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RESUMO  

JENSEN, Gerda Maisa.Charles Darwin (1809-1882) e os peixes elétricos: história e natureza 

da ciência no ensino de ciências na Educação de Jovens  e Adultos., 2016, 343 f. Tese 

(Doutorado) – Programa Ciências Biológicas (Biologia Genética) do Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Esta tese, inserida na linha de pesquisa História da Biologia e Ensino, destinou-se à 

introdução de episódios da História da Ciência em aulas de ciências do segmento 

Fundamental II da escola básica, em especial, na modalidade de ensino de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). A tese foi organizada em duas partes. A Parte I discorre sobre a 

abordagem histórica, segundo dois objetivos gerais principais: promover a compreensão de 

conceitos científicos atuais, relacionados à teoria evolutiva dos seres vivos, e desenvolver 

uma percepção informada dos estudantes sobre as características da ciência e, mais 

particularmente, do processo de investigação científica. O episódio da história da biologia 

selecionado foi o modo pelo qual um mesmo material biológico, o peixe elétrico, foi estudado 

por diferentes naturalistas dos séculos XVII ao XIX. O interesse foi o de conhecer as 

principais explicações dadas para o fenômeno, considerado, primeiramente, no âmbito 

mecânico e corpuscular e, mais tarde, elétrico, sendo retomado, no século XIX, no âmbito da 

teoria evolutiva. O estudo histórico foi focalizado no fato dos órgãos elétricos de peixes 

pertencentes a diferentes grupos taxonômicos terem sido considerados por Charles Robert 

Darwin (1809-1882) como uma dificuldade especial para o seu princípio de seleção natural. 

Este estudo indicou a solução apontada pelo naturalista inglês e comparou-a com o 

conhecimento científico atual uma vez que esse estudo histórico original se destinou ao 

ensino-aprendizagem de um conjunto de conceitos relacionados ao princípio da seleção 

natural como ensinado hoje na escola básica. O estudo histórico seguiu a metodologia de 

pesquisa em história da ciência, por meio de análise de fontes primárias, à luz de fontes 

secundárias. A Parte II da tese discorre sobre a pesquisa empírica realizada para a introdução 

do estudo histórico no ensino de ciências da EJA, que foi realizada por meio do planejamento, 

validação, implementação e avaliação de uma Sequência Didática (SD). A construção e a 

validação da Sequência Didática seguiram os parâmetros estabelecidos por Méheut e Psillos 

(2004). A pesquisa empírica foi feita segundo a metodologia da pesquisa-ação, pela professor-

pesquisadora, e com alunos da EJA do município de São Paulo. A triangulação dos dados 

obtidos foi feita a partir de fotografias, gravações audiovisuais das aulas, registros diversos 



 

 

dos alunos ao longo da sequência didática, incluindo respostas a questionário prévio (pré-

teste) e posterior (pós-teste) à sequência didática, entrevista semiestruturada, entrevista 

estruturada e as anotações da professora-pesquisadora. A análise dos dados levantados seguiu 

metodologia qualitativa de pesquisa em educação científica, baseando-se em Bogdan e Biklen 

(2014) e na análise de conteúdo segundo Bardin (1994). Como resultados principais da 

pesquisa empírica sobre a abordagem histórica da ciência no ensino de ciências/biologia na 

Educação de Jovens e Adultos, destacaram-se: o aumento no número de alunos com 

percepções mais informadas sobre ciências e a compreensão, pela maioria dos estudantes, do 

princípio da seleção natural para explicar a origem das espécies, conteúdo científico atual, 

considerado complexo e distante do dia a dia dos estudantes. 

Palavras-chave: História da Ciência; Ensino de Ciências; Ensino de Evolução Biológica; 

Sequência Didática; Educação de Jovens e Adultos. 



 

 

ABSTRACT 

 

JENSEN, Gerda Maisa. Charles Darwin (1809-1882) and electric fishes: history and 

nature of science in science education of Youth and Adults, 2016, 342 f. Thesis 

(Doctorate) –Biosciences Institute of the University of São PauloProgram Biological Sciences 

(Biology Genetics), São Paulo, 2016. 

 

This thesis, History of Biology and Educationpart of the research line, was designed to 

introduce Science History episodes inelementary school science classes, mainly in Youth and 

Adult Education (YAE). The historical approach had two objectives in science teaching: 

promoting understanding of current scientific concepts related to the evolutionary theory of 

living beings and develop a perception on the characteristics of science and scientific inquiry. 

The first part of the thesis discusses the historical research and specially the episode in 

selected science history in which the same biological material - electric fish - were studied by 

different naturalists of the seventeenth to the nineteenth century. The interest was to know the 

main explanations for the phenomenon, first considered in acorpuscular and mechanical level, 

and then in an electric one, taken in the nineteenth century, in the context of evolutionary 

theory. The historical study was focused on the fact that the electric organs of fish belonging 

to different taxonomic groups were considered by Charles Robert Darwin (1809-1882) as a 

special difficulty for the principle of natural selection. This study indicated the approach 

adopted by English naturalist and compared it to the current scientific knowledge since this 

original historical study was devoted to the learning of a set of concepts related to the natural 

selection principle. The historical study followed the methodology research in history of 

science, through analysis of primary sources, in the light of secondary sources. The second 

part of the thesisis an empirical research that discusses the introduction of history of science 

in science education. The introduction of historical study in science education to adult 

education students was through planning, validation, implementation and evaluation of a 

Teaching Learning Sequence (TLS). The construction and validation of the TLS followed the 

parameters established by Méheut and Psillos (2004).The empirical research has been done 

according to the action-research methodology; the teacher-researcher, and YAE students in a 

public school, São Paulo. The triangulation of data was made from photographs, audiovisual 

recordings of classes, many student records along the teaching learning sequence, including 

answers to previous questionnaire (pre-test) and after (post-test) to the instructional sequence, 



 

 

semi-structured interviews, structured interviews and the teacher-researcher notes. The 

analysis of the following qualitative data, followed a methodology researched in the science 

education based on the authors Bogdan and Biklen (2014)and content analysis based on 

Bardin (1994). The main results of empirical research on the historical approach of science in 

science/biology education at the Youth and Adult Education are the increasing in the number 

of students with more informed perceptions about science and understanding the principle of 

natural selection to explain the origin of species - a current scientific content, considered 

complex and far from students’ daily lives. 

Keywords: History of Science; Science Education; Teaching Biological Evolution; Teaching 

Learning Sequence; Youth and Adult Education. 
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Introdução 

Esta tese está inserida na linha de pesquisa História da Biologia e Ensino do 

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo eaborda a introdução de um estudo de caso da História da Ciência nas aulas de 

ciências do segmento Fundamental II da escola básica, em especial, na modalidade de ensino 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Foram definidos os seguintes objetivos de pesquisa para a Parte I da tese: elaborar 

uma síntese da análise histórica sobre o fenômeno da dor e entorpecimento causado por certos 

peixes e as diferentes explicações que variaram da corpuscularista, mecânicas e elétrica nos 

séculos XVII e XVIII desenvolvida na dissertação de mestrado da professor-pesquisadora; 

elaborar uma análise das principais ideias transformistas dos séculos XVIII e XIX com a 

utilização da Resenha Histórica elaborada por Darwin à época, a fim de contextualizar o 

problema da origem dos órgãos elétricos dos peixes; elaborar uma análise da dificuldade 

especial de Darwin para explicar a origem dos órgãos elétricos de peixes pertencentes a 

diferentes grupos taxonômicos. 

Foram definidos os seguintes objetivos de pesquisa para a Parte II da tese: desenvolver 

um estudo empírico a respeito da introdução do estudo de caso da história da Biologia 

desenvolvido na Parte I da tese nas aulas de ciências, especificamentedo 5o. ano do ensino 

fundamental II da EJA-noturno; promover o ensino contextualizado de ciências por meio da 

elaboração, aplicação e avaliação de uma sequência didática; investigar os benefícios e as 

dificuldades desta SD para a aprendizagem de conteúdos específicos e relacionados ao tema 

da evolução biológica e das características da ciência entre esses estudantes. 

A Parte I da tese tratados objetivos da pesquisa histórica e a Parte II trata dos objetivos 

da pesquisa empírica.  

A pesquisa histórica embasou a sequência didática e a produção de material didático 

acessível sobre história da ciência, especificamente sobre a família de conceitos ligada ao 

princípio da seleção natural proposto pelo naturalista inglêsCharles Robert Darwin (1809-

1882). Este estudo seguiu a metodologia de pesquisa em história da ciência, por meio de 

análise de fontes primárias, à luz de fontes secundárias. A escolha do episódio histórico a ser 

implementado no ensino básico se deu a partir da pesquisa realizada na dissertação de 

mestrado em História da Ciência defendida em 2008 pela professora-pesquisadora na PUC-

SP. A pesquisa do mestrado mostrou que os estudos acerca dos peixes que causam o 

fenômeno da dor e do entorpecimento nas suas presas, nos pescadores e nas mãos dos 

estudiosos desenvolveram-se e contribuíram para a compreensão da “virtude elétrica” e para a 



 

 

15

discussão sobre a existência ou não de uma “eletricidade animal” diferente da eletricidade 

atmosférica. A dissertação apontou ainda que o interesse pelo estudo desses peixes (elétricos) 

teria continuidade durante o século XIX e XX.  

