Justificativas favoráveis à visão de método científico único e rígido: 

 
A1 - Sim, porque isso é lei todas as investigações científicas 
tendem a passar por esses processos. (questão 3); objeto a ser 
investigado, questionamento, teoria experimento e lei. (questão 
4). 
 
A17 - Sim, porque a sociedade exige que seja assim se 
tornando praticamente uma lei, onde todos os trabalhos só são 
aprovados se tiverem dentro desses conceitos. (questão 3); Eu 
acredito que primeiro é o assunto ou tema depois as pesquisas, 
logo após vários questionamentos e testes que são essenciais. 
(questão 4). 

 

Justificativas não favoráveis à visão de método científico único e rígido: 

 
A7 - Não. Eles primeiro investigam vários métodos de pesquisa 
para poder chegar à conclusão de qual método seguir. 
 
A5 - Geralmente seguem um método, mas cada cientista tem 
um diferente. 

 

Nessas justificativas e no gráfico apresentado acima, percebemos uma 

menor diferença entre os alunos a favor da existência do método científico 

único e rígido, “engessado”, e os alunos contrários a esse tipo de método, se 

compararmos com a mesma questão aplicada na fase introdutória, no entanto 

deixemos esse tipo de análise para o fim.  

No intuito de verificar ainda mais a ideia de método científico único e 

rígido nas concepções dos alunos, após a leitura dos textos históricos e das 

discussões em sala de aula, na quinta questão - As investigações científicas 

começam pela observação do fenômeno a ser estudado. Comente essa 

afirmação -, ainda com o mesmo objetivo da terceira e quarta questões, 
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lançamos uma afirmação aos alunos, no intuito de verificar a ideia dos passos 

a serem seguidos na construção do conhecimento.  

Após a análise detalhada das respostas fornecidas pelos alunos, 

conseguimos elencar, basicamente, dois grupos de respostas: “sempre começa 

pela observação” e “a maioria, sim, mas não é algo obrigatório”. 
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Gráfico 20: Questionário Final (NdC) - Questão 5 

 

Observemos também alguns exemplos de respostas fornecidas pelos 

alunos, sendo as primeiras relacionadas ao primeiro grupo de resposta e as 

seguintes ao segundo grupo de resposta: 

 

Justificativas favoráveis à ideia de que sempre começa pela observação: 

 
A8 - Logicamente, para que se possa conhecer as 
determinadas características do objeto de estudo e a partir daí 
elaborar hipóteses a respeito do mesmo. 
 
A10 - Sim, primeiro o cientista observa o que vai estudar e 
depois começa a questionar e aos poucos vai concluindo suas 
investigações. 

 

Justificativas favoráveis à ideia de que a maioria começa pela observação, mas 

que não é algo obrigatório: 

 
A9 - Acho que deve ser assim com a maioria, observa e se for 
interessante inicia a pesquisa, mas não com todos os 
cientistas. 
 
A12 - Para poder estudar um fenômeno, é fundamental ter 
interesse, ter ouvido falar de alguém e não necessariamente ter 
observado antes de tudo. 
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Diferentemente do resultado apresentado durante a primeira aplicação 

desse questionário, vemos agora uma divisão, mesmo que pequena, nas 

respostas fornecidas pelos alunos, surgindo dessa vez um grupo de alunos que 

acredita que por mais que na maioria das vezes a investigação científica inicie 

pela observação, isso não é algo obrigatório, o que rompe com a ideia de 

método científico rígido presente no desenvolvimento da ciência; sendo agora 

15 alunos favoráveis à exigência da observação como primeiro passo 

obrigatório de uma investigação científica e 5 alunos contrários a esse 

pensamento. 

A penúltima questão - Há investigações científicas que dispensam a 

realização de experimentos? Explique sua resposta - teve como objetivo 

investigar a visão empírico-indutivista no desenvolvimento da atividade 

científica. Nossa pretensão com essa pergunta foi verificar se os alunos 

admitem a possibilidade da ausência de experimentos durante o processo de 

investigação/desenvolvimento científico. Analisemos as respostas dos alunos 

para essa questão, apresentadas no gráfico abaixo e, logo em seguida, as 

justificativas utilizadas por eles. 
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Gráfico 21: Questionário Final (NdC) - Questão 6 

 

Justificativas favoráveis à exigência de experimentação na construção do 

conhecimento científico: 

 
A2 - Não, para que você possa investigar e chegar a uma 
conclusão, você precisa fazer experimentos. 
 
A19 - Não. Os experimentos são para responder o 
questionamento feito após a observação. 
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Justificativas não favoráveis à exigência de experimentação na construção do 

conhecimento científico: 

 
A3 - Sim, isso quando as investigações apresentam resultados 
ou teorias tão claras que não necessita de experiências. 
 
A10 - Pode ser que sim, não creio que todas as investigações 
precisem de experimentos. 

 

Novamente percebemos uma diferença nas respostas apresentadas 

para essa questão em relação à fase inicial da pesquisa. Vemos agora no 

gráfico que 5 alunos acreditam ser possível a realização de investigação 

científica sem a utilização da experimentação e 15 alunos apresentam a ideia 

de que toda investigação científica necessita da experimentação como forma 

de validação do objeto estudado. Ainda que pequeno, percebemos um 

aumento, em relação ao questionário introdutório, no número de alunos que 

concordam com o primeiro grupo de resposta. 

Enfim, na última questão - As leis e os princípios científicos, uma vez 

estabelecidos, são considerados verdadeiros. Comente essa afirmação -, 

investigamos especificamente a ideia de verdade única e absoluta da ciência. 

Pretendíamos nessa pergunta verificar que concepção os alunos apresentam 

do termo “comprovado cientificamente” ou da ideia de uma teoria ou lei como 

verdade suprema e irrepreensível. Após a análise das justificativas dos alunos, 

identificamos três grupos de resposta relacionadas com as seguintes 

afirmações: “são consideradas verdadeiras”, “considerados verdadeiros, até 

que se prove o contrário” e “não são considerados verdadeiros”. Observemos a 

divisão dos alunos, por afirmação, no gráfico abaixo e algumas de suas 

justificativas para essa questão. 
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Gráfico 22: Questionário Final (NdC) - Questão 7 

 

Justificativas favoráveis à ideia de que toda lei ou teoria é considerada verdade 

absoluta: 

 
A1 - As leis são provadas verdadeiras através dos 
experimentos feitos. 
 
A4 - São, é que os caras são inteligentes, estudaram vários 
anos, e, além disso, são comprovadas. 

 

Justificativas favoráveis à ideia de que toda lei ou teoria é considerada 

verdadeira até que se prove o contrário: 

 

A3 - São verdadeiros até o dia em que se descubram outras 
leis e princípios, por enquanto é o que se deve acreditar. 
 
A6 - Sim, até que outra lei ou princípio prove o contrário. 

 

Justificativas não favoráveis à ideia de que toda lei ou teoria é considerada 

verdadeira: 

A11 - Não, pois o estudioso chega próximo da realidade, mas 
nem sempre é a pura verdade. 
 
A14 - Não, pois na ciência nada é 100% verdadeiro, pois com o 
desenvolvimento de novas tecnologias, as leis podem ser 
mudadas. 

 

Nessa última questão percebemos três chaves de resposta, sendo que 

as duas últimas podem ser consideradas, para efeito de análise, como uma 

mesma ideia, que seria a de que “mesmo após o estabelecimento de uma lei 

ou teoria essa não pode ser considerada uma verdade suprema ou absoluta, já 

que a qualquer momento ela pode ser modificada, pelo fato de a ciência estar 
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em constante avanço” (trecho retirado da resposta fornecida por um dos 

alunos).  

Sendo assim, as respostas dos alunos nos apresentam apenas dois 

tipos de concepções acerca da verdade absoluta para determinado 

conhecimento científico. E como vemos no gráfico, 4 alunos são favoráveis a 

essa concepção de princípio científico como verdade absoluta, enquanto 16 

discentes apresentam uma ideia contrária. 

Guardaremos todos esses dados para serem confrontados e analisados 

na seção seguinte com os resultados obtidos nos questionários introdutórios, a 

fim de verificar as possíveis melhoras, (re)construção das concepções dos 

alunos acerca dos elementos de NdC discutidos e investigados durante nossa 

“unidade didática”. 

 

3.6 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS 

INICIAL E FINAL 

 

A partir dos dados obtidos nas análises individuais de cada questionário 

aplicado, durante a execução do nosso trabalho, iniciamos agora a análise 

geral das concepções de NdC que os alunos, alvos da pesquisa, apresentam 

após o encerramento da “unidade didática”, elaborado para investigar essas 

concepções e (re)construí-las quando necessário, com base nas discussões 

atuais sobre cada elemento de NdC investigado. 

Como trabalhamos, basicamente, com dois grupos de questionários 

investigativos, sendo o primeiro (questionários introdutórios) aplicado 

inicialmente e o segundo (questionários finais) aplicado após o encerramento 

das atividades, tentaremos construir dois gráficos que demonstrem exatamente 

os resultados obtidos no questionário relacionado a modelo de visão e aos 

relacionados à NdC, como também apresentaremos nessa seção algumas 

justificativas apresentadas pelos alunos, para algumas questões do 

questionário introdutório, e as compararemos com as justificativas 

apresentadas, pelos mesmos alunos, para as mesmas questões do 

questionário final. Isso no intuito de verificar a evolução ou não das concepções 

dos alunos pesquisados acerca dos elementos de NdC investigados.  
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Só então a partir dos dados apresentados iniciaremos nossas 

considerações sobre o trabalho desenvolvido com os alunos. Vejamos, então, a 

análise gráfica final, espelho dos resultados obtidos com esse trabalho para as 

questões que se referiam a modelos de visão em cada questionário – primeira 

pergunta dos questionários inicial e final. 
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Gráfico 23 – Resultados para o tema: Modelo de visão 

 

Observando todos os resultados para esse mesmo objetivo, notamos 

que inicialmente os alunos apresentam concepções quase igualmente divididas 

entre algo semelhante ao modelo proposto por Empédocles e o modelo atual 

para o fenômeno da visão.  

Após as discussões dos textos históricos há uma melhora considerável 

nas concepções apresentadas pelos alunos para esse fenômeno, na qual o 

número de alunos que apresenta a ideia atual para o modelo de visão salta de 

10 para 14 alunos. O número de alunos que defendia a ideia semelhante à 

proposta por Empédocles cai de 9 para 6. Desaparecendo, ainda, uma terceira 

ideia (semelhante à apresentada por Aristóteles) proposta por alguns alunos 

para esse fenômeno. Analisando nossos dados finais para a questão de 

modelo de visão, percebemos certa semelhança com os resultados obtidos por 

Silva (2010), nos quais uma quantidade considerável, mesmo que menor em 

relação ao modelo aceito atualmente para o fenômeno da visão, defende uma 

explicação com base em raios, essência ou fogo que emana dos olhos para 

permitir o ato de enxergar. 

Temos, sem dúvida, a certeza de que esses dados ainda podem 

melhorar. Novas pesquisas precisam e devem ser feitas a fim de aumentar 
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esse índice de aproveitamento, mas também cremos que para esse primeiro 

momento conseguimos alcançar nosso objetivo de investigar as concepções 

dos alunos sobre modelo de visão e auxiliá-los na (re)construção dessas 

concepções. 

Para a análise gráfica dos questionários, levamos em consideração 

apenas o número de alunos que, por meio de suas justificativas, apresentam-

se favoráveis a uma visão equivocada dos elementos de NdC investigados em 

cada questão. Não é nossa pretensão apresentar erros ou acertos, mas 

apenas tornar evidente quantos alunos apresentam concepções equivocadas 

com base na literatura atual em relação aos elementos de NdC investigados 

nos questionários iniciais e compará-los aos resultados finais obtidos com o 

mesmo questionário aplicado após as discussões, leituras e atividades 

realizadas. 

No gráfico abaixo apresentamos, nessa ordem, o número de alunos 

favoráveis, em suas justificativas, às concepções de: ciência superior/melhor 

do que as demais formas de conhecimento (questão 1); ciência neutra 

socialmente em seu desenvolvimento (questão 2); todo cientista segue um 

método científico único e rígido (questão 3, 4 e 5); não há ciência sem 

experimentação (questão 6); e toda teoria ou lei é uma verdade 

absoluta/inquestionável (questão 7). 
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Gráfico 24 – Resultado geral dos temas de NdC investigados 

 

Considerando o pequeno grupo de 20 alunos pesquisados, percebemos 

facilmente através do gráfico que houve de fato uma pequena redução no 

número de alunos que apresentava concepções equivocadas para alguns 
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elementos de NdC investigados na fase inicial da pesquisa em relação aos 

discentes que apresentavam esse tipo de concepção ao fim da investigação. 

Ao relacionar a quantidade de alunos que apresentava concepções 

equivocadas no início da pesquisa com os que apresentavam no fim da 

investigação, vemos que quando tratamos da ciência como algo 

superior/melhor às demais formas de conhecimento (na questão 1), 

percebemos uma redução de 9 alunos, inicialmente, para 5 alunos favoráveis a 

esse tipo de concepção.  

Na segunda questão, quando investigamos a ausência de aspectos 

sociais na construção do conhecimento científico, observamos uma redução de 

4 para apenas 2 alunos que comungam desse tipo de concepção. Ao tratarmos 

da ideia de método científico único e rígido, nas questões 3, 4 e 5, detectamos, 

para as questões 3 e 4 que foram analisadas em conjunto uma redução de 13 

para 11 alunos, enquanto na quinta questão evidenciamos uma queda de 20 

alunos – toda a turma investigada - para 15 alunos que confirmam a existência 

de um método científico único e rígido.  

