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Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para estudo e pesquisa dos alunos da 
disciplina História da Ciência e Ensino (UFABC) e demais interessados no tema. 

 

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados pelo professor. Em alguns dos slides, 
são citados trechos integrais dos textos. 

 

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins sem a devida autorização é 
PROIBIDA, estando sujeitas à acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas. 
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pesquisa. 

 

 

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura 

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH 

Universidade Federal do ABC – UFABC 

breno.moura@ufabc.edu.br 

 

1 



História e Filosofia das Ciências e 

o Ensino de Ciências 

Prof. Breno Arsioli Moura 

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH 

breno.moura@ufabc.edu.br 

Sala 640 – Torre 3 – Bloco A 

http://www.brenoam.com 

2º Quadrimestre de 2016 

Aula 15 

26/07/2016 



Natureza da Ciência 
3 

O propósito de fazer com que alunos e professores 

aprendam e ensinem não somente Ciência, mas 

também sobre a Ciência tem se constituído num 

objetivo pretendido por um grande número de 

educadores, formadores e acadêmicos. 

 

Compreender a natureza da ciência significa saber do 

que ela é feita, como elaborá-la, o que e por que ela 

influencia e é influenciada. 
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Entretanto, não há uma visão única sobre natureza da 
ciência  vários pesquisadores têm debatido sobre o 
que é natureza da ciência ou que o é estudar natureza 
da ciência. 

 

Veremos uma dessas abordagens: a dos aspectos 
consensuais. 

 

Estes aspectos são uma lista de princípios claros e 
objetivos do que está envolvido na construção do 
conhecimento científico. 
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A Ciência é mutável, dinâmica e tem como objetivo 
buscar explicar os fenômenos naturais 

 

A Ciência não é um conhecimento estático, todavia em 
constante transformação, sempre com o objetivo de 
compor modelos explicativos para os fenômenos do 
mundo natural.  

Por ser conhecimento em contínua mudança, ela está 
sempre se reformando internamente, revendo seus 
modelos e bases, o que implica que nossa própria 
percepção dela também muda com o tempo. 
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Não existe um método científico universal.  

 

Não existe um conjunto de regras universais a serem 
seguidas para fazer Ciência.  

 

As metodologias podem ser variadas e os resultados 
também, abrindo margem para os desacordos.  

 

Isso implica dizer que um mesmo fenômeno pode ser 
estudado e compreendido de modos distintos. 
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A teoria não é consequência da 

observação/experimento e vice-versa. 

 

Não há uma relação bem definida entre teoria e 

experimento, no entanto há um consenso de que a 

Ciência não se constrói sem os dois. 

 

Também há concordância sobre a impossibilidade da 

prova na Ciência. 
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A Ciência é influenciada pelo contexto social, 

cultural, político etc., no qual ela é construída.  

 

Nenhuma ideia científica ou cientista está envolta 

numa redoma intransponível; pelo contrário, suas 

concepções, as questões da época, o local em que 

vivem e as influências que sofrem podem 

desempenhar um papel importante na aceitação, 

rejeição e desenvolvimento das ideias da Ciência.  
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Os cientistas utilizam imaginação, crenças 

pessoais, influências externas, entre outros para 

fazer Ciência.  

 

A análise da construção da Ciência revela uma 

característica de todo cientista: eles são seres 

humanos comuns, por isso, cometem erros, utilizam 

de suas crenças e expectativas para elaborar e 

legitimar suas ideias, têm qualidades e defeitos etc 