Uma nova indagação surgiu para a professora-pesquisadora e o interesse pela 

respostadeu continuidade à análise histórica desta tese: como os estudiosos dos séculos XVIII 

e início do século XIX, em meio a ideias transformistas,  explicavam o fato do fenômeno da 

“comoção” aparecer em peixes pertencentes a grupos taxonômicos diferentes? 

O estudo histórico foi focalizado no fato dos órgãos elétricos de peixes pertencentes a 

diferentes grupos taxonômicos terem sido considerados por Darwin como uma dificuldade 

especial para o seu princípio de seleção natural explicitada no capítulo VI da sua obra mais 

famosa, Sobre a origem das espécies, de 1859. 

Assim, a pesquisa histórica a partir da questão mencionada acima teve como objetivo 

utilizar umestudo de casohistórico particular, e original, no ensino-aprendizagem do princípio 

da seleção natural como proposto por Darwin a fim de construir a ideia da evolução 

biológica.Juntamente com a discussão, em sala de aula, desse episódio histórico foi almejado 

um delineamento não apenas de conteúdos científicos (aprender ciências naturais), mas 

também de conteúdos relacionados a um construto mais comumente conhecido por Natureza 

da Ciência, ou seja, do modo pelo qual a ciência é caracterizada ao longo do tempo (aprender 

sobre ciências naturais). 

O Capítulo 1 apresenta o modo pelo qual os peixes que causam “comoção” ou dor e 

entorpecimento nas presas, nos pescadores e nos estudiosos foram estudados por diferentes 

naturalistas nos séculos XVII e XVIII e quais foram as principais explicações dadas para esse 

fenômeno: a corpuscularista, as mecânicas e a elétrica. Este capitulo está relacionado ao 

primeiro bloco de aulas da SD. 

O Capítulo 2 contextualiza as principais ideias sobre a transformação das espécies do 

final do século XVIII e início do século XIX assim como algumas das explicações sobre as 

causas e os meios dessa transformação. A contextualização focou nos autores destacados por 

Charles Robert Darwin (1809-1882) e também de modo especial nos mencionados peixes, 

recorte desta pesquisa. Este não está diretamente relacionado a um bloco de aulas da SD. 

O Capítulo 3 apresenta a dificuldade de Charles Darwin em explicar a origem dos 

órgãos elétricos, estruturas responsáveis pelo fenômeno causado por diferentes tipos de 

peixes, pelo seu princípio da seleção natural. Apresenta ainda qual foi o posicionamento do 

naturalista na última edição de sua obra, de 1876, revisada pelo autor. Este capítulo está 

relacionado ao segundo bloco de aulas da SD. 



 

 

16

Neste último capítulo ainda, considerando a inserção da SD no ensino atual de 

Ciências e de Biologia, são apresentadas as explicações mais recentes sobre a origem dos 

órgãos elétricos em peixes de diferentes grupos taxonômicos. Julgou-se pertinente inserir 

dados de estudos recentes devido a relevância da compreensão do princípio da seleção natural 

como pré-requisito para a compreensão da Teoria Sintética da Evolução adotada nos livros 

didáticos e salas de aula do ensino básico. Portanto, não se pretendeu, com isso, construir uma 

visão anacrônica ou Whig, no sentido que foi apontado por Herbert Butterfield (1900-1979), 

de mostrar a ciência “como um processo de progressão linear do conhecimento” (Butterfield, 

[1931]).  

A Parte II da tese trata da pesquisa empírica que consistiu no planejamento, validação, 

aplicação e avaliação de uma sequência didática, entre outras possíveis.  

A sequência didática possui quatro objetivos de ensino e aprendizagem de ciências: os 

objetivos do ensino de ciências com vistas a escolha de conteúdos científicos (o conceito de 

seleção natural da teoria evolutiva dos seres vivos); os  objetivos da inserção da história da 

ciência no ensino de ciências (contextualizar através do desenvolvimento histórico das 

explicações sobre o funcionamento e origem dos órgãos elétricos em peixes relacionando-as à 

teoria evolutiva de Darwin) e de algumas características da ciência (particularmente, de 

aspectos da investigação científica) relacionadas ao episódio histórico; o de aprimorar as 

habilidades científicas; o de  desenvolver a competência leitora e escritora dos estudantes e a 

competência de compreender a ciência como atividade humana, histórica, associada a 

aspectos de ordem social, econômica, política e cultural. 

O capítulo 4 apresenta a fundamentação teórica da pesquisa empírica que procurou 

articular diferentes campos de saberes acadêmicos, suas teorias e metodologias, a partir da 

experiência pessoal e profissional da professora-pesquisadora construindo ou reconstruindo 

conhecimento e produzindo resultados no âmbito da pesquisa em educação científica. E a 

fundamentação teórica da criação e validação da sequência didática baseada em estudo de 

caso da história da Biologia. 

O capítulo 5 descreve a metodologia utilizada na pesquisa empírica à luz de sua 

fundamentação teórica. O contexto, do geral para o particular, onde a SD foi desenvolvida, 

considerado nesta pesquisa como sendo o elemento didático fundadordo desenho dos 

processos de ensino e aprendizagem. Isto porque o contexto implica na adaptação das 

diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, do Projeto Político Pedagógico da escola e da 

própria intervenção pedagógica a ser realizada, a estudantes reais. Apresenta ainda como 
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foifeita a validação e a aplicação da SD considerando os aspectos éticos, bem como foram 

coletados os dados para triangulação e análise. 

O capítulo 6 mostra o produto, a sequência didática, elaborada pela professora-

pesquisadora a partir do estudo histórico. O estudo histórico tendo sido elaborado para esta 

tese, não aparece nos livros didáticos ou em outros materiais paradidáticos brasileiros atuais e 

usuais em nenhum segmento de ensino.  

Desta forma, procurou-se apresentar o plano geral e mais amplo do primeiro bloco de 

aulas intitulado “O fenômeno dos peixes e suas explicações” , relacionado ao capítulo 1 da 

tese e que é constituído por oito aulas sequenciais sendocada uma com a duração de noventa 

minutos. Depois do plano geral são apresentados os planos individuais de cada uma das aulas, 

particularizando os objetivos, a habilidade científica a ser desenvolvida, as atividades da sala 

de aula, os recursos materiais e as estratégias.  

A mesma apresentação é feita para o segundo bloco de aulas que intitula-se “A origem 

dos órgãos elétricos dos peixes” , relacionado ao capítulo 3 da tese e que é constituído por 

sete aulas sendo cada uma com noventa minutos de duração. 

No final deste capítulo estão, na ordem de introdução nas aulas, os materiais impressos 

elaborados pela professora-pesquisadora e que utilizam sempre que possível fontes primárias 

traduzidas ao português, como imagens ou citações dos autores.O constructo denominado 

Natureza da Ciência assegurou, como elemento de transversalidade, a coerência metodológica 

dos blocos didáticos.  

O capítulo 7 analisa e discute os dados coletados antes, durante e ao término da SD 

tais como fotografias, gravações audiovisuais das aulas, registros diversos dos alunos ao 

longo da sequência didática, incluindo respostas a questionário prévio (pré-teste) e posterior 

(pós-teste) à sequência didática, entrevistas semiestruturada, entrevista estruturada e as 

anotações da professora-pesquisadora. A análise dos dados levantados seguiu metodologia 

qualitativa de pesquisa em educação científica, baseando-se em Bogdan e Biklen (2014) e na 

análise de conteúdo segundo Bardin (1994). Ela permitiu mapear a compreensão dos 

estudantes acerca do conteúdo científico e das características da ciência (CdC) trabalhadas em 

sala de aula durante a experimentação com a SD. 

 Ao final, é apresentada a conclusão. 
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Conclusão 

Quando se diz que o objetivo de uma pesquisa é introduzir a história da ciência nas 

aulas de ciências de um determinado segmento do ensino formal, há que se considerar que 

existem várias tendências e propostas possíveis como explica Silva e Martins (2003). Por 

exemplo, através da replicação de experimentos históricos, da discussão de controvérsias, de 

estudo de caso e outras. Há que se considerar também que essa introdução pode ser feita com 

diferentes objetivos como informar sobre as características da ciência ou sobre a investigação 

científica, ou ainda apresentar a relação entre Ciência e o contexto social, ou aprender leis e 

teorias científicas.  

Não se pode desconsiderar também que essas tendências e propostas com seus 

diferentes objetivos são ainda pautadas em diferentes correntes pedagógicas e perspectivas 

historiográficas. 