No penúltimo elemento de NdC investigado, o qual tratava da concepção 

da não existência de ciência ou de desenvolvimento científico sem utilização da 

experimentação (questão 6), percebemos também uma queda de 19 alunos, 

quase a totalidade da turma investigada, para 15 alunos favoráveis a esse tipo 

de concepção equivocada.  

E, finalmente, no ultimo elemento de NdC investigado, o qual tratava da 

afirmação de que toda teoria ou lei é uma verdade absoluta/inquestionável 

(questão 7), percebemos mais uma redução de 7 para 4 alunos que acreditam 

nessa afirmação, diminuindo, novamente, o número de alunos favoráveis a 

essa última concepção equivocada da ciência e de sua natureza. 

No intuito de analisarmos, também, de forma individualizada a 

ocorrência, ou não, de mudança de concepção nos alunos acerca de alguns 

elementos de NdC investigados, transcrevemos abaixo algumas justificativas 

apresentadas, pelo mesmo aluno, no questionário introdutório e final, a fim de 

verificarmos alguns exemplos de mudança em suas concepções após o 

término da “unidade didática”. E, para não tornar essa ultima análise muito 
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extensa transcreveremos as justificativas apresentadas por 5 alunos, nas quais 

cada um desses alunos representará um dos elementos de NdC investigado. 

 

Aluno 3 (superioridade da ciência): 

Antes:  

De certa forma sim, pois ela não se prende somente a uma 
forma de conhecimento, utiliza vários, por isso é melhor. 

Depois:  

Não, pois todas as formas de conhecimento também é 
realizada através de uma série de estudos e investigações 
assim como a ciência. Já que a ciência também utilizou outros 
conhecimentos para se desenvolver. 

 

Aluno 5 (ciência socialmente neutra): 

Antes: 

Isso vai depender de cada um, mas eu acredito que não, pois 
senão a ciência não vai ter a certeza das coisas. 

Depois: 

Sim, pois cada ser tem seus valores e seus conceitos de 
determinados aspectos e ponto de vista. 

 

Aluno 6 (método científico único e rígido): 

Antes: 

Sim. Pesquisa, experimentação e resultados. 

Depois: 

Na prática, não. Cada um constrói as suas próprias etapas. 

 

Aluno 7 (empírico-indutivismo): 

Antes: 

Não, pois tudo precisa ser comprovado, por isso é 
indispensável a realização de experimento. 

Depois: 

Sim, pois tem fenômenos que não precisam de experimento. 

 

Aluno 15 (verdade única e absoluta da ciência): 

Antes: 

São, é que os caras são inteligentes, estudaram vários anos, e, 
além disso, são comprovadas. 

Depois: 
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São verdadeiras até o dia em que descobrirem outras leis e 
princípios, por enquanto é o que se deve acreditar no que tem. 

 

Nessa análise qualitativa dos resultados obtidos durante a realização da 

nossa pesquisa juntamente com a análise gráfica realizada anteriormente, 

percebemos que, mesmo após a aplicação da “unidade didática”, nem todos os 

alunos, alvos da nossa pesquisa, foram atingidos de forma mais significativa - 

ou até foram, mas não de forma suficientemente capaz de mudar suas 

concepções ou de essas mudanças terem sido detectadas em nossos 

questionários -, mas que, de fato, como apresentado nas justificativas 

transcritas, conseguimos, mesmo com pequenas mudanças apresentadas no 

gráfico anterior, alcançar nosso segundo objetivo, que era exatamente elaborar 

uma “unidade didática” para auxiliar na (re)construção das concepções dos 

alunos pesquisados. 

Além de investigar algumas concepções de NdC que os discentes 

apresentavam, tínhamos como pretensão (re)construir algumas dessas 

concepções. E como observamos acima, para cada elemento de NdC 

investigado, conseguimos obter um desenvolvimento no que diz respeito às 

atuais discussões acerca desses elementos na literatura. Percebemos que 

assim como os 5 alunos apresentados acima como exemplo, outros alunos, 

demonstrados no último gráfico, também atingiram esse desenvolvimento, 

abandonando concepções equivocadas e aderindo a ideias mais próximas da 

ciência e de sua natureza. 

A partir da análise do último gráfico – com uma grande maioria de alunos 

favoráveis à visão de método científico único e rígido e à visão empírico-

indutivista, tanto na fase inicial como na fase final da pesquisa – sobre os 

questionários de NdC conseguimos, ainda, evidenciar o que de fato é 

apresentado pelos autores Gil-Pérez et al (2001) e Fernández et al (2002), ao 

afirmarem que as concepções dos estudantes sobre a ciência estão bem 

próximas do conhecimento “popular”, sempre associada à visão de um suposto 

método científico único e “engessado”, assim como da atividade experimental 

como prática obrigatória no desenvolvimento da ciência. E, mesmo após a 

realização de discussões sobre esses elementos, estes ainda se encontram 

fortemente presentes nas concepções dos alunos. 
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Percebemos em nossa pesquisa que, assim como é evidenciado na 

literatura, nossos alunos apresentam, de fato, concepções equivocadas acerca 

da NdC. A maioria deles acredita na ciência como algo superior às demais 

formas de conhecimento (índice apontado no último gráfico, na análise do 

questionário inicial), regida por um único e “engessado” método científico e 

obrigatoriamente estabelecida a partir de atividades empírico-indutivistas 

(índices apontados no último gráfico). 

No entanto, no que diz respeito à pesquisa, de uma forma geral, 

percebemos uma melhora em todos os elementos de NdC investigados, 

mesmo que não tão grande, já que em alguns casos, como vimos acima, 

notamos uma pequena redução de dois ou três alunos.  

No entanto, levando-se em consideração o pequeno grupo de alunos 

investigados, como já dito antes, a redução de dois ou três alunos que 

apresentam uma concepção equivocada já representa para nós um avanço, 

nos mostra que, de fato, a “unidade didática” elaborada com a intenção de 

(re)construir as possíveis concepções equivocadas para a NdC caracterizou-se 

de forma benéfica.  

Podemos observar, por meio dos nossos resultados finais, como 

realmente as discussões, leituras e atividades desenvolvidas na nossa 

“unidade didática” contribuíram para a (re)construção das concepções sobre a 

NdC em alguns alunos. Explorar e utilizar a História da Ciência no ensino 

médio apresentou-se, sem dúvida, como uma estratégia pedagógica favorável 

e instigadora para ensinar sobre a natureza da ciência (FORATO, 2009). 

Conseguimos inserir esses alunos numa visão mais real da ciência e de sua 

natureza, e, o que é melhor, sem em nenhum momento se distanciar por 

completo dos conteúdos de Física – óptica. 

Sabemos que existem muitos elementos do nosso trabalho que podem 

ser melhorados, como uma redução ainda maior no número de alunos que 

apresentam concepções equivocadas. Porém, também acreditamos que para 

uma pesquisa ser considerada “pesquisa” de fato, não precisa 

necessariamente apresentar grandes resultados positivos. O que caracteriza 

uma pesquisa é sua investigação, seus dados. Sejam esses favoráveis ou não 

ao objeto pretendido anteriormente. Enxergamos, a partir do nosso trabalho, 
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que o uso de textos históricos como estratégia de inserção da NdC nas salas 

de aula do ensino médio é benéfico, no entanto, conseguimos perceber na 

prática que ainda há muito a se desenvolver. Como, por exemplo, somar essa 

estratégia com outras “ferramentas”, como a atividade da “caixa preta”, ou as 

atividades experimentais, que conseguimos desenvolver e associá-las tão bem 

ao nosso objeto de estudo. 

Enfim, consideramos que em nossa pesquisa conseguimos alcançar o 

objetivo de investigar as concepções dos alunos sobre NdC - antes e após a 

utilização de textos históricos como estratégia de inserção e auxílio nas 

discussões sobre esse tema – a partir da construção de uma unidade didática 

capaz de orientar professores do ensino médio a trabalharem com esse tema 

e, finalmente, na (re)construção dos elementos de NdC investigados nesse 

presente trabalho. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho conseguimos perceber o grande desafio que há 

em elaborar uma estratégia de inserção da NdC nas salas de aula do ensino 

médio. Mesmo com a estruturação e realização de um “grupo de aulas” piloto, 

para testar nossa estratégia e com a posterior reorganização dessas aulas, 

quanto à sua metodologia, ordem de aplicação, escolha dos textos que seriam 

direcionados aos alunos, restruturação da estratégia de aplicação das 

atividades experimentais, otimização do tempo, encurtamento de todas as 

atividades – a fim de não torná-las cansativas aos alunos – e, principalmente, a 

revisão dos questionários, quanto à quantidade de questões, bem como da real 

importância/ênfase de cada questão. Mesmo após todo esse trabalho inicial, 

ainda conseguimos enxergar, durante a realização da “unidade didática” e hoje, 

o quanto esse trabalho ainda necessita ser melhorado. 

Por outro lado, enxergamos também algumas escolhas que realizamos 

durante o planejamento dessa unidade didática que, acertadamente nos 

conduziram a bons resultados em nossa pesquisa. Como exemplo disso pode-

se citar a atividade com a “caixa preta”. Uma estratégia que conseguiu alcançar 

todos os nossos propósitos iniciais motivando os alunos às atividades futuras, 

já os inserindo nas discussões sobre NdC e alertando-os quanto a alguns 

elementos fundamentais (visão da ciência socialmente neutra, do método 

científico único e rígido, da linearidade e visão acumulativa da ciência etc.) que 

seriam discutidos posteriormente. 

Outra excelente estratégia escolhida durante o planejamento dessa 

pesquisa foi a elaboração das aulas com slides, que serviram de suporte às 

discussões, orientando os alunos, transportando-os de volta aos textos lidos. 

Servindo, ainda, a partir das orientações e explicações do professor, como uma 

“ferramenta” de ligação entre os textos lidos e os conteúdos de óptica a serem 

estudados durante as discussões, sendo este repleto de fatores que 

contribuem com uma maior concentração dos alunos, como imagens do 

cotidiano deles, cores e vídeo - como no caso da última aula.  

Destacamos, também, as atividades experimentais como estratégias 

relevantes de aproximação dos alunos aos conteúdos discutidos e dos textos 
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lidos, como as demonstrações da lei da reflexão, dos fenômenos da refração, 

difração e interferência, que, principalmente, em seus momentos de discussão 

contribuíram para que diversos elementos de NdC fossem inseridos durante a 

aula, bem como um melhor entendimento, por parte dos alunos, de cada um 

desses elementos e de como o conhecimento científico é construído. 

E, claro, o que era um dos focos de nossa pesquisa, a escolha na 

utilização de textos históricos como estratégia de inserção das discussões 

sobre alguns elementos de NdC, que proporcionou aos alunos um melhor 

entendimento acerca da ciência e de sua natureza.  

Através da leitura dos textos históricos os alunos puderam retornar no 

tempo e acompanhar, como espectadores, algumas características e fatores 

que afetaram diretamente no conhecimento que hoje existe sobre a luz e o 

fenômeno da visão, entendendo melhor todo o processo, as idas e vindas que 

há na construção do conhecimento científico, bem diferente do que geralmente 

é transmitido na maioria dos livros didáticos. 

Enquanto mesmo após a reestruturação da “unidade didática” pós-curso 

piloto, destacamos, principalmente, os questionários inicial e final sobre NdC 

como um dos elementos negativos da nossa pesquisa, apresentando-se, como 

nos mostraram os resultados no capítulo anterior, como uma característica a 

ser repensada. Isso por percebermos, durante a aplicação das atividades, que 

poucos, mas alguns alunos apresentaram dificuldade quanto à interpretação de 

algumas questões, pela existência de algumas palavras ou termos 

desconhecidos para esses discentes.  

Mesmo sendo um pequeno número de alunos com essa dificuldade, 

como nossa investigação se deteve num grupo reduzido, apenas 20 alunos, o 

não entendimento ou perfeito entendimento de determinada questão pode, sem 

dúvida, ter prejudicado o resultado final da nossa pesquisa. 

Outro fator negativo, mas de menor peso, foi a data escolhida para a 

aplicação da nossa “unidade didática”. Realizamos a aplicação dessa atividade 

nos últimos meses do ano letivo, período que comumente os alunos já estão 

mais cansados e ansiosos pelo início das férias. Talvez o simples ato de ter 

aplicado toda a “unidade didática” num período anterior ao do término do ano 

letivo poderia ter nos dado um resultado melhor no número de alunos que 
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“abandonaram” uma concepção equivocada acerca da ciência e de sua 

natureza. 

Mesmo diante desses pontos negativos, temos total consciência de que 

a nossa “unidade didática”, contribuiu, sem dúvida, para uma maior 

aproximação desses alunos pesquisados com a ciência. Essa certeza se dá 

principalmente pelas experiências anteriores na aplicação desse mesmo 

conteúdo – óptica – em outras turmas, em anos anteriores, em que o professor 

– autor desse trabalho – não se utilizava de estratégias que proporcionassem 

uma maior discussão sobre o tema e quando era perceptível uma simples 

postura, por parte daqueles alunos, em decorar alguns conceitos e expressões 

matemáticas, sem a menor noção de onde surgiram.  

Não se observava, na grande maioria daqueles alunos, um maior 

interesse pela ciência e até mesmo pelo conteúdo estudado. Enquanto durante 

a aplicação da “unidade didática” era facilmente perceptível, como descrito em 

diversos momentos dessa pesquisa (discussão dos textos históricos, atividade 

da “caixa preta” e atividades experimentais) o quase total envolvimento da 

turma na aula.  

