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Resumo

Este trabalho é fruto de leituras e pesquisas sobre a epistemologia de Thomas Samuel Kuhn, em
especial, sobre as ideias debatidas em sua obra “A Estrutura das Revoluções Científicas”. Buscamos
discutir os conceitos-chave proposto por ele, nessa obra, sobre o desenvolvimento da ciência que
são: paradigma, ciência normal, revoluções científicas e incomensurabilidade. Kuhn também enfatiza
sobre a educação científica, e partindo desse pressuposto é que podemos notar as implicações das
suas ideias presentes no ensino de Ciências. Tem-se a importância do ensino por investigação
fundamentado nas ideias desse teórico, a partir das formas de sua implementação em sala de aula,
considerando a relevância da Epistemologia da Ciência para o ensino, de forma a contribuir na
aprendizagem do aluno.

Palavras-Chave: Ensino em Ciências. Atividade Investigativa. Educação Científica. Epistemologia da
Ciência. Revolução Científica.

Abstract

This work is the result of reading and research on the epistemology of Thomas Samuel Kuhn,
especially on the ideas discussed in his work "The Structure of Scientific Revolutions". We seek to
discuss the key concepts proposed by him in this work on the development of science which are:
paradigm, normal science, scientific revolutions, and incommensurability. Kuhn also emphasizes
scientific education, and from this assumption we can note the implications of his ideas in science
teaching. The importance of teaching by research based on the ideas of this theorist, based on the
forms of its implementation in the classroom, considering the relevance of the Epistemology of Science
for teaching, in order to contribute to student learning.

Key words: Science Teaching. Investigative Activity. Scientific Education. Epistemology of Science.
Scientific Revolution.

Resumen

Este trabajo es fruto de lecturas e investigaciones sobre la epistemología de Thomas Samuel Kuhn,
en especial, sobre las ideas debatidas en su obra "La Estructura de las Revoluciones Científicas".
Buscamos discutir los conceptos clave propuestos por él en esta obra sobre el desarrollo de la ciencia
que son: paradigma, ciencia normal, revoluciones científicas e inconmensurabilidad. Kuhn también
enfatiza sobre la educación científica, y partiendo de ese supuesto es que podemos notar las
implicaciones de sus ideas presentes en la enseñanza de las ciencias. Se tiene la importancia de la
enseñanza por investigación fundamentada en las ideas de ese teórico, a partir de las formas de su
implementación en el aula, considerando la relevancia de la Epistemología de la Ciencia para la
enseñanza, para contribuir en el aprendizaje del alumno.

Palabras clave: Enseñanza en Ciencias. Actividad investigadora. Educación Científica. Epistemología
de la Ciencia. Revolución Científica.

Introdução

O presente estudo traz uma abordagem da epistemologia da ciência fundamentada em Thomas Kuhn e as suas possíveis
contribuições ao ensino de ciências por investigação. Como a ciência é um processo social, é fundamental no ensino de
Ciências nos espaços educativos que haja a aproximação das características do fazer científico, de forma que venha
proporcionar a aprendizagem mais significativa (TRIVELATO; SILVA, 2011).

Essa aproximação é importante para entender como o avanço científico acontece, por meio da descontinuidade da ciência,
a qual busca compreender e explicar a realidade dos fatos ou fenômenos do mundo, de acordo com as descobertas e
revisitações de bases teóricas já existentes.

Outro ponto a ser considerado a respeito da filosofia e história da ciência, é que durante os momentos de sua trajetória, foi
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influenciada pelos aspectos social, histórico, político, econômico e cultural condizentes respectivamente com cada
momento. Tudo isso reflete e interfere no contexto educativo e no modo de fazer ciência.

As pesquisas em ensino de Ciências vêm buscando mostrar a necessidade de uma educação científica fundamentada, na
História e Filosofia da Ciência. Isso é devido a imagem empirista indutivista da atividade científica ensinada nas escolas,
que possivelmente, permitem gerar concepções errôneas sobre a produção do conhecimento científico.

Ainda existe, na prática pedagógica de alguns docentes que ensinam ciências em suas aulas como o único saber correto,
absoluto e consolidado que contribui para visão reducionista simplista da ciência. Todavia, esta vai além de forma a ser
complexa, na qual seu avanço científico se dar pelo processo descontínuo de se buscar cada vez mais o aprimoramento do
conhecimento condizente com os fatos ou fenômenos observados na natureza.

