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ANEXO A 

Questionário 1 (questões abertas após exposição do comercial Pantene) 

Nome: 

01) Expresse abaixo suas ideias sobre o produto audiovisual apresentado e possíveis 

relações com o curso. 

02) O mesmo material poderia ser utilizado em alguma situação de ensino de ciências? Em 

que ou em quais situações? De que maneira? 

03) Considerando a realidade de sua escola, de que maneira o comercial apresentado 

poderia facilitar  suas aulas?(Se caso houver fatores de dificuldades, relate-os 

04) Escreva a seguir as suas expectativas com relação ao curso. 

 

Questionário 2 ( contribuições de Chinelli e col.) 

Nome: 

e-mail: 

Tempo de atuação no magistério: 

Formação: 

Já recebe alguma formação sobre o tema deste curso?       

Se caso recebeu especifique: na formação inicial ou continuada. 

 

1) O professor é responsável pela formação do indivíduo. Os conhecimentos que ele 

transmite aos alunos e que são adquiridos de maneiras diferentes por cada um, é que serão 

usados no enfrentamento de situações competitivas naturais na vida.  

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

2) O professor é o responsável pela transmissão do conhecimento acumulado pela 

humanidade. Em ciências, há muitas descobertas importantes que os alunos precisam 

conhecer. Quem não sabe as principais leis científicas não aprendeu ciências 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente;  (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a) 
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3) O conhecimento científico não está isolado de suas condições de elaboração, sendo 

necessária a formação de uma consciência moral- seja do cientista, seja do cidadão – visando 

ao controle ético e político da atividade científica. 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

4) Todos deveriam aprender a ciência dos cientistas, mesmo que pareça abstrata e não 

faça sentido para alguns estudantes. Os alunos que pretendem seguir carreiras científicas não 

podem ser prejudicados pelo desinteresse ou incapacidade de outros. 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

5) Somos membros de uma coletividade à qual interessa o desenvolvimento científico. 

Os alunos devem aprender que o acesso ao conhecimento científico é direito de todos e que, 

muitas vezes, é preciso deliberar coletivamente com base na ciência 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

6) Os currículos que privilegiam conhecimentos profundos e abstratos afastam os 

estudantes das ciências. É preciso familiarizá-los com conceitos gerais, abrangentes, para 

despertar o interesse pela ciência e dar instrumentos para a tomada de decisões.  

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

7) A organização do currículo em disciplinas é uma boa organização, mas, como a 

natureza é complexa, é preciso estudar temas de interesse dos alunos, usando várias 

disciplinas em conjunto. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

8) A especialização do conhecimento é garantia para uma aprendizagem mais profunda e 

mais eficaz de uma determinada ciência, embora um mesmo assunto possa ser abordado por 

professores de várias disciplinas para que os alunos entendam melhor. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 
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9) Os cientistas são profissionais que trabalham com abnegação para desvendar os 

mistérios da natureza. É importante que os alunos possam conhecer a verdade sobre o mundo 

natural, descoberto pela ciência. 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

10) Devemos ensinar a teoria formulada pelos cientistas e fazer com que os alunos 

apliquem a teoria na resolução de problemas. Levar os alunos a realizarem experimentos é 

interessante, pois os experimentos são úteis para comprovar a teoria estuda. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

11) O universo científico não tem razão de ser se não se permite confrontar com o mundo 

no qual vivemos. O ensino de ciências deve contribuir para a compreensão dos conflitos da 

sociedade. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

12)      Na escola o ensino de ciências destina-se a possibilitar que o aluno entre formalmente 

no universo da ciência pura, precisa, lógica. A verdadeira ciência é aquela que está isenta de 

qualquer interesse. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

13) O professor deve desenvolver nos alunos a capacidade de buscarem informações que 

possam ser relevantes em um dado momento de usarem o conhecimento para analisar 

criticamente situações de vida, e de intervirem com base nesses conhecimentos. 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

14) A evolução das ciências caracteriza-se pela autonomia no trabalho científico. Isto 

pressupõe a independência do cientista em relação às questões culturais, econômicas e sociais 

e proporciona a busca sistemática de regularidade observáveis. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 
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15)   As ciências são elaborações criativas, representações da realidade que correspondem às 

interpretações dos cientistas. O conhecimento é elaborado em função de objetivos e tem 

ligação com o contexto em que é produzido. 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

16) É preciso dar aos alunos a oportunidade de realizarem experimentos na forma como 

fazem os cientistas; construindo hipóteses que possam ser testadas e formulando conclusões 

diante dos resultados encontrados, apoiadas em uma teoria aceita. 

 (  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

17) Com relação aos gêneros: documentários e ficção. 

 Os documentários são produções que retratam o real e portanto possibilitam enunciar a 

verdade, assim permitem aprender alguma coisa; Logo este cabe perfeitamente na escola, 

enquanto o gênero ficção requer cuidado em seu uso pedagógico, porque sendo ficção, 

engana; 

(  ) Concordo plenamente;  (  ) Concordo parcialmente: (  ) Discordo; 

(  ) Estou indeciso(a). 

 

Questionário 3 contribuição de Borges 

Observação: conforme destacado modificamos as letras. 
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Continuação do questionário 3  
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ANEXO B transcrições do curso 

 

Aula 01 (03-03-2012) 

AGNALDO: ((apresentação, informações Gerais do curso, da Faculdade de Educação, os 

horários, sites, cronograma, esclarecimentos aos professores com relação ao processo seletivo, 

divulgação de algumas pesquisas do nosso grupo)). 

((É destinado um momento para que os professores relatem todas as suas percepções, dúvidas, 

apontem problemas, soluções, entre outros, a respeito do ensino de Ciências)) 

P11: ((há uma longa exposição de problemas relacionados a infraestrutura do ensino Público 

que se mistura com a experiência de vida da professora, a mesma diz que no momento está 

fazendo outro curso de graduação ((faz Fisioterapia)), pois pretende seguir outra carreira e 

que está desanimada da sala de aula)). 

P11: Eu não consigo dar conta das coisas que tem na apostila do Estado, você tem que ler para 

os alunos e mesmo assim eles não entendem nada, eles não conseguem entender nada 

sozinhos, porque é um material que só funciona na escola particular. A escola pública não está 

preparada para estas apostilas. Outra coisa, não tem material para todos, ontem a professora 

de Português precisou aplicar uma prova e não consegui porque ela levou no Pen-Driver para 

imprimir, mas não tinha folha para todos. Também tem a diferença cultural de nossos alunos 

que é muito grande, então são coisas como essas que estão fora do nosso alcance. 

AGNALDO: É por isso que o professor precisa ter consciência quando vai aplicar uma 

atividade ((ruídos)) Ninguém tá ali por hobbie, por isso tem que partir do professor em 

planejar ((várias falas se intercruzam)) 

PESQUISADOR: ((Durante a exposição da professora, notamos que o professor José faz um 

gesto de desaprovação ao balançar a cabeça, esta informação foi possível durante a 

transcrição. Logo em seguida o professor fala)): 

P15: Eu acho que a escola publica é a melhor de todas e essas apostilas de Ciências são muito 

boas, É ÓTIMA, ((fala está palavra com muita ênfase)), mas infelizmente a apostila está 

muito aquém dos nossos alunos, ele não consegue, por exemplo, eu trabalho nutrição com 

eles na 7ª série, o lanche as informações do lanche para poder trabalhar junto com a apostilas, 

mas eles não coneguem ler! O problema está aí. 

P11: Outra coisa, eu queria trabalhar com algumas experiência, mas não tinha na escola então 

eu comprei. 

PESQUISADOR: ((Vários professores começam a falar ao mesmo tempo, nas falas, percebo 

certa euforia misturada com uma sensação de desabafo)). 

PESQUISADOR: ((Destaco a importância do professor como produtor de conhecimento, para 

isso exemplifico com experiências anteriores onde os professores produziram histórias em 
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quadrinhos com conceitos científicos para trabalhar com os alunos. Reforço a importância da 

autonomia e autoria do professor, de dar contexto as situações, de saber trabalhar com níveis 

de complexidades adequadas de cada sala, para isso apresento a ideia do planejamento e das 

sequências didáticas como mecanismos norteadores e sujeitos a modificações após discutidos 

em sala. Faço esta fala, após os professores criticarem os livros didáticos e a falta de material 

como um dos entraves no ensino de Ciências, mesmo quase todas as falas conterem as 

mesmas argumentações, uma professora contribui com um fala diferente do grupo)): 

P7: Nós não podemos culpar e restringir as nossas dificuldades apenas nos materiais, pois, 

somos professores e devemos ter consciência das limitações destes materiais e procurar outras 

maneiras, pois se culparmos apenas os materiais e a nossa intervenção?  

PESQUISADOR: A discussão das apostilas retorna. 

P11: A gente também tem problema porque alguns professores não seguem a apostila e se 

recusam a seguir. 

