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Resumo O presente trabalho busca apresentar um estudo acerca de significações epistemológicas

sobre história da ciência (HC) apresentadas por pibidianos de Química, ao se debruçarem em

atividades com base na abordagem contextual (AC). A AC trata de uma tendência que propõe HC

para ensinar ciência, considerando os distintos contextos que influenciam a ciência. Nesse

processo, foram perceptíveis as contribuições da AC para a formação dos licenciandos. Todavia, a

análise de um questionário aplicado ao grupo evidencia também, que mesmo se apropriando de

aspectos em torno da AC, os estudantes se contradizem em suas respostas e concordam com

ideias pertencentes a paradigmas já ultrapassados no ensino de ciências, apresentando assim,

concepções epistemológicas distintas. Por isso, reafirma-se a necessidade de intensificar esses

debates durante a formação inicial de professores. Palavras-chave: abordagem contextual, história

da ciência, licenciandos. Abstract This article aims to present a study on the epistemological

significance of the history of science (HC) presented by pibidianos chemistry, when bend over in

activities based on contextual approach (AC). The AC is a trend that proposes HC to teach science,

considering the different contexts that influence science. In this process, the contributions of the

AC for the training of undergraduates were noticeable. However, the analysis of a questionnaire

applied to the group shows also that even appropriating aspects around the AC, students

contradict in their responses and agree with ideas belonging to paradigms already exceeded in

science education, thus presenting, epistemological conceptions different. Therefore reaffirms the

need to intensify these discussions during the initial teacher training. Key words: contextual

approach, history of science, undergraduates.
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Introdução

Dentre as pesquisas da educação em ciências/Química toma corpo à busca por um ensino que

considere os processos envolvidos no desenvolvimento histórico da própria ciência e que leve os

estudantes a pensarem criticamente sobre o mundo a sua volta. Destacam, sobretudo, uma

mudança do currículo vigente, que englobe também diversas tendências como a Filosofia e

Sociologia, as quais possuem como finalidade uma aprendizagem efetiva sobre o conhecimento, o

que implica em minimizar a aquisição mecânica dos conceitos.

Essa promoção no ensino pode ocorrer através de discussões em torno da História da Ciência (HC)

como uma iniciativa a fim de fornecer subsídios para uma abordagem epistemológica em sala de

aula e superar a grande falta de significação de conceitos, a qual está imersa as aulas de ciências

(MONK; OSBORNE, 1996; MATTHEWS, 1995).

Além de um elemento motivador para o ensino, a HC podem humanizar as ciências, desenvolver

nos alunos uma visão dinâmica sobre sua atividade e o método científico, evitandos as ideias

caricaturadas dos cientistas da época, além de perceber a relação com os fatores extras científicos

que tanto interferem no processo de elaboração dos conceitos (TEIXEIRA; FREIRE Jr.; EL-HANI,

2009; CANAVARRO, 2000; MARTINS, 2006). Todavia, como apontam alguns estudos, esses

aspectos dependem de como os professores concebem essas ideias, sabendo que elas aportam-se

na sua própria concepção de ciência e ensinar ciência, o que acaba por influenciar sua prática. A

literatura específica destaca que muitos docentes não vivenciaram tais discussões no âmbito do

seu processo formativo, o que muitas das vezes, os impedem de abordar esses temas em sala de

aula (CANAVARRO, 2000). Em virtude dessas questões, Lenderman (1992) destaca a necessidade

de inclusão das discussões históricas e filosóficas nos cursos de formações de professores a fim de

contribuir para ampliar esses debates no ensino.

De acordo com Canavarro (2000) a História, juntamente com a Filosofia da Ciência na formação de

professores pode ser vantajosa no sentido de alterar a maneira como é abordada os fatos e

conhecimentos científicos. Teixeira, Freire Jr. e El-Hani (2009) inferem que muitas das visões

estereotipadas dos professores se devem a falta de material apropriado, a fim de promover

concepções mais adequadas sobre a natureza do trabalho científico. Por isso, há a defesa do que

ficou conhecido como abordagem contextual (AC) para o ensino de ciências. A AC consiste em uma

tendência, que de maneira distinta das abordagens historiográficas, busca um ensino em que

sejam discutidos aspectos históricos atrelados aos conceitos científicos, considerando os distintos

contextos que interferem ou influenciam as ciências, como as questões de natureza sociais,

políticas e econômicas (MATTHEWS, 1995). Busca-se um ensino de ciências a partir do estudo da
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própria ciência e, consequentemente, uma melhoria na formação inicial/continuada de professores,

no que trata de um maior entendimento da Natureza da Ciência (NdC) dos docentes e na

compreensão dos aspectos científicos por parte dos alunos da educação básica (MATTHEWS, 1995;

OKI; MORADILLO, 2008).