É necessário enfatizar o papel da Epistemologia da Ciência, nesse contexto, como responsável pelo estudo das mais
diversas formas do conhecimento científico, que diferente de outras áreas, procura de início compreender seu objeto de
conhecimento indo contra a vagas generalizações. Diante desta inquietação, tem-se a necessidade de transcender o
progresso científico da ciência a partir da epistemologia de Thomas Kuhn.

Sendo assim, e para que possamos entender a importância da epistemologia para o ensino, é importante frisarmos no
surgimento do “movimento das concepções alternativas” entre as décadas de 70 e 80. Durante esse período,
pesquisadores buscavam chamar atenção para as concepções sobre o mundo físico que as crianças e adolescentes
traziam para sala de aula.

As pesquisas buscavam apontar para o fato dessas concepções serem resistentes a extinção, mas buscavam mostrar as
razões necessárias para compreendê-las e buscar formas de trabalhar considerando-as na construção do conhecimento
por parte dos alunos.

Como ressalta Trivelato e Silva (2011), o ensino de Ciências tem passado por transformações decorrentes dos aspectos
social e histórico que propõem mudanças nas escolas, na formação de professores, nos recursos pedagógicos e nos livros
didáticos. Como por exemplo, na segunda metade do século passado, quando a industrialização estava a todo vapor
resultando em uma série de problemas socioambientais, logo começaram a ser abordado nos currículos de Ciências e
posteriormente no seu ensino com a tendência “Ciência, Tecnologia, Sociedade” (CTS) na década de 80.

Dessa maneira, a concepção de ciência de Kuhn pode contribuir com base no contexto de compreender de como a prática
da ciência realizada pelos cientistas atua e como essa prática científica reflete na sociedade e no ensino. Embora, seja
revelado em livros, conferências, revistas, manuais e entre outros, utilizados nas áreas de estudo que por detrás está todo
o processo das concepções da ciência da comunidade científica.

Nesse sentido, teorias como a de L. Fleck, K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos, S. Toulmin, L. Laudan e G. Bachelard passaram
a ter destaque nas publicações referentes ao ensino de ciências, que buscam compreender a dinâmica envolvida no
processo de mudança conceitual como também trazem contribuições da História e Filosofia da Ciência para o processo de
ensino aprendizagem.

A epistemologia vem enfatizar que o conhecimento científico não é derivado somente por observações e experimentos,
mas que existem bases teóricas para comprovar os resultados obtidos em ambos os casos. Com a finalidade de
demonstrar tal fato, o estudo que apresentamos tem como objetivo de compreender a importância da Epistemologia da
Ciência, a partir das contribuições das ideias de Thomas Samuel Kuhn em sua obra “A Estrutura das Revoluções
Científicas” associado ao ensino investigativo na ciência.

Buscamos discutir os conceitos-chaves de suas ideias (paradigma, ciência normal e suas crises, revoluções científicas,
incomensurabilidade e educação científica), como forma de mostrar a importância dessa obra para o ensino de ciências na
atualidade, associando ao ensino por investigação como um dos fatores importantes no desenvolvimento de competências
e habilidades por parte dos alunos.

As atividades investigativas inseridas em sala de aula, procuram estabelecer bases para o desenvolvimento dialógico entre
aluno, professor e conhecimento, nesse sentido as ideias de Kuhn sobre educação científica podem vir a contribuir para
esse processo, não dizendo que devemos seguir um conjunto de passos elaborados para chegarmos ao conhecimento
científico, mas mostrando a necessidade de propiciar aos alunos a vivência da prática científica.

Desde já, iniciaremos com um breve resumo da trajetória acadêmica de Thomas Kuhn, seguido da sua concepção de
ciência baseada em sua obra “A Estrutura das Revoluções Científicas” e posteriormente relacionaremos ao contexto do
ensino por investigação em ciências a ser aprofundado.

I. Breve histórico da trajetória acadêmica de Thomas Kuhn

Thomas Kuhn era um estudante de pós-graduação em física, ao final da sua dissertação se deparou com a história da
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ciência, a partir dos problemas históricos simples até as preocupações mais filosóficas da história da ciência. A primeira
oportunidade de Kuhn para aprofundar algumas de suas ideias iniciais e se dedicar a história da ciência, foi a partir de três
anos como Junior Felow da Society da Universidade de Harvard (KUHN, 2009).

