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Resumo: A necessidade do ensino acerca da Natureza da Ciência (NdC) é quase que unânime entre os

pesquisadores do ensino de ciências. A NdC teve alguns enfoques ao longo da história da Ciência, e

atualmente, para sua compreensão por alunos do ensino básico, tem alguns aspectos fundamentais como sua

natureza empírica, experimental, relacionada com o contexto social e cultural, assim como com as concepções

prévias do estudante, entre outros. Alunos foram questionados sobre o que é ciência para eles, e a partir de

suas respostas foi tentado capturar as visões deformadas do trabalho científico. Observaram-se algumas das

visões deformadas esperadas, mas a falta de coerência entre as respostas e o que foi intentado se obter

questiona a suficiência do questionário e demonstra a necessidade de uma posterior entrevista com os

alunos. Porém, é possível observar a utilidade desta ferramenta como uma forma de melhorar a prática

docente a fim de se corrigir quaisquer visões deformadas sobre o trabalho científico.
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Abstract: The need for the Nature of Science (NoS) education is almost unanimous among researchers of

science education. The NoS had some approaches throughout the history of science, and now, for its

understanding by elementary school students, there are some key aspects as its empirical, experimental,

social and cultural context-related nature, as well as the student’s previous conceptions, among others.

Students were asked about what science is for them, and from their responses was tried to capture some

distorted views of the scientific work. Some of expected distorted views were found, but the lack of
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consistency between the answers and what was intended to obtain questions the sufficiency of the

questionnaire and demonstrates the need for a subsequent interview with the students. However, the

usefulness of this tool can be seen as a way to improve the teaching practice in order to correct any distorted

views about the scientific work.

Keywords: Nature of Science; Scientific Lireracy; Science Teaching.

INTRODUÇÃO

Não há um consenso universal sobre quais assuntos específicos devem ser abordados na educação básica, tão

pouco quais métodos ou estratégias devem utilizadas. Porém, é de grande concordância que compreender a

Natureza da Ciência (NdC) ou entender a ciência como uma forma de conhecimento seja parte crucial de uma

alfabetização científica plena (Lederman, 1992 e 2002).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) estabelecem competências que os alunos

devem desenvolver ao longo de sua jornada escolar. Elas compreendem a familiarização com a linguagem

científica, o conhecimento e a identificação dos conceitos científicos relevantes para uma vida cidadã e a

compreensão da relação entre a ciência e a sociedade (no sentido mais amplo dessa expressão). No entanto,

não contemplam especificamente o desenvolvimento da compreensão da NdC (Brasil, 2000).

Internacionalmente, porém, é observada a natureza da ciência em parâmetros curriculares da educação

básica (AAAS, 1989; 1993; Department for Education and Employment, 1999; McComas e Olson, 1998; NRC,

1996).

Com base nessa dicotomia entre a necessidade de se compreender a NdC para uma alfabetização científica

plena e a negligência deste tema por parte dos PCNEM, pergunta-se: Qual a visão que os alunos brasileiros

tem sobre a ciência?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de NdC foi se construindo a partir do contexto histórico da ciência, desde uma preocupação em

reforçar o “método científico”, passando por compreender os processos científicos e a investigação científica

até o conceito atual, e sua inclusão entre um dos componentes necessários (Saunders (1955) a descreve

como a mais importante área do ensino de ciências) para a alfabetização científica (Lederman, 1992). O

termo “Natureza da Ciência” possui várias definições, mas a entenderemos neste artigo como os valores e

suposições inerentes ao desenvolvimento do conhecimento científico (Lederman e Zeidler, 1987).

Características da Natureza da Ciência
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É possível citar algumas características acerca da NdC, mas sem a pretensão de descrevê-la por completa

(uma vez que a própria tentativa de a confinar em uma quantidade discreta de caraterísticas já vai de

encontro com sua própria concepção como a entendemos).