Gil-Pérez et al. (2001) infere que no ensino universitário os estudantes não possuem oportunidade

de desenvolver e explorarem os conceitos científicos em atividades de cunho investigativo, pois o

que lhes são apresentados são conhecimentos já previamente elaborados. Surge assim, a

necessidade de discussões em um viés contextual que além de discutir elementos que possam

contribuir para a formação docente possa também minimizar as já consagradas ideias

estereotipadas em torno da ciência, como a existência de um único método científico, rígido e

sólido; ciência imutável e aquém dos interesses sociais; conhecimento linear e cumulativo; dentre

outros aspectos que constituem como entendimentos equivocados a respeito da ciência e sua

natureza (GIL-PÉREZ et al., 2001; MOURA, 2014).

A abordagem contextual nos aspectos apresentados vem permeando ações formativas no âmbito

do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade federal de Sergipe,

Campus Itabaiana-SE. Diante disso, o presente trabalho busca apresentar um estudo acerca de

significações epistemológicas em torno da HC apresentadas por licenciandos em Química no

contexto do processo formativo no PIBID ao se debruçarem sobre estudos com base na abordagem

contextual.

Aspectos Metodológicos da Pesquisa no PIBID

O objetivo maior das ações formativas PIBID desenvolvidas, as quais davam ênfases nas

discussões históricas acerca do processo de elaboração de determinados conceitos químicos, era

que as questões associadas a AC pudessem ser entendidas ao ponto de serem exploradas em

materiais didáticos elaborados pelos licenciandos participantes, visando seu desenvolvimento em

sala de aula. Tendo como base situações-problemas propostas pelo formador do grupo

(coordenador do subprojeto PIBID), 09 licenciandos deveriam buscar informações com base em

episódios históricos, que além de fornecer suporte para resolução das situações-problemas

deveriam compor as propostas instrucionais. Logo, o formador atuava também como um mediador

das atividades dos estudantes. As situações-problemas, correspondente às divisões do grupo,

respectivamente, foram: ácidos e bases - experimentos que podem explicar ou não as teorias

ácidos-base (dupla 1: A1 e A2); construção histórica da equação de Clapeyron (dupla 2: A3 e A4);

teoria do flogístico versus as ideias de Lavoisier (dupla 3: A5 e A8); estrutura da matéria e sua

relação com a eletricidade (trio: A6, A7 e A9). Essas questões problematizadoras foram

norteadoras do processo formativo, em que os licenciandos na busca de respondê-las, buscavam
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compreender os episódios históricos em torno dos temas, para posteriormente tentar inserir essas

ideias em materiais didáticos próprios. Esse processo formativo levou cerca de um ano, pois

durante essas ações, os licenciandos pesquisaram por “fontes históricas”, discutiram estratégias

didáticas para solução das suas situações-problemas, desenvolveram materiais com base na AC,

aplicaram e reformularam essas propostas em escolas da educação básica.

Neste estudo em questão, destacam-se aspectos apresentados pelos licenciandos no que se refere

às contribuições da HC para a sua formação advinda da experiência no PIBID, ao final de todo o

processo formativo. Para tal investigou-se por meio de um questionário aplicado ao término das

ações formativas realizadas. A finalidade foi perceber quais as significações dadas pelos

licenciandos com relação à abordagem contextual e alguns aspectos de NdC após o

desenvolvimento das ações.

O questionário aplicado ao final do PIBID foi respondido por sete integrantes, os quais

permaneceram até o término das ações. O questionário composto por questões tipo Likert tem

base nos trabalhos de Moreira, Massoni e Ostermann (2007) e Chinelli, Ferreira e Aguiar (2010).

Com o intuito de investigar aspectos da AC incorporada pelos licenciandos, o questionário foi

adaptado e devidamente validado conformando-se em um novo instrumento. Esse instrumento

apresenta questões abertas com afirmativas como: concordo plenamente, concordo parcialmente,

discordo, estou indeciso. Ao selecionar uma dessas alternativas o licenciando deveria justificar sua

escolha. Tais afirmativas consistem em oposições, ou seja, ao concordar plenamente em

determinada questão, esperava-se que discordasse de outra que de acordo com as concepções

epistemológicas atuais são perspectivas contrárias (CHINELLI; FERREIRA; AGUIAR, 2010). No caso

dessa pesquisa, tratava-se de 16 proposições que procuravam contrapor-se o viés contextual de

HC com uma perspectiva distorcida da atividade científica.