Em sua trajetória acadêmica foi influenciado pelas leituras de escritos, especialmente de Alexandre Koyré, Émile Meyerson,
Héline Metzger e Annelise Maier, este grupo, mostrou o caminho de como era pensar cientificamente em uma época de
cânone de distintos pensamentos científicos. Mais à frente, com a contribuição de Great Chain of Being de A. O. Lovejoy
que foi essencial e determinante para a concepção de Kuhn em relação à história da ciência (KUHN, 2009).

Além dessas influências e contribuições na concepção da história da ciência de Kuhn, alguns autores da psicologia, em
especial Gestalt e B. L. Whorf (voltado para o entendimento da linguagem) também puderam direcionar a trajetória de Kuhn
até o acesso aos quebra-cabeças filosóficos analítico-sintético por meio de W. O. Quine. Todo esse contato, com esses
conhecimentos diante das leituras das ideias dos autores foi proporcionado pela sua experiência em Society of Felow
(KUHN, 2009).

Diante da trajetória acadêmica de Kuhn como Junior Felow da Society, possibilitou-lhe conhecer as ideias de Ludwik Fleck
em sua desconhecida monografia, que antecipa muitas de suas ideias. E foi a partir desse debruçamento e em conjunto
com a observação de Francis X. Sutton que também fez parte da Society of Felow, que ressaltou a necessidade das ideias
de Kunh permear no espaço da sociologia da comunidade científica.

A primeira apresentação da concepção de ciência de Thomas Kuhn ainda em desenvolvimento, foi através de conferências
em Lowell Institute de Boston, durante o seu último ano de estágio como Junior Fellow. Logo à frente, resultou em oito
conferências públicas sobre “A Busca da Teoria Física” (The Quest for Phyiscal Theroy), em março de 1951.

No ano posterior, ele lecionou história da ciência, em que se dedicou muito tempo e acabou deixando de lado o foco do seu
campo de estudo. Em 1958-1959 Kuhn foi convidado pelo Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, para
concluir o estágio final do desenvolvimento das suas ideias.

Um ponto que agregou a teoria de Kuhn foi a experiência que ele obteve em uma comunidade de cientistas sociais, na qual
ele pode perceber as diferenças entre a natureza dos métodos e dos problemas científicos das ciências sociais e das
ciências naturais, da qual ele vem. Dessa forma, Kuhn passou a questionar como os praticantes das ciências naturais
possuem uma consolidação firme em respostas para tais questões do que os praticantes das ciências sociais (KUHN,
2009).

A partir dessa busca pela resposta da diferença que levou Kuhn ao conceito de “paradigma”. Logo emergiu o ensaio da sua
concepção de ciência no livro “A Estrutura das Revoluções Científicas”, a primeira edição de 1962, que teve grande
contribuição para a discussão da epistemologia em ciências no século XX.

É nesta obra, que apresenta as ideias centrais da sua concepção de ciência, na qual destaca os principais conceitos: o
paradigma, ciência normal, ciência madura, anomalias e crises, revolução científica, ciência extraordinária e
incomensurabilidade. Kuhn também publicou outros livros e artigos.

I. Abordagem da Epistemologia da Ciência de Thomas Kuhn

1. Paradigma e Ciência Normal

Como já foi mencionando anteriormente, a epistemologia da ciência de Kuhn contribuiu para o debate no século XX, mas
não é considerada a forma propicia para explicar a evolução científica, pois bem, explica o contexto da prática de fazer
ciência pela comunidade científica específica e a revolução científica.

Além do traço sociológico presente na teoria de Kuhn, há outro ponto importante que ele enfatiza o caráter revolucionário
do progresso científico, em que consiste na mudança ou substituição de um paradigma em outro, na qual é preciso
abandonar o paradigma predecessor, incompatível (CHALMERS, 1993).

Dessa forma, os praticantes da ciência que são os cientistas, seguem um único padrão (essa adesão de um único
paradigma Kuhn chama de ciência madura) que orientam os seus estudos em busca de (re) solução de problemas dos
respectivos fatos ou fenômenos observados na natureza. Essa maneira de fazer ciência segundo Kuhn (2009, p.13), se
refere aos paradigmas que são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo,
fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”.