Diante de tantas possibilidades, esta tese já no próprio fazer História da Ciência 

elaborou um recorte original sobre o fenômeno da dor e entorpecimento causado por certos 

tipos de peixes, tomando-os como único material biológico discutido ao longo de duzentos e 

poucos anos.  

Acredita-se que um estudo com o mesmo material biológico e um mesmo fenômeno 

pode facilitar aos estudantes a compreensão das diferentes explicações científicas dando aos 

estudantes a possibilidade de vivenciar e de ir percebendo a ciência como processo coletivo e 

histórico, um dos objetivos da SD aqui trabalhada.  

Os resultados da análise histórica mostraram que o processo de construção da ciência 

para explicar o fenômeno e a origem dos órgãos elétricos de peixes de diferentes grupos 

taxonômicos não foi linear, nem foi conduzido apenas pela Biologia ou por apenas uma das 

diferentes áreas em que se hoje se divide as ciências naturais e esteve intimamente ligado aos 

estudos dos eletricistas. 

Apesar disso, esta pesquisa produziu uma sequência didática com quatro diferentes 

objetivos simultâneos reunidos aula a aula conforme os planos de ensino apresentados no 

capítulo 6: objetivos de ciências, de história da ciência, de características da ciência e 

favorecer o desenvolvimento das habilidades científicas e das competências leitora e escritora 

e da competência de compreender a ciência como uma das maneiras de explicar a natureza. 

 Para isso, não poupou esforços para fazer a recontextualização(o buscar relações com 

a ciência, enquanto produto e processo)  da análise histórica para alunos reais da Educação de 

Jovens e Adultos. A SD, um dos produtos desta pesquisa foi pautada em perspectiva 

historiográfica atual conforme apresentado na fundamentação teórica e na aprendizagem 
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baseada em problemas na qual os alunos são aprendentes ativos e o (a) professor (a) um 

mediador do processo. 

A SD elaborada e validada foi implementada em 2014 em turmas mais avançadas da 

EJA como um projeto-piloto e vários problemas foram corrigidos e isto levou até a exclusão 

de um bloco de aulas que se relacionava ao capítulo 2 da Parte I desta tese devido àsdiferentes 

dificuldades apresentadas pelo público-alvo. Não se tratou de deixar para trás um desafio, 

mas, o de respeitar o processo dos estudantes e a avaliação feita pela comunidade escolar 

conforme se pode ver no Apêndice I – Parecer do Conselho de Escola sobre a pesquisa. 

Esta pesquisa ainda no esforço de recontextualizar o estudo de caso para esse público-

alvo, selecionou e organizou os materiais instrucionais em ordem cronológica. Os vários 

materiais instrucionais foram modelados a partir de imagens e citações de fontes primárias 

traduzidas pela professora-pesquisadora ao português com o objetivo de colaborar com o 

desenvolvimento da competência leitora e escritora desses estudantes.  

Para elaborar esse material houve o cuidado de procurar manter a semântica da época 

tanto quanto possível, por exemplo, utilizando termos como “virtude elétrica”, “comoção”, 

partículas torporífica”, estudiosos e outras. As imagens foram utilizadas para que os alunos 

pudessem refletir sobre os costumes como roupas, uso de perucas e outros. Em alguns 

materiais foi possível também utilizar fontes secundárias de modo que os alunos pudessem se 

confrontar com documentos históricos, aprender a ler esses documentos e assim vivenciar a 

metodologia da história da ciência. A apresentação desses materiais instrucionais, muito 

simples e baratos, constituem uma fonte de informação de que a história da ciência 

efetivamente entrou pela porta de uma das  salas de aula de ciências, mas, sem descuidar do 

ensino de ciências. 

A SD foi utilizada não apenas como ferramenta de ensino, mas, como ferramenta da 

pesquisa qualitativa para a investigação de uma possível relação (ou não) entre a utilização da 

história da ciência nas aulas de ciência e a aprendizagem do público-alvo de conteúdos 

científicos e características da ciência conforme objetivo da tese.  

Na tentativa de conseguir elementos para a análise foram recolhidos em sala de aula, 

dados de diferentes fontes e em diferentes momentos (antes, durante e depois) da 

experimentação com a SD. As fontes de dados coletados e triangulados foram os 

questionários pré e pós teste, as entrevistas semiestruturadas e estruturadas, os registros dos 

alunos, os comentários da professora-pesquisadora sobre as observações que foram 

registradas em áudio e transcritas. 
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Apesar da frequência irregular às aulas que se deve à questões pessoais como, com 

quem deixar os filhos pequenos para voltar aos estudos, como aceitar trabalho longe da casa 

ou da escola permanecendo muito tempo nos congestionamentos da cidade e como a própria 

legislação que garante aprovação ao aluno que frequentar 50% do total de aulas, pode-se 

concluir que os resultados obtidos durante esta investigação foram suficientes para justificar 

tanto a aceitação do modelo de trabalho adotado como também a continuidade da pesquisa. 

Os resultados mostraram que a maioria dos estudantes compreendeu o conceito de 

seleção natural, temática distante do dia a dia desses estudantes e considerada difícil por 

muitos  professores de Biologia. Esta pesquisa chegou a essa conclusão porque os estudantes 

não tinham condições leitoras para responder às questões da sondagem e entrevista 

estruturada fosse a partir de consulta à web ou à materiais didáticos e paradidáticos sobre o 

tema da evolução biológica que, e geral, é elaborado para o ensino médio. E nem como 

consultar os materiais impressos utilizados nas aulas porque essesmateriais eram recolhidos 

pela professora-pesquisadora ao término da aula e só devolvidos na aula seguinte caso 

houvesse necessidade de se terminar alguma tarefa. 

Os resultados dos pós-teste mostraram que a um grupo maior, em porcentagem, de 

estudantes adquiriu uma concepção mais informada sobre ciências do que algumas 

percepções iniciais.  

Não se teve a pretensão de exaurir o tema nem de propor generalizações já que a 

forma de trabalho concebida e adotada para esta pesquisa consistiu em uma tentativa de 

verificar se este tipo de estudo poderia ser viabilizado para esse público-alvo e se as 

informações obtidas seriam encorajadoras para sugerir a continuidade de pesquisas, na EJA, 

sobre a temática em questão e com o tipo de metodologia adotado. 

Os resultados justificam a viabilidade da introdução da história da ciência nas aulas de 

ciências como uma ferramenta para o aprendizado simultâneo de ciências e sobre ciências em 

turmas da Educação de Jovens e Adultos.  

Faz-se necessário, no entanto, mencionar alguns dos problemas decorrentes dos tipo 

de metodologia como os instrumentos de coleta de dados e a própria análise dos dados. E, de 

outros problemas conjunturais.  

O primeiro elemento a ser considerado um problema foi a variável relativa à 

professora como fonte de informações. A dificuldade da pesquisadora tratou-se de se 

trabalhar, empírica ou concretamente, com esse elemento do processo. O fazer pedagógico de 

um (a) outro (a) professor (a) poderia fornecer mais informações sobre a introdução da 

história da ciência nas aulas de ciências. No entanto, acatou-se a sugestão da banca de 
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qualificação de que a pesquisa focasse apenas na aprendizagem dos alunos, diminuindo pelo 

menos essa variável desta pesquisa científica. Muitos dados extremamente ricos foram 

coletados, mas, estão cuidadosamente guardados para um outro momento porque não 

respondiam aos objetivos da tese ou da SD. Por exemplo, uma das professoras da escola que 

estava na apresentação da pesquisa para o Conselho de Escola e para  validação da SD e dos 

materiais instrucionais, identificou-se como sendo evangélica. Na turma havia alunos que se 

identificaram como sendo evangélicos. Na percepção da referida colega, os estudantes 

conseguiriam compreender os conceitos científicos, mas, conforme é aprendido nas igrejas 

desde a infância, a interpretação que se dá, segundo a professora, é a de que Deus criou o 

Universo, os seres vivos que depois seguiu o curso da evolução na natureza, sem interferência 

Divina. As professoras alfabetizadoras e de segunda língua preocuparam-se com a 

terminologia que seria introduzida nas  que aulas. E muitos outros dados e depoimentos que 

suscitaram novas perguntas. 

O segundo elemento considerado problema refere-se ao fato de não se ter tido 

condições de se definir um critério único de análise dos dados já que o público da EJA é 

muito heterogêneo e flutuante, qual seja, poucos estudantes estiveram presentes em todas as 

aulas da SD. Deste modo, não houve um jeito contínuo de se obter informações acerca de 

ideias, discussões e/ou análises dos conceitos construídos pelos  estudantes, sequer por 

amostragem.  

Apesar de problemático, é o que é real. Contudo, esta pesquisa superou esse problema 

ao escolher dados de três momentos diferentes e ganhou na fidedignidade. A pesquisa 

mostrou também que as entrevistas e a observação participante da professora-pesquisadora 

são os instrumentos mais importantes para detectar se os sujeitos expressaram, de fato, suas 

percepções e compreensão dos conceitos. Os materiais instrucionais diferenciados e as 

questões trazidas pelos alunos durante a experimentação com a SD geraram movimento na 

comunidade escolar. 