Lederman (2002) descreve os aspectos relevantes da NdC para uma alfabetização científica adequada. Os

alunos devem compreender que é de uma natureza empírica, e que ao menos parcialmente é baseada em

observações do mundo, e que a partir das percepções humanas e dos instrumentos disponíveis, interpreta-se

e elabora-se um quadro teórico. Compreender a diferença entre observação e inferência também se faz

necessária, a fim de se compreender os limites de validade das teorias desenvolvidas pelos pesquisadores.

Assim como a diferença entre observação e inferência, diferenciar teoria de lei científica também é

importante. A primeira explica uma série de observações, através de inferências e generalizações, já a

segunda é uma descrição direta de fenômenos observáveis. Um erro comum entre estudantes é de achar que

“uma teoria, quando provada, se torna uma lei”.

O papel da criatividade e da imaginação no desenvolvimento científico é crucial, uma vez que

inferências são feitas a partir do que se observa para o que não se observa. Isso demanda criatividade do

pesquisador, e muitas vezes é confundida com aleatoriedade ou falta de rigor.

As concepções prévias do cientista, assim como o contexto social e cultural afetam o

desenvolvimento científico. Diferentes pessoas, observando diferentes fenômenos, podem tirar diferentes

conclusões de acordo com suas experiências anteriores. Esses aspectos também não podem ser confundidos

com falta de rigor científico. São características inerentes à ciência e o rigor metodológico garante a validade

(ou invalidade) dos resultados.

A ciência nunca está completa ou acabada, é impossível determinar com certeza qualquer fato científico ou

finalizar alguma discussão de uma vez por todas. O caráter experimental da ciência é crucial para sua

compreensão. As observações devem ser constantemente postas à prova a fim de renovar a validade das

afirmações ou as refutar quando necessário.

Por fim, a inexistência de um “método científico” específico, sem o qual não se faz ciência deve ser

ressaltado, uma vez que a ciência é composta por uma diversidade de métodos. O fator balizador para a

validade é o rigor metodológico, que verifica se a conclusão é válida como um conhecimento científico ou não.

Visões deformadas sobre a Natureza da Ciência

Gil Pérez et al. (2001) trata, ao discutir sobre a importância de se conhecer as visões deformadas de

professores sobre o trabalho científico, sobre sete visões principais que a história e a filosofia da ciência

entendem como não sendo parte real da natureza da ciência. Essas visões foram construídas a partir de

grupos de docentes participantes de workshops sobre a natureza do ensino de ciências e o seu papel e
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também pela análise de dezenas de artigos publicados entre 1984 e 1998 sobre o tema.

Os resultados convergem a sete visões, discutidas e referenciadas no citado artigo e resumidas aqui:

1. Concepção empiricoindutivista e ateórica: A mais amplamente discutida na literatura, uma

concepção de que a observação e a experimentação não são influenciadas por ideias anteriores, mas

que o pesquisador observa um fenômeno e tão somente depois de observá-lo, é que cria hipóteses

acerca dele e desenvolve sua teoria para explicá-lo.

2. Visão rígida (algorítmica, exata, infalível...): Esta visão remete-se à necessidade do “método

científico”, como um conjunto de etapas intrínsecas ao desenvolvimento científico. Fora deste método,

a ciência não poderia ser desenvolvida de maneira válida. Também faz parte desta visão a suposição

de um tratamento qualitativo das informações apenas, esquecendo ou recusando características como

a criatividade, a dúvida ou a tentativa para o desenvolvimento de um novo conhecimento.

3. Visão aproblemática e ahistórica (portanto dogmática, fechada): Quando ensina-se a ciência

desvinculada de seu contexto histórico, dá-se a impressão de que o desenvolvimento científico não está

inserido em um momento histórico que o influencia, e não se dá a entender que os conhecimentos

frequentemente são respostas a perguntas ou problemas de seres humanos uma fizeram ou tinham.