A grande maioria da turma apresentava uma postura de interesse nas 

atividades desenvolvidas, apresentava sua opinião acerca dos textos 

históricos, questionava as concepções de outros alunos, ficava intrigada com 

modelos teóricos apresentados pelos seus pares, em algumas atividades, bem 

como nos modelos apresentados por filósofos antigos. Ou seja, um mesmo 

conteúdo, óptica, que aplicado em turmas anteriores de forma apática, 

tradicional, mas que agora aplicado de uma forma diferente, com novas 

estratégias, e ainda evidenciando os mesmos conceitos e teorias referentes ao 

conteúdo de óptica, foi capaz de transformar as concepções de alguns alunos, 

inseri-los no real desenvolvimento da ciência e, o mais importante, despertar 

nesses alunos o interesse pela ciência. 

Com isso, percebemos de forma geral que todo o trabalho desenvolvido 

contribui com as pesquisas já realizadas nessa área, como também pode 

contribuir com tantas outras em fase de planejamento e/ou realização. Isso 

porque acreditamos na atividade investigativa como algo que não 

necessariamente precise apresentar resultados extraordinários. O fato de o 
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nosso trabalho ter nos mostrado que os textos históricos não conduziram, ao 

fim da pesquisa, alguns alunos a uma maior (re)construção das suas 

concepções acerca de alguns elementos da ciência e de sua natureza não nos 

leva a pensar que o uso da história é prejudicial, ou que é incapaz de surtir 

efeitos concretos na mudança de concepção, tendo por base os bons 

resultados obtidos ao fim de nossa pesquisa, assim como os bons resultados 

apresentados em diversos outros trabalhos já citados neste trabalho. 

Por isso, evidenciamos que em nenhum momento da nossa pesquisa, o 

uso de textos históricos como estratégia de inserção de elementos de NdC nas 

salas de aula do ensino médio apresentou-se como algo oposto a esse 

propósito, mas, pelo contrário, como observamos no capítulo anterior, essa 

estratégia demonstrou-se viável e digna de ser reaplicada em novas turmas. 

Por esse motivo construímos, como produto final da nossa dissertação, 

um material de apoio ao professor, fruto da nossa pesquisa, que reúne todas 

as atividades descritas neste presente trabalho, e que poderão, sem dúvida, 

auxiliar professores a trabalhar alguns elementos de NdC em suas salas de 

aula. 

Reconhecemos que a inserção de discussões sobre a NdC não é algo 

fácil, isso porque acreditamos, assim como tantos outros, que a ciência é fruto 

de um processo complexo e que quase nunca segue em linha reta. As idas e 

vindas, as afirmações, as confirmações e as refutações estão sempre 

presentes, quando não, todas de uma só vez.  

Os métodos, as “receitas” quase sempre mudam – se não mudam 

sempre! Não há como concebermos e, pior, transmitirmos a ciência como um 

produto pronto, acabado e isento de todo tipo de subjetividade. Enxergamos, 

dessa forma, o uso da história e da nossa “unidade didática” como esse 

elemento facilitador, capaz de inserir os alunos nesse novo olhar da ciência. 

Com base em nossos resultados finais, evidenciamos que alguns dos 

alunos pesquisados ainda apresentam uma visão deformada da ciência. 

Acreditam numa ciência como conhecimento superior, socialmente neutra em 

seu processo de construção, estabelecido fielmente por um único método que 

a direciona e conduz, finalmente, a um conhecimento que representa uma 

verdade absoluta.  
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Isso mostra o quanto é complexo o trabalho na direção de problematizar 

concepções de ciência consideradas equivocadas ou distorcidas e, na maioria 

das vezes, profundamente arraigadas e difíceis de serem questionadas e 

(re)construídas. Essa tarefa deve ser de longo prazo e envolver outras 

unidades didáticas acerca de outros assuntos. 

Não descobrimos a solução, mas evidenciamos que, em nosso caso 

particular, a utilização e discussão de textos históricos como estratégia de 

(re)construção das concepções de alguns elementos de NdC dos alunos do 

ensino médio foi válida, tendo em vista que, por menor que tenham sido os 

resultados obtidos - e que a parte mais perceptível esteve durante as 

discussões dos textos históricos, a aplicação da atividade da “caixa preta” e 

das discussões geradas a partir das atividades experimentais - eles existiram e 

apontaram na direção pretendida. 

 Acreditamos, ainda, que essa não deve ser, de forma alguma, a única 

estratégia de inserção dos elementos de NdC em sala de aula. É necessário 

um contínuo aperfeiçoamento dessas estratégias, juntamente com a utilização 

de tantas outras abordagens didáticas que caminham na mesma direção, para 

que assim nossos alunos possam ser alfabetizados cientificamente e 

(re)aproximados da magnífica tarefa de fazer ciência. 
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Apêndice A 

 

 

Questionário investigativo sobre modelos de visão. 

 

Dados do aluno 

 

Nome: 

Idade:                                  

Turno: manhã ( )  tarde ( )  noite ( ) 

 

1. Como podemos enxergar os objetos e tudo o mais a nossa volta? 

Explique e faça um desenho. 
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Apêndice B 

 

 

Questionário inicial/final para ser aplicado a alunos do ensino médio acerca da 

Natureza da Ciência. 

 

Dados do aluno 

 

Nome: 

Idade:                                  

Turno: manhã ( )  tarde ( )  noite ( ) 

 

Instruções: 

I. Por favor, todas as questões devem ser respondidas e justificadas. 

II. Não existem respostas “certas” ou “erradas”. Nosso único interesse é 

abstrair sua opinião acerca do tema ciência. 

 

1. A partir do seu entendimento sobre ciência, você acredita que ela é 

superior, inferior ou igual às diversas outras formas de conhecimento 

(como religião, política, astrologia etc.)? 

 

2. Você acredita que aspectos como imaginação, criatividade, crença 

religiosa, interesses econômicos, interesses sociais etc. interferem no 

processo de investigação científica? Discuta. 

 

3. Os cientistas, em seu trabalho, seguem um método estabelecido. 

Discuta essa afirmação. 

 

4. Se você respondeu “sim” à questão anterior, quais são os passos desse 

método? 

 

5. As investigações científicas começam pela observação do fenômeno a 

ser estudado. Comente essa afirmação. 

 

6. Há investigações científicas que dispensam a realização de 

experimentos? Explique sua resposta. 

 

7. As leis e os princípios científicos, uma vez estabelecidos, são 

considerados verdadeiros. Comente essa afirmação. 
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Apêndice C 
 
 

“Unidade didática” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óptica: um breve olhar histórico 
 

 
Estratégias para trabalhar com a Natureza da Ciência 
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AULA 1 
 
 

Atividade da “caixa preta”: Uma inserção ao tema Natureza da Ciência 
 
 

 
Introdução: 

Essa atividade consiste de uma caixa, não necessariamente preta, com 

um único orifício de acesso e que contém dentro dela um objeto desconhecido, 

que representa o conhecimento, a “verdade”. A única forma de descobrir o que 

tem dentro da caixa é usando o tato ao inserir uma das mãos dentro da caixa 

pelo orifício.  

 

Objetivo: 

Fomentar nos alunos o interesse pelo tema NdC (como: método 

científico único e rígido, verdade única e absoluta da ciência, entre outros) e a 

curiosidade pelas leituras/discussões futuras. 

 

Materiais: 

 Caixa de madeira com tampa (pode ser papelão); 

 Tinta preta; 

 Objeto secreto (material que será colocado dentro da caixa) 

 

Estratégia: 

A turma deverá ser dividida em grupos de 4 alunos. Cada aluno terá 

uma única função, sendo um desenhista (responsável por desenhar o objeto 

descrito pelo manobrista), um manobrista (responsável por pôr a mão na caixa 

e descrever o objeto ao desenhista) e dois questionadores (responsáveis por 

motivar e questionar o manobrista e o desenhista a fim de descrever da melhor 

forma o objeto da caixa). Apenas o manobrista poderá tocar o objeto. 

 Assim que a “caixa preta” tiver sido investigada por cada grupo e todos 

os desenhos apresentados para toda a sala, o professor deverá conduzir os 

alunos a uma breve discussão, no intuito de comparar os desenhos 

apresentados. Ao fim, como provavelmente haverá vários modelos de desenho 
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para um mesmo objeto – orientados pelo professor -, os alunos tentarão montar 

um único desenho, no quadro branco, que agrade a todos os grupos, ou quase 

todos. 

 

Elementos de NdC a serem discutidos: 

Com o fim da atividade, o professor deverá lhes explicar o motivo da 

atividade, comparando-a com o processo de construção do conhecimento 

científico. Revelando aos alunos que aquele objeto secreto se tratava do 

“conhecimento”, da “verdade”. E que assim como na sala de aula, na ciência o 

conhecimento não surge “de um acaso”, mas é moldado lentamente, e no 

decorrer desse processo ele pode sofrer diversas influências, a partir do 

momento em que é analisado por pessoas/cientistas diferentes, com realidades 

pessoais, sociais, temporais também diferentes. A partir disso, o professor 

conduzirá os alunos a uma breve e inicial reflexão sobre os seguintes 

elementos de NdC evidenciados na atividade: método científico único e rígido, 

verdade única e absoluta da ciência e visão socialmente neutra da ciência. 
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AULA 2 
 
 

Texto 1: A filosofia e as explicações para o funcionamento da natureza 
 

Thaís Cyrino de Mello Forato 
 

Desde que os nossos antepassados na pré-história começaram a notar 
que havia algumas regularidades na natureza, como o dia e a noite, as 
estações do ano, eles perceberam que poderiam beneficiar-se delas. 
Conhecendo essas regularidades, eles aprenderam que havia o tempo de 
plantar e o tempo de colher; a época das cheias e a época das secas. Pouco a 
pouco os povos antigos passaram a interagir de modo planejado com a 
natureza, e isso trouxe benefícios, como, por exemplo, o surgimento da 
agricultura por volta de 8500 a.C.   

As pessoas foram desenvolvendo ferramentas e utensílios para facilitar 
sua vida, mesmo sem saber explicar como as coisas funcionavam. Elas 
inventaram barcos que flutuavam nas águas, por exemplo, muito antes de 
propor leis físicas que explicassem como isso acontecia. A lei do empuxo foi 
desenvolvida muito tempo depois por Arquimedes (287 a.C.-212 a.C), um 
matemático e inventor de Siracusa, cidade na ilha da Sicília, na Itália.  

Mesmo antes de compreender o funcionamento de espelhos e lentes de 
vidro, muitos povos antigos já os utilizavam. Um manuscrito encontrado no 
Egito, o Papyrus Ebers, de aproximadamente 1552 a.C., traz o que poderíamos 
considerar como remédios egípcios. Espelhos e lentes datados da mesma 
época foram encontrados em várias partes do mundo. Contudo, não havia uma 
explicação organizada para tais fenômenos, pois o mundo natural era 
compreendido pelo pensamento mitológico e religioso.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustrações 1 e 2: Filme Jasão e os Argonautas, dirigido por Nick Willing em 2000 e filme A 
Guerra de Tróia, dirigido por Wolfgang Petersen em 2004. 

 
Os povos antigos atribuíam a existência de fenômenos naturais aos 

deuses (seres sobrenaturais) e conceberam muitos mitos para contar a história 
do mundo e explicar o seu funcionamento. Alguns séculos antes do nascimento 
de Cristo ocorreram mudanças muito importantes na Grécia, e o modo mítico 
de pensar foi aos poucos substituído por outro tipo de pensamento entre os 
homens de uma elite intelectual.  
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Entre os séculos IX e VI antes da era cristã, o mundo 
grego passou por uma profunda transformação. Ocorreu 
uma ampla mudança política, social, religiosa e cultural, 
envolvendo múltiplos fatores que não são ainda 
totalmente compreendidos. Por um lado, o contato 
comercial – e cultural – muito intenso com outros povos, 
nesse período, trouxe ao mundo grego uma variedade de 
ideias que passaram a ser confrontadas com o 
pensamento tradicional. Isso envolveu a entrada de 
novas concepções religiosas, políticas, filosóficas, 
científicas (por exemplo, na matemática e astronomia). 
(MARTINS, 1996, p. 34-35).  
 

Tais transformações enfraqueceram a tradição cultural da época e o 
respeito pelos mitos e pela autoridade antiga começaram a ser questionados. 
Os pensadores passaram a buscar uma forma diferente de explicar a natureza. 
A localização geográfica da Grécia e seu contato comercial com outros povos 
trouxeram muitas informações e novos conhecimentos. Tudo isso contribuiu 
para o surgimento de um novo modo de olhar para os fenômenos naturais: a 
filosofia, que procurava fundamentar-se apenas no pensamento, na razão.   

Esse novo processo de conhecimento, a filosofia grega, rompia com a 
tradição cultural e procurava fundamentar-se em raciocínios lógicos cujo 
modelo era a matemática.  

Costuma-se dividir a filosofia grega em dois períodos: antes e depois de 
Sócrates. Os filósofos anteriores a Sócrates (os chamados “pré-socráticos”) 
escreveram muitas obras que, no entanto, não foram conservadas. Tudo o que 
se sabe sobre eles é indireto, baseado em pequenos trechos de seus escritos 
que foram citados por outros autores posteriores (os “fragmentos” dos pré-
socráticos) e em descrições feitas por autores posteriores a Sócrates (os 
“testemunhos”, ou “doxografia”). Diante do pequeno número de informações 
sobre esses pensadores, qualquer tentativa de descrever seu pensamento será 
apenas uma tentativa, uma “reconstrução”, que pode ser até razoável, mas 
nunca será definitiva ou segura. Fala-se e escreve-se muito sobre Pitágoras, 
Heráclito, Tales e outros dos pré-socráticos; mas pouco se sabe, realmente, 
sobre o que eles ensinaram (MARTINS,  1996, p. 35).  