O terceiro elemento refere-se à ausência da confrontação dos dados obtidos com 

outros dados devido à ausência de instrumentos que permitissem a identificação de 

percepções públicas da ciência, no contexto da sala de aula. Nesse sentido, esta pesquisa 

optou por um teste consagrado pela literatura internacional que foi considerado adequado para 

a compreensão deste público-alvo já que bastava assinalar com um X a melhor resposta. 

Apesar de se ter encontrado estudos dedicados à coleta de informações sobre alfabetismo 

científico e percepção pública da ciência no contexto brasileiro,  só se tem acesso aos 

resultados dessas pesquisas. Assim, esta pesquisa mostrou a necessidade de se desenvolver 
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um trabalho na direção de se discutir e criar instrumentos de sondagem adequados para as 

escolas brasileiras como o Indice de Letramento Científico. 

O quarto elemento diz respeito à questões externas que interferiram na SD por 

interferirem na frequência dos alunos ou por trazer conflitos para dentro da sala de aula 

conforme nota da professora: 

O dia 21 de abril foi Feriado Nacional. No dia 23 de abril eu precisei faltar. No dia 28 
de abril houve paralisação dos professores da escola para início das negociações 
salariais para 2016. Hoje, dia 30, também não haverá aula porque estamos em Conselho 
de Classe já que precisamos elaborar a síntese das avaliações dos alunos e publicá-las 
para ciência inequívoca. Além disso, temos muitos menores de idade faltando e 
precisamos informar ao Conselho Tutelar ou às instituições que os acolhe quando em 
conflito com a lei. 

Passaram-se duas semanas sem aulas. Na próxima aula, vou ter que ver o que eles se 
lembram e dedicar uma meia hora para retomar os conteúdos desenvolvidos. Começo a 
ficar preocupada que não dê tempo de aplicar toda a SD como foi planejada. Ainda está 
acalorado o debate da PL 4330 sobre a maioridade penal que deixa os jovens muito 
agitados. Só para agravar, o bairro está sofrendo com muitos assaltos e sequestros 
relâmpago, com isso, as aulas terminam mais cedo porque os alunos simplesmente vão 
embora. Eles ficam com medo de esperar ônibus ou andar a pé pelo bairro depois das 22 
horas. Muitos tiveram suas mochilas roubadas, Difícil! Dividí minha angústia com os 
colegas do GHBE. Mas, não se tem muito o que fazer...  

 

 E isto é, também, o real. Isto é o cotidiano do ensino básico nas escolas públicas do 

município de São Paulo.  

Por fim, cabe esclarecer, que elaborar uma pesquisa empírica procurando articular 

diferentes campos de pesquisa e suas metodologias para o desenvolvimento desta tese e 

direcioná-los para esses estudantes, mudou a percepção da professora-pesquisadora sobre o 

processo de investigação científica. Seja qual for o segmento de ensino, a pesquisa deve vir 

sempre acompanhada pela fala,  pela  interlocução com os pares e com pesquisadores mais 

experimentados; pelo ouvir com o cérebro o que o outro está dizendo ou elaborando; pela 

discussão fundamentada; pela leitura e pela escrita.  

Os próximos desafios da professora-pesquisadora  são três: voltar-se para os dados 

coletados e aprofundar a análise a partir de outros objetivos; re-aplicar a mesma sequência 

didática num ciclo iterativo a fim de aprimorar os materiais instrucionais e criar instrumentos 

novos para avaliar o processo; e, se nada disso for possível, pelo menos elaborar novas 

sequências didáticas tendo a história da ciência como ferramenta para o ensino de ciências.  

  



 

 

184

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABD-EL-KHALIK, Fouad; LEDERMAN, Norman G. Improving science teachers` 
conceptions of nature of science: a critical review of literature. International Journal of 
Science Education, v. 22, n. 7, p. 665-701, 2000.  
 
 
ABD-EL-KHALICK, Fouad. Teaching with and about nature of science, and science teacher 
knowledge domains. Science & Education, v. 22, n. 9, p. 2087-2107, 2013. 
 
 
ABRAMUNDO. Disponível em: http://www.abramundo.com.br/quem-somos/. Acesso em: 
18 abr 2016. 
 
 
AÇÃO EDUCATIVA. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/quem-
somos>. Acesso em: 18 abr 2016. 
 
 
ADANSON, Michel. Histoire Naturelle Du Sénégal: coquillages: avec la relation abrégée 
d'un voyage fait en ce pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 & 53. Paris: Chez Claude-
Jean-Baptiste Bauche, 1757. 
 
 
ADÚRIZ-BRAVO, Agustín; IZQUIERDO-AYMERICH, Mercè. A research-informed 
instructional unit to teach the nature of science to pre-service science teachers. Science & 
Education, v. 18, n. 9, p. 1177-1192, 2009. 
 
 
AKERSON, Valarie L.; EL-KHALICK, Fouad Abd.; LEDERMAN, Norman G. Influence of 
a reflective explicity activity-based approach on elementar teachers`conceptions of nature of 
Science. Journal of research in Science Teaching, v.32, n.4, p. 295-317, 2000. 
 
 
ALDROVANDI, Ulisses. De piscibus libri 5. et De cetis lib. vnus. Ioannes Cornelius 
Vteruerius ... collegit. Hieronymus Tamburinus in lucem edidit ... Cum indice 
copiosissimo. Editora Bononiae, Hieronymi Tamburini, 1613, p. 417-418. Disponível em: 
<http://amshistorica.unibo.it/diglib.php?inv=17&int_ptnum=&term_ptnum=5&format=jpg&c
omment=0&zoom>. Acesso em: 10 set 2012. 
 
 
ALLCHIN, Douglas. Scientific myth-conceptions. Science & Education. v. 87, p.329-351, 
2003. 
 
______, Douglas. Pseudohistory and Pseudoscience. Science & Education. Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, v.13, p. 179-195, 2004. 
 



 

 

185

______, Douglas. Teaching science Lawlessly. Constructing Scientific Understanding 
through Contextual Teaching. Peter Heering e Daniel Osewold (eds.), Berlim, 
Frank&Timme, 2007, p. 13-31. 
 
 
______, Douglas. Evaluating knowledge of the nature of (Whole) science. Science 
Education, v. 95, n. 3, p. 518-542, 2011. 
 
 
______. Problem- and Case-Based Learning in Science: an introduction to distinctions, 
values, and outcomes. Life Sciences Education, v. 12, p. 364-372, 2013. 
 
 
ARTIGUE, Michele. Engenharia Didáctica. Didáctica das Matemáticas. Lisboa: Instituto 
Piaget, p. 193-209, 1996. Direcção Jean Brun. 
 
 

BALDWIN, Barry. The career and work of Scribonius Largus. Disponível em 
<http://www.rhm.uni-koeln.de/135/Baldwin.pdf> e acessado em 25 de julho de 2016. 

BANCROFT, Edward. Letter II, Rio Demerary, 15 de novembro de 1766, 193-XXX. An 
essay on the natural history of Guiana, in South America: containing a description of many 
curious productions in the animal and vegetable systems of that country together with an 
account of the religion, manners and customs of several tribes of the Indian inhabitant. 
Interpesed with a variety of literary and medical observations. In: Several letters 
MDCCLXIX  [1759], p. 191-200. Disponível em: <http://archive.org/index.php>. Acesso em: 
17 set 2012. 
 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 3ª. Lisboa: Edições, v. 70, 2004. 
 
 
BASTOS, F. História da Ciência e ensino de biologia: a pesquisa médica sobre a febre 
amarela (1881-1903). 1998. 212 fls. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998. 
 
 
BEER, G. de. Darwin, C.R. In: Gillispie, C.C. (Ed.). Dictionary of Scientific Biography.  
New York: Charles Scribner’s Sons, v. 3, p. 565-577, 1981. 
 
 
BITTENCOURT, Fabricio B.; PRESTES, Maria E. B. O tratamento dado à História da 
Biologia nos livros didáticos brasileiros recomendados pelo PNLEM-2007: análise das 
contribuições de Gregor Mendel. 2013. 80 fls. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Ciências, modalidade Ensino de Biologia) – Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto 
de Biociências e Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  São Paulo, 2013. 
 
BIZZO, Nélio. História da Ciência e ensino: onde terminam os paralelos possíveis? Brasília: 
Em Aberto, ano 11, n. 55, jul/set. 1992. 
 



 

 

186

 
BIZZO, N.; EL-HANI, C.N. O arranjo curricular do ensino de evolução e as relações 
entre os trabalhos de Charles Darwin e Gregor Mendel. Filosofia e História da Biologia, 
v.4, p. 1-16, 2009. Disponível em:< http://www.abfhib.org/FHB/FHB-v04.html>. Acesso em 
17 set 2012. 
 