P7: Eu acho essa discussão muito interessante, até porque dá impressão que a gente tem um 

aluno ideal, um conteúdo específico e se você sair daquilo o mundo acaba. Outra coisa, quem 

é o pensante é a pessoa. Então é bastante perigosa esta postura, esta exigência institucional 

para que se siga um modelo. 

P18: Eu acho que esta autonomia eu concordo com você, tem que ter, cabe a ele, mas boa 

parte dos professores, seja pela carência da formação,especificamente Física e Química, fica 

difícil, pois ele se negar aquilo que as vezes ele vai ter que fazer e eu acho até bacana. 

P7: Até porque ele ganha para isso. 

P18: Não, não é isso que eu quis dizer. 

P7: Desculpa. 

P18: Pode ser que estes professores que dependem do material sejam iguais ao caso do vídeo 

que simplesmente colocam para os alunos assistirem. 

P11: Ano passado eu fiz um curso aqui de genética e tinha um exercício de Ciência do 4º 

Bimestre que nenhum professor daqui conseguiu resolver. A diretora de ensino de Osasco e 

uma doutora daqui de genética teve que dar um curso para os professores para aprender a 

resolver alguns exercícios. Agora você imagina se a gente que é professor não consegui 

resolver, imagina o aluno? Foi então o que ele falou(Jose), tem muitos professores que saem 

da apostila porque não sabe resolver os exercícios. 

P18: O problema é que estas apostilas foram colocadas sem nenhuma orientação. Então é o 

problema de formação. 

PESQUISADOR E DIRCEU: Argumentam o papel da universidade em articulação com as 

escolas, a importância na formação do professor, as dificuldade em atender todas as carências 
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em uma Rede como a do estado de São Paulo, a importância das políticas públicas, entre 

outros. 

P15: Deixa eu fazer uma pergunta, de uns 5 anos para cá, eu não consigo mais fazer as feiras 

de ciências que eu fazia, eu to até indo para outra área que não é das ciências, para organizar 

minha carreira. Por exemplo, eu cheguei para os alunos e falei: vamos observar as 

informações nutricionais que tem na caixa de chocolate que eles comeram no recreio, sabe o 

que aconteceu? Eles jogam as caixas na maior bagunça. Será que estes caras lá de cima não 

conseguem perceber que em 50 minutos os alunos não querem saber de nada. Eu acho que 50 

minutos é muito tempo. 

PESQUISADOR: Após esta fala vários professores se manifestam contrários a ideia de 50 

minutos 

P3: O professor esta pedindo socorro. 

P15: É isso mesmo, sabe outro dia a diretora da minha escola me questionou porque eu estava 

passando filmes para os alunos e disse que eu estava passando filminhos para os alunos, isso é 

um absurdo, por isso me matriculei neste curso, para mostrar para ela, inclusive eu não 

poderei vir na próxima aula e você poderia me enviar o conteúdo que será tratado, porque eu 

vou mostrar tudo para a diretora que estou aprendendo. Veja so eu estava usando o filme para 

mostrar os planetas o universo, não era um filme destes que passa na televisão e ela entrou na 

sala não pediu licença e ainda disse que eu estava passando filminho. Hoje você vai na minha 

escola e a sala de vídeo está cheia de cadeiras. 

P19: Ok eu acho que cada sua escola tem o seu problema e se a gente ficar discutindo não 

vamos chegar a nada. Eu espero que o curso não se transforme apenas em debates de 

problemas e coisas do tipo, ah! Eu não consegui aplicar isso em minha escola eu quero que 

realmente seja uma discussão de epistemologia da ciência. O que é isso. ((vários professores 

se manifestam neste momento)) 

P18: Eu também acho que tudo bem no primeiro dia, e que esse discurso e a satisfação de 

você despertar o aluno pelo interesse da ciência, fica dificílimo porque muitas vezes nos não 

tivemos professores que fizeram. As vezes o aluno estuda em uma escola em condições 

precárias como eu já trabalhei e hoje o mesmo aluno está estudando em uma escola técnica, 

então não se trata do aluno, se trata mais de visões e concepções, espero que aqui seja mais 

uma ferramenta, porque eu tenho alunos de diferentes níveis e espero que o curso me ajude a 

resolver estas questões ((vários professores falam neste instante)) 

P7: O professor tem que se cuidar, para conseguir segurar esta barra, é sério eu acho que a 

problemática na escola publica é terrível. 

P18: Eu acho que pode não ser isso, temos esta dificuldade, porque as vezes este formalismo, 

como se coloca nos livros didáticos, que loucura é essa que se coloca, agora Radioatividade 

por exemplo, e aí eu vejo na internet, contando como foi o ano internacional de ((ruídos)) e 

eles((os alunos)) até choraram... Então eu vejo este curso, como um despertar para a matéria 

esse interesse. E nos estamos o tempo inteiro sobre o interesse da mídia. 
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P8: Quando a gente vem para cá vem com a ideia de renovar, buscar meios para melhorar isso 

e tentar de acordo com a realidade que eu tenho tentar adequar isso que aprendemos aqui, ter 

novas tecnologias para trabalhar. 

P11: Eu dou aula há 5 anos e entro na sala assim, eu quero dar a melhor aula todos os dias, 

sou muito dedicada na escola, se precisar até limpar eu visto a camisa mesmo. Eu vejo meus 

colegas que estão há muito tempo desanimados, eu entendo a frustração, mas a gente não 

pode se entregar. Não tem recurso, não tem problema eu resolvo. 

P15: Eu não estou em um muro de lamentações e nem estou procurando psicólogo, acho que 

no primeiro dia em um encontro de educadores onde não concordamos que há um problema, 

isso é grave, minha escola, tinha um laboratório e hoje é uma sala, então as coisas não 

funcionam mesmo. Eu fiquei feliz quando aquele professor ((o Dirceu)) falou que tem as 

nossas angustias também, então quando estou questionando a minha angustia enquanto 

professor, eu não estou dizendo que não faço o máximo pelo meu aluno, pois faço, e gasto 

dinheiro do meu bolso, recolho todos os papeis da hora do lanche e falo com eles das 

informações, até ele que é o nosso tutor sabe das nossas angustias, você vai trabalhar cinema, 

e se de repende não tem sala de vídeo você vai fazer o que? 

P11: Olha ((inaudível)) 

P15: Espero que não venham com ironia e tenham humildade, pois somos todos iguais ((neste 

momento há uma tensão do grupo em relação as colocações feitas pelo professor Jose)) 

P1: Ninguém veio aqui apenas para falar dos problemas, mas para resolver a situação para os 

alunos, mas infelizmente as condições não ajudam, a gente está procurando a culpa na gente e 

não no sistema, apesar de que a gente veio aqui para aprender e resolver, quando alguém fala 

uma realidade, não significa que é a mesma de todos. 

P15: Na próxima aula vou incorporar a Hello Kyty 

AGNALDO: Comparam com outros países, as mudanças nestes países foram feitas com os 

professores, por isso nosso curso com estas ideias de autoria e autonomia nas sequencias 

didáticas. Não queremos aqui resolver, mas propor soluções e considerar as contribuições da 

sala, na basta apenas dar técnicas a vocês. Discute os processos de comunicação, sua 

velocidade, e as dificuldades de processar tanta informação. Tentativa do curso em usar os 

recursos do audiovisual de potencializar em diversas situações, não apenas através da escrita, 

mas também com as imagens.Ideia é construir soluções e não dar a solução a vocês. 

PESQUISADOR: Devido a estes problemas, sempre procuramos modelos. 

P2: A gente não sabe o que é conteúdo de ciências ou de cidadania. 

P11: Este negocio do conteúdo é difícil, porque os alunos as vezes vão mal no Saresp e culpa 

que não trabalhou os conteúdos. Apesar que ciência é mais fácil do que outras matérias, 

porque ciência é mais interessante, passa no Fantástico reportagem interessante de ciências. 
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P6: Se você conseguir aliar com o cotidiano os conteúdos, isso favorece para o aluno, por 

exemplo, eu trabalho com Física, eu uso a construção de foguetes e procuro aproximar outras 

matérias com o conteúdo de Física e o cotidiano. 

PESQUISADOR: Destaca a diferença da educação como uma ciência diferente das ciências 

exatas. 

P17: Eu trabalho em uma escola muito diferente das coisas que ouvi aqui, trabalho em uma 

escola particular onde a realidade é muito diferente, a minha fala vai ao encontro de que não 

adianta apenas os materiais, mas sim nossa intervenção, pois mesmo sendo diferente a minha 

realidade os alunos são humanos como qualquer outros, as vezes a minha dificuldade é 

diferente, os alunos são agressivos ((destaca exemplos de situações humilhantes na escola 

particular)) 

P15: o dia dos temas, eu pensava que a escola diferente era diferente, ainda bem que ouvi suas 

contribuições, não achava que era assim na escola particular.  

PESQUISADOR: Neste instante a discussão é relacionada a aspectos de violência na escola e 

na sociedade. 

P18: As vezes os alunos pacíficos ficam reféns dos alunos agressivos. 