Kuhn após perceber a existência da ambiguidade do termo “paradigma”, por ser entendido de duas maneiras distintas,
como uma teoria ou um conjunto de teorias, recorre a tentativa de eliminar essa ambiguidade através da atribuição de um
outro nome, “matriz disciplinar” de forma mais geral e de maneira restrita de “exemplar” (KUHN,2009).
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A matriz disciplinar está organizada e ordenada pela constituição de diversos componentes com as generalizações
simbólicas, modelos, crenças, valores e exemplos. Já por exemplar, entende-se como ação concreta da matriz em que o
estudante na sua fase inicial da educação científica, busca solucionar os problemas encontrados nos exercícios
laboratoriais ou nos capítulos de manuais científicos (KUHN,2009).

Através dessa prática de ciência, possibilita a esse estudante a solucionar novos problemas similares ao anterior, além da
aquisição da habilidade de resolução de problema (KUHN,2009). Todavia, nada se vale ter a base teórica da ciência e não
estiver articulada com a sua prática.

Mesmo assim, ele tem consciência que o termo paradigma ganhou “vida própria”. Assim a aceitação, adesão e o
reconhecimento de um paradigma hegemônico se dar de acordo com Thomas Kuhn (2009) porque

“[...] são mais bem sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de
cientistas reconhece como grave. [...] o sucesso de um paradigma [...] é, a princípio em grande parte,
uma promessa de sucesso que pode ser descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. A
ciência normal consiste na atualização dessa promessa, atualização que se obtém ampliando-se o
conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente relevantes,
aumentando-se a correlação entre esses fatos e as predições do paradigma e articulando-se ainda
mais o próprio paradigma" (KUHN, 2009, p. 44).

Diante disso, o paradigma tem a eficiência de atrair os praticantes da ciência da geração seguinte e ao mesmo tempo
contribui para o desaparecimento gradual de escola antiga. Isso ocorre, devido à concepção desta ir de contra ao
paradigma vigente, logo os seus trabalhos são ignorados e alguns de seus praticantes da ciência que vierem a aderir outra
escola mais antiga, serão simplesmente excluídos da profissão e/ou também pode ocorrer a conversão dos seus membros
ao novo paradigma (KUHN, 2009).

Quando a comunidade científica específica não tem ainda a adesão de um único paradigma, a forma de praticar ciência se
encontra na fase de pré-ciência, ou seja, de maneira aleatória. Pois, os paradigmas são constituídos pela comunidade
científica de acordo com a sua visão de mundo atrelado as suas práticas de fazer ciência, como Kuhn chama de
incomensurabilidade.

Nesse sentido, os paradigmas consistem em compromissos básicos como as leis gerais, teorias, técnicas e instrumentação
para aplicação ao mundo real, os princípios metafísicos e metodológicos direcionam a comunidade científica a operam em
uma ciência normal.

Conforme Kuhn (2009, p. 29) a ciência normal “significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações
científicas passadas”, nessa perspectiva a ciência normal é considerada cumulativa. Alguns exemplos clássicos de
paradigmas da ciência são: a Física de Aristóteles, a Óptica de Newton, a Eletricidade de Frankilin, a Química de Lavoisier
que persistiram por um bom tempo pela comunidade científica (KUHN, 2009).

Chalmers (1993, p. 114) menciona que Kuhn refere-se à ciência normal “como uma atividade de resolução de problemas
governada pelas regras de um paradigma. Os problemas serão tanto de natureza teórica quanto experimental”. A
capacidade de um paradigma de sustentar a ciência normal é que difere para Kuhn a ciência da não-ciência ou
pseudo-ciência.

1. Anomalia e Crise

Quando os problemas na ciência normal são persistentes de serem solucionados como resolução de quebra-cabeças, eles
se tornam anomalias, que são consideradas sérias e graves quando ataca os próprios fundamentos de um paradigma e
sendo resistentes a serem removidas pelos membros da comunidade científica (KUHN,2009). Quando essas anomalias
começam a enfraquecer a essência do paradigma, consequentemente leva a duvidar a confiança deste pelos seus
praticantes da ciência.