 
BOGDAN, R.C., BIKLEN, S.K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à  
teoria e aos métodos. Trad. Maria J. Alvarez, Sara B. dos Santos, Telmo M. Baptista. Porto: 
Porto Editora, 1994. (Coleção Ciências da Educação). 
 
 
BRASIL. Lei No 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Seção V, Art. 37. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 20 dez 1996. 
1996. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Proposta 
curricular para a educação de jovens e adultos: segundo segmento do Ensino 
Fundamental – 5ª a 8ª séries. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
 
 
BRASIL. MEC. Parecer CNE 11/2000: Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos. Brasília: Câmara de Educação Básica, 2000. Disponível em  
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pedf/eja/legislacao/parecer_11_2000.pdf>. Acesso 
em: 12 out 2014. 
 
 
BUFFON, Georges-Louis Leclerc, conde de. Ouevres: textes choisis, presentés  et annotés 
par Stéphane Schmitt, avex la collaboration de Cédric Crémière. Paris: Gallimard, 2007. 
 
 
BUTTERFIELD, Herbert. The Whig Interpretation of History , 1931. Disponível em 
<http://cdn.preterhuman.net/texts/literature/general/Butterfield%20(Herbert)%20The%20Whi
g%20Interpretation%20of%20History.pdf>. Acesso em: 13 mai 2014. 
 
 
BYNUM, W.F.; BROWNE, E.J.; PORTER, R. (Eds.). Dictionary of History of Science. 
Princeton: Princeton University Press, 1985. 
 
 
CALUZI, J.J. O ‘uso terapêutico’ da eletricidade e do magnetismo. Scientific American, 
Brasil, 2002. Edição Especial: Os Grandes Erros da Ciência. 
 
CARUS, J.V. para Darwin, C.R. Letter 6974 de 06/11/1869. Darwin Correspondence 
Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-6974>. Acesso em: 15 abr 
2013. 
 
 



 

 

187

CICILLINI, G.A. A história da ciência e o ensino de biologia. Ensino Em-Revista, v.1, n.1, 
p.7-17, 1992. 
 
 
CLAPARÉDE, J.L.R.A. para Darwin, C.R. Letter 3715 de 08/09/1862. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3715>. 
Acesso em: 15 abr 2013. 
 
 
CHANG, Yueh-Hsia; Chang, Chun-Yen; Tseng, Yuen-Hsien. Trends of Science Education 
Research: An Automatic Cotent Analysis. Journal of Science Education Technology, v.19, p. 
315-331, 2010. 
 
 
DAGHER, Zoubeida R.; ERDURAN, Sibel. Reconceptualizing the Nature of Science for 
Science Education. Science & Education, v. 25, p. 147-164, 2016. 
 
 
DANIS, Claudia. Processos de aprendizagem dos adultos numa perspectiva de 
desenvolvimento. In: Aprendizagem e desenvolvimento dos adultos. Tradução Joana 
Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
 
 
DARWIN, Charles Robert. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for 
Life. London: John Murray [1st ed.], 1859, p. 171-206,. Disponível em <http://darwin-
online.org.uk>. Acesso em: 22 fev 2013.  
 
 
______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John 
Murray [2nd ed.], 1860, p. 176-206. Disponível em <http://darwin-online.org.uk>. Acesso 
em: 22 fev 2013. 
 
 
______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin http://darwin-online.org.ukof 
Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life. London: John Murray [3rd ed.], 1861, p. 189-226. Disponível em < 
http://darwin-online.org.uk>. Acesso em:22 fev 2013.  
 
 
 ______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John 
Murray [4th ed.], 1866, p. 199-247. Disponível em <http://darwin-online.org.uk >. Acesso em 
22 fev 2013. 
 
 
______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John 



 

 

188

Murray [5th ed.], 1869, p. 207-254. Disponível em <http://darwin-online.org.uk>. Acesso em 
22 fev 2013. 
 
 
______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John 
Murray [6th ed.], 1872, p. 133-167. Disponível em <http://darwin-online.org.uk>. Acesso em 
22 fev 2013. 
 
 
______. Chapter VI. Difficulties on theory. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John 
Murray [6th ed.rev.], 1876, p. 133-167. Disponível em < http://darwin-online.org.uk >. 
Acesso em: 22 fev 2013. 
 
 
______. A origem das Espécies e a Seleção Natural. Tradutora: Freitas, Solange. São Paulo: 
Madras Editora, 2011. 
 
 
______. A origem das espécies através da seleção natural ou a preservação das raças 
favorecidas na luta pela sobrevivência. Tradução de Afonso, A. Portugal: Colecção Planeta 
Darwin, 2009. Disponível em 
<http://darwinonline.org.uk/converted/pdf/2009_OriginPortuguese_F2062.7.pdf>. Acesso 
em: 09 dez 2012. 
 
 
______. A Origem das Espécies. Tradução de Green, J. São Paulo: Editora Martin Claret, 2a. 
Ed., 2004. 
 
 
______. Origem das espécies. Tradução de Eugênio Amado. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 
2002. (Grandes obras da cultura universal, v.7). 
 
 
______. A origem das Espécies. Tradução de Fonseca, E. Sao Paulo: Hemus Livraria 
Editora, 1975. 
 
 
______. Charles Robert para Huxley, T.H. Letter 2020 de 13/12/1856. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2020>. 
Acesso em: 13 abr 2013. 
 
 
______. Charles Robert para Lyell, Charles. Letter 2925 de 23/09/1860. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2925>.  
Acesso em: 15 abr 2013. 
 



 

 

189

______. Charles Robert para Huxley, T.H. Letter 2986 de 18/11/1860. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2986>. 
Acesso em: 15 abr 2013.  
 
 
______. Charles Robert para Lyell, Charles. Letter 2996 de 24/11/1860. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2996>.  
Acesso em: 15 abr 2013. 
 
 
______. Charles Robert para Wymann, J.F.T. Letter 3005 de 03/12/1860. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3005>. 
Acesso em 15/04/2013. 
 
 
______. Charles Robert para Huxley, T.H. Letter 3041 de 03/01/1861. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3041>. 
Acesso em: 15 abr 2013.  
 
 
______. Charles Robert para Wymann, J.F.T. Letter 3056 de 03/02/1861. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3056>. 
Acesso em 15/04/2013. 
 
 
______. Charles Robert para Müller, J. Letter 4881 de 03/02/1861. Darwin Correspondence 
Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3056>. Acesso em: 15 abr 
2013. 
 
 
______. Charles Robert para Wymann, J.F.T. Letter 4881 de 10/08/1865. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-4881> e 
acessada em 15/04/2013. 
 
 
______. Charles Robert para Lewes, G.H. Letter 6308 de 07/08/1868. Darwin 
Correspondence Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-6308>. 
Acesso em: 15 abr 2013.  
 
 
DEMO, Pedro. Educação e Alfabetização Científica. Campinas: Editora Papirus, 2010. 
 
 
DI PIERRO, Maria Clara; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da educação de 
jovens e adultos no Brasil. Cadernos Cedes, v. 21, n. 55, p. 58-77, 2001. 
 
 
DURBANO, João Paulo Di Monaco. Investigação de concepções de alinos do IB-USP 
acerca da Natureza da Ciência. 2012. 175 fls. Dissertação (Mestrado Pós-Graduação em 



 

 

190

Ciências Biológicas Bio/Genética) – Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 
2012. 
 
 
DUSCHL, Richard A.; GRANDY, Richard. Two views about explicitly teaching nature of 
science. Science & Education, v. 22, n. 9, p. 2109-2139, 2013. 
 
 
EL-HANI, Charbel N.; TAVARES, Eraldo J. M.; ROCHA, Pedro L. B. Concepções 
epistemológicas de estudantes de biologia e sua transformação por uma proposta explícita de 
ensino sobre História e Filosofia das Ciências. Investigações em Ensino de Ciências, v. 9, n. 
3, p. 265-313, 2004. 
 
 
ESCHMEYER, W. N. (ed). Catalog of Fishes. California Academy of Sciences. Versão 
electronica. Disponível em 
<http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>. Acesso em: 
21 set 2012. 
 
 
FAPESP (São Paulo). Diretrizes para as atividades científicas. Código de Boas Práticas 
Científicas,  2014, p. 19-27. 
 
 
FARADAY, M. Experimental Researches in Electricity. London: Richard and John 
Edward Taylor Printers and Publishers to the University of London, 1844, v. II, p. 1-17.  
 
 
FARADAY, M. Experimental Researches in Electricity-Fifteenth Series. Philosophical 
Transactions Royal Society of London, 1838, v. 129, p. 1-12. Disponível em 
<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/129/1.full.pdf+html>. Acesso em 17 set 2012. 
 
 
FISHDATABASE. Disponível em: http://www.fishdatabase.org. Acesso em 21 set 2012. 
 