Para discussão desses dados foi feita uma análise das respostas do questionário fornecido aos

estudantes, quantificando-as e interpretando suas justificativas.

Discussão dos Resultados

Os dados foram organizados em quatro tabelas[1] dispostas no decorrer da discussão. Em cada

tabela há os pares de proposições presentes no questionário, que expressam afirmações referentes

às ideias em torno da abordagem contextual e ideias próximas de uma perspectiva tradicional do

ensino utilizando HC. A tabela 1 destaca o resultado das duas primeiras sentenças do instrumento.

Nesta primeira Tabela, a primeira questão apresenta uma oposição entre um currículo tradicional,

que busca aprendizagem de uma ciência abstrata e sem sentido para os estudantes versus uma
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concepção em torno da AC, com ênfase na história da ciência a fim de fornecer significação dos

conceitos. Já a segunda questão destaca uma oposição entre a inserção da história da ciência com

o intuito de discutir aspectos sobre NdC e uma ideia isolada em abordar HC, sendo esta restrita a

apenas uma disciplina específica.

Tabela 1 – Questões 1 e 2 do instrumento. 1) Oposição entre currículo tradicional x AC. 2)

Oposição entre AC x Perspectiva isolada de HC.
Afirmativas CPle CPcial D EI
1 a) A história da ciência permite que os
alunos aprendam as ciências dos cientistas,
mesmo sendo abstrata em alguns momentos,
os alunos que pretendem seguir carreiras
científicas não podem ser prejudicados pelo
desinteresse dos outros.

1 b) Currículos que enfatizam conhecimentos
abstratos, com ênfase exacerbada em fórmulas
matemáticas, algoritmos e conceitos prontos,
afastam os estudantes das ciências. A história
da ciência pode tornar as aulas de ciências
mais desafiadoras e reflexivas, além de
contribuir para superar a falta de significação
que está presente nas salas de aulas de
ciências.

3

6

3

1

0

0

1

0

2 a) A história da ciência deve ser inclusa nos
programas de ensino dos currículos de
ciências, transversalmente (perpassa todas as
disciplinas) com os temas históricos,
filosóficos e sociológicos, na busca de
discussões acerca da natureza da ciência.

2 b) Diante das inúmeras vantagens
proporcionadas pelo ensino da história da
ciência, esta deve ser incluída como mais um
item do programa da matéria nos currículos
emergentes.

4

2

3

3

0

2

0

0

De acordo com as respostas referentes à questão 1, observa-se que a afirmação 1 a) corresponde

a um paradigma tradicional acerca da abordagem utilizando HC e mesmo assim, três dos

licenciandos concordaram plenamente com esta afirmação, em que há o destaque de uma ciência

somente restrita aos cientistas e por isso é abstrata em alguns momentos, nessa proposição, os

alunos que almejam uma carreira científica devem se apropriar dos conhecimentos científicos,

mesmo que não vejam sentido nos conceitos, e por isso, estes não devem ser prejudicados pelos

outros colegas que não possuem interesse por esse tipo de conhecimento. O mesmo número de
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licenciandos (três) também concorda parcialmente com essa afirmativa, fato que chama atenção,

sendo que há também um licenciando que apresenta indecisão. Ao analisar as justificativas pela

escolha dessas questões a maioria dos licenciandos que concordaram plenamente ou parcialmente

com o item 1 a) apenas mencionam a relevância da HC para o ensino, outros discordam somente

do fato do conhecimento científico ser restrito a alguns alunos ou a ideia de “ciências dos

cientistas”. Todavia, não perceberam as incoerências presentes em toda a afirmação 1 a). Já com

relação à afirmação 1 b), a proposição apresenta claramente as ideias destacadas por Matthews

(1995) a respeito da abordagem contextual, ideias essas acessíveis e discutidas com os estudantes

no âmbito do PIBID. Nesse caso, apenas um licenciando concorda parcialmente com o item

apresentado (1 b)), mas percebeu-se que este mesmo licenciando concordou plenamente com a

afirmação 1 a), sem justificar o motivo de concordância parcial na afirmação 1 b). Esse fato pode

evidenciar uma contradição sobre o entendimento de AC desse estudante. Desse modo, os

resultados estão indicando de certo modo uma aproximação dos licenciandos com a perspectiva da

AC, mas ainda com incertezas frente às concepções contrárias a abordagem.

