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ABSTRACT 

 

We discuss about what is the Nature of Science (NOS) and how it relates to basic education in an 
attempt to carry out the construction of a suitable image of scientific work with learners from high 
school. It begins with an analysis of recent studies in which the theme NOS and History and 
Philosophy of Science (HPS) are discussed until it comes in a draft compilation of the basic parameters 
of the NOS to be constructed in future lesson plans in high school. 

 

 

RESUMO 

 

Discute-se sobre o que é a Natureza da Ciência (NdC) e como esta se relaciona com o ensino básico, na 
tentativa de realizar a construção de uma imagem adequada do fazer científico junto aos educandos do 
ensino médio. Inicia-se com uma análise de trabalhos recentes nos quais o tema NdC e História e 
Filosofia da Ciência (HFC) são discutidos até chegar-se numa proposta de compilação dos parâmetros 
básicos da NdC a serem construídos em futuros planos de aula no ensino médio. 

Palabras claves: Naturaleza de la Ciencia; Historia y Filosofía de la Ciencia; Aula. 

Palavras-chave: Natureza da Ciência; História e Filosofia da Ciência; Sala de Aula. 

Keywords: Nature of Science; History and Philosophy of Science; Classroom. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início da década de 1990, Pumfrey (1991) apresenta um estudo no qual faz uma síntese de alguns 
pontos sobre os quais haveria consenso entre historiadores e filósofos da ciência sobre aspectos da 
NdC, que permearam a reforma educacional no Reino Unido. Nesse trabalho, a ciência tem por 
características que (PUMFREY, 1991: 69): 

 

a) Observação significativa não é possível sem uma expectativa pré-existente;  
b) A Natureza não produz evidências simples o bastante para permitir uma interpretação não ambígua; 
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c) As teorias científicas não são induções, mas hipóteses que vão imaginativa e necessariamente além 
das observações; 

d) As teorias científicas não podem ser provadas; 
e) O conhecimento científico não é estático e convergente, mas mutável e ilimitado; 
f) Treinamento compartilhado é um componente essencial do acordo entre os cientistas; 

 
g) O raciocínio científico não se estabelece sem apelar para fontes sociais, morais, espirituais e 

culturais; 
h) Os cientistas não desenvolvem deduções incontestáveis, mas fazem complexos julgamentos de 

especialistas; 
i) O desacordo sempre é possível. 

No fim da mesma década de 1990, McComas et al (1998), apresentam um estudo no qual relacionam 
aspectos que repetidamente aparecem sobre a NdC em alguns documentos oficiais de vários países. 
Tais documentos traziam as diretrizes sobre o ensino das ciências nas suas respectivas nações. Após o 
estudo desses parâmetros de ensino, McComas et al (1998: 513) apresentam a seguinte lista de aspectos 
da NdC recorrentes nos documentos analisados: 

 

1. O conhecimento científico, enquanto durável, tem um caráter provisório; 
2. O conhecimento científico baseia-se fortemente, mas não totalmente, na observação, em evidências 

experimentais, em argumentos racionais e no ceticismo; 
3. Não existe uma única maneira de se fazer Ciência (portanto, não existe um método científico 

universal); 
4. A Ciência é uma tentativa de explicar os fenômenos naturais; 
5. Leis e teorias desempenham diferentes papéis na Ciência, portanto os estudantes devem notar que 

as teorias não se tornam leis mesmo com evidências adicionais;  
6. Pessoas de todas as culturas contribuem para a Ciência; 
7. O novo conhecimento deve ser informado clara e abertamente; 
8. Os cientistas necessitam da preservação registros precisos, revisão e replicabilidade; 
9. As observações são dependentes da teoria; 
10. Os cientistas são criativos; 
11. A História da Ciência revela tanto um caráter evolucionário quanto revolucionário; 
12. A Ciência é parte de tradições culturais e sociais; 
13. A Ciência e a Tecnologia se influenciam; 
14. As ideias científicas são afetadas pelo ambiente histórico e social.  
 

Tais aspectos deveriam ser levados à sala de aula de forma natural e imbricada ao próprio processo de 
construção do conhecimento que se dá no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a deficiente 
formação docente com relação à adequada construção de uma descrição do fazer científico acaba por 
ter severos reflexos na formação discente. Esta relação perversa é apresentada a seguir. 

