
AVISO 

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. 

 

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre uma boa prática de estudo e 
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 16 

28/07/2016 



Natureza da Ciência 
3 

Quais são as concepções de ciências dos estudantes? 

 

E dos professores? 

 

Todos nós temos visões adequadas sobre a Natureza 

da Ciência? 



Visões comuns 
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Concepção empirico-indutivista e ateórica 

 

É uma concepção que destaca o papel “neutro” da 

observação e da experimentação (não influenciadas 

por ideias apriorísticas), esquecendo o papel essencial 

das hipóteses como orientadoras da investigação, 

assim como dos corpos coerentes de conhecimentos 

(teorias) disponíveis, que orientam todo o processo. 



Visões comuns 
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Visão rígida 

 

Apresenta-se o “método científico” como um 

conjunto de etapas a seguir mecanicamente. Por 

outro lado, destaca-se o que se supõe ser um 

tratamento quantitativo, controle rigoroso etc., 

esquecendo - ou, inclusive, recusando - tudo o que se 

refere à criatividade, ao carácter tentativo, à dúvida. 



Visões comuns 
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Visão aproblemática e ahistórica 

 

Transmitem-se os conhecimentos já elaborados, sem 

mostrar os problemas que lhe deram origem, qual foi 

a sua evolução, as dificuldades encontradas etc., e não 

dando igualmente a conhecer as limitações do 

conhecimento científico atual nem as perspectivas 

que, entretanto, se abrem. 



Visões comuns 
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Visão exclusivamente analítica 

 

Divisão parcelar dos estudos, o seu carácter limitado, 
simplificador. Porém, esquece os esforços posteriores 
de unificação e de construção de corpos coerentes de 
conhecimentos cada vez mais amplos, ou o 
tratamento de “problemas-ponte” entre diferentes 
campos de conhecimento que podem chegar a 
unificar-se, como já se verificou tantas vezes e que a 
História da Ciência evidencia. 



Visões comuns 
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Visão acumulativa de crescimento linear 

 

O desenvolvimento científico aparece como fruto de 

um crescimento linear, puramente acumulativo, que 

ignora as crises e as remodelações profundas, fruto 

de processos complexos que não se desejam e deixam 

moldar por nenhum modelo (pré)definido de 

mudança científica. 



Visões comuns 
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Visão individualista e elitista  

 

Os conhecimentos científicos aparecem como obras 

de gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho 

coletivo e cooperativo, dos intercâmbios entre 

equipes... Em particular faz-se crer que os resultados 

obtidos por um só cientista ou equipe podem ser 

suficientes para verificar, confirmando ou refutando, 

uma hipótese ou toda uma teoria. 



Visões comuns 
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Visão socialmente neutra 

 

Esquecem-se as complexas relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade (CTS) e proporciona-se uma 

imagem deformada dos cientistas como seres “acima 

do bem e do mal”, fechados em torres de marfim e 

alheios à necessidade de fazer opções. 



Natureza da Ciência 
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Questionário VNOS-C 

Desenvolvido por Norman Lederman e colaboradores. 

 

O questionário foi modificado para corrigir alguns erros e 

melhorar o entendimento das questões. 



VNOS-C 
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O propósito deste questionário é levantar as 

concepções de Ciência dos participantes. Por meio de 

sua análise, foi possível ter um panorama de seus 

perfis e de suas eventuais visões inadequadas sobre 

Natureza da Ciência.  



Questão 1 
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Atualmente podemos dizer que vivemos em uma 

sociedade que valoriza muito a cultura científica, afinal 

você já deve ter visto produtos que possuem em seu 

rótulo a expressão "cientificamente comprovado". Em 

sua opinião, é possível definir ciência? Em caso 

afirmativo, qual seria a sua definição? Em caso negativo, 

o que impede de chegar a essa definição? 

 

Investigar as ideias dos participantes sobre uma possível 

definição de Ciência  



Questão 1 
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Ciência é apenas um método, dentre vários outros, 

assumido para buscar respostas.  



Respostas 
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Sim, na minha opinião é possível definir ciência como um 

conjunto de conhecimentos, teorias e métodos que visam 

descrever ou explicar algum fenômeno natural ou forçado. 

A ciência visa investigar os fenômenos e encontrar uma 

descrição para os mesmos através do método científico. Por 

isso, muitos se utilizam de tal argumento para comprovar 

que um produto foi testado e que sua eficiência não vem só 

do senso comum.  



Respostas 
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Eu acredito que é possível sim definir ciência. Ciência é a 

prática do estudo, da descoberta e investigação do universo 

em que estamos inseridos, produzindo e aprimorando 

conhecimento. 



Respostas 
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Não, o campo da ciência é muito abrangente para uma 

definição concreta, limitar tal definição seria limitar para 

onde a ciência poderia expandir. 



Respostas 
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Não acredito que exista uma definição exata de ciência 

pois é um termo que se aplica a diversas situações quanto 

circunstâncias, em várias áreas do conhecimento onde 

definir exatamente o que ela é seria difícil pois alguma 

das partes são seria completas. 