Diante disso, Kuhn tem consciência que os paradigmas sempre terão anomalias, enigmas não resolvidos. Mas, vale
ressaltar que nem sempre uma anomalia pode provocar uma crise, pois para que isso aconteça, o incômodo da anomalia e
sua não resolução preeminente proporciona uma crise, esta enfraquece as regras que orientam a ciência normal de um
paradigma (KUHN, 2009).

Conforme Kuhn (2009, p. 115-116), a crise pode acabar em três maneiras: i) às vezes, a ciência normal consegue tratar do
problema que provoca a crise; ii) quando essas anomalias resistem ao ponto de não serem resolvidas, pode ser deixada de
lado para um exame posterior, ou seja, para a futura geração de praticantes da ciência que venham dispor de instrumentos
bem mais elaborados que auxiliem a sanar essas anomalias; iii) este interessa mais a Kuhn, em que uma crise pode
terminar na emergência de um novo paradigma e por conseguinte a busca pela aceitação, adesão e reconhecimento na
comunidade científica.
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Com essa transição de um velho paradigma para o novo paradigma, os cientistas terão que modificar seus métodos e
objetivos de acordo com a concepção da área de estudo desse novo paradigma, ou seja, acontece um processo
revolucionário na área de estudo da ciência em que os seus praticantes têm que se adaptarem aos novos padrões, regras
e compromissos que consistem na ciência normal desse novo paradigma.

É de mera importância deixar explícito que a ciência normal é cumulativa, pelo fato do paradigma ser limitado e preciso em
solucionar problemas pré-estabelecidos, não dispõem em descobrir novidades, enquanto o progresso científico é
descontínuo derivado da revolução científica que caminha na emergência de um novo paradigma, a partir de novas
descobertas a serem solucionadas. Esse processo será detalhado logo a seguir.

1. Revoluções Científicas e Incomensurabilidade

É o período caracterizado pela mudança descontínua de um paradigma para outro, devido a uma instabilidade que dão
origem as crises e as anomalias, sendo as crises pré-requisitos para a revolução.

São períodos em que o quebra-cabeça da ciência normal fracassa em produzir resultados esperados, onde os problemas
passam a ser encarados como anomalias (OSTERMANN,1996). Quando os cientistas não conseguem resolver as
anomalias que subvertem o paradigma vigente, levando a um estado de crise nas pesquisas, começam as investigações
extraordinárias, ou período da ciência extraordinária, que os conduziram a um novo paradigma.

Essa passagem de um paradigma para outro, é denominado por Kuhn como revolução científica, principalmente para os
cientistas cujo paradigma foi afetado. No período de transição de paradigmas, o antigo e o novo competem entre si pela
preferência dos membros de uma comunidade científica, sendo que os paradigmas rivais apresentam diferentes formas de
ver o mundo.

Tal como a escolha entre duas instituições políticas em competição, a escolha entre
paradigmas em competição demonstra ser uma escolha entre modos incompatíveis de vida
comunitária. Por ter esse caráter, ela não é e não pode ser determinada simplesmente pelos
procedimentos de avaliação características da ciência normal, pois esses dependem
parcialmente de um paradigma determinado e esse paradigma, por sua vez, está em questão
(KUHN,2009, p.127).

Quando novas teorias são chamadas para resolver as anomalias que coloca em questão a veracidade do paradigma
existente, o novo paradigma escolhido deve permitir predições diferentes daquelas derivadas de seu antecessor, nesse
sentido Kuhn emprega o termo de incomensurabilidade, referindo-se as diferentes visões de mundo apresentadas pelos
paradigmas. Trata-se de uma outra modalidade de progresso científico que emerge das revoluções científicas.

Consequentemente, a recepção de um novo paradigma requer com frequência uma redefinição da
ciência correspondente. Alguns problemas antigos podem ser transferidos para outra ciência ou
declarados absolutamente “não-científicos”. Outros problemas anteriormente tidos como triviais ou
não-existentes podem converte-se, como um novo paradigma, nos arquétipos das realizações
científicas importantes. À medida que os problemas mudam, mudam também, seguidamente, os
padrões que distinguem uma verdadeira solução científica de uma simples especulação metafísica, de
um jogo de palavras ou de uma brincadeira matemática (KUHN,2009, p.138).