 

 

A CIÊNCIA COMO É APRESENTADA EM SALA DE AULA 

 

Num trabalho intitulado “Para uma imagem não-deformada do trabalho científico”, Gil-Pérez et al 
(2001), em pesquisa realizada entre docentes das ciências, enumeram sete visões distorcidas sobre o 
fazer ciência que têm sido apresentadas nas salas de aula:  a descontextualizada, a individualista e elitista, 
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a empírico-indutivista e ateórica, a rígida e algorítmica, a aproblemática e ahistórica, a exclusivamente 
analítica, e a acumulativa e de crescimento linear. 

 

Como tais visões foram detectadas entre professores, é de se esperar que as mesmas sejam propaladas 
aos educandos, gerando assim uma “reação em cadeia” que, infelizmente, espalha entre os discentes 
uma ideia não adequada do fazer ciência, da Natureza da Ciência (NdC). Dessa maneira, descrevemos 
brevemente aqui as sete visões identificadas por Gil-Perez et al (2001, 2005). 

 

A primeira delas, a visão descontextualizada ou socialmente neutra da ciência, leva aos educandos a concepção 
de uma ciência separada de interesses econômicos, sociais, religiosos e, até, pessoais, negando seus 
impactos sobre o indivíduo, a sociedade e sobre o ambiente.  

 

Uma das consequências disso é que, dessa maneira, a ciência e a tecnologia ficam em campos 
diferentes, sendo por vezes vista a tecnologia como a aplicação direta da ciência, ou, simplesmente, 
como ciência aplicada (GIL-PEREZ et al, 2001, 2005). Desconsidera-se, portanto, que historicamente 
uma parte significativa das técnicas de trabalho, instrumentos e ferramentas, armas, máquinas e demais 
casos correlatos, foram implementados antes de haver uma explicação sistematizada para o fenômeno 
que permitiria seu funcionamento. Ademais, propaga-se uma visão simplista da complexa relação entre 
ciência e tecnologia, ignorando que muitas vezes é difícil, e nem mesmo cabível, sua separação. 

 

Em sua dimensão humana, o fazer científico é carregado pelas nuances do processo de pensamento 
crítico do homem, ou seja, não é nem definitivo nem irrefutável. Não é incondicional nem supremo. 
Pelo contrário, é sobremaneira fruto de um contexto geral, mas principalmente influenciado pela 
condição humana. Para Castro (2009: 103), 

 

... a busca de aproximações faz parte do método da ciência e a abordagem histórica nos permite 
constatar que o saber científico não é meramente transmitido, revelado ou adquirido pela simples 
observação. Ele é construído a partir de referências múltiplas, num processo de ir e vir constante e 
incansável, num exercício de aproximação e distanciamento que engendra uma visão de mundo que 
se modifica a cada dia, num processo de dialetização permanente. Contudo, não se pode reconstruir 
o que não se reconhece como objeto de reconstrução. A história ajuda a reconhecer a ciência como 
uma reconstrução possível. 

 

A segunda visão deformada sobre a construção da ciência, a visão individualista e elitista, retrata o fazer 
científico como realização de mentes privilegiadas: cientistas que, solitariamente, valendo-se de uma 
capacidade intelectual diferenciada, conseguem conceber algo impensável aos demais (GIL-PEREZ et 
al, 2001, 2005). 

 

Assim sendo, a produção coletiva da ciência é desprezada, a troca de experiências e conhecimentos e 
grupos de pesquisa é simplesmente ignorada. Adota-se, portanto, que aquilo que foi conquistado por 
um único cientista ou um só grupo de pesquisa é suficiente para validar ou não uma tese ou teoria 
(GIL-PEREZ et al, 2001, 2005). 
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Tal perspectiva acerca da natureza da ciência é também prejudicial à formação dos educandos. Por um 
lado conduz o educando a conceber que ele, simples ser humano, não está sequer próximo de atingir o 
grau de quase-divindade, e por isso jamais poderá adentrar ao Olimpo. Por outro, revela a ideia de que 
para ser cientista precisará abdicar do convívio social. Em qualquer desses pontos de vista, a ciência é 
tida como a produção de uma elite, de uma casta, de um grupo altamente selecionado – os que revelam 
os segredos da natureza e a dominam. 

A empírico-indutivista e ateórica, terceira das visões deformadas, é definida por Gil-Perez et al (2005: 45) 
como:   

Uma concepção que defende o papel da observação e da experimentação „neutra‟ (não contaminadas 
por ideias aprioristas), esquecendo o papel essencial das hipóteses como focalizadoras da investigação 
e dos corpos coerentes de conhecimentos (teorias) disponíveis, que orientam todo o processo. 