P16: Eu trabalho em uma escola particular que tem curso para os pais e na minha escola a 

gente não tem problemas de violência, assim eu tenho tempo para trabalhar o conteúdo e 

passar para eles na linguagem deles, a minha escola é muito boa, então eu não tenho os 

problemas que vocês falaram aqui, por isso, eu só preciso de algumas informações de 

como usar o cinema para melhorar as minhas aulas de ciências ((professora relata um 

projeto de monitoria na escola com os alunos mais fortes)). Na escola particular não da 

para trabalhar o construtivismo, pois preciso cumprir os conteúdos, há muita cobrança 

com isso e se você deixar um exercício sem fazer gera uma serie de problemas. O curso 

serve para mim trocar figurinhas para aprender lidar mais com essas coisas, pois nunca 

trabalhei em escola publica, então não conheço esses problemas, pois os pais tem mais visão 

de ensino, assim preciso de informações para melhorar no conteúdo, pois os pais querem ver 

resultados nos conteúdos e estes problemas de indisciplina no meu casos não são tão 

relevantes. 

 ((P20 E P 15 Destacam que não poderão comparecer nos dois próximos encontros, pois, 

estarão em formação no RedeFor)). 

 

Aula 17-03-2012 (segunda parte da aula, após discutirem em grupos. O objetivo é que no 

final todas as respostas sejam organizadas em categorias e socializadas com todos) 

AGNALDO: Apresenta aos professores as informações do processo seletivo da Pós-

graduação (Educação e Interunidades), responde a duvidas dos professores com relação ao 

processo seletivo. 
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PESQUISADOR: Professores discutem as questões do audiovisual em pequenos grupos. 

GRUPO A - P6, P12, P11. P9 QUESTÃO 1: A gente criou 3 categorias – 1ª a questão da 

argumentação científica como credibilidade no produto, 2ª que talvez a natureza esta no nosso 

cotidiano, então seria a presença de uma coisa do nosso cotidiano para ele aprender ciências, 

no caso a propaganda poderia fornecer isso, 3ª categoria seria o quanto o audiovisual poderia 

auxiliar para aprender conceitos de ciências, como por exemplo a formação do arco-íris que 

aparece na propaganda. Levando em consideração que a gente identificou 6 respostas que é a 

questão da credibilidade o quanto o conhecimento científico pode dar importância aquele 

produto, 4 respostas relacionando a natureza com o cotidiano e 7 os que foram mais em 

evidencia era usar o audiovisual como estratégia para aprender ciências. 

GRUPO B – P7, P13, P5, P10: QUESTAO 2: Início da apresentação sem som: ... As 

mudanças do estado físico da matéria, a importância do método científico, as transformações 

dentro da área da Biologia, na Física a ótica, no último bloco foi o marketing e a economia do 

que é vinculado ao produto para ser consumido para fazer uma análise crítica. 

GRUPO C – P19, P4, P17, P2, P8 QUESTÃO 3: Agrupamos em 4 eixos – um de conceitos, 

outro de atitudes, 3º de procedimentos e o 4º de dificuldades que os colegas colocaram porque 

não utilizariam esta propaganda. Na verdade a gente pegou algumas palavras-chaves 

encontramos o conceito de natural e sintético, o outro de trabalhar os recursos da natureza, 

dispersão de luz e refração, a obtenção de matéria prima e mostrar isso aos alunos, trabalhar 

sobre os grupos de plantas, outras pessoas disseram que trabalharia um conteúdo com a 

propaganda, mas não especificaram o que., as outras duas falaram exatamente isso que o P4 

colocou do outro grupo, justamente da ciência no cotidiano de usar o vídeo para abordar como 

aquilo se aproxima da realidade do aluno, e algumas outras 2 deram ênfase a questão do 

método científico, usar o vídeo para argumentar como se faz ciência, porque aquela noticia 

peca no quesito passar esta cientificidade e ta justamente, talvez usando a palavra ciência mas 

a credibilidade é o produto numa forma de venda. A dificuldade é que na escola não tem as 

vezes uma estrutura uma sala de vídeo, ou do público ser inadequado para qualquer tipo de 

discussão com aquele vídeo. Na verdade a gente pensou mais nos conteúdos. 

PESQUISADOR: Na verdade este é um exercício até para pensar as intenções do nosso curso, 

ou seja, como é o conhecimento científico. Vocês criaram categorias, ou seja, fizeram um 

procedimento típico da ciência, a análise, vai aqui uma referencia Bardin. Bom essas 

categorias são neutras? 

P19: Toda categoria é feita com base no seu conhecimento de mundo 

PESQUISADOR: Destaca alguns aspectos da comunicação e a ideia do que é natural. Porque 

a propaganda usa o termo hidratação da ciência? Se fosse possível atropelar os processos 

históricos e culturais e voltássemos à Idade Média, a propaganda usaria este mesmo termo? 

Como seria? Por que? 

P19: Ah, não usaria a ideia de Deus, talvez o shampoo de Deus. 
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PESQUISADOR: A ideia de beleza feminina também seria outro. Vejam a importância da 

mediação cultural para se comunicar. Ninguém faz um filme sem considerar isso. Quem 

hidrata? É ciência ou tecnologia? São as mesmas coisa? O que vocês acham? 

P17: Eu acho que a tecnologia é a uma forma de ciência. 

PESQUISADOR: Porque então não usaram o termo a hidratação da tecnologia? 

P7: Porque fala de cabelo e não de uma máquina e se colocassem natureza com uma máquina 

não seria o mesmo efeito seria diferente, pois não é uma máquina ou um robô o cabelo. 

PESQUISADOR: Os professores exploram muito a ideia do apelo ao consumo. 

P19: A propaganda inclusive fala do DNA, ou seja, a tecnologia do DNA. 

PESQUISADOR: E agora é tecnologia ou ciência, são as duas? Me ajudem, estou confuso. 

PESQUISADOR: Não sei se vocês lembram em 1997 houve uma propaganda de shampoo 

que dizia o seguinte: shampoo Seda com DNA vegetal, justamente no ano que divulgaram as 

pesquisas com a ovelha Dolly, qual a intenção disso? Onde entendemos a ciência e a 

tecnologia? Tem outra propaganda de pomada para cicatrização que fala que é científicamente 

comprovada sua eficácia. Então o que entendemos por científicamente comprovado? 

P18: Esse negocio é igual ao plástico verde nas garrafas de refrigerantes de guaraná, pois se 

fosse branco ninguém compraria porque fica parecendo gasolina, no entanto o plástico verde é 

mais complicado para reciclar, isso é um exemplo de como a aparecia dos produtos 

influenciam nas propagandas e não sua importância científica é uma questão de mercado. 

P7: Usam os dois conhecimentos e transformam em um mercado 

PESQUISADOR: Porque isso se sobrepõe ao conhecimento científico de que o plástico 

transparente é melhor para reciclar? Porque o apelo mercadológico é dominante? 

PESQUISADOR: Os professores não respondem a pergunta e continuam apresentando outros 

exemplos desta sobreposição. 

P19: Cita um professor da Unicamp que explica a percepção da ciência pela sociedade e diz 

que no livro deste professor a maioria das pessoas vê a ciência como a solução dos seus 

problemas, então uma boa estratégia de marketing usa isso para vender, então sempre vai usar 

a ciência para legitimar os seus produtos, mesmo que ache nada como a ciência ajudou para 

conhecer aquilo 

PESQUISADOR: Então vejam, todos nos professores, alunos, pessoas do marketing, 

cientistas, produtores do audiovisual, estamos todos mergulhados em uma matriz cultural, 

percebem agora como é importante o papel do professor para compreender esta 

complexidade? 

P11: Se você passa esta propaganda para o aluno você tem que direcionar para que ele ache os 

pontos críticos, porque ele não tem esse senso crítico e é isso que a gente busca no aluno é 
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criar esse senso de crítica para que ele não absorva as coisas do jeito que é mostrado ali no 

comercial. Ele mesmo no Ensino Médio não consegue fazer isso sozinho, você vai questioná-

lo, ou seja, aquilo é assim mesmo? é verdadeiro? Exemplo/ agora tá passando uma 

propaganda de cabelo mostrando as moléculas, será que é isso? E os efeitos visuais? 

P 11: A gente mesmo não tem esse discernimento, eu mesma, depois que assisti e discuti na 

aula anterior sobre esta propaganda, eu sentei com meu filho e aí eu percebi como a gente não 

percebe com as coisas são disfarçadas e a aula anterior me ajudou perceber isso, tanto é que 

sentei com meu filho e falei com ele sobre a câmera ((comercial de uma câmera)), aí ele disse 

é mesmo mãe eu também nunca pensei nisso. E olha, meu filho tem 18 anos. Então apesar de 

estar no começo do curso, ele já começou a fazer sentido para mim, porque eu já essa e outras 

propagandas e nunca pensei nestas coisas que discutimos aqui no curso. 

P7: Relata outra propanda...  