No que trata da questão 2 a), quatro licenciandos acreditam plenamente que a HC deve ser

inserida de modo abrangente nos currículos escolares, já o restante (três estudantes) escolheram

a alternativa “concordo plenamente” para este item. Apesar disso, no item 2 b), o qual os

estudantes deveriam discordar, por se tratar de uma perspectiva reducionista sobre a HC, obteve

uma concordância plena de dois licenciandos e outros três concordaram parcialmente com a ideia,

sendo que somente dois estudantes discordaram. Os licenciandos que concordaram plenamente

com ambas alternativas justificaram que a HC não pode ser inclusa em todos os conteúdos

científicos, apesar de destacar a importância dessas discussões, o que evidencia uma concepção

simplista e contraditória por parte desses licenciandos, pois a AC se volta para a necessidade dos

aspectos históricos em torno do conhecimento científico, de um modo geral (MATTHEWS, 1995).

Um dos licenciandos que concordaram parcialmente com o item 2 b) alegou que apenas uma

disciplina sobre HC não supri a necessidade do ensino, mas que mesmo assim, pode ser o início

para futuras perspectivas pedagógicas, levantando desse modo, um novo olhar a respeito desta

proposição. Já outro licenciando, ao concordar parcialmente com ambas as proposições, aponta

que nem sempre é viável incluir HC nas aulas, isso pode ser justificável no sentido de também

inserir outras tendências ou recursos no ensino de ciências.

Já as respostas da terceira e quarta questões são apresentadas na Tabela 2 a seguir, com

resultados mais positivos no sentido de uma maior frequência de discordância dos licenciandos

com relação ao paradigma contrário a AC.

A terceira questão apresentada na Tabela 2 corresponde a uma proposição entre um conhecimento
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cumulativo em ciências e uma ideia pautada em um currículo crítico a fim de desenvolver uma

concepção completa acerca da atividade científica. Já a quarta questão trata de uma oposição

entre uma concepção empírico-indutiva de ensino, pautada na experimentação com o intuito de

comprovar as teorias estudadas versus uma concepção de ciência por meio de uma

contextualização histórica com base em experimentos investigativos.

Tabela 2 – Questões 3 e 4 do instrumento. 3) Oposição entre currículo tradicional x currículo

pautado na AC. 4) Oposição entre visões empírico-indutivistas x contextualização histórica.
Afirmativas % CPle % CPcial % D % EI
3 a) O professor é o responsável pela
transmissão do conhecimento de modo
cumulativo produzido pela humanidade. Em
ciências, há muitas descobertas importantes
que os alunos precisam conhecer, por isso a
importância do professor apresentar o máximo
de conceitos científicos. Quem não sabe as
principais leis científicas não aprendeu
ciências.

3 b) O professor deve desenvolver nos alunos
a capacidade de buscarem informações que
possam ser relevantes em um dado momento;
devem auxiliar seus alunos para que obtenham
uma concepção mais rica e completa das
questões que norteiam as ciências e que usem
criticamente seus conhecimentos construídos
no seu desenvolvimento profissional.

0

6

4

1

3

0

0

0

4 a) Devemos ensinar a teoria formulada pelos
cientistas e fazer com que os alunos apliquem
a teoria na prática de laboratório resolução de
problemas. Levar os alunos a realizarem
experimentos é interessante, pois os
experimentos são úteis para comprovar a teoria
estudada e a essência do trabalho científico
está na experimentação.

4 b) É preciso dar aos alunos a oportunidade
de realizarem experimentos, para que
construam suas hipóteses, testem e tire suas
próprias conclusões a partir dos resultados que
encontrarem. Sendo o experimento uma das
diversas formas de se discutir história da
ciência.