Essa mudança de um paradigma para outro, do qual pode surgir uma tradição da ciência normal, segundo Kuhn, não é um
processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma (KUHN,2009). Diferentemente daquilo que
acontece na ciência normal, o progresso que resulta das revoluções científicas não implica um mero acúmulo de saber; ao
contrário, nesses períodos surge sempre uma nova prática de pesquisa incompatível com uma outra antiga (MENDONÇA;
VIDEIRA, 2007).

1. Educação Científica

A Educação Científica, segundo Kuhn, pode ser comparada ao processo de aceitação de um novo paradigma, que se
assemelha a uma conversão religiosa. É um processo psicológico penoso e que toma tempo. Por essa razão muitos
cientistas mais antigos têm dificuldade em aceitar o novo paradigma, alguns nunca chegam a aceitar (DUTRA, 2000).

A Educação Científica assemelha-se a esse processo de iniciação, onde o jovem cientista é incorporado de maneira
gradativa a uma determinada comunidade. Ele começa a aprender determinadas práticas e a resolver problemas de acordo
com o paradigma vigente da comunidade o qual faz parte, o jovem cientista só será considerado formado quando for capaz
de comporta-se da mesma forma dos membros mais antigos da comunidade.

Kuhn enfatiza a importância dos livros-texto na formação do jovem cientista. As realizações do período da ciência normal
são relatadas em manuais científicos, através do estudo de teorias e do paradigma vigente que o jovem cientista é
preparado para ser membro de uma comunidade científica na qual, futuramente, poderá fazer parte.
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O paradigma encontra-se registrado nos livros-texto ou manuais científicos, destinados a formar o novo cientista. Assim,
podemos observar que o, cientista é formado para fazer ciência normal e não ciência extraordinária, ele raramente irá
contra as ideias do paradigma escolhido por sua comunidade, já que ele é preparado pelos manuais e exemplares da
ciência normal.

Kuhn procura deixar claro que um jovem estudante, ou futuro cientista, só aprenderá sua profissão a partir da
aprendizagem ou memorização de técnicas desenvolvidas pela ciência normal para a resolução de problemas, ele não é
preparado para fazer ciência extraordinária.

O novo cientista formado, se restringe apenas a resolver problemas de pouca relevância, mas que permite mantê-lo em
atividade, possibilitando revelar sua capacidade de solucionador de problemas. Kuhn chega a comparar tal fato a um jogo
de xadrez, no qual o jogador vai pacientemente movendo as peças até chegar a solução final, que por sua vez já é
conhecida antecipadamente.

O paradigma que o cientista aderiu durante sua formação inicial é quem dita as regras do jogo, é quem indica o caminho a
seguir. As regras repassadas pelo paradigma não podem ser colocadas em cheque, visto que o paradigma é o sentido de
toda a investigação e sem ele não existiria o enigma a ser resolvido (SOUZA,2009).

Apesar de Kuhn descartar o progresso cumulativo de conteúdos durante as revoluções pelas quais passam uma
determinada disciplina, para ele o aumento da capacidade de resolver problemas seria um tipo de progresso a ser admitido
diretamente vinculado a educação científica.

Essa visão que até aqui foi passada, sobre educação científica, não serve para formar historiadores da ciência nem para
compreender a natureza do desenvolvimento científico, não se procura desenvolver nos estudantes um espírito crítico.
Dessa forma, fica impossível de não questionarmos até que ponto essa prática propícia ao estudante de ciências (ou jovem
cientista) a aprendizagem de conceitos científicos Será que o “aprendiz do cientista” que está sendo formado realmente
consegue se apropriar dos conceitos e teorias abordados nos manuais científicos

O destaque dado ao livro-texto por Kuhn, como importante na formação do jovem cientista, pode ser comparado a
importância dada ao livro didático na atualidade. Alguns pesquisadores afirmam, que os conteúdos científicos apresentados
nos livros didáticos são vistos como uma verdade inabalável e um produto acabado, sem a preocupação com o contexto
em que eles foram produzidos, sendo utilizado como único material didático pelo professor em sala de aula, pouco
possibilitando a visão dos conteúdos científicos sobre aspectos diferenciados (NETO; FRACALANZA,2003; MOREIRA;
SOUZA, 2016).