P17: Sabe uma coisa que eu achei interessante sobre a ovelha Dolly e essa propaganda do 

Pantene, achei isso bem interessante, ou seja, passaram-se 15 anos e entre uma propaganda e 

outra e você consegui trazer para nos esta reflexão que a gente não conseguia perceber, foi o 

que estávamos comentando no nosso grupo e acho que falta este tipo de reflexão na nossa 

profissão. Veja 15 anos e o mesmo discurso em torno do DNA 

P16: É igual das células tronco, falam bastante na mídia que falam que pode se produzir um 

órgão, então passam uma mensagem que só DNA pode salvar uma vida, então não precisa 

mais doar órgãos, e a gente sabe que não é assim. 

PESQUISADOR: Vou usar um exemplo, já que estamos em um curso que discute o 

audiovisual, vejam, o programa do Ratinho, ali existe uma banalização do DNA. ((neste 

momento há muito barulho, mas se percebe que os professores comentam que não gostam 

deste programa, dão risadas)). 

PESQUISADOR: Sabemos que não é desta maneira que o conhecimento científico se 

estrutura, ou seja, hoje tem uma teoria e amanha já temos um produto pronto. 

P16: Mas é esta a visão que a sociedade tem NE? 

P2: Tudo isso porque a ciência é ensinada errada. 

P19: Mas é porque a ciência é ensinada numa forma determinística e nos temos que ensinar 

em uma forma probabilística, pois até um medicamento quando é criado, existe uma 

porcentagem que não funciona e tem efeito colateral. 

P11: Trás o exemplo dos remédios genéricos e similares. Outra coisa a Globo agora encurtou 

as propagandas e colocou dentro das novelas. 

P11: Eu já tive loja e na época da novela o Clone eu não encontrava nada para comprar, você 

vê como a Globo influencia nas pessoas e não questionam. 

P6: Eu não assisto novela, mas eu reparei em uma um comercial.... 
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PESQUISADOR: Comenta a importância do cinema educativo e a pouca importância deste 

no nosso país, cito um caso de um garoto e sua experiência com seu pai com o cinema mudo. 

P17: Pensando em mídia e criança. É interessante o comercial do Omo que faz referência a 

importância da criança em brincar, mas até que ponto é para brincar ou para expor a marca? 

P7: Por isso que a gente tem que buscar com outras pessoas discutir, consumo, mídia, etc. 

P16; A gente também tem mania de colocar a TV como vilão, mas... esta semana eu pensei 

muito numa coisa, os meus alunos não assistem TV, acho que é por conta da religião, eles são 

judeus, mas não são diferentes de nenhuma criança que eu conheço, poxa você pensa que uma 

criança que não assite TV vai ser muito diferente. 

P7 e P5: Balançam a cabeça e dão risada, concordam com a Camila. 

P17: NÃO É  apenas a Tv. 

TODOS: HOJE!  é a internet, eles preferem. 

P11: Fala de outros exemplos de crianças que não assistem TV. 

PESQUISADOR: É instaurada uma discussão envolvendo temas da TV e da propaganda, 

exemplos de outras culturas do Oriente exemplo, a garota que suicidou-se no Marrocos 

porque foi obrigada a se casar após estupro. Enfatizo a importância em não apenas demonizar 

os recursos do audiovisual e que é necessário refletir sobre os mesmos e será em vão lutar 

contra eles. 

P6: Eu estou achando esta discussão muito interessante, pois na minha escola, apenas 

discutimos coisas de Física dos conteúdos e isso aqui é diferente, estou conseguindo enxergar 

outras possibilidades para minha prática. 

P18: Eu vejo que os professores estão na zona de conforto e não questionam.  

P6: Eu sempre encontrei problema nestas coisas da educação, no discurso é tudo muito 

bonito, mas e na prática quando a gente chegar. Uma coisa que a gente vai fazer, porque se 

não fica aqui filosofando e não vai chegar em nada, estou ansioso para a parte prática que 

você comentou hoje. 

PESQUISADOR: Tem início uma discussão entre prática e teoria. 

PESQUISADOR: Durante 1 hora e 30 minutos utilizo o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço 

para discutir: a linguagem audiovisual, alguns elementos da NdC de forma sutil e possíveis 

aproximações com o ensino de Ciências. Retomo também alguns elementos do fenômeno da 

comunicação presentes no filme, evidenciando especialmente as ideias de recepção sensorial, 

mediação cultural e organização cognitiva, sempre aproximando com o ensino de Ciências e a 

NdC, ou seja, os cuidados  quando utilizar os recursos do audiovisual  com os alunos. 

PESQUISADOR: quem já assistiu a este filme?, ((apenas dois professores assistiram)); 
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Aula 31-03-2012 

PESQUISADOR: No início deste encontro, retomo o que foi abordado no último encontro, 

especificamente sobre a linguagem cinematográfica destacando como o som e a imagem se 

compõem na narrativa do audiovisual. Os professores se empolgam e começam a falar de 

vários filmes, inclusive descrevendo experiências emocionais como choro, alegria, raiva e 

medo. Como todos querem falar procuro ouvir um de cada vez, porém a tarefa se torna quase 

impossível. Aqui faço a inferência da importância do cinema na vida das pessoas, 

especialmente porque marca a nossa experiência. Um dos filmes que os professores citaram 

foi o Óleo de Lorenzo, o qual seria trabalhado nos próximos encontros. 

PESQUISADOR: Na sequencia apresento aos professores três recurso do audiovisual: A 

Alegria da Vida de produção francesa um conjunto de episódios que aborda questões sobre 

sexualidade e que usa em todos os momentos o recurso da analogia. Uso apenas um episódio. 

O outro é um produto audiovisual denominado vídeo educativo ou vídeo didático produzido 

pela Didaco com o tema energia. O terceiro filme trabalhado foi o filme Viagem a Lua de 

Georges Melies e com 10 minutos de duração, mostro a relação deste filme com a literatura 

especificamente a de Julio Verne. Depois pergunto aos professores as diferenças. Várias 

respostas são elaboradas, mas nenhuma faz referência do como trabalhar em sala. Em seguida 

destaco as modalidades do vídeo educativo, ideias contidas em Arroio e Ferres. Estas são; 

vídeo aula, vídeo apoio e vídeo motivador, sendo que a modalidade mais usada é a de vídeo 

aula, pois esta é muito próxima ao ensino por transmissão. 

PESQUISADOR: Os professores tomam nota e demonstram muito interesse em ler o artigo 

sobre modalidades do vídeo educativo. Então me comprometo a enviar o texto. Fato que foi 

cumprido e que gerou em outras aulas muitas referências a este texto. Também há uma 

discussão sobre os três vídeos de como utilizariam com seus alunos. 

P6: Eu não passaria para os meus alunos este vídeo de sexualidade, pois os termos são muito 

simples para eles. 

PESQUISADOR: Por isso é importante o contexto, usei estes com vocês apenas como 

exemplo. 

P2; Você acha que a gente deve passar o filme inteiro? 

PESQUISADOR: Aí vai depender da sua escola do contexto de sua turma. Por isso é 

importante não falarmos em um modelo, ninguém melhor que o professor para entender a 

realidade de sua escola 

AGNALDO: Chama a atenção com relação aos filmes em 3D, como este recurso da imagem 

mexe com a nossa percepção do real. 

P17: O melhor filme brasileiro que eu já assisti chama-se Narradores de Javé, não sei se vocês 

já assistiram ((narra alguns trechos do filme e os outros professores anotam o nome do filme 

para assistir)). Esse filme da para trabalhar com os alunos a ideia da história oral. 
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P3: Gente como eu chorei porque o menino morreu (( O Óleo de Lorenzo)) 

P1: Quem assistiu Saneamento Básico? 

P10: Maravilhoso! 

PESQUISADOR: Neste momento começo a trabalhar com as seguintes ideias 

cinema/filme/educação/linguagem cinematográfica/comunicação audiovisual/história do 

cinema no Brasil e no Mundo destacando as escolas em movimento de cinema, a indústria 

cinematográfica e os intelectuais do cinema/escola nova e educação para o cinema nos anos 

30 com Anísio Teixeira e Humberto Mauro. Para isso utilizamos as contribuições de Marília 

Franco da Escola de Comunicação e Arte da USP e Rosalina Duarte. 

P10: Eu acho que o rádio não deixa você passivo, mas o cinema e a TV deixa. 

P7: Então esta posição passiva se refere ao corpo, mas esse exercício que estamos fazendo 

agora, sai desta posição passiva e isso desencadeia uma reorganização cognitiva que 

precisamos fazer quando você coloca várias questões para que a gente pense. Assim eu não 

consigo me ver como passiva, porque me coloco diante daquilo que é colocado. Eu faço um 

exercício interno com coisas que concordo e que não concordo. 

PESQUISADOR: E na escola com os alunos, será que uso em muitos casos não é um uso 

passivo? Então as vezes não resolve apenas passar um filme, assim fica como uma copia de 

um livro, ou seja, os alunos apenas absorvem conteúdos, ou apenas para passar o tempo, pois 

como temos muitos problemas como vocês colocaram na primeira aula, isso faz com que 

recorremos ao filme para passar o tempo. É aquela velha situação, o professor quando se vê 

em dificuldade apela para o ensino por transmissão. Por isso é importante o planejamento e 

aqui apresentamos a ideia de usar as sequencias didáticas com trechos de filmes ou 

dependendo da situação o filme inteiro, ou o aluno vai assistir o restante em casa, vai 

depender da situação. 