0

6

4

1

3

0

0

0

A tabela 2 evidencia que na questão 3, na afirmativa a) correspondente a um modelo de currículo

tradicional, em que o professor além de ser um mero transmissor de ideias, o conhecimento é
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também cumulativo, assim como deve ser a aprendizagem dos seus alunos. Nesse item, nenhum

dos licenciandos concorda plenamente, enquanto quatro licenciandos concordam parcialmente, o

que chama bastante atenção, e três discordam da proposição. Apesar disso, a maioria dos

licenciandos (seis estudantes) também concordam plenamente com o item 3 b), com apenas um

licenciando com opinião parcial no que trata dessa alternativa. As justificativas descritas pelos

licenciandos para a considerável frequência da alternativa “concordo parcialmente” do item 3 a)

traz à tona ideias equivocadas por parte de alguns estudantes. Em suas justificativas, um

licenciando até menciona que a ciência é cumulativa, alguns discordam apenas da ideia de que

todos os conhecimentos sejam relevantes para os alunos. Ainda assim, um licenciando até destaca

que concorda com a ideia de que o professor seja um transmissor, já outros destacam discordância

apenas desse destaque dado ao professor, pois para esses, o docente deve ser um mediador e

deve despertar o interesse dos alunos a partir dos episódios históricos. Já os que discordam

totalmente (três licenciandos) da afirmação 3 a), justificam que trabalhar com HC vai muito além

do que é descrito no item 3 a), uma vez que as ideias postas tornam as aulas de ciências

desinteressantes e a-históricas (GIL-PÉREZ et al., 2001).

A mesma frequência de respostas ocorreu com as afirmações presentes na questão 4, como visto

na Tabela 2, em que o item 4 a) referente ao paradigma tradicional, não houve nenhum

licenciando que concordou plenamente com a alternativa, mesmo assim, quatro estudantes

concordaram parcialmente e três discordaram. O mesmo se repetiu com a afirmação em torno da

contextualização histórica proporcionada pela AC (item 4 b)), com seis dos licenciandos

concordando plenamente e um parcialmente. Nesse caso, alguns alunos que concordaram de

maneira parcial com o item 4 a) apontam que nem sempre é possível reproduzir os experimentos

historicamente, essa ideia deve ter sido destacada pela vivência dos licenciandos durante as ações

desenvolvidas no PIBID, todavia, a ideia apresentada na afirmação 4 a) trata da forma como deve

ser trabalhada a experimentação, e a maneira como foi escrita remete a uma ideia

empírico-indutiva da ciência, não sendo necessariamente uma questão sobre a reprodução ou não

dos experimentos com bases históricas, como mencionaram alguns licenciandos. A ideia destacada

tem como foco a observação e a experimentação, essas duas etapas bem conduzidas levam ao

conhecimento (SILVEIRA, 1992). Já outros licenciandos inferem que somente o experimento não é

garantia de aprendizagem dos alunos e que estes não devem vir antes da abordagem teórica,

mesmo assim, concordaram com as outras ideias presentes na afirmativa. Os que discordaram

totalmente do item 4 a) percebem a presença da visão empírica e indutiva no item e que essa

ideia não contribui para o processo de ensino-aprendizagem.

As próximas questões, 5 e 6 serão discutidas com base na frequência de respostas presente na

Tabela 3 a seguir, as quais também aproximam-se das percepções e análises já realizadas neste
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estudo no que trata dos questionamentos anteriores.

As proposições presentes na Tabela 3 referem-se às questões 5 e 6. Na questão 5 há ênfase em

uma ciência linear pautada em um único método científico, rígido e sólido que delineia todas as

etapas da atividade científica versus um ensino por meio do estudo dos debates, controvérsias e

rupturas que ocorrem na ciência, em que um dos objetivos do ensino é contribuir para que os

estudantes compreendam esses debates, tendo em vista os fatores que estão intrinsicamente

relacionado com o fazer ciência, essa ideia é um dos princípios da AC. Já na questão 6, há uma

oposição entre uma ciência neutra e autônoma versus uma ciência construída socialmente, cuja

principal característica é sua natureza humana.

Tabela 3 – Questões 5 e 6 do instrumento. 5) Oposição entre currículo tradicional (ciência linear,

construída com base em um único método científico x currículo pautado em uma visão histórica da

ciência. 6) Oposição entre ciência neutra x abordagem contextual.
Afirmativas % CPle % CPcial % D % EI
5 a) A ciência é permeada por episódios que
dão origem certa linha de continuidade na
atividade científica, as quais se relacionam por
meio de datas e séculos. Sendo assim, o ensino
de ciências deve contribuir para que os
estudantes compreendam que a ciência é
constituída também, por um método científico
rígido e sólido, permeado por etapas que dão
origem a um resultado exato.

5 b) A atividade científica é permeada de
controvérsias, rupturas e debates que ocorrem
durante a elaboração do conhecimento. O
ensino de ciências deve contribuir para a
compreensão dos conflitos da sociedade, pois a
ciência sofre influência dos fatores éticos,
políticos, econômicos e sociais.