Pensando assim, e levando em consideração o ensino de ciências na atualidade, é que propomos o trabalho com
estratégias de ensino baseada na epistemologia de Kuhn, para ele a ciência está sempre sujeita a transformação, que
ocorre devido as crises instauradas por anomalias, que levam os cientistas a procurarem novas respostas, novos
conhecimentos que as resolvam.

Assim, buscamos discutir algumas possíveis contribuições do ensino por investigação associado as ideias de Kuhn,
partindo da instauração de uma anomalia (problematização) com o intuito de ocasionar um conflito cognitivo nos alunos em
sala de aula (crise), e os levar a propor soluções para resolver o problema em questão.

III- Abordagem do Ensino por Investigação

Há alguns anos que pesquisadores procuraram mostrar as contribuições de estratégias de ensino a serem trabalhadas nas
disciplinas de ciências, fundamentadas na epistemologia de Kuhn sobre o progresso científico. Além de, enfatizarem a
necessidade de o aluno participar ativamente na construção do seu próprio conhecimento.

Zylberztajn (1991) propôs alguns passos a serem adotados para que os alunos das disciplinas científicas possam ser
comparados ao “aprendiz de cientista” de Kuhn, assim o professor deve adotar na elaboração das aulas as seguintes
etapas:

1. Os alunos precisam conscientizar-se de suas concepções alternativas para que haja uma elevação do nível de
consciência conceitual.

2. Geração de conflitos entre as concepções existentes e o pensamento científico (introdução das anomalias que
provocam as crises).

3. Um novo paradigma (teoria) deve ser apresentado: o professor deve tentar convencer os alunos que a nova teoria
proposta consegue solucionar um número maior de problemas, deve tentar converter os estudantes ao novo
paradigma.

4. Articulação conceitual: semelhante aos quebra-cabeças da ciência normal, onde todos os esforços são direcionados
para a interpretação e resolução de problemas (teóricos ou experimentais).
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Pensando assim, temos a contribuição do ensino por investigação, existem inúmeras denominações para esta perspectiva
metodológica, além das diferentes conceituações e abordagens. Devemos deixar claro que as atividades investigativas não
são realizadas, atualmente, por meio de etapas, como em um suposto método científico, seu objetivo não é de formar
cientistas, mas de propiciar o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).

Essas atividades proporcionam o contato com novas informações, possibilitando o desenvolvimento de habilidades
complexas de pensamento associadas à compreensão de conceitos científicos (MANTOVANI et al., 2016). As atividades
investigativas propiciam aos alunos condições necessárias para aprender sobre a natureza da Ciência, já que eles
participam ativamente do processo e refletem sobre o conhecimento que estão construindo.

Sá et al. (2007) defendem que as atividades investigativas possuem potencial pedagógico contribuindo para um ensino
interativo e dialógico, capaz de impulsionar os estudantes a compreenderem a veracidade das explicações científicas num
determinado contexto. O ensino por investigação buscar criar espaços em que os estudantes sejam engajados na
resolução de problemas por meio de coleta, registro, organização e interpretação de dados e informações sobre os
fenômenos naturais.

De acordo com Carvalho (2013), as atividades investigativas buscam criar um ambiente investigativo nas aulas de
Ciências, sendo o professor responsável pela condução do trabalho científico com a finalidade de levar o estudante a
ampliar a cultura científica.

Carvalho (2013) também sugere alguns passos, mostrados na Tabela 1 abaixo, que devem ser considerados na
elaboração das atividades investigativas. Todos os passos citados nesta tabela, devem ser considerados na construção
dessas atividades. É necessário também, que o professor considere o conhecimento que o já aluno possui, seja ele teórico
ou empírico, que os auxiliem na busca de solução durante a investigação e assim, buscar estabelecer condições que
favoreça a interação entre professor, aluno e o conhecimento.

Tabela 1- Orientação para o desenvolvimento de atividades investigativas de acordo com Carvalho (2013).

Etapas Atividades

1- Problematização Inicial
Delimitação do problema que pode ser experimental ou teórico,
contextualizado, onde os alunos possam pensar e trabalhar com as variáveis
relevantes do fenômeno central do conteúdo programático.

2- Sistematização do
conhecimento

Pode ser realizada através da leitura de um texto escrito onde os alunos possam
discutir e comparar o que fizeram ao pensarem e tentarem resolver o problema.