Insiste-se, por isso, em que toda a investigação [...], vêm marcadas por paradigmas teóricos, ou seja, 
por visões coerentes, articuladas que orientam a dita investigação. 

 

Qual estudante que não teve contato com a velha ideia de um cientista maluco que observa um 
fenômeno, realiza um experimento e descobre, como que por abracadabra, um resultado, uma 
conclusão revolucionária? Parece que basta, portanto, observar a natureza e seus fenômenos, tentar 
reproduzi-los, e tudo mais se fará por si só. A teoria, o conhecimento, surgirá naturalmente. A ciência 
não é vista, também, como uma produção do pensar sobre, resultado de uma atividade intelectual, 
desenvolvida pela abstração, pela aproximação, pela idealização. Assim, todo conhecimento científico 
advém, exclusivamente, de um laboratório. 

 

Alinhados a esta perspectiva, Pozo e Crespo (2009: 20) retratam que: 

 

Durante muito tempo se concebeu que o conhecimento científico surgia de escutar a voz da 
Natureza da maneira “adequada” [...] Tudo o que era preciso fazer para descobrir uma Lei ou 
Princípio era observar e coletar dados de maneira adequada e deles surgiria, inevitavelmente, a 
verdade científica. Essa imagem da ciência como um processo de descobrimento de leis 
cuidadosamente enterradas sob a aparência da realidade ainda continua, em grande medida, 
vigente nos meios de comunicação e, inclusive, nas salas de aula. 

 

Tal concepção traduz a natureza da ciência como produção apenas e sempre a partir da observação. O 
que é, evidentemente, equivocado. Ademais,  

 

Nem sequer o velho „clichê‟ da ciência empírica, dedicada a descobrir as leis que governam a 
natureza por meio da realização de experimentos, é verdadeiro hoje em dia. Boa parte da ciência de 
ponta, de fronteira, é baseada, cada vez mais, no paradigma da simulação, mais do que no 
experimento em si, o que supõe uma importante revolução na forma de fazer ciência e concebê-la 
(WAGENSBERG, 1993, apud. POZO e CRESPO, 2009: 21). 

 

Outra dimensão a se considerar é que, na ciência, a atitude de observar é essencialmente uma atitude 
controversa, visto que observar é uma atitude carregada de pressupostos do sujeito que realiza a 
observação. E ademais, uma observação pode tanto confirmar aquilo que se era esperado, isto é, 
ratificar uma teoria pré-existente à observação, bem como negá-la, gerando a instabilidade dos 
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paradigmas então aceitos.  Assim, a metodologia de ensino das ciências, e em especial da física, deve 
conduzir a um processo no qual os educandos sejam levados ao confronto entre a ciência normalmente 
proclamada e a ciência produto da aventura humana. Tal ciência gera feitos científicos os quais estão 
severamente marcados pelas teorias e raciocínios aceitos pelo produtor do conhecimento e que são 
antecedentes à realização do cientista/filósofo/pensador, sendo, portanto, um norteador do processo 
de produção do saber. Na visão de Gaston Bachelard,  

 

A observação científica é sempre uma observação polêmica; ela confirma ou invalida uma tese 
anterior, um esquema prévio, um plano de observação; ela mostra demonstrando; hierarquiza as 
aparências; transcende o imediato; reconstrói o real após haver reconstruído seus esquemas 
(BACHELARD, 1996: 89-90). 

 

Dessa maneira, é inadequado afirmar categoricamente que a ciência é produto de observação neutra, 
visto que a neutralidade impõe uma imparcialidade do ver a natureza que não é, em primeira 
aproximação, possível. Isto porque o ato de observar já é fruto de uma escolha e uma razão, a opção do 
que deve ser observado e motivo para se observar. Tanto a escolha quanto a razão são produtos da 
ação do intelecto e, portanto, são parciais. 

 

A quarta das visões deformadas sobre a natureza da ciência é a rígida e algorítmica. Nessa perspectiva, o 
produzir ciência é tido como fruto da aplicação do famigerado “método científico”: uma sequência de 
etapas pré-determinadas e rigorosamente definidas a serem cumpridas para que seja estabelecido ou 
alcançado o resultado desejado. 

 

Esse algoritmo deve, portanto, ser aplicado a todo e qualquer processo de produção científica. É, dessa 
forma, incapaz de falhar, isto é, utilizado corretamente sempre conduzirá ao resultado que se almejava. 
Esquece-se, pois, que muitos dos conhecimentos produzidos pela ciência tiveram início com hipóteses, 
e são estas “que orientam a procura de dados.” (GIL-PEREZ et al, 2005: 48). 