0

6

3

1

4

0

0

0

6 a) A evolução das ciências caracteriza-se
pela autonomia no trabalho científico. Isto
pressupõe a independência do cientista em
relação às questões culturais, econômicas e
sociais e proporciona a busca sistemática
baseada na observação.

6 b) O conhecimento científico não é neutro,
nem isolado. Logo, o ensino de ciências deve
ser capaz de levar uma educação científica
com base nos seus diversos contextos, pois os
estudantes não precisam apenas aprender
somente os conteúdos específicos, mas,
sobretudo, necessitam de uma compreensão de
ciência como uma cultura humana.

1

6

2

1

4

0

0

0
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De acordo com as informações presentes na Tabela 2, a análise do item 5 a) permite perceber que

no que trata de alguns aspectos em torno da Natureza da Ciência, como um currículo pautado em

uma visão linear e cumulativa que tem como base a existência de um único método científico,

sendo este bastante rígido e universal, os quais constituem as etapas exatas do desenvolvimento

científico. Sobre isso, três licenciandos concordam parcialmente com essa afirmação, mas boa

parte discorda (quatro licenciandos) desta opção que caracteriza um pensamento clássico sobre a

ciência. Esse resultado, por sua vez, vem a reafirmar a ideia de que alguns licenciandos mesmo

estando em contato com discussões sobre HC ainda recaem em certas contradições acerca da

atividade científica, pois parecem concordar na ideia de que a ciência é construída através de uma

linha de continuidade, a qual evolui progressivamente, essa ideia vai de maneira totalmente

contrária as pesquisas desenvolvidas pelos licenciandos no âmbito das atividades do PIBID

(BELTRAN; SAITO; TRINDADE, 2014). Entretanto, com relação ao item 5 b), que é oposto ao item

5 a), o qual enfoca os debates, rupturas e controvérsias que ocorrem durante o processo de

elaboração do conhecimento científico, seis dos licenciandos concordam plenamente com a

afirmação e apenas um concorda parcialmente, ou seja, alguns licenciandos concordaram

concomitantemente com ambas as afirmações, o que não deveria ocorrer na resolução desse

questionário, tendo em vista que ambas são proposições contrárias. Mesmo assim, alguns dos que

concordaram parcialmente com o primeiro item (5 a)) explicam a discordância no trecho que trata

sobre a ciência linear, somente organizada por meio de datas e séculos. Já os licenciandos que

discordaram da proposição 5 a), escrevem claramente que a ciência não é linear, nem se constitui

como uma verdade absoluta e que isso é perfeitamente visto ao buscar os estudos em História e

Filosofia da Ciência, “Discordo com a letra (a), pois isso faz entender a ciência de uma forma

linear, contribuindo no entendimento da ciência como verdade absoluta [...]”, “[...] é aí que entra

a HFC mostrando que existiram rupturas, debates e influências para a construção do

conhecimento”. Além disso, também há uma discordância no sentido de que a ciência nem sempre

produz resultados exatos, o que leva há uma descrença na existência de um método científico. O

que indica uma posição de parte dos alunos pelos constructos históricos do conhecimento

científico.

Ainda considerando a Tabela 3, uma análise da questão 6 evidencia uma alternância das respostas

dos estudantes com o item 6 a), o qual refere-se a uma concepção neutra sobre a ciência. Nele,

ocorre uma divisão dos licenciandos, em que há um estudante com concordância plena, dois que

concordam parcialmente e quatro que discordam. Isso significa que quase metade dos estudantes

concordou com a afirmação de que há uma evolução em ciências com base na autonomia e

independência dos cientistas as questões de natureza sociais, econômicas, políticas. Vale ressaltar
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que ideias opostas a essa faz parte de um dos princípios da abordagem contextual (MATTHEWS,

1995). Ainda assim, mais uma vez se contrapondo a esse resultado, o item 6 b), que considera as

ideias da abordagem contextual, apresentou uma concordância plena de seis dos licenciandos e

um com concordância parcial.

Frente a esse resultado, não há justificativa descrita pelo estudante que concordou plenamente

com a afirmação 6 a), mas os que escolheram a opção “concordo parcialmente” (dois), descrevem

que apenas não concordaram com o destaque dado a autonomia do trabalho científico, contudo,

esta é a ideia que norteia toda a afirmação, sendo assim, pode-se inferir sobre um não

entendimento desses estudantes com relação a esse item. Os que discordaram desta mesma

afirmação (quatro) perceberam os objetivos antagônicos descritos nas duas proposições (a e b),

estes, discordaram de 6 a) e concordaram com a visão contextual presente na afirmação 6 b),

que ressalta um ensino de ciências pautado em uma visão dinâmica e coletiva da ciência, que

acima de tudo, é uma atividade humana e por isso deve estar voltada para as questões

estritamente ligada a vida das pessoas.