PESQUISADOR: Não adianta também a gente apenas criticar o ensino por transmissão e 

transferir para outra visão que é a de que o aluno constrói sozinho. Então é só deixar ele 

escolher o que quer assistir e não faço nenhuma mediação. Assim depende da situação não 

adianta demonizar o uso do vídeo aula, depende da situação ele pode ser útil. Outra coisa que 

também precisamos discutir com os alunos não é apenas o cinema como possibilidade de 

abordar conteúdos, mas também o cinema como arte como prazer para isso é necessário criar 

uma cultura do cinema, não estamos a falar aqui por um longo tempo dos filmes que nos 

marcaram? Então será que isso também não seria interessante fazer com nossos alunos? É ai 

uma das possibilidades do cinema, sua universalidade que nos toca pelo prazer através dos 

sentidos, mexendo com nossa percepção cognitiva e mediado por uma matriz cultural que é 

comum. 

P5: Professor, eu estou tendo uma experiência com vídeos na internet e achei noYuotube 

vídeos de montagem sobre meio ambiente muito interessante. Aí eu lembrei de músicas que 

lembravam conceitos científicos para passar no vestibular. Na internet esses vídeos são 

parecidos com as músicas, mas agora fica melhor porque tem as imagens. ((a professora 
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continua com a ideia do ensino por transmissão. Os outros professores ficam em silêncio isso 

dá evidencia de que o grupo percebeu que a professora não entendeu a proposta)). 

PESQUISADOR: Neste momento o P5 procura ser gentil e comenta uma música do 

Paralamas do Sucesso que ele já trabalhou com os alunos e usou ideias da Física. A Áurea 

comenta que já trabalhou com fotos e eu destaco alguns trabalhos que já fiz com quadrinhos e 

poesias. 

PESQUISADOR: Retomo a discussão do cinema e os professores, principalmente P10 

demonstram muito interesse  na história do cinema e nos recursos da linguagem, 

principalmente as contribuições dos irmãos Lumier. 

P11: Destaca as experiência do Mazzaropi. 

PESQUISADOR: Indico uma experiência popular que acontece na periferia de São Paulo, 

denominada cine campinho. Nesta experiência as pessoas assistem os filmes em um campinho 

de futebol. Finalizo com as ideias da importância em formar público de cinema com 

iniciativas políticas de popularizar o cinema, barateando os ingressos principalmente para as 

pessoas carentes. Deixo uma indicação para que assistam o filme O Sétimo Selo de Ingmar 

Bergman.  

P17: Eu acho que o filme é igual para todo mundo, não é Edson? 

PESQUISADOR: Faço uma distinção entre cinema e filme para solucionar a dúvida da 

professora e finalizo a aula. 

P11: Puxa! A cada aula esta ficando mais interessante e um assunto se relaciona com outro. 

No começo eu achei que a gente ficaria só falando dos problemas da educação.  

AGNALDO: Finaliza com alguns apontamentos do audiovisual e educação. 

 

Aula- 14-04-2012 

PESQUISADOR: Informes gerais, alguns professores pedem para alterar algumas datas 

motivos: (RedeFor, Reposição nas Escolas, Outros). Os professores ficaram interessados no 

filme Viagem a Lua, principalmente porque depois de assistiram o Agnaldo destacou alguns 

elementos importantes para o ensino de Ciências. 

PESQUISADOR: Após 33 minutos os professores tiveram um tempo de 55 minutos para 

responder as questões sobre NdC elaboradas por Borges. ((silêncio e concentrados)) 

PESQUISADOR: A P13 comenta com as professoras P2 e P4 alguma coisa sobre o 

questionário em seguida vai até a minha mesa e faz a seguinte pergunta: 

P13: Estou confusa, você pode me ajudar? Algumas acho que estão certas, depois de ler as 

outras acho que estão erradas. Não tem que ter uma certa?  
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PESQUISADOR: No final há um espaço para você colocar as suas interpretações. 

P13: Ah! Não percebi. Outra coisa, eu reconheço algumas coisas que falamos no curso, mas 

não consigo dizer onde se enquadra. Obrigada.  

P7 E P17: ((risos e comentários com a P13)) 

PESQUISADOR: Através da observação das imagens, as participantes P6 e P3 discutem 

muito durante o tempo destinado para responder o questionário, inclusive uma mostra o 

questionário para outra, acenam com a cabeça como sinal de concordar ou discordar utilizam 

outros materiais como, por exemplo, apostilas. Há a presença de muitos gestos com as mãos 

((Não é possível transcrever falas nesta etapa, porém a riqueza de detalhes que acabo de 

descrever é possível encontrar nas imagens)). Em alguns momentos (poucos) a professora que 

também está sentada junto com as duas participantes citadas também participa das interações 

gestuais. 

P13: Edson, desculpe, mas eu e as meninas não entendemos o que é indução do jeito que está 

escrito no texto, para nos indução era algo diferente tipo você obrigar uma pessoa falar algo 

que ele não quer falar. Mas no texto esta em outro sentido. 

PESQUISADOR: Não se preocupe depois comentaremos, apenas procure colocar o que você 

entende. 

P13, P7 e P 17: Você esta fazendo de propósito não é? Quer deixar a gente confusa. ((risos e 

descontração)). 

PESQUISADOR: P11 se levanta e vai até a mesa da P3, leva seu questionário e faz perguntas. 

PESQUISADOR: Após 39 minutos P2 e o P9 entregam o questionário e ao esperar os outros, 

tem início uma conversa informal com P2 e aos poucos os outros também participavam. Nesta 

conversa falávamos sobre temas da educação e um tema que veio a tona foi sobre as drogas, 

pois na aula anterior trouxe um vídeo educativo com este tema e utilizei este tipo de vídeo 

como exemplo do que nomeie na aula de pedagogia do medo, ou seja, o vídeo procura 

apresentar o tema com exemplos que evidenciam o medo. P2 coloca suas opiniões e o que 

acho curioso e a seguinte fala: Edson o que atrapalha é o pensamento religioso que é dual, não 

é igual o da Ciência e esse negocio de drogas tem que tratar com o enfoque da ciência. 

PESQUISADOR: ((Procurei não entrar em detalhes com a sua afirmação, apenas aprofundei a 

questão da abordagem do tema drogas destacando a importância de políticas públicas de 

prevenção e mostrando em minha opinião a escolha equivocada de guerra às drogas utilizada 

pelo México)). 

PESQUISADOR: Pausa para lanche e conversa informal com os professores. Também neste 

tempo deixo o filme Metrópolis em exibição e retomo os comentários que havia feito na aula 

anterior sobre as escolas de cinema em movimento na Europa, em especial o Expressionismo 

Alemão e algumas curiosidades do filme e do diretor  

2ª Parte-Após o lanche 
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PESQUISADOR: Pessoal, quando vocês se inscreveram no curso, estava lá: a natureza da 

ciência no cinema, possibilidades e limites. Quando falamos em NdC, o que vêm a mente? 

Sempre lembrado o que já discutimos no curso, o comercial da Pantene que assistimos e 

discutimos no primeiro encontro, enfim... 

P2: Seria a parte da...teoria que da lucro, da Física, essa parte mais das invejas..., essa coisa 

mais social, na verdade um contexto social, parte dela tem a ver com esse histórico. 

PESQUISADOR: Bom,  se analisarmos os PCNs já e possível encontrar este tema ((em 

seguida discuto a NdC, no projeto 2061 AAAS, cito alguns autores, exemplos Matthews e os 

professores anotam)). Por que esse tema é importante, Por que documentos curriculares e 

pesquisas fazem referência a este tema? Mas que coisa... Por que falar da natureza da ciência? 

((uma pausa prolongada)) 

P6: A ciência, bom o que se diz da ciência, a tecnologia que temos hoje, ((cita o termo 

“motion”, o resto do termo é inaudível, mas fica claro a ideia de citar o nome de alguma coisa 

tecnológica, faço essa inferência, porque na nota de campo identifiquei a mesma intenção)) 

diz tudo, queira ou não, só se encontra uma coisa a partir de um dado conhecimento, não em 

consideração só a natureza da física, a questão de um avanço de uma potência de um país, é 

necessário que tenha lá estudando a tecnologia e quem cria é a parte científica. E isso te dá o 

poder. 

PESQUISADOR: Algo mais? 

P11: A própria visão construtivista ((inaudível)) 

PESQUISADOR: Por que chamamos algo de Religião, Filosofia, outra de Arte, ou de 

Ciência, enfim... 