 

Essa forma de ver a ciência traduz claramente a concepção de “exatidão e objetividade” (GIL-PEREZ 
et al, 2005, p. 48) com que a mesma é percebida pelos alunos (e professores), haja visto o famoso jargão 
utilizado quando se quer dar autoridade para algum argumento: “mas, isso é provado cientificamente.” 
Assim, a ciência é percebida como aquilo que conduz a uma verdade irrefutável, pois é produzida dessa 
mesma forma.  

 

Nessa mesma direção, Pozo e Crespo (2009: 20), falando sobre o ensino de ciências, dizem que, “de 
fato, ainda se continua ensinando que o conhecimento científico é baseado na aplicação rigorosa do 
„método científico‟, que deve começar pela observação dos fatos, do qual devem ser extraídas as leis e 
princípios.” 

 

Evidente que o fazer ciência não se dá dessa maneira. Gil-Perez et al (2005: 48) falam que o produzir 
ciência 

Não se raciocina em termos de certezas, mais ou menos baseadas em „evidências‟, senão em termos 
de hipóteses, que se apoiam, é certo, nos conhecimentos adquiridos, mas que são contempladas como 
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„tentativas de resposta‟ que devem ser postas à prova o mais rigorosamente possível, o que dá lugar a 
um processo complexo, em que não existem princípios normativos de aplicação universal, para a 
aceitação ou a rejeição de hipóteses. 

 

Era de se esperar que a ciência tivesse uma produção muito maior de conhecimentos, caso houvesse 
um método infalível para produção de saberes. No entanto, isto não ocorre, pois não há tal método. Há 
sim formas, maneiras, métodos variados de investigação, os quais se adaptam às variadas nuances de 
cada pesquisa em particular. 

 

A quinta visão deformada sobre o fazer científico, a aproblemática e ahistórica da ciência, evidencia uma 
ciência como conhecimento acabado, pronto, fechado. Esse ponto de vista sobre a produção científica 
relega ao esquecimento as questões as quais se apresentavam quando da pesquisa que produziu o 
conhecimento. Não se considera, portanto, que o ponto de partida da pesquisa foi um questionamento, 
que a pesquisa era, é e será a tentativa de responder a um questionamento (GIL-PEREZ et al, 2005). 

 

Essa divulgação ahistórica da ciência não dá aos estudantes a oportunidade de perceberem a evolução 
das ideias, dos conceitos, das teorias com o passar do tempo. Revela-se, assim, uma ciência 
independente de época – uma ciência que ao produzir um determinado conhecimento o faz em caráter 
irrevogável, imutável, inabalável e irrefutável. Não são postas na mesa as cartas referentes às 
dificuldades encontradas durante a pesquisa, aos obstáculos epistemológicos, as concepções teóricas e 
paradigmas científicos válidos na época e que precisaram ser confrontados, superados, desconstruídos. 
Ignora-se, por conseguinte, que a ciência possui uma história (CASTRO e CARVALHO, 1992; GIL-
PEREZ et al, 2001 e 2005; CASTRO, 2009; DUSCHEL, 1994, apud. POZO e CRESPO, 2009; 
CARVALHO e SASSERON, 2010). 

 

É de importância basilar fazer com que os educandos percebam a ciência como algo que está sempre 
em construção – desconstrução – reconstrução (SALTIEL e VIENNOT, 1985). E isso encontra 
alicerce quando pensamos em termos da gênese e desenvolvimento de um saber, de um conhecimento. 
A certeza sobre algo não é a atitude imediata. A ação primeira é duvidar, e, então, buscar em seus 
saberes prévios algo que se relacione com o que está sendo apresentado e que forneça argumentos para 
que se ratifique ou refute o fato. Assim, é nesse processo constante de caracterização – 
descaracterização – reformulação – recaracterização que um conhecimento toma sua forma mais 
pujante, e torna-se mais eminente, pelo menos momentaneamente. 

 

A visão exclusivamente analítica, sexta da lista de visões inadequadas da construção da ciência supracitada, 
reporta à ideia de que o trabalho do cientista dá-se apenas e tão somente pela análise exaustiva de 
recortes da realidade, obtendo exclusivamente dessa análise os resultados esperados para validar ou não 
o objeto de pesquisa. 

 

Tal viés transmite a concepção de uma ciência fracionada e simplista, o que não verdadeiramente 
ocorre, pois, como revela Gil-Perez et al (2001: 131-132), a visão exclusivamente analítica 

 

Destaca a necessária 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 
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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. 