Respostas 
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Sim, é o estudo da natureza (fenômenos) através da 

experimentação. 



Questão 2 
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Em sua opinião é possível diferenciar ciência de 

religião ou de filosofia? Justifique sua resposta. 

 

A partir da confrontação direta com outras formas de 

conhecimentos, os participantes podem deixar mais claras 

suas visões sobre Ciência.  



Questão 2 
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São modelos diferentes que analisam e explicam o mundo 

da sua forma. O primeiro normalmente utiliza de um 

método científico, que não é único, que utiliza da razão; o 

segundo é embasado na fé, em uma doutrina; o terceiro 

utiliza apenas do pensamento.  



Respostas 
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É possível diferenciar a ciência, enquanto metodologia, de 

filosofia e religião, porém, não é nada simples traçar um 

limite entre conhecimento científico, filosófico ou religioso. 



Respostas 
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Sim, pois ao contrário da religião que é dogmática, a 

ciência é mutável, ou seja, não possui verdades absolutas, 

E diferentemente da filosofia, a ciência necessita de 

experimentação. 



Respostas 
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Em minha opinião é possível diferenciar ciência de 

religião, porém não de filosofia. A ciência por si só é uma 

filosofia de vida mas em relação à religião se diferencia 

por permitir a mudança de ideias com base em novos fatos, 

baseados em estudos e experimentação. 



Respostas 
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As três têm objetivos quase que iguais porém com vieses 

algumas vezes diferentes. Ao meu ver, tanto religião 

quanto filosofia são ciência também. 



Questão 4 
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Você já deve ter lido sobre os trabalhos experimentais de 

Newton com os prismas, de Gregor Mendell com as 

ervilhas, assim como dos trabalhos teóricos de Albert 

Einstein sobre a teoria da relatividade. Pense nos 

exemplos citados e em outros que você conheça e diga se, 

na sua opinião, o uso de experimentos na ciência é 

essencial. Justifique sua resposta. 

 

A Questão 4 visa analisar as concepções dos participantes 

sobre o papel do experimento na Ciência.  



Respostas 
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Os experimentos na ciência são de extremo interesse a 

todos os envolvidos, porém não são essenciais para que 

ocorra ciência ou mesmo para que se comprove que sua 

ideia esteja correta (certos campos). 

Por isso mesmo, muitas áreas foram divididas em campos 

teóricos e os práticos, visto que, nos campos teóricos a 

demonstração do que é correto ou não pode ser feito 

através de cálculos, por exemplo, ao invés de experimentos 

práticos. 



Respostas 
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Não. Algumas áreas do conhecimento científico não 

utilizam-se de experimentos, até por questões de 

inviabilidade de proposição de experimentos. São áreas 

que dependem estritamente de uma análise racional. 



Respostas 
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Sim, o uso de experimentos na ciência é essencial, do 

contrário se teria outro problema em diferenciá-la da 

religião. As teorias existem para serem comprovadas 

sempre que possível com novos experimentos, elas, 

definitivamente, não existem simplesmente para serem 

aceitas. 



Questão 5 
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Um tema muito discutido atualmente é o aquecimento global. 
Apesar de muitas mudanças no clima já serem sentidas por 
todos ainda não existe um consenso entre os cientistas sobre 
as causas dessas mudanças. Um grupo defende que tais 
mudanças são consequências da interferência do homem na 
natureza e outro grupo acredita que este é um processo 
natural e que aconteceria independente da interferência 
humana. Em sua opinião, é possível que cientistas cheguem a 
conclusões diferentes a partir de um mesmo conjunto de 
informações? Justifique sua resposta com algum exemplo. 

 

A Questão 5 tem o propósito de averiguar a posição dos 
participantes sobre a possibilidade de um mesmo fenômeno ou 
conjunto de fenômenos terem diferentes explicações.  



Respostas 
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Dados experimentais não significam nada sem 

interpretação. Para cada interpretação há uma ideologia 

envolvida que pode levar um determinado conjunto de 

dados por meio de suas implicações lógicas a conclusões 

distintas. Podemos verificar isso na teoria envolvida de 

Darwin e a do uso e desuso de Lamarck. Ambos tiveram 

acesso aos mesmos dados e chegaram a conclusões 

diferentes quanto a como os seres vivos modificam-se ao 

longo do tempo. 



Respostas 
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Com certeza acho possível que os cientistas cheguem a 

conclusões diferentes utilizando um mesmo conjunto de 

informações, afinal a proposição de hipóteses depende da 

interpretação humana que é bem vasta. Um exemplo disto 

é o fato de alguns cientistas suspeitarem que a causa dos 

casos de microcefalia no Brasil seja o uso de um 

determinado inseticida nas plantações e outros atribuírem 

sua ocorrência ao Zyka vírus. 



Respostas 
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Sim, uma vez que é impossível um estudo científico 

totalmente imparcial. Mesmo a cultura e a experiência de 

vida podem interferir na observação dos fatos. Um 

exemplo é o caso do ovo na alimentação, ou mesmo outros 

alimentos, que são tidos ora como prejudiciais à saúde e 

ora como benéficos. 