Os resultados dos dois últimos questionamentos fornecidos aos licenciandos estão apresentados na

Tabela 4, os quais permitem traçar um provável pensamento final dos estudantes envolvidos nesse

processo.

A oposição da questão 7 trata de uma concepção contextual sobre a definição das ciências,

baseada em uma ideia de conhecimento construído de maneira simbólica e que possui relação com

seu contexto de produção versus uma concepção simplista sobre o seu processo de construção,

por meio dos gênios e descobridores individuais das ciências. Já a questão 8 apresenta uma

proposição historiográfica da ciência, em que os estudantes devem dominar todas as descobertas e

constructos científicos versus um currículo com base nos aspectos da Natureza da Ciência, como a

ideia de ciência mutável, a qual pode permitir um entendimento mais completo do conhecimento

científico (GIL-PÉREZ et al., 2001).

Tabela 4 – Questões 7 e 8 do instrumento. 7) Oposição entre abordagem contextual x perspectiva

tradicional de HC (ciência construída por gênios). 8) Oposição entre visão historiográfica da ciência

x abordagem contextual.
Afirmativas % CPle % CPcial % D % EI
7 a) As ciências são elaborações criativas e
sistematizadas simbolicamente e/ou
matematicamente que correspondem às
interpretações dos cientistas. O conhecimento
é elaborado em função de objetivos e tem
ligações com o contexto em que é produzido.

7 b) As ciências são construções

3 4 0 0
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sistematizadas matematicamente pelos gênios
científicos que descobriram isoladamente as
principais descobertas que deram origem aos
conceitos os quais conhecemos hoje.

1 2 4 0

8 a) Uma das finalidades da História e
Filosofia da Ciência para o ensino é que os
alunos sejam capazes de resolver ou que
dominem todos os aspectos históricos que
nortearam a ciência.

8 b) Com o estudo da história da ciência no
ensino, se tem buscado que os estudantes
percebam algumas das questões que está por
traz da atividade científica, bem como sua
instabilidade e mutabilidade. Esses aspectos
contribuem para uma visão rica do
empreendimento científico.

2

7

2

0

3

0

0

0

Percebe-se pela análise da Tabela 4 que na afirmação 7 a) (perspectiva pautada na AC) houve

uma divisão dos estudantes entre as alternativas “concordo plenamente/parcialmente”. Três

concordaram plenamente com a ideia descrita por Matthews (1995) em torno da AC, em que as

ciências baseiam-se em sistematizações subjetivas, já a outra metade dos licenciandos (quatro

licenciandos) concordam parcialmente com essa visão. Importante mencionar que ao longo do

processo formativo no PIBID, estes mesmos licenciandos foram orientados a elaborarem materiais

com base nessas ideias, e mesmo assim, a grande maioria (quatro licenciandos) aponta concordar

de maneira parcial. Contrariando este resultado, também ocorre uma divisão dos estudantes com

relação à afirmação oposta a AC, sendo assim, no item 7 b), quase metade (um concordando

plenamente e dois parcialmente) dos licenciandos concordaram com a ideia posta na afirmação, ou

seja, alguns parecem acreditar na ideia de ciência isolada, construída pelos gênios científicos.

Nessa mesma afirmação, quatro dos licenciandos discordaram dessa ideia. As justificativas para

essa escolha foram que o conhecimento científico foi construído por grandes cientistas, os quais

deram origem aos conhecimentos atuais, essa visão um tanto simplista foi descrita por um

licenciando que concordou plenamente com a proposição 7 b). Já os que concordaram

parcialmente com essa afirmação, alegaram que nem todos os cientistas obtiveram êxitos nas

descobertas, o que traz uma aproximação com o paradigma da AC, já outro licenciando aparenta

um não entendimento da afirmação no item 7 b), pois infere que o conhecimento científico quando

apresentado de forma matemática torna as aulas de ciências desinteressantes, entretanto, não é

este o objetivo descrito na afirmação. Do mesmo modo, os licenciandos que discordaram com este

item, apontam a proposição 7 a) como a perspectiva aceita no ensino de ciências.