Foi nessa época, por volta do quinto século antes de Cristo, que os 
filósofos pré-socráticos elaboraram as primeiras teorias filosóficas para explicar 
os fenômenos naturais. Dentre esses fenômenos estão aqueles ligados à luz e 
à visão, que serão o próximo assunto do nosso curso.  
Para saber mais:  
Martins, Roberto de Andrade. O universo: teorias sobre sua origem e 
evolução. São Paulo: Moderna, 4. ed. 1996. (Esgotado).  
A versão eletrônica desse livro está disponível gratuitamente em: 
www.ifi.unicamp.br/~ghtc/Universo/  
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Texto 2: Um pouco sobre a luz na Antiguidade grega 
 

Thaís Cyrino de Mello Forato 
  

Você já olhou para o céu longe das luzes da cidade em uma noite sem 
nuvens? Quem não fica encantado diante daquela infinidade de estrelas 
brilhantes, da Via Láctea, e da luz prateada da Lua? Os povos antigos viam 
esse espetáculo da natureza praticamente todas as noites, pois não havia 
iluminação artificial para atrapalhar.   

As primeiras formas de explicar a natureza foram a mitologia e a religião, 
até surgir na Antiguidade o pensamento filosófico. Os filósofos dessa época 
(por volta do século VI a. C.) começaram a indagar qual seria a “verdadeira” 
explicação para o funcionamento do mundo, sobre a luz, sobre a visão. Por que 
as estrelas brilham? Como vemos as estrelas? Por que não as vemos durante 
o dia? O que é necessário para enxergar? O que acontece nos olhos que nos 
permite ver? A informação sobre o mundo vem de fora ou está nos olhos?  

Foram surgindo tentativas de responder a essas questões. Em primeiro 
lugar, você vê porque tem olhos, mas do que depende a visão? Não 
enxergamos em um quarto escuro, então, a visão depende da luz. Mas o que é 
a luz? Que relação ela tem com os olhos? Será que enxergamos porque algo 
sai dos nossos olhos? Será que a informação sobre o mundo chega aos 
nossos olhos? Se é algo que chega aos olhos, o que será?   

O filósofo Leucipo de Mileto viveu por volta de 500 a.C. Ele acreditava 
que os objetos emitiam pequenas  películas que chegavam aos nossos  olhos  
ocasionando  a visão. Tais películas denominadas eidola, emanavam (saíam) 
da superfície dos corpos levando informações sobre eles como a cor e a forma 
dos objetos. A luz para ele era essa emanação material transmitida dos objetos 
visíveis para o olho do observador, e a sensação visual seria causada pelo 
contato direto das eidola com o órgão dos sentidos.   

Leucipo foi um dos atomistas mais conhecidos, como Demócrito (c.a. 
460-370 a.C.); Epicuro (c.a. 341-270 a.C.) e Lucrécio (c.a. 98-55 a.C.). Eles 
acreditavam que o mundo era formado por minúsculas partículas eternas e 
indivisíveis: os átomos. Tais átomos se movimentavam no espaço vazio, ao 
acaso e em todas as direções. Algumas vezes eles “grudavam-se” quando se 
chocavam e a combinação entre diferentes partículas formava toda a matéria 
conhecida.   

A teoria dos atomistas para explicar a luz e a visão era coerente com 
essas ideias sobre o mundo: a luz seria algo material, que saía dos objetos em 
todas as direções e entrava nos olhos provocando a visão. Porém a teoria 
atomista da visão não respondia a todas as questões levantadas na época, por 
exemplo: como as eidola passam umas pelas outras sem se chocar? Como as 
eidola emitidas por uma árvore cruzam com as eidola de outros objetos? Uma 
não interage com as outras? Por que elas não se “grudam” formando uma 
imagem confusa? Um homem vê um objeto à sua frente porque as eidola estão 
saindo desse objeto e chegando até seus olhos, como isso não interfere na 
visão de outro objeto cujas eidola estão indo para os olhos de outro homem e 
se cruzando no caminho. Ou seja, a luz passa “por dentro” da luz?  
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O tamanho dos objetos era também um problema para a teoria atomista: 
como a imagem de um objeto muito grande encolhe suficientemente para caber 
nos olhos? 
Como as eidola de uma montanha podem caber nos olhos? Por que os objetos 
distantes parecem menores?  

Já que a teoria atomista deixava tantas perguntas sem resposta, será 
que outra teoria não explicaria melhor o fenômeno visual? O filósofo grego 
Empédocles (493-430  a.C.) explicava o mundo, a luz e a visão de um modo 
bem diferente. Para ele o Universo era formado a partir de quatro elementos 
básicos, que ele associava a quatro divindades: fogo (Zeus), ar (Hera), terra 
(Hades) e água (Nestis). Tais elementos eram os “tijolos” de todas as coisas 
que se misturavam em diferentes proporções formando tudo que existia.   

A luz e a visão para Empédocles eram relacionadas com o elemento 
fogo. Ele acreditava que um raio visual era emitido pelos olhos, uma espécie de 
fogo interno, que “tocava” os objetos e, ao retornar para a pupila, trazia 
informações sobre eles. Seria como se o ato de enxergar fosse igual ao ato de 
tatear, ou seja, os raios visuais interagiam com as informações emanadas dos 
objetos, como se fossem tentáculos. Os objetos também emitiam um tipo de 
fogo que carregava suas informações, como a cor e a forma. Portanto, o 
fenômeno da visão ocorria quando o fogo interno emitido pelos olhos entrava 
em contato com o fogo externo emanado dos objetos.  

Entretanto, a teoria de Empédocles também não conseguia explicar 
algumas coisas. Se a visão dependia de um fogo emitido pelos olhos, por que 
não era possível enxergar em um lugar escuro? Que relação tinha a luz do dia 
com o fogo emitido pelos olhos? Se os objetos também emanavam 
informações por meio de um tipo de fogo, por que essas informações não eram 
captadas pelo fogo visual se estivesse escuro?  

Parece que a luz ambiente é fundamental no fenômeno visual. Tanto a 
teoria atomista como a de Empédocles não explicavam por que não podíamos 
enxergar no escuro. Será que o meio material entre o objeto e o olho tem 
alguma influência sobre a luz e sobre a visão? Só podemos enxergar se está 
claro, portanto, pode ser que algo entre os olhos e os objetos influencie no 
fenômeno visual.   

 
 
 
 
 
 

 
                 
 

Ilustrações 1, 2 e 3: Leucipo, Empédocles e Aristóteles 

 
Aristóteles (384-322 a.C.) enfatizou a importância do meio material na 

sua teoria da luz e da visão. Ele acreditava que a luz era uma qualidade dos 
corpos transparentes. Um meio transparente como o ar tinha a qualidade de 
permitir a visão do objeto. Porém era necessária a presença da luz do Sol ou 

  



7 

 

de outras fontes luminosas para que se pudesse enxergar, ou seja, revelar a 
qualidade de transparência do meio material. Por exemplo, o ar era um meio 
potencialmente transparente, mas, para tornar-se transparente, ele precisava 
da presença de alguma fonte de luz. Quando a qualidade da transparência era 
revelada, os objetos produziam uma alteração no meio transparente. Então, o 
meio transmitia instantaneamente essa alteração para os olhos do observador. 

A luz para Aristóteles não poderia ser algo material, pois dois corpos não 
podiam ocupar o mesmo lugar no espaço. Aristóteles não aceitava a ideia de 
vazio. Todo o Universo seria ocupado por matéria. As regiões celestes seriam 
preenchidas pela quintessência, ou o éter, e, aqui na Terra, os espaços 
aparentemente vazios entre os objetos seriam preenchidos pelo ar. Para ele a 
luz era algo que acontecia entre o observador e o objeto, como ela poderia 
ocupar o mesmo lugar que o ar? Esse era o argumento que ele usava para 
criticar a teoria atomista de que a luz seria composta de corpúsculos materiais.   

A teoria de Aristóteles também recebeu críticas. Epicuro, um dos 
atomistas, dizia que os objetos externos não poderiam imprimir sobre nós sua 
própria natureza de cores e formas através do ar que está entre eles e nós. Ele 
dizia que as informações entrariam melhor em nossos olhos e em nossas 
mentes por corpúsculos que vinham dos próprios objetos. 

Vários filósofos desse período elaboraram outras teorias para tentar 
explicar a luz e a visão. De modo geral, eram combinações das características: 
os homens enxergavam porque algo saía dos olhos, ou porque algo entrava 
nos olhos; havia ainda os que diziam que a luz não era algo material, mas uma 
modificação na matéria que havia entre o objeto e os olhos. Havia muitas 
teorias para tentar explicar o fenômeno visual nesse período. Todos estavam 
pensando sobre os mesmos fenômenos ópticos, buscavam entendê-los 
utilizando raciocínios lógicos e matemáticos, porém, cada filósofo fornecia sua 
própria explicação para a luz e a visão.  Será que há algo de estranho nisso? 
Por que não havia um consenso?  

Parece que apenas observar o comportamento da natureza e pensar 
racionalmente sobre os fenômenos propiciou o surgimento de diferentes 
explicações. Entretanto, os filósofos elaboravam teorias que estavam 
relacionadas a essas observações, ou seja, não era apenas questão de 
opinião pessoal. A observação da natureza era um ato fundamental para 
tentar explicar os fenômenos naturais. Mas será que era suficiente?  O 
importante é compreender que construir essas explicações não é um processo 
simples, nem óbvio. É claro que o modo de os gregos pensarem sobre os 
fenômenos naturais é muito diferente do modo como os cientistas fazem 
atualmente. Mas, olhar para alguns episódios da história da ciência nos faz 
perceber quão complexo é o processo da produção do conhecimento sobre a 
natureza.  
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Modelo de aula para discussão: Luz, visão e classificação dos meios 
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Questionário de verificação de aprendizado 1 
 
 
 

1. As figuras abaixo nos mostram quatro maneiras diferentes para representar o 

modo como podemos enxergar um objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual das opções se assemelha com o seu modelo de explicação? Justifique. 

 

 

b) Você vê semelhanças com os modelos apresentados no texto? Comente. 

 

 

2. Segundo o material lido e as discussões realizadas sobre a luz na Antiguidade 

grega, responda: 

a) Qual teoria você acha que explicava melhor a luz naquele período? Justifique. 

 

 

b) A natureza fornece informações que permitem uma única interpretação? 

Justifique. 

 

 

c) O comportamento da natureza era entendido de forma diferente ou igual pelos 

diversos filósofos e cientistas? Isso é possível? Justifique. 

 

 

3. “Foi por volta do quinto século antes de Cristo que os filósofos pré-socráticos 
elaboraram as primeiras teorias filosóficas para explicar os fenômenos 
naturais”. Como você acredita que ocorra esse processo (os passos e as 
estratégias) de elaboração de uma teoria ou de um conhecimento científico?  
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AULA 3 
 
 

Texto 3: Os pulsos no éter de Huygens 
 

Thaís Cyrino de Mello Forato 
 

Durante a década de 1670, estava em evidência uma teoria de tipo 
ondulatória publicada por Robert Hooke (1635-1703) em 1667. Nessa época, 
tanto Newton como Huygens estavam elaborando suas respectivas teorias 
para a luz. Newton publicou entre 1672 e 1676 uma série de artigos expondo 
sua teoria das cores que trazia uma concepção corpuscular para a luz. Isso 
gerou muita controvérsia no período, mas os debates não apresentaram 
nenhum consenso entre os filósofos naturais. A disputa permaneceu até as 
primeiras décadas do século XVIII, até a teoria corpuscular ocupar uma 
posição de maior aceitação entre os homens da ciência. Será que foram os 
argumentos puramente experimentais que fizeram a balança pender para um 
dos dois lados?  

Huygens aceitava, como os outros filósofos naturais de sua época, que 
os raios de luz se propagam em linha reta, que os ângulos de incidência e 
reflexão são iguais e que a refração obedece à lei dos senos (hoje chamada de 
lei de Snell-Descartes). Os raios de luz provinham de uma infinidade de lugares 
e se cruzavam sem que uns atrapalhassem os outros.  

A luz na Terra é produzida pelo fogo, dizia Huygens, que contém 
corpúsculos em movimento muito rápido, pois consegue fundir e dissolver 
corpos sólidos. Quando a luz é concentrada por espelhos côncavos, ela tem a 
virtude de queimar como o fogo, de separar as partes dos corpos. Huygens 
afirmava que isso era sinal de movimento, pois apenas o contato entre os 
corpos poderia explicar todos os efeitos materiais.  Então, eram corpos 
presentes no fogo que conseguiam separar e fundir a matéria. Corpos em 
movimento muito rápido.  

Para Huygens a sensação de visão era provocada pelo movimento de 
algum tipo de matéria que agia sobre os nervos do fundo do olho. Portanto, a 
luz seria um movimento de uma matéria que se encontra entre os olhos e os 
corpos luminosos. 

 
Quando se considera a extrema velocidade com que a luz 
se espalha por todos os lados e que, quando vem de 
diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, [os raios 
luminosos] se atravessam uns aos outros sem se 
atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um 
objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte 
de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma 
flecha ou bala atravessa o ar; pois certamente isso 
repugna bastante a essas duas propriedades da luz, 
principalmente a última. (HUYGENS apud MARTINS, 
1986, p. 12).  
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Huygens está criticando a ideia corpuscular da luz. Se a luz fosse feita 
de corpúsculos, como essas partículas se cruzariam no ar sem uma atrapalhar 
o movimento da outra? Isso não poderia estar de acordo com os fenômenos 
naturais. Podemos enxergar um objeto mesmo com a luz proveniente de 
inúmeros outros se cruzando pelo ar à nossa frente. Huygens propôs então que 
o conhecimento sobre a propagação do som poderia esclarecer a propagação 
da luz: 

 
Ela [a luz] se espalha, portanto de uma outra maneira e o 
que pode nos conduzir a compreendê-la é nosso 
conhecimento da propagação do som no ar. Sabemos que, 
por meio do ar, que é um corpo invisível e impalpável, o 
som se propaga em toda a volta do lugar onde foi 
produzido, por um movimento que passa sucessivamente 
de uma parte do ar a outra. A propagação desse 
movimento se faz com igual velocidade para todos os 
lados e devem se formar como superfícies esféricas que 
crescem sempre e que chegam a atingir as nossas 
orelhas. (HUYGENS apud MARTINS, 1986, p. 12).  
 