 

Esta construção sobre o fazer científico pode parecer conveniente, visto que, em sala de aula e nos 
livros didáticos, apenas serão abordados os conhecimentos validados pelos paradigmas científicos 
vigentes. 

 

A visão acumulativa e de crescimento linear traz uma ciência que foi e continua sendo construída pelo 
acúmulo gradual e organizado de conhecimentos desenvolvidos ao longo dos séculos (GIL-PEREZ et 
al, 2001 e 2005).  

 

Nessa direção, os discentes são levados a crer que a sequência constante no sumário de um livro 
didático é exatamente a ordem na qual os conhecimentos foram construídos. Assim, ou a própria 
natureza se encarregou de prover aos cientistas os conhecimentos naquela ordem ou os cientistas 
entraram num consenso milenar sobre quando e quais fenômenos seriam estudados. 

Ademais, pensando desta forma, a ciência jamais poderia passar por qualquer tipo de crise, seja ela 
ideológica, epistemológica, natural, tecnológica ou de qualquer outra dimensão que seja. A despeito do 
que possa parecer, o desenvolvimento da ciência não se deu desta forma: basta o exemplo, dentro do 
estudo da Termologia, da concomitante existência das teorias substancialista e mecanicista do calor 
durante os séculos XVII e XVIII para que se perceba o quanto a ciência sofre transformações 
(AMARAL e MORTIMER, 2001; SICCA e GONÇALVES, 2002; DE PÁDUA, 2009). Dissensos, 
debates, controvérsias, desestruturações. Todas essas nuances são constituintes de uma ciência viva, 
orgânica, a qual passa por processos de crise e criação, numa tensão natural que é inerente e intrínseca 
ao seu desenvolvimento. 

 

De forma bem mais sucinta, mas não menos importante, o resultado do estudo realizado por Abd-El-
Khalick (2005: 17) mostra que, sobre dadas perspectivas sobre a NdC, a produção científica é 
desenvolvida por: 

 

i. Tentativa (sujeita a mudanças); 
ii. Empírica (baseada e/ou derivada das observações do mundo natural); 
iii. Parcialmente o produto da inferência, imaginação e criatividade humanas (o que envolve a invenção 

de conceitos e explicações); 
iv. Imersa em contextos sociais e culturais. 
 
Na tentativa de desfazer tais deformações levadas à sala de aula, vários países trouxeram aos seus 
documentos oficiais da Educação a preocupação em abordar adequadamente as nuances do fazer 
científico. No Brasil, tais perspectivas sobre a NdC já aparecem em diversos documentos oficiais. 
Apenas para citar um deles, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) o tratamento da NdC 
aparece claramente em passagens como a que direciona o ensino para uma física que  

 

Emerge da cultura e leva à compreensão de que modelos explicativos não são únicos nem finais, 
tendo se sucedido ao longo dos tempos, como o modelo geocêntrico, substituído pelo heliocêntrico, a 
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teoria do calórico pelo conceito de calor como energia, ou a sucessão dos vários modelos explicativos 
para a luz (BRASIL, 1999: .27) 

 

Fazendo o raciocínio reverso, também há certo consenso sobre as inadequadas perspectivas sobre a 
NdC encontradas entre discentes. Em pesquisa realizada entre discentes do curso de graduação em 
física graduação, Teixeira et al (2009: 531) resume os pontos de visão deformada sobre a ciência entre 
tais estudantes: 

 

A. ausência de compreensão sobre a natureza do conhecimento científico;  
B. compromisso com uma visão epistemológica absolutista, de acordo com a qual uma forma de 

conhecimento pode ser entendida como definitiva e absolutamente verdadeira;  
C. uma visão empírico-indutivista da ciência, segundo a qual o conhecimento científico é obtido por 

generalização indutiva a partir de dados de observação destituídos de qualquer influência teórica 
e/ou subjetiva, o que asseguraria a natureza verdadeira das proposições científicas;  

D. crença na existência de um método único, que seria capaz de assegurar a verdade absoluta das 
afirmações científicas sobre o mundo;  

E. ausência de reconhecimento do papel da criatividade e da imaginação na produção do conhecimento 
científico;  

F. falta de compreensão dos conceitos metateóricos 'fato', 'evidência', 'observação', 'experimentação', 
'modelos', 'leis' e 'teorias', bem como de suas inter-relações etc.  
 