A última questão traz uma contraposição entre uma concepção historiográfica e uma ideia que
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busca levar HC para o ensino, de modo que os estudantes passem a perceber sua historicidade e

compreendam a organização do trabalho científico (OKI; MORADILLO, 2008). Diante da finalidade

da HC para o ensino, na afirmação 8 a) houve uma distribuição das escolhas dos licenciandos, em

que dois concordaram plenamente e parcialmente, ou seja, estes licenciandos acreditam ou

aproximam-se da ideia de que os alunos devem ser capazes de dominar todos os constructos

históricos por trás de determinado conceito, não sendo a ideia de HC para a sala de aula. Ainda

assim, diferente dos outros, três dos licenciandos discordaram da afirmação 8 a). Os licenciandos

que concordaram plenamente reforçaram em suas justificativas da questão, que os alunos devem

sim compreender todo o desenvolvimento histórico até o estabelecimento de um conceito, pois

dessa forma, podem perceber o “real” processo histórico. Percebem-se nessas ideias, concepções

equivocadas acerca da atividade científica, pois não se busca que os estudantes dominem todos os

aspectos históricos, mas sim, a natureza do conhecimento científico (MATTHEWS, 1995; MOURA,

2014). Já os que concordaram parcialmente em 8 a) justificaram que os alunos não devem

compreender todos os episódios históricos, todavia esta é à base da proposição 8 a), logo a

discordância dessa ideia deveria ser expressa na alternativa “discordo” da proposição. Apesar

disso, ao analisar os resultados da segunda afirmação (8 b)) todos os licenciandos concordaram

plenamente com o item.

Como visto na análise de todas as questões, percebeu-se que a maioria dos licenciandos

concordou plenamente com as afirmações que tratam da AC, contudo, parecem confusos no que se

refere às ideias em torno do paradigma tradicional sobre a HC, e parecem ainda partilhar de visões

ultrapassadas sobre a ciência e a relação entre HC para o ensino. A análise do questionário

aplicado permitiu perceber que a maioria dos estudantes concorda totalmente ou parcialmente

com várias questões e de modo simultâneo com as alternativas que deveriam utilizar à alternativa

“discordo”, ou seja, esperava-se que como os licenciandos participaram de um longo processo

formativo no âmbito da AC, por meio do PIBID, suas respostas deveriam comtemplar às

alternativas opostas em todas as proposições do questionário (concordar com uma ideia e

discordar da sua oposta), o que significa que parecem ocorrer contradições no que se refere às

concepções dos estudantes acerca da perspectiva em um viés da AC. Essa observação também

ocorreu de maneira semelhante no instrumento aplicado por Chinelli, Ferreira e Aguiar (2010) ao

buscarem as concepções de professores já em exercício acerca dos aspectos sobre NdC. Todavia,

os dados aqui postos, possuem uma justificativa escrita, o que permite refletir sobre as respostas

selecionadas.

Considerações

O trabalho realizado junto ao PIBID analisou a abordagem contextual desenvolvida junto ao
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processo formativo dos licenciandos. Nesse processo, são perceptíveis as contribuições da AC para

a formação dos licenciandos, principalmente no que se refere a um melhor entendimento dos

conceitos trabalhados por eles no âmbito das suas ações. Todavia, a análise do questionário final

aplicado ao grupo evidencia também que mesmo se apropriando de algumas concepções mais

elaboradas em torno da ciência e da AC, os estudantes se contradizem em suas respostas e

concordam com ideias pertencentes a paradigmas já ultrapassados no ensino de ciências. Logo,

sobressai dessa análise que mesmo passado por essas discussões durante as atividades

formativas, os licenciandos ainda convivem com concepções epistemológicas distintas, o que pode

ser preocupante tendo em vista que esses estudantes desenvolvem materiais em sala de aula e

irão ser professores, apesar disso, o fato da maioria dos licenciandos não se opor as ideias da

abordagem contextual presente no questionário é um dos indícios positivo ocorridos nesse

processo. Mesmo assim, ressalta-se sobre a atenção que esses licenciandos necessitam no âmbito

do seu processo formativo, a fim de evoluir em suas concepções epistemológicas sobre a ciência,

por isso, há a defesa de intensificar essas discussões já durante o processo de formação inicial de

professores, para que estas não ocorram apenas restritas ao PIBID.

[1] Em todas as tabelas há abreviações, que indicam as escolhas dos licenciandos no questionário,

em que CPle = Concordo Plenamente; CParcial = Concordo Parcialmente; D = Discordo; EI =

Estou Indeciso.
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