Como vimos, a teoria de Huygens foi desenvolvida utilizando uma 
analogia com o comportamento das ondas do som no ar e das ondas formadas 
na superfície da água. A ideia da luz como a propagação de uma vibração no 
éter não foi adotada apenas por Huygens, mas ele tornou-se seu defensor mais 
conhecido.  
Para saber mais:  
MARTINS, R. de A. (trad.). “Tratado sobre a luz, de Christiaan Huygens”. 
Cadernos de História e Filosofia da Ciência (suplemento 4): 1-99, 1986.  
 
 

Texto 4: A teoria corpuscular de Newton 
 

Breno Arsioli Moura 
  

Geralmente, quando falamos de Newton e seus trabalhos em óptica, 
lembramos dos experimentos com prismas, das teorias sobre a 
heterogeneidade da  luz branca, do “disco de Newton” e, principalmente, do 
seu papel como grande defensor da teoria corpuscular para a luz. Porém, como 
diria Shakespeare em Hamlet, “há muito mais coisas entre o céu e a terra do 
que sonha nossa vã filosofia”.  

Os trabalhos de Newton em óptica não se resumem aos experimentos 
com prismas. Ele estudou muitas outras coisas relacionadas à luz e às cores, 
como a opacidade, transparência e cores dos objetos, as cores em bolhas de 
sabão, difração, dupla refração, só para citar alguns, elaborando diversas 
teorias para explicá-los. A síntese de seus estudos está em seu livro Óptica, 
publicado pela primeira vez em 1704. Ele costumava repudiar outras teorias 
para a luz, como a de Huygens. No Óptica, ele disse:  
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Não são errôneas todas as hipóteses segundo as quais a 
luz consistiria em pressão ou movimento propagados 
através de um meio fluido? [...] Se a luz consistisse apenas 
em pressão propagada sem movimento real, ela não seria 
capaz de agitar e aquecer os corpos que a refratam e 
refletem. Se consistisse num movimento propagado a 
todas as distâncias num instante, requereria uma força 
infinita a todo momento, em toda partícula  brilhante, para 
gerar esse movimento. E se consistisse em pressão ou 
movimento propagado ou num instante ou no tempo, ela 
se curvaria para a sombra. Pois pressão ou movimento 
não podem ser propagados em um fluido em linhas retas 
além de um obstáculo que intercepta parte do movimento, 
mas se curvarão e se espalharão em todas as direções no 
meio quiescente que está além do obstáculo (NEWTON, 
1996, p. 265).  

 
Como vemos, Newton expôs uma série de argumentos que, segundo 

ele, colocavam em xeque concepções ondulatórias como a de Huygens, por 
exemplo, a questão da propagação em linha reta da luz. Para Newton, se a luz 
fosse algum tipo de onda, assim que ela atingisse um obstáculo, ela se curvaria 
e não haveria sombra.  

No mesmo Óptica, Newton discutiu sua concepção corpuscular para a 
luz, dizendo:  

 
Os raios de luz não são corpos minúsculos emitidos pelas 
substâncias que brilham? Pois tais corpos atravessarão 
meios uniformes em linhas retas sem se curvar em  
direção à sombra, o que é  da  natureza dos  raios  de  luz. 
(NEWTON, 1996, p. 271).  
 

Em suma, Newton acreditava que a luz seria constituída de pequenos 
corpúsculos, emitidos pelos corpos luminosos, que se propagariam pelo 
espaço com determinada velocidade. Para ele, essa era a única ideia para a 
luz que explicaria por que ela caminhava em linha reta. Seria como se a luz 
fosse uma flecha atirada com grande velocidade. Pelo fato de ela se propagar 
muito rapidamente, ela sempre se manteria numa trajetória reta. Isso não 
aconteceria se a luz fosse uma onda, afinal, ela pode se espalhar por todos os 
lugares.  

 
  Uma onda se espalha...                      ...uma flecha em alta velocidade não.  
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Bom, se a luz era um corpo, ela também estaria sujeita à ação de forças 
sobre ela, como qualquer outro corpo. Em outros trechos do livro, Newton 
procurou desenvolver essa ideia:  

 
Não têm as pequenas partículas dos corpos certos 
poderes, virtudes ou forças por meio dos quais elas agem 
a distância não apenas sobre os raios de luz, refletindo-os, 
refratando-os e  inflectindo-os [difratando-os],mas também 
umas sobre as outras, produzindo grande parte dos 
fenômenos da natureza?(Newton 1996, p. 274). 
 

Para Newton, a luz e os corpos interagiam uns com os outros, por meio 
de seus “poderes”, ou seja, por forças que uns exerciam sobre os outros. 
Fenômenos como a refração e reflexão seriam então explicados por forças 
atrativas e repulsivas dos corpos sobre os raios de luz. Em outro trecho, ele 
explorou um pouco mais o assunto:  

 
As substâncias transparentes agem sobre os raios de luz a 
distância, refratando-os, refletindo-o e inflectindo-os, e os 
raios agitam reciprocamente as partes dessas substâncias 
a distância para aquecê-las; e essa ação e reação a 
distância assemelha-se  muito  a  uma  força  atrativa entre 
os corpos. (NEWTON, 1996, p. 271)  

 
A partir de tudo isso, podemos ter uma ideia geral da concepção 

corpuscular de Newton: ele acreditava que a luz seria constituída de pequenos 
corpúsculos e esses corpúsculos estariam sujeitos à ação de forças, atrativas 
ou repulsivas, que explicariam os fenômenos da refração, reflexão e outros 
fenômenos semelhantes.  

Portanto, nota-se que Newton procurou unir seus estudos sobre luz e 
cores com suas ideias sobre mecânica. Apesar de Newton nunca ter falado 
abertamente que buscava unificar várias de suas explicações, seus trabalhos 
evidenciam essa tentativa. Ele não somente afirmou que a luz seria constituída 
por corpúsculos, mas desenvolveu algumas ideias mais detalhadas ao longo de 
seus trabalhos, principalmente o Óptica.  
 
Para saber mais: 
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NEWTON, I. Mathematical Principles of Natural Philosophy. Optics. Trad. A. 
Motte.  [2a.ed]. Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1952. (Col. Great Books of 
Western World, Vol. 34).  
_____. Óptica. Edusp: São Paulo, 1996.  
 
 

Leitura complementar 1: O frágil bebê que se tornou o grande filósofo 
natural 

 
Thaís Cyrino de Mello Forato 

 
Isaac Newton (1642-1727) é um personagem muito importante na 

história da ciência, principalmente pelas contribuições que deixou para a física 
e a matemática. Ele foi um filósofo natural, mais ou menos o que hoje 
chamaríamos de cientista, mas com algumas características próprias de sua 
época. Além de física, matemática, filosofia e astronomia, Newton estudou 
também alquimia, astrologia, cabala, magia e teologia, e era profundo 
conhecedor da Bíblia. Ele e vários outros filósofos naturais do século XVII 
consideravam que todos esses assuntos poderiam contribuir para o estudo dos 
fenômenos naturais. Newton tornou-se muito conhecido por suas realizações. 
Suas investigações experimentais, acompanhadas de rigorosa descrição 
matemática, foram consideradas um modelo de metodologia de investigação 
para as ciências nos séculos seguintes.  

Isaac Newton nasceu na noite de Natal de 1642, nas proximidades de 
Lincolnshire Inglaterra. Prematuro e tão pequeno, o médico achou que não 
sobreviveria. Seu pai havia morrido algumas semanas antes, em outubro de 
1642, e sua mãe, Hannah, administrava a propriedade rural da família. Para os 
padrões da época, a situação financeira era estável, pois a fazenda garantia 
um bom rendimento anual. Sua mãe casou-se novamente quando Isaac tinha 3  
anos e  foi viver  com  o marido, o pastor  Barnabas Smith,  em  uma cidade  
próxima  e deixou  Newton para  ser criado pelos avós.   

Em agosto de 1653, quando Newton tinha 10 anos, Barnabas Smith 
morreu e sua mãe voltou para a fazenda, trazendo três meios-irmãos: Marie de 
6 anos; Benjamin, de 3 anos e  Hannah, ainda um bebê. Ele era um menino 
tímido, solitário, de olhar distante e de temperamento bastante difícil.  

Naquela época, as crianças eram educadas para trabalhar nos negócios 
da família, mas Isaac nunca havia demonstrado interesse nem talento para os 
trabalhos na fazenda. Em vez disso, passava horas construindo brinquedos de 
madeira e observando relógios solares.   

Newton foi então mandado para a escola e morava em um quarto 
alugado na casa do Sr. Clark, um farmacêutico. Era um aluno mediano, até que 
um episódio a caminho da escola mudou essa situação. Ele levou um chute de 
um colega no estômago e desafiou-o para uma briga depois da aula. Embora 
Newton fosse menor e mais franzino, tinha tamanha garra e determinação que 
surrou o adversário até que ele pedisse para parar. Newton ainda o humilhou, 
esfregando seu rosto na parede. Mais autoconfiante, tomou uma decisão que 
mudaria sua vida: seria o melhor aluno da classe, melhor que todos em tudo o 
que fosse fazer.  
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À medida que progredia nos estudos, foi aperfeiçoando também seus 
dotes para desenhar e construir objetos de madeira. Construiu moinhos de 
vento, mobílias para as bonecas da enteada do Sr. Clark e um pequeno veículo 
com quatro rodas, acionadas por uma manivela. Fazia também pipas para seus 
colegas, tentando, em vão, melhorar seu relacionamento com eles. Newton não 
era nada popular, e, à medida que se destacava, mais distante ficava dos 
colegas. Sua personalidade difícil, seu raciocínio rápido e inteligência acima da 
média o isolavam ainda mais.  

No fim de 1659, quando Newton completaria 17 anos, sua mãe chamou-
o para trabalhar na fazenda e aprender a administrar os negócios da família. A 
tentativa foi um fracasso. Várias vezes, as ovelhas de que tomava conta 
invadiram a plantação dos vizinhos, enquanto ele ficava lendo, escrevendo ou 
pensando em coisas mais interessantes. Diante da falta de interesse e talento 
para os trabalhos rurais, Newton retornou para a escola no final de 1660.  

No ano seguinte, foi aceito em Cambridge e, apesar da renda bastante 
significativa que a família possuía, da herança deixada pelo pai e da 
propriedade que ganhou do padrasto, Newton entrou para a universidade como 
um estudante pobre. Sua mãe enviava menos de 2% da renda familiar anual 
para Newton. Para ajudar nos custos de seus estudos, ele trabalhava como 
ajudante, servindo refeições para os professores e para os colegas ricos e 
esvaziando seus urinóis. Parece que sua mãe não facilitava as coisas para 
ele...  

Além do currículo oficial da escola, Newton estudava muitos outros 
assuntos. Era curioso, possuía uma mente investigativa e esse interesse 
variado contribuiu para toda sua obra científica. Ele anotava em um caderno 
várias questões sobre diversos fenômenos naturais, como a queda dos corpos, 
a luz, o calor, e inventou vários experimentos. Muitas contribuições posteriores, 
tanto para a física como para a matemática, tiveram suas sementes plantadas 
nessas anotações. 

Em 1665, a Inglaterra foi assolada pela peste. Várias cidades foram 
evacuadas e muitos estabelecimentos foram fechados, inclusive a 
Universidade de Cambridge, em junho de 1665. Esse período de 1665 e 1666, 
quando ele ficou isolado na fazenda, é conhecido como anni mirabiles, anos 
maravilhosos ou admiráveis, pois ele produziu manuscritos com invenções 
incríveis na matemática, na óptica, na mecânica e na teoria da gravitação.  É 
nesse período que as pessoas costumam contar a lenda da maçã, mas não se 
sabe se é apenas algo mais da mitologia newtoniana ou se de fato ocorreu. O 
importante é perceber que as descobertas realizadas nesses anos não foram 
produto de inspiração súbita e miraculosa, mas que essas questões já estavam 
escritas em seu caderno. Newton havia lido muitos livros que tratavam desses 
temas, e o período de isolamento ofereceu oportunidade para ele mergulhar 
ainda mais profundamente neles e trazer novas contribuições. Esses 
resultados foram muito importantes na história da ciência.  

Atualmente, vários historiadores da ciência afirmam que a relação com o 
inverso do quadrado da distância já aparecia nos manuscritos de outros 
filósofos, e em manuscritos de povos muito antigos, mas Newton conciliou 
todas essas informações, dando origem ao que se tornaria, futuramente, sua 
famosa lei da gravitação universal.  Na verdade, ele próprio escreveu em 
manuscritos que os sacerdotes egípcios já conheciam a lei do inverso do 
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quadrado da distância, o heliocentrismo, o fato de a matéria ser composta por 
átomos e se mover pela ação da gravidade. Ideias hoje consideradas como 
alquímicas, teológicas e muitas informações presentes no pensamento de 
povos antigos influenciaram o que ficou conhecido como resultado de  suas 
investigações: a doutrina newtoniana.  