Numa dimensão mais filosófica da ciência, a produção do conhecimento científico carrega em si as 
marcas do contexto humano geral no qual foi realizado. Epistemologicamente, a estrutura que alicerça a 
produção do conhecimento está presa ao imaginário sociocultural no qual os produtores do 
conhecimento encontravam-se imersos. Tais características são brevemente abordadas a seguir. 

 

 

CIÊNCIA E CULTURA 

 

Historicamente, a ciência produzida em uma época é diferente da ciência realizada em outra. Daí a 
noção de que “Física Também é Cultura.” (ZANETIC, 1989). Assim, “o imaginário sociocultural de 
cada época, que faz a distinção entre umas e outras etapas históricas, é a matriz epistêmica que funciona 
como fulcro gerador do pensamento humano, condicionando as atividades da razão à estrutura 
inconsciente da cultura.” (MORAIS, 2007 p.10). Afinal, “não há criação humana que não traga, 
impressa em si – em termos de forma e funcionalidade –, importantes sentidos culturais.” (MORAIS, 
2007: 22). 

 

Pode-se, assim, resumir tais considerações com as palavras de Pozo e Crespo (2009), que falando sobre 
como a ciência deve ser percebida pelos alunos, põem luz sobre o que se deve fazer para que os 
educandos: 

...percebam sua [da ciência] transitoriedade e sua natureza histórica e cultural, que compreendam as 
relações entre o desenvolvimento da ciência, a produção tecnológica e a organização social, 
entendendo, portanto, o compromisso da ciência com a sociedade, em vez da neutralidade e 
objetividade do suposto saber positivo da ciência. Ensinar ciências não deve ter como meta 
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apresentar aos alunos os produtos da ciência como saberes acabados, definitivos (a matéria é 
descontínua, a energia não se consome, mas se conserva, é a Terra que gira em volta do Sol e não o 
contrário), nos quais... eles [os alunos] devem crer com fé cega, uma vez que se abrirem bem os olhos 
todos os indícios disponíveis indicam justamente o contrário: a matéria é contínua, o Sol é que gira, 
a energia (assim como a paciência do aluno) se gasta... Pelo contrário, a ciência deve ser ensinada 
como um saber histórico e provisório, tentando fazer com que os alunos participem, de algum modo, 
no processo de elaboração do conhecimento científico, com suas dúvidas e incertezas, e isso também 
requer deles uma forma de abordar o aprendizado como um processo construtivo, de busca de 
significados e de interpretação, em vez de reduzir a aprendizagem a um processo repetitivo ou de 
reprodução de conhecimentos pré-cozidos, prontos para o consumo (POZO e CRESPO, 2009: 
21). 

 

Assim, uma nova perspectiva metodológica faz-se necessária se é almejada uma mudança de 
paradigmas educacionais com relação ao ensino das ciências. “Exige-se agora que o ensino consiga 
conjugar harmoniosamente a dimensão conceptual da aprendizagem disciplinar com a dimensão 
formativa e cultural. Propõe-se ensinar Ciências a partir do ensino sobre Ciências.” (CARVALHO, 2009, 
p. 2-3; SANTOS, 1999).  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Após a consideração dos estudos apresentados até aqui, busca-se, portanto, que na gênese de um plano 
de aulas que almeje discutir sobre o que é ciência em sala de aula no ensino médio, seja levada uma 
metodologia alternativa que explore o quadro humano da ciência e de seu desenvolvimento. Uma 
metodologia de ensino das ciências que explicite as nuances do fazer científico. Assim, apresentamos 
abaixo a síntese dos pontos sobre a NdC que apareceram em consonância nos estudos descritos 
anteriormente e podem ser explorados na construção do plano de aulas. 

 

Para tanto, apresenta-se a seguir uma possível compilação das nuances da NdC que podem ser 
exploradas em sala de aula. Eis, assim, as características propostas para a NdC:  

 

 Transitoriedade dos conhecimentos; 

 Falibilidade das teorias e construções conceituais da ciência; 

 A imersão do ser no saber e do saber no ser numa recíproca e contínua mutação de ambos; 

 A ideia primeira como contingenciadora do observar e pensar sobre o fenômeno; 

 A ação do intelecto (ser) sobre o concreto (fenômeno) na produção de um abstrato (conceito) 
manipulável em sua totalidade no pensamento; 

 O dissenso como instância partícipe na produção de conhecimento; 
 A multiplicidade de métodos ao se fazer ciência; 

 A coletividade da construção da ciência; 

 Coerência dos constructos teóricos para explicação dos fenômenos à época em que foram 
desenvolvidos. 
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