 
FORATO, T. C. de M.; MOURA, B.A.; PRESTES, M.E.B. Boletim de História e Filosofia 
da Biologia, v.2, n.3, set. 2008. Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia 
(ABFHiB). Disponível em: <http://www.abfhib.org>.  Acesso em 10 set 2012. 
 
 
FORATO, Thaís C. M. A natureza da ciência como saber escolar: um estudo de caso a 
partir da história da luz. 2009. xx f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. 
 
 
FREIRE-MAIA, Newton. Teoria da Evolução: De Darwin à teoria Sintética. São Paulo: 
Editora Itatiaia Limitada e Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 2v. (Coleção O 
Homem e a Ciência), v. 2. 
 



 

 

191

 
GALLANT, J.R; HOPKINS, C.D. e DEITCHER, D.L. Differential expression of genes and 
proteins between electric organ and skeletal muscle in the mormyrid electric fish Brienomyrus 
brachyistius. The Journal of Experimental Biology, p. 2479-2494, 2011. 
 
 
GILGE, Marcelo Viktor. História da Biologia e ensino: contribuições de Ernst Haeckel 
(1834-1919) e sua utilização nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2012 – Ensino 
Médio. 2013. 106 fls. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 
 
 
GILLISPIE, Charles Coulston (Ed). Dictionary of Scientific Biography. Volume 1 Pierre 
Abailard – L.S. Berg.10a ed. New York/Canada: Charles Scribner’s Sons e Collier 
MacMillan,  1981. 
 
 
GILLISPIE, Charles Coulston (Ed). Dictionary of Scientific Biography. Volume 3 Pierre 
ACabanis – Heinrich von Dechen. 10a ed. New York/Canada: Charles Scribner’s Sons e 
Collier MacMillan,  1981. 
 
 
GILLISPIE, Charles Coulston (Ed). Dictionary of Scientific Biography. Volume 7 
Iamblichus – Karl Landsteiner. 10a ed. New York/Canada: Charles Scribner’s Sons e 
Collier MacMillan,  1981. 
 
 
GUIMARAES, Yara A. F.;  GIORDAN, Marcelo. Elementos para validação de sequências 
didáticas. In: ATAS DO IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃ O 
EM CIÊNCIAS – IX ENPEC . Águas de Lindóia, 10 a 14 de novembro de 2013. 
 
 
HEIKKINEN, Hannu L. T.; KAKKORI, Leena; HUTTUNEN, Rauno. This is my truth, tell 
me yours: some aspects of action research quality in the light of truth theories. Educational 
Action Research , Vol. 9, Iss. 1, 2001. 
 
 
HÖTTECKE, Dietmar; SILVA, Cibelle C. Why implementing History and Philosophy in 
school science education is a challenge: an analysis of obstacles. Science & Education, v. 20, 
p. 293-316, 2011. 
 
 
HOLLAND, H para Darwin, C.R. Letter 2578 de 10/12/1859. Darwin Correspondence 
Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2578>. Acesso em15 abr 
2013. 
 
HOLTON, Gerald. What historians of science and science educators can do for one another. 
Science & Education, v. 12, n. 7, p. 603-616, 2003. 
 
 



 

 

192

HUBERMAN, Michaël. O ciclo de vida profissional dos professores, p. 31-61. In: Nóvoa, A  
(org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 2013. (Coleção Ciências da Educação,2a. 
Ed). 
 
 
HUNTER, J. Anatomical observations on Torpedo. Philosophical Transactions of Royal  
Society, v. 63, p. 481-489, 1773. Disponível 
em:<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/63/481.full.pdf+html>. Acesso em: 17 set 
2012. 
 
 
HUNTER, J. An account of the Gymnotus Electricus. Philosophical Transactions of Royal 
Society of London, v. 65, p. 395-407, 1775. Disponível em: 
<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/65/395.full.pdf+html?sid=4f6bcadd-57d6-
4963-9fa4-71fa31738621>. Acesso em 17/ set 2012.  
 
 
ILC. Indicador de Letramento Científico-Abramundo. Relatório técnico da edição de 2014.  
São Paulo, julho de 2014. Disponível em:  
<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/08/imagens/Indice-Letramento-Cientifico.pdf>. 
Acesso em: 14 abr 2016. 
 
 
INEP. Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. ENCCEJA – Exame 
Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Matriz de competências, 
2002. Disponível em 
<http://download.inep.gov/educacao_basica/encceja/matriz_competencia/Mat_Cien_Nat>. 
Acesso em 14 abr 2016. 
 
 
INGEHOUSZ, J. Extract of a Letter from Dr. John Ingenhousz, F.R.S. to Sir John Pringle, 
Bart, P.R.S. containing some Experiments on the Torpedo, made at Leghorn (after having 
been informed of those by Mr. Walsh. Datada de 27 de março de 1773 de Saltzburgo. 
Philosophical Transactions of Royal Society of London, v.65, p. 1-4, 1775. Disponível 
em:<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/65/1.full.pdf+html>. Acesso em 17 set 
2012. 
 
 
INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. Disponível em: < http://www.ipm.org.br/pt-
br/quemsomos/oinstituto/Paginas/default.aspx>. Acesso em 18 abr 2016. 
 
 
JENSEN, G.M. Lazzaro Spallanzani (1729-1799) e o torpedo: um tipo de peixe elétrico?. 
2008, 99 fls. Dissertação (Mestrado em História da Ciência) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). São Paulo, 2008. 
 
JENSEN, G.M.; PRESTES, M.E.B. As investigações de Lazzaro Spallanzani acerca do 
fenômeno do entorpecimento e dor causado pelos torpedos. Filosofia e História da Biologia, 
v.6, n.2, p. 227-250, 2011. Disponível em < http://www.abfhib.org/FHB/FHB-6-2/FHB-6-2-
04-Gerda-Maisa-Jensen_Maria-Elice-Brzezinski-Prestes.pdf>. Acesso em: 21 abr 2016. 



 

 

193

 
 
JOBERT, A.J. Des appareils électriques des poisons électriques: atlas. Paris: J-B. Ballière, 
1858. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=TU8DAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em:  17 set 2012. 
 
 
KHISHFE, Rola; ABD-EL-KHALICK, Fouad. Influence of explicit and reflective versus 
implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders' views of nature of science. Journal of 
research in science teaching, v. 39, n. 7, p. 551-578, 2002. 
 
 
KOERTZE, Noretta (Ed). New Dictionary of Scientific Biography.  
 
 
LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. A handbook for teacher research. McGraw-Hill 
Education (UK), 2004. 
 
 
LAUGKSCH, R.C. Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science & Education, v.84, 
art. 1, p.71-94, jan. 2000. 
 
 
LAVILLE-SUR-ILLON, B.G.E, Conde de Lacèpede. Histoire naturelle des poissons. Paris: 
Chez Plassan, Imprimer Librarie,  1798-1803 (5 vols.). Disponível 
em:<http://www.archive.org/stream/cataloguegnrald00unkngoog/cataloguegnrald00unkngoog
_djvu.txt>.Em:<http://www.buffon.cnrs.fr/ice/ice_page_detail.php?lang=fr&type=text&bdd=
buffon&table=buffon_hn&bookId=52&pageOrder=192&typeofbookDes=hnp&facsimile=off
&search=yes&q1=gymnote>. Acessos em 17 set 2012. 
 
 
LEDERMAN, Norman G. Students`and teachers`conceptions of nature of science: a review 
of the research. Journal of Research in Science teaching. New York, v. 29, n.4, p. 331-359, 
1992. 
 
 
LEDERMAN, Judith Sweeney; LEDERMAN, Norman G. Developing and assessing 
elementary teachers’ and students’ understandings of nature of science and scientific inquiry. 
In: ANNUAL MEETING OF THE NATIONAL ASSOCIATION FOR RESE ARCH IN 
SCIENCE TEACHING , Dallas, Texas. 2005. 
 
 

______, Norman G.; LEDERMAN, Judith S.; ANTINK, Allison. Nature of science and 
scientific inquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. 
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, v. 1, n. 3, 2013. 

 
 



 

 

194

______. Research on Nature of Science: Reflections on the Past, Anticipation of the Future. 
Asia-pacific forum on science learning and teaching, v. 7, Iss. 1, Foreword, p. 2-5, jun/2006. 
Disponível em <http://www.ied.edu.hk/apfsit/download/v7_issue1files/foreword.pdf>. 
Acesso em: 21 abr 2016. 
 
 
______. Chapter 28-Nature of Science: past, present and future. p. 831-879. In: ABELL, 
Sandra K.;  LEDERMAN, Norman G. (orgs.) Handbook of Research on Science 
Education. Lawrence Erlbaum and Associates, 2007. Disponível em < http://www.csss-
science.org/downloads/NOS_Lederman_2006.pdf>. Acesso em 14 abr 2016. 
 
 
LE GUYADER, H. Geoffroy Saint-Hilaire: A Visionary Naturalist . 1.ed. Chicago: 
University of Chicago Press, 2004. 
 