Além de professor, Newton foi também presidente da Royal Society e 
Diretor da Casa da Moeda. Seu maior empenho foi dedicado à teologia, 
especialmente às profecias bíblicas. Para ele, a realização das profecias seria 
a prova histórica da existência de Deus.  

Newton morreu em 27 de março de 1727.   
 
Para saber mais: 
Uma versão maior desta biografia está disponível em: 
www.ifi.unicamp.br/~ghtc/Biografias/Newton/Newton3.htm  
 
 

Leitura complementar 2: Fim do século XVII: corpúsculos ou pulsos no 
éter? 

 
Thaís Cyrino de Mello Forato 

 
Dentre as diversas concepções elaboradas na Antiguidade para 

descrever a natureza da luz, os trabalhos de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu 
tornaram-se os mais conhecidos. Eles foram traduzidos para o árabe e tiveram 
grande importância nos estudos ópticos durante a Idade Média. Os árabes, 
entretanto, muito além de serem meros transmissores ou tradutores da cultura 
grega ou indiana, deram também importantes contribuições originais ao campo 
da óptica durante esse período, ao corrigirem, estenderem e aplicarem a 
ciência grega.  

Porém, até o final do século XVII, não havia uma explicação para a 
natureza da luz que fosse consenso entre os homens da ciência. Alguns 
pensadores acreditavam que a luz era composta de partículas que emanavam 
dos corpos materiais, enquanto para outros era uma modificação do meio 
material entre o objeto e o observador. Havia ainda aqueles que explicavam a 
luz como variações dessas ideias.   

Uma das teorias da luz que enfatizava o meio material entre o objeto e o 
olho é a do holandês Christiaan Huygens (1629-1695). A luz para ele era um 
movimento que ocorria numa espécie de matéria muito sutil, que os sentidos 
humanos não podem captar, e que preenchia todos os espaços vazios do 
Universo: o éter. Tal éter envolvia todos os corpos materiais, mas era tão “leve 
e rarefeito” que não atrapalhava o movimento dos objetos. Huygens imaginava 
que a luz era produzida aqui na Terra pelos corpos luminosos, como o fogo, 
que conteriam partículas em um movimento muito rápido. Tais movimentos 
provocariam vibrações que se propagariam no éter. Esse movimento no éter 
provocaria a sensação de visão quando atingisse os olhos das pessoas. A luz 
seria justamente esse movimento que ocorreria entre os objetos luminosos e os 
olhos.  

Huygens elaborou sua teoria para a luz inspirado em uma analogia com 
as ondas sonoras. Como o som também se propaga em um meio invisível 



17 

 

como o ar, por um movimento que passa sucessivamente de uma parte a 
outra, ele pensou que isso poderia ser semelhante para a luz: ela viria do corpo 
luminoso até os olhos, não pelo ar, mas pela matéria etérea que está entre 
eles.  

As ondas sonoras seriam produzidas pela vibração de um corpo inteiro, 
mas as ondas de luz nasceriam do movimento de cada ponto do objeto 
luminoso, caso contrário, não seria possível perceber todas as diferentes 
partes do objeto. Desse modo, cada ponto da superfície do corpo comunicaria 
essa agitação aos corpúsculos do éter que estavam em contato com ele.  

Com sua teoria, Huygens conseguiu explicar fenômenos como a 
propagação retilínea da luz, a refração e a reflexão, que já eram bem 
conhecidas nesse período (a famosa lei da refração que hoje chamamos de 
“Lei de Snell-Descartes” já havia sido elaborada). Outros filósofos naturais de 
sua época também apresentavam a luz como um tipo de onda no éter. Porém a 
teoria do inglês Isaac Newton (1642-1727), que propunha uma natureza 
corpuscular para a luz, foi a mais aceita e defendida pelos homens da ciência 
ao longo do século XVIII.  

A luz não poderia ser uma onda no éter para Newton, pois, se fosse, ela 
contornaria os obstáculos como faz o som. O som de um sino ou de um canhão 
é ouvido além de uma montanha, mas não é possível vê-los.  As ondas na 
água que passam margeando um obstáculo grande se curvam em direção às 
águas paradas do outro lado do obstáculo, mas as estrelas fixas deixam de ser 
vistas quando um planeta fica entre elas e a Terra. Como a luz poderia ser uma 
onda no éter se ela não contorna os obstáculos como o som e como as ondas 
na água?   

Os raios de luz, segundo Newton, seriam como corpúsculos (partículas 
muito pequenas) emitidos pelas superfícies dos corpos. Esses corpúsculos 
deslocavam-se em linha reta até interagir com algum obstáculo. Dependendo 
das condições, eles poderiam ser refletidos, refratados ou mesmo aqueceriam 
o objeto. Assim, utilizando as leis da mecânica propostas por ele, era possível 
explicar os fenômenos ópticos da propagação retilínea da luz, a reflexão e a 
refração. Ele supunha, por exemplo, que havia uma força de atração entre as 
partes de um corpo transparente e as partículas da luz, por isso o raio luminoso 
penetrava em seu interior.  

Além de não haver consenso entre as ideias sobre a natureza da luz, 
não havia também consenso na explicação do famoso “fenômeno das cores”: a 
formação de uma mancha com as cores do arco-íris quando a luz branca 
atravessa um prisma.  Esse fenômeno já era conhecido, e vários filósofos 
naturais tentaram explicá-lo. Eles achavam que a luz branca do Sol era o tipo 
mais simples de luz que existia. Ela sofreria uma transformação quando 
atravessava o prisma e projetava as cores do arco-íris ao sair do outro lado. 
Acreditava-se que o prisma produzia as cores, ou seja, a luz branca era 
transformada em várias outras cores.   

Quando Newton iniciou o estudo desse fenômeno, ele percebeu uma 
coisa curiosa: se o buraco por onde passava a luz branca era redondo, e ela 
chegava de forma circular ao prisma, por que a imagem formada na parede era 
alongada? De acordo com as leis da refração aceitas na época, a imagem 
deveria ser circular.  Se o prisma alterava a luz, por que ele mudaria o formato 
da imagem? Que relação havia? Será que era algum defeito do prisma?   
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Newton começou, então, a construir várias hipóteses para tentar 
entender o fenômeno. Uma delas foi bem interessante: “Será que a luz deixa 
de se mover em linha reta após atravessar o prisma? Ela poderia sofrer uma 
modificação que a faria ter uma trajetória curva do outro lado”. Ele começou a 
analisar essa hipótese. Repetia o experimento de várias maneiras diferentes. 
Mudava a posição do prisma, mudava a distância do anteparo onde se formava 
a mancha, fazia medidas e muitas análises matemáticas. Acredita-se que foi 
a primeira vez que alguém utilizou análises matemáticas e geométricas, 
associadas aos experimentos, para analisar esse fenômeno das cores. 
Assim, ele obteve os dados que o fizeram descartar essa hipótese: havia uma 
proporcionalidade entre o tamanho do buraco por onde passava a luz branca, o 
tamanho da mancha colorida na parede, e a distância entre a parede e o 
prisma. Os raios não se encurvavam para qualquer direção, mas mantinham 
uma proporção que mostrava que a luz continuava a se propagar em linha reta 
quando emergia do outro lado do prisma.  

Ele formulou ainda outras hipóteses considerando que o prisma 
modificava a luz, mas que foram descartadas conforme realizava experimentos 
apoiados por análises matemáticas e geométricas. Curiosamente, foi um 
experimento qualitativo, isto é, sem análises matemáticas, que ele afirma ter 
sido muito importante para defender sua teoria das cores. Depois que a luz 
branca passava por um primeiro prisma, ele conseguiu que apenas uma cor 
passasse por um segundo prisma. Newton percebeu que o segundo prisma 
não modificava a luz. Se ela era a vermelha, continuava vermelha, se era azul, 
continuava azul, e assim acontecia com todas as cores que conseguia isolar. 
Além disso, ele percebeu que as diferentes cores sofriam diferentes deflexões 
(quanto cada cor “entorta” ao passar de um meio transparente para outro meio 
transparente.). Cada cor mantinha constante essa deflexão por qualquer 
prisma que passasse. O vermelho era sempre o menos refrangível e o violeta 
sofria sempre a maior refração. Ele percebeu que a refrangibilidade das cores 
era sempre exata e precisa, embora não tenha apresentado análises 
matemáticas desse experimento.   

Newton realizou outros experimentos até propor sua teoria: a luz branca 
seria uma mistura heterogênea das demais cores, que possuem cada qual seu 
grau preciso de refrangibilidade. A mancha formada pelo prisma é alongada 
porque cada cor sofre um desvio diferente ao atravessá-lo. Ele recebeu muitas 
críticas na época. Seus contemporâneos aceitavam outras teorias e 
argumentavam que apenas a partir dos experimentos não era possível concluir 
que o prisma não modificava a luz. Os historiadores da ciência que analisaram 
as anotações deixadas por Newton reconhecem que, de certo modo, seus 
contemporâneos tinham razão. Newton combinou argumentos teóricos e 
experimentais para chegar a essas conclusões.  Apenas observar os 
experimentos não era suficiente para concluir que o prisma separava a luz 
branca.   

Os livros didáticos geralmente apresentam que um experimento com o 
prisma foi suficiente para concluir que a luz branca seria composta da mistura 
de sete outras cores. Mas, quando se observava esse fenômeno, era possível 
formular várias interpretações e hipóteses. Segundo outras teorias já existentes 
na época, a luz poderia ser ou parecer branca em sua forma pura como 
provém do Sol.  Porém ela era modificada e passaria a parecer colorida 
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quando atravessava meios transparentes.  Foram necessários muitos 
experimentos diferentes, além de uma análise bastante sofisticada, para 
compor a argumentação de Newton. Elementos experimentais e teóricos foram 
necessários para decidir entre as possíveis hipóteses.  
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Modelo de aula para discussão: Natureza, propagação, reflexão e refração 
da luz 
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Atividade experimental 1: Leis da reflexão 
 
 

 
Conceito: 

A reflexão da luz é o fenômeno que descreve o retorno da luz ao mesmo 
local de origem após atingir, durante sua propagação, determinado ponto. 
Leis da reflexão 
1º lei – O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, 
coexistem num mesmo plano geométrico. 
2º lei – O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido.  
 
 
 
 
 
Objetivo: 

Proporcionar aos alunos a possibilidade de investigar e construir um 
modelo experimental que descreva os conceitos previstos pelas leis da 
reflexão. 
 
Materiais: 

 Espelho plano retangular; 

 Fonte de luz (laser ou lanterna); 

 Folha de papel (tipo A4); 

 Canetas coloridas; 

 Pente; 

 Transferidor. 
 
Estratégia: 

Sabendo que os alunos conhecem o fenômeno da reflexão pela simples 
observação de tal fenômeno no seu dia a dia, e após a explicação dos 
conceitos pelo professor, os materiais deverão ser entregues a cada grupo (de 
4 ou 5 alunos), para que os alunos possam, em grupo – e sem a intervenção 
do professor -, desenvolver um modelo experimental, apenas com os materiais 
recebidos que comprove o fenômeno da reflexão, bem como suas leis. 
 
Modelos esperados: 

 
Elementos de NdC a serem discutidos: 

Com o término da atividade, o professor deverá abrir um breve momento 
de discussão, onde cada grupo poderá apresentar à sala seu modelo 
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explicativo para as leis da reflexão. A partir dos diferentes modelos e 
estratégias de verificação dessas leis o professor deverá proporcionar um 
momento de reflexão acerca dos diferentes modelos e estratégia de 
verificação, associando a atividade prática com a ideia de método científico e 
da elaboração individualista da ciência. Levando cada aluno a perceber a não 
existência de uma única forma/modelo de se fazer ciência (já que 
provavelmente aparecerão modelos e estratégias distintas para o mesmo 
fenômeno analisado), bem como do desenvolvimento da ciência em grupo, por 
meio de vários estudiosos, pensadores, cientistas (já que todos, ou quase 
todos, os alunos contribuíram de alguma forma no desenvolvimento do modelo 
explicativo) e não de forma individualizada, onde existe um único personagem, 
um gênio detentor de todo conhecimento. 
 
Referências: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física ensino médio: volume 2. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física 2: 
Termodinâmica. São Paulo: Moderna, 2010. 
HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
Ótica e Física Moderna. 6° ed. Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.), 2002. 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física II: Termodinâmica 
e Ondas. 10° ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
http://www.youtube.com/watch?v=iKVlpMbgku4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=iKVlpMbgku4
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Atividade experimental 2: Propagação retilínea da luz 
 

 
 
Conceito: 

Observando os objetos a nossa volta, verificamos que 
alguns deles emitem luz, ou seja, são fontes de luz, tais como o 
Sol ou uma lâmpada acesa, enquanto outros não emitem luz, 
mas podem ser vistos porque são iluminados pela luz 
proveniente de alguma fonte luminosa. E, sobre o 
comportamento da luz, observamos facilmente que quando ela 
se propaga em um meio homogêneo, sua propagação é retilínea. 
 
Objetivo: 

Proporcionar aos alunos a possibilidade de construir um modelo 
experimental que demonstre o conceito previsto para a propagação da luz. 
 
Materiais: 

 Objeto opaco (esfera de isopor); 

 Fonte de luz (lanterna ou vela); 

 Folha de papel (pode ser utilizada a própria parede como anteparo). 
 
Estratégia: 

Sabendo que os alunos realizaram a leitura dos textos históricos e têm 
conhecimento de que a luz se propaga de forma retilínea, os materiais deverão 
ser entregues a cada grupo (de 4 ou 5 alunos) para que os alunos possam, em 
grupo, e sem a intervenção do professor, desenvolver um modelo experimental, 
apenas com os materiais recebidos que comprove o fenômeno da propagação 
retilínea da luz. 
 