P6: É que uma complementa a outra, como digamos... a mãe Filosofia orientando todas. A 

ciência e a religião uma acaba completando a outra e por mais que houve tempos em que 

tinham visões diferentes. É quando cientistas, mesmo Eisten um dia falou: chegou uma hora e 

alguém quer assim, chegou uma hora que...todo cientista pode não acreditar em uma coisa, 

mas eles tem que entender como se faz a ciência e aí tem que  desapegar da religião. 

P7: ((Apresenta uma ideia de conhecimento em animais, citando alguns exemplos  é 

inaudível, mas consta nas anotações de campo. Exemplo de um trecho)): Pode ser um absurdo 

o que estou falando, mas eu acho que o científico esta coisa de explorar a natureza com os 

sentidos igual aos animais, essa coisa instintiva, é claro que isso não é organizado 

metodologicamente nos animais e eles não tem história, ou seja, um aspecto acadêmico e 

outro não e isso é histórico mas, isso pra mim é parecido com o científico, de tá explorando 

com os sentidos, não sei se estou certa... então estas duas coisas o acadêmico e o senso 

comum se complementam. É o que estou tentando falar é a quebra de tabu, ou seja, este 

conhecimento não está em um apenas, mesmo que não tenham a mesma natureza, mas os dois 

se complementam. Houve momentos em que se parou para olhar uma coisa sem 
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conhecimento acadêmico e depois foi necessário entender isso na academia. Pra mim isso é 

ciência, mesmo nos animais, eles têm estratégia para sobreviver. Mesmo que não tem um 

desdobramento social, econômico, mas tem uma forma para tentar sobreviver (( a professora 

descreve que os animais desenvolvem um procedimento parecido com o dos cientistas para 

poderem sobreviver, argumentando que isso é um tipo de conhecimento, apesar de instintivo 

tem uma característica, segundo a professora que é similar ao conhecimento científico, faço a 

inferência que provavelmente a professora está sob forte influência do filme 2001 Uma 

Odisseia no Espaço e das discussões que aconteceram na aula anterior em torno deste filme, 

especificamente quando aprofundamos uma discussão em torno da dimensão humana do 

conhecimento científico e que este atravessa gerações.)) (( Há também uma tentativa em 

descrever a ciência como uma forma de resolver problemas, principalmente quando a 

professora procura aproximar com o que ela denomina conhecimento em animais.)) 

P11: Não importa as pessoas quando fala de ciência, acham que é apenas o científico, mas 

história também é ciência . 

P13: Eu acho que é o humano, sempre tem alguém por trás de uma teoria de uma ciência. 

PESQUISADOR: Insisto na pergunta. Por que este tema, por exemplo, sexualidade e meio 

ambiente qual a importância destes? 

P17 e P11: faz parte do dia-a-dia 

P8: Eu acho que a ciência está no cotidiano, aquilo do filme mesmo, o código genético... 

Exemplo eu trabalho com alimentação saudável, tem um método desenvolvido para isso, 

assim também como para os procedimentos de reciclagem. Eu trabalho com eles o que é um 

método científico para entenderem essas coisas do cotidiano com o método científico. ((o 

filme referido é o comercial Pantene)). 

PESQUISADOR: Neste momento mostro o livro do Chalmers O que é ciência, Afinal? 

P2: Eu acho complicado falar em animal, ((olha e aponta para P7 com sinal de desaprovação a 

ideia do paralelismo animal-homem)) antes da gente falar em ciência, se é igual aos animais, 

acadêmico ou não, se é humano ou não, antes  tem que falar primeiro de conhecimento, ou o 

que é conhecimento? 

PESQUISADOR: Devolvo a pergunta ao grupo, o que é conhecimento? 

P2: É algo que a sociedade pesquisou, exemplo, esse vídeo, como se chegou, por exemplo, 

nas ideias que falamos hoje, alguém questionou. 

P13: É o humano, mas tem também isso que P7 colocou dos animais. A diferença é que os 

humanos tem cultura e erudição. 

PESQUISADOR: Vocês acham que os animais tem conhecimento? Como ele se caracteriza? 

Erudição e saber é a mesma coisa que conhecimento? 
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P7: Assim, as formigas sabem... sei lá, no formigueiro, tem uma organização que gera um 

bem comum de sobrevivência. A diferença dos seres humanos é que os animais não tem o 

domínio disso que fazem. Eu acho que nesta perspectiva existe,  e que geneticamente é 

passando para os outros descendentes. ((ruídos)) toda teoria é conhecimento e neste caso 

sonhar prever testar é apenas nos humanos. Mas mesmo assim não deixa de ser um 

conhecimento este dos animais. ((destaca o exemplo do bicho-da-seda A P13 na descrição)). 

P11: Não sei se vocês viram a reportagem daquele gorila que faleceu e vivia aqui no Brasil, se 

viu! A Bióloga ensinou ele, porque como ela tinha que examinar ele, pois tinha um problema 

na mão e no pé, ela falava para ele vira, e ele obedecia e a veterinária colocava o remédio, 

escova os dentes deles, quer dizer, ela ensinou ele várias coisas, no começo ele era agressivo e 

depois melhorou. 

PESQUISADOR: Quando analiso a imagens, no momento da fala P11 e P7 conversam com 

P3 com muitos gestos, há indícios de que P7 procura explicar algo à P3. Logo a seguir: 

P7: Mas, quando eu falo dos animais eu não digo que os animais constroem ou o que é 

tradicional e que é passado por outras gerações e se reconstrói e vai se renovando como a 

espécie humana, mas estudar isso, ou seja, a maneira como eles vivem é parecido com os 

humanos, mas ter consciência, isso é uma capacidade que o ser humano tem. Agora estudar a 

maneira como eles vivem, né P12, até aspectos básicos, isso é uma capacidade humana e é o 

que os animais perdem. O que está em conflito é esse estudo. Eu chamo esse estudo de 

ciência, mesmo o que chamam de corrente epistemológica isso é outra história. ((Nesta fala há 

um conflito em identificar o que é ciência, não fica claro se ciência para a professora é algo 

parecido com o que  os animais fazem para sobreviver, pois este ao se depararem com 

problemas utilizam os sentidos para tentar solucioná-los. Ou se ciência para a professora é o 

estudo de como os animais fazem para sobreviver. É possível que a professora tenha 

elaborado um ideia próxima as discussões do filme 2001, portanto aqui não é o caso de inferir 

certo ou errada, mas o fato que esta ideia fez com que a professora reformulasse sua resposta 

em virtude de que P2 questiona esta ideia e a P11 apresenta outra ideia, assim um dos 

objetivos é atingido, ou seja, colocar em discussão a partir dos conhecimentos prévios dos 

participantes e ao mesmo tempo o pesquisador vai elaborando outras perguntas que articulam 

estes conhecimentos prévios com o que é pretendido, o importante nesta etapa é não dar 

respostas prontas e nem fazer juízo de valor)) 

PESQUISADOR: Vocês lembram da aula que discutimos o trecho do 2001?((destaco o que 

foi discutido com relação ao conhecimento como inerente ao ser humano)). A partir deste 

momento e durante 1 hora e 25 minutos utilizo o recurso expositivo para apresentar aos 

professores as ideias do livro O que é ciência, Afinal? (Alan Chalmers), Surgem várias 

dúvidas e os professores demonstram interesse em aprofundar as reflexões. Deixo o livros do 

Chalmers, Popper ( A Lógica da Pesquisa Científica) e Kuhn( A Estrutura das Revoluções 

Científicas), circular entre os professores. 

PESQUISADOR: Se eu tivesse começado o filme com vocês numa outra cultura, 

provavelmente, nossas...((interrompido)) 
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P17: Outra matriz cultural. 

PESQUISADOR: Sim, ou seja, nossas referências para entender, seriam outras. Portanto essa 

conversa do que é a ciência, ela passa também pela utilização de signos e significados da 

nossa cultura que nos dão referencias. Não se preocupem que elaborei um resuminho em 

Power Point e mandarei para vocês do livro do Chalmers. 

P7: Que bom! ((esfregas as mãos e junto com P13 me agradecem)). 

PESQUISADOR: Destaco as principais ideias do livro. No início procuro destacar a ideia do 

método científico em seguida procuro mostrar aos professores a ideia de NdC envolvendo 

aspectos internos e externos da ciência, ou seja, articulando epistemologia e relações da 

ciência com a sociedade e a tecnologia. Também discussões em torno de teoria e prática. 

P13: Cita o exemplo do Efeito Estufa em que alguns cientistas não concordam e que essa 

ideia seria para favorecer as industria de refrigeradores. 

PESQUISADOR: Parece que existem controvérsias... 

P9:  Éxiste um lobby de algumas empresas... Para vender. 

PESQUISADOR: É... também existe uma banalização do termo ambiental, na minha opinião,  

além disso no Brasil a divulgação científica não é muito boa. 

P8: E parece que eles querem que continue assim. 

PESQUISADOR: Bom, falamos até agora de questões mais próximas da sociedade e da 

tecnologia, mas o que vem a ser E-PIS-TE-MO-LO-GI-A? ((Ao analisar a imagem P11 Ros 

comenta algo com P 6, há indícios de que existe a intenção de continuar no tema anterior)). 