 
LEITE, Laurinda. History of Science in Science Education: development and validation of a 
checklist for analyzing the historical content of science textbooks. Science and Education, 
v.11, n.2, p. 333-359, 2002. 
 
 
LISSMANN, H. W. Continuous electric signals from the tail of a fish, Gymnarchus niloticus  
Cuv, Nature, p.167-201, 1951. 
 
 
______. On the function and evolution of electric organs in fish. Journal of Experimental 
Biology, v. 35, p. 156-191, 1958. 
 
 
______.  Electric location by fish. Scientific American, n. 258, p.50-59, 1963. 
 
______, H.W., MACHIN, K.E. (1958). The mechanism of object location in Gymnarchus 
niloticus and similar fish. Journal of Experimental Biology, v. 35, p. 451-486, 1958. 
 
LÓPEZ-VELARDE, Jaime Rogelio Calderón. Investigation on youth and adult education: the 
theses of a Latin American contest. Educação e Pesquisa, v. 40, n. 3, p. 699-716, 2014. 
 
LORENZINI, Stephano.Osservazioni intorno alle torpedini. Firenze: L’Onofrio, 1678. 
Disponível em http:www.archive.org/details/osservazioniinto00orepuding Humanities 
Division e acessado em 25 de julho de 2016. 
 
MCCOMAS, William F.; ALMAZROA, Hiya; CLOUGH, Michael P. The nature of science 
in science education: An introduction. Science & Education, v. 7, n. 6, p. 511-532, 1998. 
 
MARTINS, André Ferrer Pinto. História e Filosofia da Ciência no ensino: Há muitas pedras 
nesse caminho. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 24, n. 1, p. 112-131, 2007. 
 
 
MARTINS, Lilian Al-Chuyer Pereira. A História da Ciência e o ensino de Biologia. 
Ciência& Ensino, n.5, p.18-21, 1998. Disponível em: 



 

 

195

< http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/45/46>. Acesso em: 
17 set 2012. 
 
 
______. História da Ciência: objetos, métodos e problemas. Ciência & Educação, v.11 n.2, 
p. 305-317, 2005. 
 
 
______. A teoria da progressão dos animais, de Lamarck. [Lamarck's theory on the 
progression of animals]. Rio de Janeiro: Booklink; São Paulo, FAPESP; Campinas, GHTC, 
2007.  
 
 
MARTINS, Roberto de Andrade. Sobre o papel da história da ciência no ensino. Boletim da 
Sociedade Brasileira História da Ciência, v. 9, p. 3-5, 1990. Disponível 
em:<http://www.ghtc.usp.br/server/pdf/ram-42.pdf >. Acesso em: 17 set 2012. 
 
 
______, Roberto de Andrade. Contágio: história da prevenção das doenças transmissíveis. 
São Paulo, Editora Moderna, 1997. 
 
 
______. Ciência versus historiografia: os diferentes níveis discursivos nas obras sobre história 
da ciência. Escrevendo a História da Ciência: tendências, propostas e discussões 
historiográficas. São Paulo: EDUC/FAPESP, p. 118-145, 2004. 
 
 
______. Introdução. A história das ciências e seus usos na educação. Pp. xxi-xxxiv, In: 
SILVA, C. C. (Ed.). Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação 
no ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006.  
 
 
______. Becquerel e a descoberta da radioatividade: uma análise crítica. Campina 
Grande-PB/São Paulo-SP: Eduepb e Livraria da Física, 2012. 
 
 
______; SILVA, Cibelle Celestino; PRESTES, Maria Elice Brzezinski. History and 
Philosophy of Science in Science Education, in Brazil. In: MATTHEWS, Michael R. (ed.). 
International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching. 
Dordrecht: Springer, p. 2271-2299, 2014. 
 
 
MATTHEWS, Michael R. History, Philosophy and Science Teaching: what can be done in an 
undergraduate course? Studies in Philosophy and Education, n.10, p. 93-97, 1990. 
 
______. Science teaching: the role of History and Philosophy of Science. New York: 
Routledge, 1994. 
 
 



 

 

196

______. Changing the focus: From nature of science (NOS) to features of science (FOS). In 
M. S. Khine (Ed.). Advances in nature of science research: Concepts and methodologies, 
Dordrecht: Springer, p. 3-26, 2014. 
 
 
MÉHEUT, Martine and PSILLOS, Dimitris. Teaching-learning sequences: aims and tools for 
science education research. International Journal of Science Education, 16 abril 2004, v. 
26, n. 5, p. 515-535. 
 
MÉHEUT, Martine. Teaching-learning sequences tools for learning and/or research. In: 
Research and the quality of science education. Springer Netherlands, p. 195-207, 2005. 
 
MILLS,Geoffrey E. Action Research: a guide for the teacher researcher. 5a Ed. Pearson, 
2014. 
 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. Temas Básicos 
de Educação e Ensino. São Paulo: EPU, 1986. 
 
MILNE EDWARDS, M. Histoire naturelle des crustacés. Paris: Roret, 1834. 
 
MOURA, Breno Arsioli. O que é natureza da Ciência e qual sua relação com A História e 
Filosofia da Ciência? Revista Brasileira de História da Ciência. Rio de Janeiro, v.7 n.1, p. 
32-46, jan/jun 2014 
 
MÜLLER, Fritz. Capítulo V: Respiração nos caranguejos terrestres. Para Darwin. Tradução 
de   Fontes, Luiz Roberto e Hagen, Stefano. Florianópolis, Editora UFSC, p.57-66, 2009. 
 
OSORIO, Agustín Requejo. Educação permanente e educação de adultos. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2003. (Coleção Horizontes Pedagógicos). 
 
OLIVEIRA,Marta Khol de. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. São Paulo, Editora Scipione, 2002. 
 
PAPAVERO, Nelson. Fritz Müller e a comprovação da Teoria de Darwin In: A recepção do 
darwinismo no Brasil. Organizadores: Heloisa Maria Bertol Domingues, Magali Romero Sá, 
Thomas Glick. Coleção História e Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
 
PAULY, Daniel. Darwin's Fishes: An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology, and 
Evolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
 
PERA, M. The ambiguous frog: the Galvani-Volta controversy on animal electricity. 
Tradução de Jonathan Mandelbaum. Princeton: Princeton University Press, 1992. 
 
PÉREZ, Daniel Gil et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência 
& Educação.v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
 
PIAGET, Jean; GARCIA, Rolando. Psycogenesis and the History of Science. New York: 
Columbia University Press, 1989. 
 



 

 

197

PICCOLINO, Marco. The taming of the ray. Electric fish research in the Enlightenment, 
from John Walsh to Alessandro Volta. Florence:  Olschki, 2003. Diaponível em 
<http://web.unife.it/utenti/marco.piccolino/Epistem2007/Engl/texts/Walsh_Volta.pdf>. 
Acesso em 04 ag0 2015.  
 
______,  Marco. Electric fishes research in the nineteenth century, following the steps of 
Carlo Matteucci and Giuseppe Moruzzi. Archives Italiennes de Biologie, v. 149, p. 10-17, 
2011. (Suppl.) Disponível em <http://www.architalbiol.org/aib/article/viewFile/1452/pdf-24>. 
Acesso em: 05 mar 2013. 
 
PLOMP, Tjeerd; NIEVEEN, Nienke (ed.). An introduction to educational design research. 
2a reimp. Enschede (Netherland): SLO, Netherland Institute for Curriculum Development, 
2009.  
 
PRAIA, João., GIL-PÉREZ, Daniel., VILCHES, Amparo. O papel da natureza da ciência na 
educação para a cidadania. Ciência & Educação v. 13 n.2, p.141-156, 2007. 
 
PRESTES, M.E.B; CALDEIRA, A.M. Introdução. A importância da História da Ciência na 
educação científica. Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 1-16, 2009. 
 
RÉAUMUR, R.A.F. Des effets que produit le poisson apellé em François Torpille, ou 
Tremble, sur ceux que le touchen; Et de le cause dont ils dépendent.  Mémoires de 
l’Académie royale des science savec les mémoires de mathématique et de physique pour 
la même annè triés des registres de cette Academie, p.344-362, 1714. Disponível em: 
<http://gallica.bnf.fr>. Acesso em 17 set 2012. 
 
RECHT, Georg para Darwin, C.R. Letter 6656 de 11/03/1869. Darwin Correspondence 
Database. Disponível em < http://www.darwinproject.ac.uk/entry-6656>. Acesso em: 15 abr 
2013. 
 
REDI, F. Esperienze intorno a diverse cose naturali e particolarmente a quelle che son 
portate dall’Indie, scritte em uma Lettera Al Padre Atanasio Chircher della Compagnia 
di Gesú. Firenze: All’Insegna della Nave (testo), 1671. Editor responsável Walter Bernardi. 
Disponível em: <www.francescoredi.it>. Acesso em: 06 set 2008. 
 