3- Contextualização do
conhecimento

São várias as atividades de contextualização que podem ser planejadas,
buscando levar os alunos a compreenderem a importância do conhecimento
elaborado do ponto de vista social.

4- Avaliação Deve ser formativa, ou seja, deve servir de instrumento para analisar se alunos e
professores realmente estão aprendendo.

Fonte: Adaptação feita a partir de Carvalho (2013).

O uso dessa estratégia de ensino, possibilita que os estudantes desenvolvam habilidades relacionadas à cultura científica e
aprendem a resolver problemas, da seguinte forma: estruturando as etapas de resolução de um problema, buscando
evidências para sustentar as ideias, levantando hipóteses para explicar o fenômeno, elaborando conclusões e relatando os
resultados obtidos (JUNIOR; COELHO, 2013).

Trata-se de uma proposta de ensino capaz de potencializar a aprendizagem dos estudantes os levando a pensar,
questionar e justificar suas ideias, aplicar seus conhecimentos em situações novas, aproximando-os dessa forma da
natureza da ciência, além de contribuir para a alfabetização científica.
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Visto que, contribui para o desenvolvimento de práticas científicas entre os estudantes, os tornando protagonistas no
processo de ensino-aprendizagem. Os alunos atuam na resolução de problemas, na discussão de ações e análise de
situações dos fatos em estudo, eles se posicionam criticamente de forma ativa durante todo o processo.

Para Watson (2004), as atividades investigativas proporcionam o conhecimento dos processos da Ciência. A investigação
ajuda os alunos a alcançarem o entendimento do que vem a ser ciência e de desenvolver o raciocínio científico. Auxilia a
ampliarem seus conhecimentos científicos, através das discussões e compreensão de conhecimentos estruturados
anteriormente.

Segundo Azevedo (2009) os alunos aprendem mais sobre ciência e desenvolvem de forma significativa conhecimentos
conceituais, quando participam de investigações científicas, sendo estas comparadas as realizadas em laboratório de
pesquisa, que podem ser solucionadas por meio de experimentos ou de forma teórica com o auxílio de lápis e papel.

De forma geral, acreditamos que o ensino por investigação auxilia aos alunos a vivenciarem a prática científica, além de
contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, aumentando sua capacidade de tomar decisões e proporcionando
uma maior autonomia por parte dos mesmos.

Nesse ponto não podemos deixar de enfatizar a importância de práticas de ensino, fundamentado na proposta da
educação científica discutida por Kuhn, e na sua visão de ciência composta por erros, acertos, influenciada por concepções
políticas, religiosas, dentre outros, mas sempre sujeita a um processo de transformação.

Considerações Finais

Portanto, as aulas de ciências podem ser fundamentadas no modelo de Kuhn, sobre o desenvolvimento científico. Seu
trabalho contribui para uma nova visão do quem vem a ser ciência e suas variadas modalidades. Mas não podemos negar,
a importância de o professor conhecer as diferentes visões de epistemólogos, como forma de problematizar o ensino e
melhorar sua prática pedagógica.

Dessa forma, a formação de ciências começa em sala de aula, quando os professores proporcionam condições favoráveis
para o engajamento de discussão com os alunos, a respeito do conhecimento científico. Assim, podemos enxergar as
atividades investigativas como ferramentas propícias para atingir tal objetivo, pois contribuem para que o aluno tenha
acesso às práticas do fazer científico, aproximando-o da natureza da ciência que contribui para seu aprendizado.

De maneira geral, buscamos apresentar as ideias de Kuhn, como forma de mostrar o porquê de sua obra ser tão
comentada e ter se tornado objeto de estudo da ciência, enfatizando suas contribuições para a área de pesquisa e ensino
de ciências.Também vale ressaltar a relevância do progresso científico em sua visão, através da adesão de um novo
paradigma e o abandono do seu predecessor, o qual depende da flexibilidade dos cientistas de acordo com a educação
científica que cada um possui.

Contudo, a concepção de ciência de Thomas Kuhn se baseia na prática científica de o que fazer e como fazer ciência,
conforme a impregnação do paradigma vigente tido como uma instituição, a ser seguido pelos seus praticantes da ciência.
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