P11: Mas, sabe, desculpa é que eu gostaria de voltar neste assunto. É tenso e polemico é ou 

não é verdade, O que é ciência, e aí a gente está diante do aluno de uma sala. E você não pode 

lançar esta questão para um aluno. 

PESQUISADOR: Em sala, O que é a ciência? É nesta discussão que a NdC se ((sou 

interrompido, pois o P8 procura dar uma resposta que satisfaça a P9)) 

P9: Mas sempre tem uma visão mais aceita. 

PESQUISADOR: Como assim? 

P11: Não da para você julgar esta polemica, a gente sabe que por trás tem todo um 

envolvimento político, envolve dinheiro, tantas coisas, mas para o meu aluno da 5ª, 6ª série, 

eu...vendo um verdade uma coisa para ele que eu mesma estou em dúvida, a gente não sabe se 

é verdade ou não. Necessidade deu um consenso 

PESQUISADOR: Uma coisa importante seria antes perguntá-los o que eles pensam sobre o 

assunto, você não acha? 

P11: Mas dá para jogar isso para o aluno, escuta é ou não é verdade? Não dá. 



293 

 

P7: Eu acho que não é apenas questão de que se você vai jogar o lixo na rua e suas 

consequências é uma questão de educação. Vem um pouco antes, veja enquanto as pessoas se 

preocupam com estas questões ambientais, logo sai no jornal que o Brasil tem uma reserva de 

água, o Aquífero e que vai ter água por mais de 150 anos, aí todo mundo desperdiça porque 

vai ter água. Então a questão é como você se relaciona com estas coisas e isso passa pelo 

processo de educação, não de escolarização, vem antes, como é que eu uso e a própria 

formação enquanto ser humano. ((professora cita outros exemplos de desperdício)) 

P11: Ter a educação, ter a educação! 

P17:   Então, é aquela coisa o mundo vai acabar então a gente pensa: para que se preocupar? 

aí deixa a torneira aberta. ((professora procura reforçar as ideias de P7 com este exemplo de 

atitude das pessoas)) 

P2: Acho que a discussão vem da nossa formação, pois vem da igreja católica do bem ou do 

mal, é dual, e você nesta discussão não resolve desta maneira... ((ruídos)). Não dá para falar 

em verdade. 

P11: A gente é tão enganada né? 

PESQUISADOR: É isso que o discutirei com vocês e que também o Chalmers chama a 

atenção neste livro que esta passando. 

P6: Nunca se tem a verdade absoluta. 

P11: Isso envolve tanta coisa pelo meio...puxa... 

PESQUISADOR: Bom é isso pessoal, então existe uma corrente de educadores em ciências 

que pensa que a epistemologia também precisa ser inserida junto com estas questões de ordem 

social, econômica e política quando estamos a discutir os conceitos científicos. Outros 

argumentam que apenas seria útil usar aspectos da epistemologia. Aqui no curso 

desenvolveremos as duas ideias, aliás desde a primeira aula com o comercial da Pantene já 

começamos nossas discussões, mesmo que não havíamos dado nomes, mas já estávamos a 

abordar do assunto. Lembram? ((aprofundo a exposição do uso da NdC)). 

P7: Aquele exercício que a gente fez hoje é da epistemologia não é? ((o exercício referido é o 

questionário Borges 2007)). ((mesmo antes de abordar o assunto a professora consegue 

distinguir e identificar que o questionário trata especificamente de questões da 

epistemologia)) 

P6: É mesmo! Puxa! 

PESQUISADOR: Isso mesmo, inclusive cada texto destaca uma visão epistemológica da 

ciência(( cito os filósofos do instrumento de pesquisa e deixo claro que existem outros, porém 

não há tempo para discutir todos e o mais importante é saber que existem diferentes visões e 

portanto cabe ao professor entender o como estas visões podem estar inseridas em situações 

de sala de aula)). (( Faço comentários dos livros que estão circulando entres os participantes)) 
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PESQUISADOR: Então, o que o Chalmers apresenta neste livro? (( apresento as ideias do 

livro)). Primeiro ele faz a provocação, depois apresenta diversas visões e no fim conclui que 

não precisa se preocupar, ou seja, nos da um conforto. 

P7: ((risos e descontração))... Ah! Isso é bonzinho... porque...((ruídos))... eles não dão o 

conforto((risos))... eles...((talvez eles matam)). ((É provável que a professora neste momento 

faz referência a livros ou artigos que possuem linguagem complexa e portanto difícil de 

compreensão)).  

PESQUISADOR: Então um dos termos logo no início do texto é a crítica ao indutivismo... 

((prossigo com as explicações, exemplos, indução, dedução, método científico, observação, 

aspectos históricos (Ciência na Antiguidade, Idade Média e Moderna – uso o modelo 

Aristotélico como um dos exemplos para destacar o período de transição entre a ciência na 

Idade Média e Idade Moderna, especialmente para chegar as ideias de Bacon e posteriormente 

ao Positivismo Lógico) etc.)). ((Outro ponto que procuro deixar claro é que ao utilizar estas 

ideias nas aulas precisamos tomar alguns cuidados, principalmente quando usarmos as 

questões religiosas, pois isto se usado de maneira incorreta poderemos criar sensações de 

intolerância religiosa, sendo assim é pertinente os cuidados com a linguagem e as 

entonações)). 

P6, P13, P7: Edson, você pode repetir o modelo Aristotélico? 

PESQUISADOR: É claro!... (( os participantes tomam nota e diante disso achei importante 

trazer um esquema deste modelo, fato que se consolidou)). 

PESQUISADOR: ((após alguns momentos chego a discussão do uso dos livros didáticos com 

relação a historia da ciência, especificamente com usos inadequados – linear, de pedigree e de 

heróis)). Por isso que nós como professores precisamos saber estas questões para que seja 

possível uma melhor contextualização da ciência com os nossos alunos, percebam a 

importância do entendimento deste tema com as ideias de autonomia e autoria do professor 

que estamos a discutir deste o início... 

PESQUISADOR: Bom, retomando, as ideias do indutivismo... Lembram também das ideias 

do Renascimento contidas no filme 2001 Uma Odisseia no Espaço?, Então ...((Destaco 

aspectos básicos do empirismo e indutivismo a ideia de perguntar a natureza)). 

 P6: Posso considerar o indutivismo como empírico? 

PESQUISADOR: ((Destaco as características de cada e as relações)) 

P13: ((inaudível, porém ao transcrever este trecho, parece que a professora faz menção a sua 

experiência no laboratório de virologia do Instituto Butantã)) 

PESQUISADOR: Sim, para o indutivista ingênuo, segundo o Chalmers, a fonte de verdade 

não é a lógica, mas a experimentação e observação contínua. ((uso o esquema do Chalmers da 

págnia 28 do livro O que é ciência afinal?)). 

P7: Edson, você pode nos mandar estes slides por email? 
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PESQUISADOR: Sim, fiquem tranquilos que enviarei.(( várias dúvidas referentes a indução e 

dedução, uso os trechos do filme 2001 para exemplificar)) 

P7: Tenho uma dúvida, para ter teoria não teve alguma coisa antes para originar esta teoria? 

Fico na dúvida. 

PESQUISADOR: Isso é um dos objetivos, aliás questionar as certezas é um bom sinal 

P7: Ótimo, então acho que estou entendendo o curso... 

PESQUISADOR: ((Na sequencia são apresentadas as ideias de Realismo e Instrumentalismo 

contidas no livro O que é Ciência Afinal?)) 

PESQUISADOR: Pessoal, o que vocês acham o que é mais presente no cotidiano, inclusive 

nos filmes, indução ou dedução? Realismo e Instrumentalismo? Indutivismo Ingênuo, método 

científico, observação, experimentação, etc ((destaco que a concepção Empirica-indutivista o 

método científico e a noção de verdade científica são as mais usadas inclusive nos filmes, 

porém não coloco esta questão com a intenção de mudar a sociedade para uma visão mais 

correta, apenas discuto com os participantes que seria importante entender para discutir com 

os alunos, até porque quem produz o material do audiovisual não tem a obrigação de fazer um 

filme com visões corretas de ciência – neste instante coloco um trecho do filme: De volta para 

o futuro para discutir a inexistência de referencia a teorias na elaboração de uma explicação 

científica, tal fato é explicitado no trecho citado da seguinte maneira: “ depois que acordei 

tive a ideia de como o contador de fluxo seria criado” 

P6: Então pelo que estou entendendo tudo depende de uma teoria, então? 

PESQUISADOR: Vamos considerar que sim, pois a observação e a experimentação são é 

orientadas por teorias. 

P 9: Eu acho que o comercial da Pantene NÃO vai aí neste exemplo de indução é mais... 

PESQUISADOR: Como assim?  

P9: É mais no sentido de ter primeiro a teoria, você tem lá o DNA, já tem um conhecimento 

biológico antes do que é DNA até você achar uma substancia depois. 