RIBEIRO, Luis R. de Camargo. Aprendizagem Baseada em Problemas: uma experiência 
no ensino superior. São Carlos, EDUFSCar, 2008 
 
RIBEIRO, Vera Masagão. Alfabetismo funcional: referências conceituais e metodológicas 
para a pesquisa. Educação & Sociedade, v. 18, n. 60, 1997. 
 
RIDLEY, Mark. Evolução. Tradução de Henrique Ferreira, Luciane Passaglia e Rivo Fischer. 
3a Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
ROGER, J. Buffon, G.L.L, Conde de. Gillispie, C.C. (Ed.). Dictionary of Scientific 
Biography. New York: Charles Scribner’s Sons, v.2, p. 576-582, 1981. 
 
RUDGE, David W.; HOWE, Eric M. An explicit and reflective approach to the use of history 
to promote understanding of the nature of science. Science & education, v. 18, n. 5, p. 561-
580, 2009. 



 

 

198

 
SAINT-HILAIRE, E.G. Mémoire sur l’anatomie comparée des organs électriques de la raie 
torpille, du gymnote engourdissant, et du silure trembleur. Annales du Museum National 
D’Histoire Naturellle.  Paris: p. 392-407, 1802. Disponível em: 
<http://bcmsiweb.mnhn.fr/incipio/textesnumerises/viewer.asp?instance=INCIPIO&TN=PR_2
60_Museum/ANNALES%20MUSEUM/011802.DIR&DOCID=INCIP_GED_RESS_538&D
OCBASE=INCIP_GED_RESS>. Acesso em 17 set 2012. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 
Caderno de orientações didáticas para EJA - Alfabetização: etapas alfabetização e 
básica – São Paulo : SME / DOT, 2010. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Nota 
técnica n. 22 para a aprendizagem no ensino fundamental, incluindo a modalidade de 
jovens e adultos e no ensino médio. Secretaria Municipal de Educação – São Paulo: 
SME/DOT, 14/out/2014. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 
Retificação da publicação no. 22 sobre a avaliação para aprendizagem no ensino 
fundamental, incluindo a modalidade de jovens e adultos e no ensino médio. Secretaria 
Municipal de Educação – São Paulo: SME/DOT, 30/out/2014. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica.  
Programa Mais Educação São Paulo: subsidios para a implantação. Secretaria Municipal 
de Educação – São Paulo: SME/DOT, 2014. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica.  
Programa Mais Educação São Paulo: subsidios 2: Sistema de Gestão Pedagógica – SGP 
e a Avaliação para a aprendizagem. Secretaria Municipal de Educação São Paulo: 
SME/DOT, 2014. 
 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica.  
Educação de Jovens e Adultos. Educação de jovens e adultos: princípios e práticas-2015. 
Secretaria Municipal de Educação São Paulo: SME/DOT, 2015. Disponível em < 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/24666.pdf>. Acesso em 14 abr 2016. 
 
 
SARMENTO, Anna Cassia de Holanda. Como ensinar citologia e promover uma visão 
informada da ciência no nível médio de escolaridade. Salvador, 2016. Xx fls. Dissertação 
(Mestrado em Ensino, Filosofia e História da Ciência) – Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia e da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. 
 
 



 

 

199

SCOTT, J. para Darwin, C. R. Letter 3847 de 06/12/1862. Darwin Correspondence 
Database. Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3847>. Acesso em 15 abr 
2013. 
 
 
SCHWARTZ, Reneé S.; LEDERMAN, Norman G.; CRAWFORD, Barbara A. Developing 
views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap 
between nature of science and scientific inquiry. Science Education, v. 88, n. 4, p. 610-645, 
2004. 
 
SILVA, Cibelle Celestino.; MARTINS, Roberto de Andrade. A teoria das cores de Newton: 
um exemplo do uso da história da ciência em sala de aula. Ciência e Educação, v.9, n.1, p. 
53-65, 2003. 
 
 
SILVA, Cibelle Celestino. Estudos de História e Filosofia das Ciências: subsidios para a 
aplicação no ensino. Editora Livraria da Física, 2006. 
 
 
SILVESTRE, Carlos Alberto S. Educação e formação de adultos e idosos: uma nova 
oportunidade. Coleção Horizontes pedagógicos 2a Ed. Lisboa, Instituto Piaget, 2011. 
 
 
SLOAN, P.R. Buffon, G.L.L, Conde de.  Koertge, Noretta (Ed.). New Dictionary of 
Scientific Biography. Michigan: Thomson Gale, v.1, p. 431-436, 2008. 
 
 
SLONGO, Ione Inês Pisson. História da Ciência e ensino: contribuições para a formação 
do professor de Biologia. fls. Dissertação (Mestrado)- Centro de Ciências da Educação -
Universidade Federal de Santa Catarina, 1996. 
 
 
SMITH, Mike U.; SCHARMANN, Lawrence. A multi-year program developing an explicit 
reflective pedagogy for teaching pre-service teachers the nature of science by ostention. 
Science & Education, v. 17, n. 2-3, p. 219-248, 2008. 
 
 
SOUTHERLAND, Sherry A.; SMITH, Mike U.; CUMMINS, Catherine I. “What do you 
mean by that?”: using structured interviews to assess Science understanding. In: MINTZES, 
Joel J.; WANDERSEE, James H.; NOVAK, Joseph D. (eds). Assessing Science 
Understanding a Human Constructivist view. Elsevier, 2009. Educational Psychology 
Series.  
 
 
SOUZA, Rosa A. L. de; PRESTES, Maria Elice B. História da Ciência no Ensino: uma 
análise de dissertações de Mestrado. In: 13º Seminário Nacional de História da Ciência e da 
Tecnologia, São Paulo, USP, de 3 a 6 de setembro de 2012. Anais do XIII Seminário 
Nacional de História da Ciência e Tecnologia,  p. 1-10. São Paulo: EACH/USP, 2012. 
 



 

 

200

TEIXEIRA, P. M. M.; MEGID NETO, J. Investigando a pesquisa educacional. Um estudo 
enfocando dissertações e teses sobre o ensino de Biologia no Brasil. Investigações em 
Ensino de Ciências, v.11, n. 2, p. 261-282, 2006. 
 
 
TEIXEIRA, P.M.M.; SILVA, M.G.B.; ANJOS, M.S. 35 anos de pesquisa em ensino de 
biologia no Brasil: um estudo baseado em dissertações e teses (1972-2006). Anais do XII 
Enpec. Florianópolis, 2009. 
 
 
THIOLLENT, M. Medotologia da Pesquisa-ação. 17ª Edição. 2009. 
 
 
TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa, v. 31, n. 
3, p. 443-466, 2005. 
 
 
UNESCO. V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos: declaração finale 
agenda para o futuro. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).Código de Ética. São Paulo,Universidade de São 
Paulo, 2012. Disponível em 
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/codigo_de_etica_da_usp.pdf e 
acessado em 16/dez/2014. 
 
 
VASCONCELOS,  C; ALMEIDA, A. Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas 
no Ensino de Ciências. Propostas de trabalho para Ciências Naturais, Biologia e Geologia. 
Porto: Porto Editora, 2012. 
 
 
VIDAL, Paulo Henrique O. A História da Ciência nos livros didáticos de química do 
PNLEM-2007. 2009. 104 fls. Dissertação (Mestre em Ensino de Ciências) – Instituto de 
Física, Instituto de Química, Instituto de Biociências, Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2009. 
 
 
VILANOVA, R., MARTINS, I. Educação em Ciências e Educação de Jovens e Adultos:  Pela 
necessidade do diálogo entre campos e práticas. Ciência & Educação, v.14, n.2, p. 331-346, 
2008. 
 
 
VILLANI, Alberto; DE ALMEIDA PACCA, Jesuina Lopes; DE FREITAS, Denise. Science 
teacher education in Brazil: 1950–2000. Science & Education, v. 18, n. 1, p. 125-148, 2009. 
 
 
WALLACE, A.R. para Darwin. Letter 2627 de 12/1860. Darwin Correspondence Database. 
Disponível em <http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2627>. Acesso em 15 abr 2013. 
 



 

 

201

 
WALSH, J; SIEGNET, S. On the eletric Property of the Torpedo. Philosophical 
Transactions of Royal Society of London,  v. 63, p. 461-480, 1773-1774. Disponível 
em:<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/63/461.full.pdf+html>. Acesso em: 17 set 
2012. 
 
 
WENNING, Carl. J.A framework for teaching the nature of science. Journal of Physics 
Teacher Education online, v.3 n. 3, p. 3-10, 2006. Disponível em < 
http://www2.phy.ilstu.edu/~wenning/jpteo/issues/jpteo3(3)mar06.pdf>. Acesso em 21 abr 
2016. 
 
______ .Assessing nature-of-science literacy as one component of scientific literacy. Journal 
of Physics Teacher Education online, v. 3 n.4, p. 3-14, 2006. Disponível em < 
http://www2.phy.ilstu.edu/~wenning/jpteo/issues/jpteo3(4)sum06.pdf>. Acesso em 21 abr 
2013. 
 
 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