4. Visão exclusivamente analítica: Algumas pessoas entendem a ciência como um conjunto de

conhecimentos separados, e não compreende a importância da unificação e ampliação das validades e

interação entre as diferentes abordagens.

5. Visão acumulativa de crescimento linear: A visão de que a ciência cresce linearmente, sem

reestruturações ou mesmo crises, é uma visão deformada e não consciente dos diversos momentos na

história da ciência em que o desenvolvimento científico ocorreu no momento em que um conjunto de

conhecimentos foi compreendido como falso, ignorado e então um outro conjunto de conhecimentos foi

desenvolvido, suprindo as falhas encontradas do conjunto anterior.

6. Visão individualista e elitista: Muitas pessoas entendem a ciência como obra de gênios isolados, que

desenvolvem seus conhecimentos sem a ajuda de outros pesquisadores (seja prévia ou

concomitantemente), negligenciando o papel do trabalho coletivo e cooperativo observado quase

sempre no meio científico. Frequentemente também entende-se que o trabalho científico é uma área

reservada alguma casta específica da sociedade, como “os mais inteligentes”, “os com mais recursos”,

desencorajando estudantes a trilharem este caminho. Acrescenta-se que há quem creia que o

pesquisador de ciências tem um gênero preferencial, entendendo o trabalho científico é um trabalho

mais masculino do que feminino.

7. Imagem socialmente neutra da ciência: A ciência por vezes é idealizada como descontextualizada,

alheia à sociedade e suas influencias. As relações entre a ciência, tecnologia e sociedade (CTS)

influenciam no caminho trilhado pelo desenvolvimento científico, e o inverso também ocorre (o

desenvolvimento científico influencia na sociedade, ou no meio ambiente). O trabalho científico se
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desenvolve atualmente em grande parte com a permissão da sociedade (a partir do fomento do

governo ou de instituições privadas), e sua influencia sobre o que é desenvolvido não pode ser

negligenciado.

Contradições e questionamentos sobre a NdC

Apesar dos dados apresentados até aqui, há quem discuta a real necessidade da discussão acerca da NdC

com os estudantes, seja total ou apenas da maneira como é proposta comumente. Praia et al. (2007) traz

uma argumentação em resposta a estas visões opostas, defendendo a abordagem da NdC.

Acevedo et al. (2005) apresenta duas ideias erradas das razões para advogar em favor do ensino acerca da

NdC nas escolas, argumentando que a prática docente não obrigatoriamente influencia as visões sobre a NdC

dos alunos e que a compreensão desta é fator chave para se tomar decisões melhores em questões

tecnocientíficas e sociais. O autor descreve outros fatores (crenças e valores culturais, pessoais e sociais)

como mais relevantes no campo que a compreensão da NdC.

Além disso, alguns estudos também demonstram a incapacidade de se desenvolver uma visão mais acurada

sobre a NdC em alunos a partir de cursos abordando este tema (Lederman, 1992).

A relação com o saber

A ciência é tida como o conhecimento humano, nas suas mais diversas formas (Merriam-Webster Online

Dictionary). Quando na escola, os estudantes são incentivados a colecionar a maior gama de saberes

possíveis, sejam eles muito técnicos e pouco contextualizáveis (como números complexos ou tipos de

segmentação de células embrionárias) ou diretamente ligadas ao cotidiano (como política, finanças ou

culinária). Como o estudante se relaciona com cada um dos saberes que lhes são apresentados influencia em

como aprende cara desses saberes.

A ideia de relação de um sujeito com o saber é tratada por Charlot (2000) como uma relação com o mundo,

com o outro e com ele mesmo. Quando este sujeito é apresentado a uma ciência descontextualizada, sua

relação com aquele saber pode se tornar frágil, pouco relevante ou atrativa. Diversos autores advogam a

favor da discussão da História, Filosofia e a Natureza da Ciência como um meio de favorecer a relação afetiva

entre os estudantes e os saberes escolares (podemos citar aqui MATTHEWS, 1995; WANG & MARSH, 2002;

MARTINS 1998, DRIVER et. al.,1996).