Modelo esperado: 

 
Elementos de NdC a serem discutidos: 

Com o término da atividade, o professor deverá abrir um breve momento 
de discussão, onde cada grupo poderá apresentar à sala seu modelo 
explicativo para a propagação retilínea da luz. A partir dos diferentes modelos e 
estratégias de verificação dessas leis o professor deverá proporcionar um 
momento de reflexão acerca dos diferentes modelos e estratégia de 
verificação, associando a atividade prática com a ideia de método científico e 
da elaboração individualista da ciência, levando cada aluno a perceber a não 
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existência de uma única forma/modelo de se fazer ciência (já que 
provavelmente aparecerão modelos e estratégias distintas para o mesmo 
fenômeno analisado), bem como do desenvolvimento da ciência em grupo, por 
meio de vários estudiosos, pensadores, cientistas (já que todos, ou quase 
todos, os alunos contribuíram de alguma forma no desenvolvimento do modelo 
explicativo) e não de forma individualizada, onde existe um único personagem, 
um gênio detentor de todo o conhecimento. 
 
Referências: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física ensino médio: volume 2. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física 2: 
Termodinâmica. São Paulo: Moderna, 2010. 
HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
Ótica e Física Moderna. 6° ed. Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.), 2002. 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física II: Termodinâmica 
e Ondas. 10° ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
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Atividade experimental 3: Refração da luz em meios homogêneos 
distintos 

 
 
 
Conceito: 

O fenômeno da refração consiste na mudança de 
direção de propagação de um feixe de luz ao passar de um 
meio para outro. Isso só pode ocorrer quando a luz se 
propaga com velocidades diferentes nos dois meios. 
 
 
Lei da refração: 

O ângulo formado entre o raio incidente e a Normal 

(N) é o ângulo de incidência, que designamos por . O 

ângulo formado entre o raio refratado e a Normal (N) é o 

ângulo de refração, que designamos por . 

 
 
 
 

Quando a luz passa de um meio, cujo índice de refração é , para outro 

meio, cujo índice de refração é , tem-se sempre que: 

 . sen  =   . sen  

Em que  é o ângulo de incidência e  é o ângulo de refração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 

Permitir aos alunos a observação da luz sendo refratada em meios 
diferentes por meio da distorção na imagem de alguns objetos imersos nesses 
meios. 
 
Materiais: 

 2 Béquer de 250 ml (pode ser substituído por qualquer outro recipiente 
de material transparente); 

 2 Canetas ou bastões; 

 300 ml ou 400 ml de água e glicerina (a glicerina pode ser substituída 
por álcool com teor igual ou superior a 70%); 

 
Estratégia: 
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Sabendo que os alunos não conhecem o fenômeno da refração, bem 
como a lei dos senos (lei de Snell-Descartes), o material (ver imagens abaixo) 
deverá ser apresentado a cada grupo (de 4 ou 5 alunos), para que os alunos 
possam, em grupo – e sem a intervenção do professor -, desenvolver um 
modelo explicativo, que descreva o porquê do fenômeno observado em cada 
recipiente da demonstração experimental. 
 
Modelo de montagem experimental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de NdC a serem discutidos: 

Com o término da atividade, o professor deverá abrir um breve momento 
de discussão, onde cada grupo poderá apresentar à sala seu modelo 
explicativo para o fenômeno observado em cada recipiente. A partir dos 
diferentes modelos explicativos para a atividade experimental o professor 
deverá proporcionar um momento de reflexão acerca das diferentes 
explicações fornecidas pelos grupos, associando a atividade prática com a 
ideia de método científico, da elaboração individualista da ciência e da 
subjetividade do fazer científico, levando cada aluno a perceber a não 
existência de uma única forma/modelo de se fazer ciência (já que 
provavelmente aparecerão modelos explicativos distintos para o mesmo 
fenômeno analisado), assim como do desenvolvimento da ciência em grupo, 
por meio de vários estudiosos, pensadores, cientistas (já que todos, ou quase 
todos, os alunos contribuíram de alguma forma no desenvolvimento do modelo 
explicativo) e não de forma individualizada, onde existe um único personagem, 
um gênio detentor de todo o conhecimento. Além da interferência de aspectos 
mais subjetivos presentes na observação realizada por um cientista durante 
determinado fenômeno (já que, provavelmente, surgirão explicações com base 
em raciocínios lógicos, em conhecimentos anteriores da Física, na imaginação, 
ou na criatividade, que se afastarão um pouco do conteúdo estudado). 
 
Referências: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física ensino médio: volume 2. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física 2: 
Termodinâmica. São Paulo: Moderna, 2010. 
HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
Ótica e Física Moderna. 6° ed. Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.), 2002. 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física II: Termodinâmica 
e Ondas. 10° ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
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Questionário de verificação de aprendizado 2 
 
 
 
 

1. “Newton foi um filósofo natural. Além de física, matemática, filosofia e 
astronomia, ele também estudou alquimia, astrologia, cabala, magia e teologia, 
e era profundo conhecedor da Bíblia. Ele e vários outros filósofos naturais do 
século XVII consideravam que todos esses assuntos poderiam contribuir para o 
estudo dos fenômenos naturais”. Em sua opinião o que torna a ciência de hoje 
diferente de outras formas de conhecimento (como religião, astrologia, filosofia 
etc.)? Você acredita que a ciência é superior e não necessita das demais 
formas de conhecimento? Justifique. 

 

 

2. Em meados do século XVIII a teoria corpuscular ocupava uma posição de 

maior aceitação entre os homens da ciência. “Será que foram os argumentos 

puramente experimentais que fizeram a balança pender para um dos dois 

lados?” Comente. 

 

 

3. Analise os seguintes fragmentos: 

i. “A ideia da luz como propagação de uma vibração no éter não foi adotada 

apenas por Huygens, mas ele tornou-se seu defensor mais conhecido.” 

ii. “Christiaan Huygens foi o criador da teoria de propagação da luz no éter.” 

 

Os dois fragmentos estão corretos? Justifique sua resposta. 

 

 

4. Você acredita que seria possível conceber a ideia de que a motivação tida por 

Newton, de defender uma teoria corpuscular para a luz, poderia vir de aspectos 

mais subjetivos (como crença religiosa, imaginação, criatividade, interesses 

econômicos, interesses sociais etc.) ou seria algo puramente objetivo? 
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AULA 4 
 
 

Texto 5: A luz e o Século das Luzes 
 

Thaís Cyrino de Mello Forato  
 

O século XVII é geralmente considerado o auge da revolução científica 
no ocidente.  Os historiadores costumam chamar de revolução porque muitas 
mudanças importantes aconteceram na ciência.  Os pensadores estavam 
procurando um consenso sobre o modo de investigar a natureza, pois havia 
muitas propostas diferentes e cada pensador utilizava certa maneira de 
analisar os fenômenos naturais. Todos (na área que atualmente chamamos de 
física) concordavam pelo menos em algumas coisas, por exemplo, a 
importância da matemática – e sua capacidade de fazer previsões – e de se 
fazerem experimentos de grande precisão técnica. Porém, variava o modo de 
combinar essas coisas. Muitos deles recorriam também à alquimia, maneira 
especial de lidar com a natureza no laboratório, que havia sido levada para a 
Europa por algumas tradições árabes durante a Idade Média. Os alquimistas 
acreditavam que a matéria possuía poderes ocultos, que podiam ser 
descobertos e manipulados pelos homens. 

No final desse século e início do seguinte a proposta de Isaac Newton 
(1642-1727) acabou por predominar sobre as demais e foi considerada como o 
melhor método para se investigar a natureza.  Newton publicou dois livros que 
se tornaram muito famosos e modelo para os “cientistas” durante o século 
XVIII. Eles acreditavam que no livro Princípios matemáticos da filosofia natural 
(1687) Newton os havia ensinado a fazer física teórica e na Óptica (1704) a 
como fazer física experimental. Entretanto, o que eles não sabiam, ou 
preferiram ignorar, era o que havia nos manuscritos secretos de Newton.  
Atualmente, os historiadores da ciência dizem que Newton não usava apenas a 
matemática e a experimentação em seus estudos dos fenômenos naturais. 
Eles descobriram em seus manuscritos que suas experiências alquímicas e 
seu conhecimento de antigos saberes dos sacerdotes egípcios ajudaram na 
elaboração de suas famosas leis científicas.   

Bem, de qualquer modo, durante o século XVIII os seus seguidores 
(conhecidos como newtonianos) pegaram apenas a parte que eles 
consideravam como “científica” de seu trabalho e a utilizaram para desenvolver 
ainda mais a “doutrina newtoniana”. Claro que muitos deles deram suas 
contribuições originais também.  

Pierre Simon de Laplace (1749-1827) foi um dos principais articuladores 
do newtonianismo na França e ajudou a desenvolver as ferramentas 
matemáticas fundamentais para estabelecer as bases da física a partir do 
legado de Newton. Ele e outros contemporâneos seus aplicaram as leis da 
mecânica propostas por Newton para os demais fenômenos físicos conhecidos 
no período, como o calor, a eletricidade e o magnetismo.  

Assim, elaboraram um sistema tão completo e tão bem amarrado que 
parecia uma sólida construção.  Aos seus olhos a física era uma ciência 
completa!  A doutrina newtoniana explicava praticamente todos os fenômenos 
físicos conhecidos e, além disso, ainda ensinava como a natureza deveria ser 
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investigada, ou seja, qual método deveria ser utilizado (mas eles ignoraram o 
quanto Newton utilizou outros métodos e toda teoria que havia por trás de suas 
experiências, por exemplo, com prismas, como vimos nos textos 4 e 6).  

Essa imagem da física durante o século XVIII combinava muito bem com 
o que estava acontecendo na época.  Na verdade, não apenas combinava, 
mas fazia parte da cultura daquele período histórico. Era o Iluminismo, o 
“Século das Luzes”, que procurava explicações para todas as coisas adotando 
o pensamento científico. Para os iluministas, só através da razão o homem 
poderia alcançar o verdadeiro conhecimento do funcionamento do Universo.  
Foi esse movimento que permitiu o desenvolvimento do capitalismo e da 
sociedade moderna.  Os homens queriam uma sociedade “livre”, com 
oportunidades iguais para todos. Eles achavam que as riquezas deveriam ser 
extraídas da terra, do mundo natural.  A ciência era, portanto, o único caminho 
para o homem dominar a natureza. Para isso, a física estava lá, pronta para ser 
utilizada em favor dos homens e dos seus propósitos. Newton havia deixado as 
leis e o método, bastava saber aplicá-los. Toda essa visão de mundo contribuiu 
para que os filósofos naturais, e futuramente os cientistas, passassem a 
abraçar apaixonadamente a doutrina newtoniana e procurassem estendê-la 
para as outras ciências. Chegou-se assim à revolução industrial, e mais do que 
nunca, o mundo era visto como uma máquina.  

Acontece que no meio de toda essa construção teórica, estava a teoria 
corpuscular para a luz. Ela fazia parte dessa estrutura e era coerente com essa 
visão de mundo, por isso, praticamente ninguém a questionava. A luz era 
composta por minúsculas partículas emitidas pelos corpos luminosos que 
viajavam através do espaço vazio e dos corpos transparentes.  Essas 
partículas eram atraídas ou repelidas pelas partículas dos corpos, dependendo 
do caso e assim as mesmas leis mecânicas que explicavam a interação entre 
corpos, eram usadas também para a luz.  

Diante de tudo isso, a teoria ondulatória foi quase esquecida durante o 
século XVIII e poucos eram os que ainda acreditavam nela. Porém, na virada 
para o século XIX, coisas surpreendentes aconteceram e fizeram renascer a 
velha disputa entre a teoria ondulatória e corpuscular para explicar a natureza 
da luz.  

 
 

Texto 6: As teorias da luz e o éter luminífero no início do século 
XIX 

 
Thaís Cyrino de Mello Forato 

  
Depois de quase um século em que praticamente todo mundo achava 

que a luz era feita de partículas, um médico, físico e linguista inglês chamado 
Thomas Young (1773-1829) retomou a teoria ondulatória de Huygens. Young 
estudou inicialmente o processo da visão, a voz humana e outros fenômenos 
relacionados ao som. Nessa época ele começou a realizar experimentos com a 
luz e observou um fenômeno que não poderia ser explicado pela teoria 
corpuscular da luz - que era a teoria predominante na época.  

Quando um feixe de luz passava por uma fenda, ele projetava uma 
região clara de maior intensidade no centro de um anteparo, mas quando a luz 



30 

 

passava por duas fendas, NÃO se formava na parede a imagem de duas 
fendas! Dois feixes de luz projetavam no anteparo várias regiões claras! Como 
dois feixes de partículas poderiam produzir uma imagem com regiões claras e 
escuras?   

 

 
Depois de muitos estudos e muitas experiências, e inspirado por uma 

analogia com os fenômenos sonoros, Young percebeu que uma teoria de tipo 
ondulatória como a de Huygens poderia ajudar a explicar esse fenômeno. Ele 
partiu de algumas hipóteses:  

 

 um éter rarefeito permeia todo o Universo, sendo muito rarefeito e 
elástico;  

 ondulações são excitadas nesse éter quando um corpo se torna 
luminoso;  

 a sensação de diferentes cores depende das diferentes frequências de 
vibração, excitadas pela luz na retina.  

 
Ele propôs então que as ondas de luz poderiam produzir um efeito que 

fosse resultante da combinação dos movimentos de cada onda. Esse 
fenômeno é conhecido atualmente como sobreposição e interferência de 
ondas. Pode haver interferência construtiva ou destrutiva, dependendo de 
como as ondas se sobrepõem, e, assim, ele explicou o surgimento das franjas 
no anteparo. As ondas poderiam se “espalhar” ao passar pelas fendas, 
formando frentes de onda circular do outro lado. A sobreposição entre tais 
frentes de onda produziria regiões de interferência construtiva e destrutiva, o 
que causaria as regiões claras e escuras no anteparo.   
 
                                                       Interferência 
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                                        Ondas de luz     barreira       padrão de interferência 

  Entretanto, isso não convenceu a maioria dos físicos daquela época, que 
continuaram acreditando na teoria corpuscular. Um deles, François Jean 
Dominique Arago (1786-1853) realizou um experimento em 1809 em que ele 
esperava observar determinado efeito. Mas, para sua surpresa, o experimento 
não deu a observação esperada. Ele não conseguia explicar o resultado do 
experimento utilizando a teoria corpuscular. Alguns anos depois, algo 
aconteceu e contribuiu para Arago mudar sua opinião, passando a acreditar na 
teoria ondulatória para a luz. 

A Academia de Ciências francesa havia proposto em 1817 um prêmio 
para o melhor trabalho sobre o fenômeno da difração. Os membros da 
comissão julgadora Laplace, Poisson e Biot eram todos defensores da teoria 
corpuscular. O resultado do concurso foi surpreendente: o vencedor do prêmio 
foi Augustin Fresnel (1788-1827) com um trabalho que defendia a teoria 
ondulatória. Arago era o presidente da Academia nessa época, e perguntou a 
Fresnel se era possível explicar o resultado de seu experimento de 1809, 
utilizando a teoria ondulatória. Algum tempo depois, Fresnel enviou a resposta 
em uma carta, onde, além de explicar o experimento, apresentou uma 
sofisticada teoria para os fenômenos da luz, baseada na ideia de a luz ser uma 
onda.   

Os trabalhos de Young e Fresnel provocaram grande mudança nas 
crenças da época.  Em1820, a maioria dos físicos ainda acreditava na teoria 
corpuscular, porém, em 1830, a situação era oposta: a teoria ondulatória da luz 
passou a dominar o cenário científico. Porém essa mudança trazia consigo 
uma importante consequência: uma pedra provoca ondas na água, o som é 
uma onda no ar, mas e a luz? A luz é uma onda em que meio? Obviamente, 
naquela época ninguém falava em campos, em ondas eletromagnéticas, isso 
só foi inventado no final do século XIX.  Então, quando os físicos passaram a 
aceitar que a luz era uma onda, consequentemente, eles precisaram aceitar a 
existência de um éter luminífero, um suporte para a luz.  

É claro que essa transição não foi nada fácil! Imagine romper com a 
teoria corpuscular! Essa ruptura não significava apenas abandonar uma 
concepção corpuscular para a luz. Ela mostrava uma fragilidade na doutrina 
newtoniana. Os newtonianos haviam desenvolvido durante o século XVIII um 
sistema muito bem articulado, com as leis da mecânica de Newton sendo 
aplicadas a praticamente todos os fenômenos físicos conhecidos até então. 
Eles até faziam “vista grossa” para um ou outro detalhe que a teoria de Newton 
não conseguia explicar direito. A luz era explicada por esse sistema de 
pensamento como sendo corpúsculo e obedecendo às mesmas leis. Será que 
jogar fora essa concepção de luz e adotar uma proposta ondulatória poderia 
trazer algum descrédito para as bases da física?  

Pois é!  Essa mudança provocou uma revolução e abriu caminho para 
outros desenvolvimentos e muitos experimentos. A teoria de Fresnel possuía 
equações que explicava vários fenômenos naturais e adotava a existência de 
um éter luminífero que preenchia todos os espaços vazios do Universo. O éter 
de Fresnel era muito rarefeito, de modo a não atrapalhar o movimento dos 
corpos, mas era suficientemente rígido para propagar uma ondulação, ou seja, 
a luz.  
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Durante o século XIX, muitos experimentos foram realizados na tentativa 
de verificar a teoria de Fresnel. Alguns deram resultados positivos e outros não 
confirmaram a teoria. De qualquer modo, até o final do século XIX, todos 
aceitavam a luz como sendo uma onda que se propagava no éter. No início do 
século XX, essa ideia seria novamente posta de lado pela teoria da 
relatividade.  É muito ingênuo pensar que as teorias científicas possam ser 
comprovadas definitivamente. Quando são observados fatos que as refutem, 
outro modelo explicativo para o fenômeno é proposto.  

Muitas teorias foram elaboradas durante a história da ciência na 
tentativa de explicar a natureza da luz. Algumas permaneceram aceitas por um 
tempo, até que outros fenômenos ou novas explicações pudessem questioná-
las. O éter foi um ente não observável muito útil para algumas teorias, 
explicando não apenas a luz, mas também alguns fenômenos térmicos e 
magnéticos.  

Todo esse processo dinâmico de construção do conhecimento científico 
ao longo dos tempos tem muito a nos ensinar sobre a natureza da ciência. As 
teorias não são elaboradas unicamente a partir da experiência. A observação 
da natureza é um fator muito importante na metodologia científica, mas não é 
suficiente para a elaboração de conceitos e teorias. É necessário formular 
hipóteses, construir modelos e acreditar em certos pressupostos que 
influenciarão a observação dos fenômenos. Se pudermos falar que existe um 
método científico, certamente ele NÃO é um modelo infalível “experimento-
observação-teoria”.   

Estudamos três episódios da história da óptica em que muitos debates 
envolveram os estudos da natureza da luz. Todos muito importantes para a 
construção do conhecimento, afinal, a ciência é produzida por meio de muitas 
discussões, especulações e divergências. O processo não é linear, pois muitas 
teorias já derrubadas são retomadas e reelaboradas em um novo contexto. A 
busca pela verdade sobre o funcionamento da natureza é um processo 
complexo, e nos conduz a uma busca sem fim no desafio de compreender o 
Universo.  
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Modelo de aula para discussão: Natureza da luz, difração e interferência 
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Atividade experimental 4: Difração e interferência da luz 
 

 
 
Conceito: 

Difração é um fenômeno que permite a uma onda 
atravessar fendas ou contornar obstáculos. Segundo o 
princípio de Huygens, quando uma frente de onda atinge 
uma pequena abertura, ou um obstáculo, surgem fontes de 
ondas secundárias que mudam a direção de propagação da onda principal. 
 

Já a interferência ocorre quando 
duas ou mais ondas se sobrepõem, 
reforçando-se quando houver coincidência 
de cristas em um mesmo ponto do 
deslocamento e anulando-se quando 
houver coincidência da crista de uma 
onda com o vale de outra. 
 
Objetivo: 

Demonstrar aos alunos os fenômenos de difração e interferência da luz 
por meio da prática experimental e incentivá-los à construção de um modelo 
explicativo para o fenômeno observado. 
 
Materiais: 

 Fonte de luz tipo laser; 

 Folha de papel (pode ser utilizada a própria parede como anteparo); 

 Fio de cabelo; 

 Tripé metálico (pode ser utilizado qualquer outro material que sirva de 
base para fixar o fio de cabelo); 

 Fita adesiva. 
 
Estratégia: 

Sabendo que os alunos não conhecem os fenômenos de difração e 
interferência da luz, o material (ver imagens abaixo) deverá ser apresentado a 
cada grupo (de 4 ou 5 alunos), para que os alunos possam, em grupo – e sem 
a intervenção do professor -, desenvolver um modelo explicativo que descreva 
o porquê da figura observada no anteparo quando o laser toca o fio de cabelo. 
 
Modelo de montagem experimental: 
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Elementos de NdC a serem discutidos: 
Com o término da atividade, o professor deverá abrir um breve momento 

de discussão, onde cada grupo poderá apresentar à sala seu modelo 
explicativo para a figura observada no anteparo. A partir dos diferentes 
modelos explicativos para a atividade experimental o professor deverá 
proporcionar um momento de reflexão acerca das diferentes explicações 
fornecidas pelos grupos, associando a atividade prática com a ideia de método 
científico, da elaboração individualista da ciência e da subjetividade do fazer 
científico, levando cada aluno a perceber a não existência de uma única 
forma/modelo de se fazer ciência (já que provavelmente aparecerão modelos 
explicativos distintos para o mesmo fenômeno analisado), assim como do 
desenvolvimento da ciência em grupo, por meio de vários estudiosos, 
pensadores, cientistas (já que todos, ou quase todos, os alunos contribuíram 
de alguma forma no desenvolvimento do modelo explicativo) e não de forma 
individualizada, onde existe um único personagem, um gênio detentor de todo 
o conhecimento. Além da interferência de aspectos mais subjetivos presentes 
na observação realizada por um cientista durante determinado fenômeno, 
como seus interesses pessoais, sua imaginação, sua criatividade e seus 
conhecimentos anteriores (já que, provavelmente, surgirão explicações com 
base em raciocínios lógicos, em conhecimentos anteriores da Física, na 
imaginação, ou na criatividade, por parte dos alunos, que poderão, ou não, se 
afastar um pouco do conteúdo estudado). 
 
Referências: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física ensino médio: volume 2. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física 2: 
Termodinâmica. São Paulo: Moderna, 2010. 
HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
Ótica e Física Moderna. 6° ed. Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.), 2002. 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física II: Termodinâmica 
e Ondas. 10° ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
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Atividade experimental 5: Refração e propagação retilínea da luz num 
microscópio didático 

 
 

 
Conceito: 

A luz se propaga de forma retilínea, quando imersa em um meio 
homogêneo, enquanto o fenômeno da refração consiste na mudança de 
direção de propagação de um feixe de luz ao passar de um meio para outro. 

 
 
Objetivo: 

Demonstrar de forma experimental os fenômenos de refração e 
propagação retilínea da luz por meio de um microscópio didático e incentivá-los 
à construção de um modelo explicativo para o fenômeno observado. 
 
Materiais: 

 Fonte de luz tipo laser (de preferência verde); 

 Seringa; 

 Copos descartáveis; 

 Material para regulagem de altura (bloco de madeira, pedaços de cano 
etc.) 

 Água suja (cultura de bactéria feita com alface de molho durante dois 
dias na água). 

 
Estratégia: 

Sabendo que os alunos já conhecem os fenômenos de refração e 
propagação retilínea da luz, o material (ver imagens abaixo) deverá ser 
apresentado a cada grupo (de 4 ou 5 alunos), para que os alunos possam, em 
grupo – e sem a intervenção do professor -, desenvolver um modelo explicativo 
que descreva o porquê do fenômeno observado quando o laser atravessa a 
gota de água. 
 
Modelo de montagem experimental: 
 

Obs.: O modelo apresentado na segunda figura deve estar a uma distância de 
2m do anteparo ou da parede para que a imagem da figura 3 possa ser 
observada pelos alunos. 
 
Elementos de NdC a serem discutidos: 
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Com o término da atividade, o professor deverá abrir um breve momento 
de discussão, onde cada grupo poderá apresentar à sala seu modelo 
explicativo para a imagem observada. A partir dos diferentes modelos 
explicativos para a atividade experimental o professor deverá proporcionar um 
momento de reflexão acerca das diferentes explicações fornecidas pelos 
grupos, associando a atividade prática com a ideia de método científico, da 
elaboração individualista da ciência e da subjetividade do fazer científico, 
levando cada aluno a perceber a não existência de uma única forma/modelo de 
se fazer ciência (já que provavelmente aparecerão modelos explicativos 
distintos para o mesmo fenômeno analisado), assim como do desenvolvimento 
da ciência em grupo, por meio de vários estudiosos, pensadores, cientistas (já 
que todos, ou quase todos, os alunos contribuíram de alguma forma no 
desenvolvimento do modelo explicativo) e não de forma individualizada, onde 
existe um único personagem, um gênio detentor de todo o conhecimento. Além 
da interferência de aspectos mais subjetivos presentes na observação 
realizada por um cientista durante determinado fenômeno, como seus 
interesses pessoais, sua imaginação, sua criatividade e seus conhecimentos 
anteriores (já que, provavelmente, surgirão explicações com base em 
raciocínios lógicos, em conhecimentos anteriores da Física, na imaginação, ou 
na criatividade, por parte dos alunos, que poderão, ou não, se afastar um 
pouco do conteúdo estudado). 
 
Referências: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física ensino médio: volume 2. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física 2: 
Termodinâmica. São Paulo: Moderna, 2010. 
HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
Ótica e Física Moderna. 6° ed. Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.), 2002. 
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física II: Termodinâmica 
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Questionário de verificação de aprendizado 3 
 
 
 

 

1. Qual a sua opinião sobre as frases seguintes? Justifique. 

a) “Os experimentos de Thomas Young foram suficientes para derrubar a teoria 

corpuscular da luz.” 

 

 

b) “O conhecimento humano é uma busca sem fim que leva a resultados 

provisórios e não à verdade.” 

 

 

c) “Falar que uma teoria foi ‘cientificamente comprovada’ pode dar uma visão 

errada da construção do conhecimento científico.” 

 

 

2. Tomando o episódio da história da óptica estudado, responda: 

Podemos afirmar que a ciência é construída de forma cumulativa, onde os 

conhecimentos novos somente são somados aos anteriores, ou passa por 

períodos de quebras e rupturas? 

 

 

3. Neste estudo histórico sobre a história da óptica evidenciamos em vários 

momentos que personagens como Isaac Newton tiveram sérias complicações 

na explicação de muitos fenômenos, ou ainda, deram explicações não tão 

convincentes para outros. Como você enxerga o erro na história da óptica? 

Eles foram importantes para o desenvolvimento da ciência ou são equívocos 

que devem ser esquecidos e lamentados pelos futuros cientistas? Justifique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