Assim sendo, a NdC é potencialmente útil para auxiliar a compreensão e alfabetização científica dos

estudantes, uma vez que fortalece as relações que criam com os diversos saberes aprendidos na escola

(DRIVER et. al.,1996).
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OBTENÇÃO DOS DADOS

Os dados deste artigo são compostos pelas respostas de 15 alunos cursando o 9º ano (em média, os alunos

de 14 anos) de uma escola particular de Londrina–PR. Estes estudantes responderam um questionário

contendo cinco perguntas, durante uma aula de laboratório de Física.

Os alunos tiveram a liberdade de conversar entre si enquanto respondiam as questões (o professor não os

impedia de conversar enquanto respondiam as perguntas, mas caminhava entre os alunos informalmente,

respondendo alguma eventual pergunta). Alguns trocaram ideias para construir melhor a resposta a cada

pergunta, já outros preferiram responder a partir de suas próprias impressões.

As perguntas foram formuladas com base em um vídeo publicado em 26/09/2014, com o título “O que é

ciência”1, produzido sob a coordenação da pesquisadora Luciana Massi. Neste vídeo, a pesquisadora

entrevista diversos alunos de sua universidade e pergunta-os sobre algumas questões acerca da natureza da

ciência. São as perguntas:

1. Como você imagina um cientista?

2. O que caracteriza uma investigação científica?

Como ela é diferente de uma investigação em filosofia?

3. Como a ciência se desenvolve?

Após os cientistas terem desenvolvido uma teoria científica ela pode se transformar?

4. Como a ciência se relaciona com a sociedade?

Você acredita que a ciência reflete valores sociais, políticos e culturais?

A partir deste vídeo, uma transposição de linguagem e algumas alterações foram realizadas, a fim de tentar

aproximar a linguagem das perguntas às aparentes capacidades interpretativas e conhecimentos dos alunos,

fazendo com que estes compreendessem o que lhes fora perguntado, e respondessem de maneira

significativa para a pesquisa, além de moldá-las para o modelo de um questionário aberto. As perguntas

foram construídas e validadas coletivamente, por nove estudantes de pós-graduação (incluindo o

pesquisador) e a docente da disciplina em que os estudantes em questão estavam cursando. Após algumas

alterações, as questões a serem apresentadas aos alunos foram as seguintes:

1. Como você imagina uma ou um cientista?

2. Quais os procedimentos realizados por um ou uma cientista para desenvolver a ciência?

3. O que difere uma ou um cientista das ciências naturais de um(a) filósofo(a), um(a) historiador(a) ou

um(a) arqueólogo(a)?

4. Como a ciência se desenvolve?

Após cientistas terem desenvolvido uma teoria científica ela pode se transformar?
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5. Como a ciência se relaciona com a sociedade?

Você acredita que o desenvolvimento científico é influenciado por valores sociais, econômicos, políticos

e culturais?

Explique.

A fim de tentar capturar alguma questão referente a gênero nas respostas dos alunos, as questões tentam

não priorizar a nomenclatura masculina em detrimento da feminina ao se referir a profissionais das diversas

ciências.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram transcritos e analisados a partir da Análise de Conteúdo. As respostas a cada questão

foram compreendidas como uma unidade de análise e, a partir das sete visões distorcidas do trabalho

científico (Gil-Perez et. al. 2001), foram categorizadas quando capturada alguma indicação a essas visões na

resposta de cada aluno. Reproduzimos aqui novamente a lista com as sete visões, para então discutirmos os

resultados e as análises feitas a partir destes:

1. Concepção empiricoindutivista e ateórica;

2. Visão rígida (algorítmica, exata, infalível...);

3. Visão aproblemática e ahistórica (portanto dogmática, fechada);

4. Visão exclusivamente analítica;

5. Visão acumulativa de crescimento linear;

6. Visão individualista e elitista;

7. Imagem socialmente neutra da ciência.

Ao analisar as respostas dos alunos, chama à atenção a ligação do “cientista” com as palavras “velho”,

“barbudo”, “louco”, todas elas possivelmente remetendo-se à famosa fotografia de Albert Einstein em que o

pesquisador está com os cabelos arrepiados (estes brancos, o que é associado à senilidade) e com a língua

para fora, compreendidos pelos alunos como um estereótipo de como um cientista aparenta. Também é

recorrente a associação do uso de jaleco e a ligação do cientista com o laboratório, como se fossem estes

imprescindíveis ao desenvolvimento do trabalho científico.

É importante ressaltar que quase todos os estudantes, ao responder a primeira questão, demonstram ter uma

visão elitista do trabalho científico, generalizando e entendendo que há alguma ligação entre características

estéticas ou psicológicas (como falta de cuidado com a aparência ou loucura) e o interesse pela ciência.

Mesmo que estes alunos, ao serem questionados se realmente acreditam que essas são as características de

um cientista em geral, digam que não acreditam serem todos, que apenas uma minoria seja assim ou até que
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nenhum seja, é importante ter em mente que essa ideia é fortemente veiculada entre os meios de

comunicação e até nas escolas. Séries e filmes frequentemente retratam cientistas desta forma, professores

usam essas figuras para ilustrar ou divertir os alunos. A questão está em qual influência tem essa visão

“irreverente” na construção do estudante enquanto cientista, seja afastando alunos da carreira científica

(“Químico é tudo doido”), seja os desencorajando a desenvolver um raciocínio científico (em um esforço

inconsciente de não se aproximar dessas imagens mentais).

Foi também recorrente a relação entre o cientista e uma pessoa inteligente. Um estudante respondeu à

pergunta 1 “Um cara inteligente que se preocupa e dedica a explicar fenômenos. Estuda e tenta descobrir

novas teorias”. Outro diz “Um cara inteligente e bacana que nos ensina coisas que nós poderíamos usar no

nosso futuro”. Por mais que o meio científico exija um rigor metodológico, é curioso como a “inteligência” é

uma característica dita imprescindível ao cientista, como se não fosse para qualquer profissional bem

sucedido, seja ele em qual área atue.

O motivo desta concepção pode estar no fato de que os estudantes ainda não estão em contato direto com o

mercado de trabalho e não compreendem as semelhanças e diferenças entre “ser inteligente” e “ser rigoroso”

ou “ser estudioso”, características mais próximas das necessárias no desenvolvimento do trabalho científico.

Sobre gênero, nenhum dos estudantes externalizou alguma estranheza acerca do emprego dos artigos “uma

ou um” ao referir-se ao pesquisador em ciências, apesar de ao imaginarem um cientista, a maioria dos alunos

imaginam um homem (nesse caso, Albert Einstein).

Houve estudantes que não demonstraram visões distorcidas sobre quem desenvolve o trabalho científico, mas

estes foram uma minoria frente aos que apresentam algum estereótipo (seja ele degenerativo ou

enaltecedor) sobre o cientista.

Mais da metade dos estudantes demonstraram em suas respostas acerca do fazer científico uma visão rígida

ou empiricoindutivista da ciência, citando frequentemente o modelo clássico de “método científico” ou a

ordem “experimentação ou observação seguida de análise para descrever o experimento ou observação”.

Um estudante, em resposta à questão 2, tenta descrever o que lembra sobre o “método científico”: “Ele usa o

método científico, primeiro ele vê um fenômeno, depois forma uma hipótese, faz os testes e depois formam

uma teoria”. Outro exemplo de resposta a essa mesma questão é a dada por outro estudante: “Primeiro ele

observa um problema ou algo, assim, faz uma hipótese para explicar o acontecimento, então, faz alguns

experimentos para comprovar as hipóteses. Caso a hipótese seja verdadeira, ela vira uma lei ou um modelo

científico, e depois, se precisar, encontram como concertar caso aquilo seja um problema”. Esta visão

certamente provém de professores que assim caracterizam o fazer científico em suas aulas, ideias então

internalizadas pelos alunos.

A responsabilidade dessa visão distorcida sobre o trabalho científico pode ser atribuída aos professores, que
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em sua formação muitas vezes assim foram educados, sem exaltar a variedade de métodos e a importância

da criatividade, da dúvida e da tentativa no desenvolvimento científico.

Muitos estudantes não tem o devido contato com a experimentação durante a jornada escolar. Quando este

contato ocorre, é necessário que retrate o papel da experimentação na ciência de uma forma fiel, não sendo

utilizado apenas para comprovar a teoria aprendida previamente (o que usualmente é feito no laboratório).

Um dos resultados da não apresentação da diversidade de métodos de desenvolvimento científico nas

atividades práticas com os alunos é a visão distorcida de que há apenas uma forma de se desenvolver ciência.

Por fim, foi observado que alguns alunos entendem que a sociedade não influencia no desenvolvimento

científico. Houve um aluno que respondeu à questão 5 categoricamente que a ciência não é influenciada pela

sociedade (“Não. É influenciada pela ciência”) e diversos outros disseram que é a sociedade que é

influenciada pela ciência. Um estudante responde: “A ciência se relaciona com a sociedade quando um

cientista tenta usar um descobrimento para melhorar a sociedade”. Já outro diz “Com comprovamento de algo

que influencia a sociedade. Sim, pois algumas teorias científicas podem ajudar em economias, dinheiro e

energia e também cultural pois após teorias confirmadas, as sociedades se desenvolvem sabendo o que está

acontecendo e sendo comprovada cientificamente (sic)”.

Esta visão parece existir pela insuficiente discussão da História da Ciência na sala de aula, que pode dar aos

estudantes a visão de como historicamente fatores externos influenciaram o desenvolvimento científico.

Analisando as respostas dos estudantes à luz de quais visões foram buscadas, compreendemos que o

questionário por si mesmo não se mostrou suficiente para atestar com segurança quais as visões acerca da

NdC dos alunos pesquisados. Lederman (2002) sugere que, após os questionários analisados, o pesquisador

deve então entrevistar todos ou uma parcela dos sujeitos de pesquisa a fim de esclarecer o que os sujeitos de

pesquisa realmente quiseram dizer, e por amostragem (ou não, se todos forem entrevistados), seja possível

determinar um panorama geral do grupo pesquisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Natureza da Ciência não é compreendida plenamente pelos estudantes pesquisados. Porém, para obter-se

uma melhor compreensão de como e em quais aspectos ela não é plenamente compreendida, torna-se

imprescindível uma posterior entrevista com os alunos. Dado o contexto de escola focada nos exames

nacionais de admissão em universidades (ENEM e vestibulares), entende-se que além da prática docente, a

abordagem muitas vezes tecnicista dos conteúdos pelos professores com o intuito do acúmulo de

conhecimentos por parte dos alunos também pode ser uma das causas das visões distorcidas acerca da NdC.

Questionários completos como o de Lederman (2002) podem não funcionar tal qual foram concebidos em

todas as fases da jornada escolar. Uma versão com inspirações em seu questionário foi aplicada, mas
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entende-se que mais perguntas devem ser feitas, mesmo que adaptadas para o contexto estudado.

Por fim, a avaliação acerca da NdC dos estudantes parece uma boa forma de conhecer as concepções iniciais

dos alunos no início de um ano letivo, para que o professor possa moldar suas práticas de forma que essas

visões deformadas sejam corrigidas.
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