P11: VOCÊ tem! Porque VOCÊ viu estas coisas aqui no curso e já sabe, mas se você não 

tivesse, talvez tivesse outra visão, porque no comercial não da para perceber que já existe uma 

teoria e passa mais uma ideia de indução e verdade científica.  

P7: Então mais isso não é uma mistura dos dois? ((várias vozes ao mesmo tempo)). 

P11: Eu acho assim, porque usam uma imagem forte na mídia?((inaudível)), por conta da 

induçao, as pessoas usam uma imagem da indução, elas vão induzir as pessoas a usarem o 

produto. Não tem um questionamento. 

P17: Será porque não induzem que só porque é da natureza e por isso que é bom?  
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PESQUISADOR: O fato de já esta chamando isso já não tá virando uma teoria? Ou seja, A 

natureza é boa, isso ou esta ideia já não tem uma teoria por trás?  

P11: Já é uma teoria comprovada ((usa a palavra: comprovada com tom irônico)) 

P17: Então, já é uma teoria por quê? Porque a gente também comentou que não tem como 

você chegar, pois se chegar perto você morre. ((Aqui a professora usa este termo para 

evidenciar que as teorias são intocáveis. Faço a inferência de que a professora faz uma 

argumentação crítica e ela mesma não aceita esta ideia de teoria intocável, assim  é provável 

que encontramos uma modificação de pensamento que foi possível através das intervenções 

que ocorreram no curso)). 

PESQUISADOR: Retomando a dúvida do P8, o conhecimento sobre o DNA, nos e outros 

especialistas temos, porém a maneira como este conhecimento é apresentado pelos produtos 

midiáticos não é tão claro que existem teorias a priori na construção deste conhecimento. A 

impressão que temos é que bastou observar a natureza e fazer vários experimentos e pronto, 

chegamos a uma teoria ou a um produto ou um recurso tecnológico do dia para a noite e que 

por ser testado por um método científico é confiável. No entanto não é possível exigir que os 

meios de comunicações se modifiquem ou esperem que sejam modificados, a nossa função é 

usá-los como exemplos para inserir discussões com os nossos alunos. Fazendo, portanto um 

movimento de incutir a pergunta, a reflexão, colocar em dúvida o que é científicamente 

comprovado, pois isso também é conteúdo de ciências. 

P11: É igual aos produtos que falam em colágeno, pergunta para uma pessoa leiga o que é 

colágeno, ela não sabe, mas ela usa porque é induzida. 

PESQUISADOR: Diria que ela é convencida por meio do discurso da indução, ou do 

científicamente comprovado pela ciência. 

P2: ((inaudível))... O fato de as pessoas acreditarem que a natureza é boa também contribui 

com a ideia de confiável. Esta temática é boa. 

PESQUISADOR: Perceberam os dois discursos? 

P2: Sim, A natureza e a ciência. 

PESQUISADOR: ((Prossigo com as ideias do livro e as dúvidas que surgem são referentes a 

termos específicos, como o que é premissa, raciocínio lógico, conclusão, observação, 

experimentação, inferência, problemas da indução, indutivismo ingênuo, hipótese, etc)). ((cito 

o exemplo do Chalmers sobre a quantidade de observação e experimentação – O cigarro, A 

Energia nuclear e o caso de Hiroshima)). 

P11: ((Cita um documentário que assistiu sobre a Invasão ao Iraque com relação à presença de 

armas nucleares))... Então é mais o menos igual a isso que você está falando (( a professora 

diz que também mostram neste documentário que observaram várias vezes para tomar a 

decisão)). 
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P7: Parece que o caso da energia nuclear também usam como discurso porque é 

científicamente comprovado que ela é segura, mas segura depende, para quem? 

PESQUISADOR: Lembram das discussões que tivemos sobre isso quando usamos o filme 

2001, ou seja, a ciência sempre produz equipamentos e conhecimentos confiáveis, lembram 

do robô Hall? ((risos)).  

PESQUISADOR: Quantas variáveis são necessárias para se constituírem como seguras, ou 

agora temos uma quantidade de variáveis que nos permitem construir um conhecimento 

indiscutivelmente como seguro. Lembrem, na medicina, quantas coisas que científicamente 

comprovadas eram aceitas e hoje as mesmas são científicamente comprovadas como ruins. 

P6: Edson, a Relatividade, foi construída a partir de uma teoria, certo? Mas precisou de 

experimentos e observação também não é?  

PESQUISADOR: Sim. 

P6: A diferença é que não chegaram a esta teoria a partir de observação, experimentação e só 

depois fizeram a teoria. Agora estou entendendo.  

PESQUISADOR: ((cito o exemplo do éter mecânico descrito por Chalmers)) 

Aprofundaremos mais com as ideias de Popper, Kuhn, Lakatos e Feyrabend. 

P7: Edson, você pode retomar as ideias: Realismo, Instrumentalismo e Objetivismo e 

Relativismo? 

PESQUISADOR: Claro ((faço a explicação)) 

P2: As pesquisas também tem interesses econômicos eu percebi isso na leitura dos textos 

P17: Eu P7 estávamos comentando isso na leitura do ultimo texto. 

PESQUISADOR: Também. ((apresento aos professores uma experiência sobre o meu 

ingresso no Instituto Butantan – Doença de Chagas e indústria Farmacêutica. Também 

destaco as ideias de QI e como esta foi desvirtuada em componentes comportamentalistas)). 

PESQUISADOR: Finalizo a aula com o exemplo do peru Indutivista descrito pelo Chalmers. 

((risos)) 

P7: Por favor, Edson não se esqueça de mandar este material. ((risos)) 

Aula 28-04-2012  

PESQUISADOR: ((início da aula com a apresentação das ideias de Lakatos, Kuhn e 

Feyerabend os seguintes professores não estavam presentes na aula anterior: P10, P4, P3, 

P12)).  

PESQUISADOR: Então, pessoal a crítica a linearidade da história ((depois de 20 minutos de 

exposição das ideias de Kuhn e as relações destas ideias com o ensino de Ciências)) 
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P8: É assim que a gente vê nos livros, exemplo do que você está falando é como as ideias de 

Darwin e Lamarck são apresentadas (( a professora faz um gesto que demonstra uma ação de 

sequência, assim é possível inferir que a professora entende a crítica de linearidade da 

ciência)) 

PESQUISADOR: Após a exposição de linearidade, especialmente ao destacar os aspectos de 

conflitos entre teorias os professores iniciam um discurso com exemplos de situações em que 

a ciência é usada para justificar ações, exemplos, as “sacolinhas” plásticas e a reciclagem)) 

P3: Edson, o Brasil hoje fala muito em reciclagem, depois, a mídia fala de outra coisa, parece 

moda. 

P11: É mesmo, agora são as sacolinhas. A tal da “sacolinha”, poluí?, não poluí? Tiraram a 

sacolinha e o saco de lixo? ((há uma longa discussão em torno da polemica das sacolinhas)) 

P13: Edson, você está apresentando estes filósofos da ciências em ordem cronológica? 

PESQUISADOR: Não, estou apresentando de acordo com a ordem do livro do Chalmers, 

inclusive eles foram contemporâneos. 

P8: Eles criticam um ao outro? 

PESQUISADOR: Há críticas, pois são argumentos diferentes, porém perceberam a 

importância destas ideias? Quais seriam? 

P6: Bom, pelo que estou entendendo eles estão questionando, por exemplo, uma ideia única 

de ciência, inclusive eu também achava que a ciência era só de um jeito com o método 

científico, só agora estou percebendo as diferenças é que fui ligando as coisas, o comercial os 

filmes o exercício que a gente fez e estas duas aulas que você esta falando. 

PESQUISADOR: Então, estes filósofos não são os únicos, mas por motivo de tempo fizemos 

uma escolha, mas vocês precisam entender que existem outros, tudo bem? Aqui utilizamos 

uma proposta para ilustrar a NdC e não se esgota apenas. 

P13: Nestas revoluções como ocorreram? Por que se modificaram? 

PESQUISADOR: Faço a exposição de acordo com as ideias do Kuhn. 

P9: É igual às ideias de Piaget da Teoria dele, as crises...(( o professor faz um paralelo de 

como as crianças abandonam uma ideia para inserir outra)). 

PESQUISADOR: Apresentação das ideias de Feyerabend. 

P3: Isso é interessante porque a escola pode destacar que algo que antes não era importante 

como  científico e depois se tornou, vai depender das necessidades da época. É preciso algo 

para diferenciar o que é ciência ou não, mas concordo com ele que não podemos desprezar 

algo que é menor, exemplo, na Astronomia e a Astrologia. Também veja, a Acupuntura , 

antes não era considerada e hoje é uma ciência reconhecida, por isso essas ideias que criticam 

que há apenas um jeito de fazer ciência são complicadas. Se você busca uma informação 
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pequena que não consideram científica, você pode pensar melhor, pois você não está preso a 

um método. 

PESQUISADOR: Vocês não acham que mesmo assim não é importante alguns  parâmetros 

para a ciência? 

P6: Acho que sim 

P3: Concordo 

PESQUISADOR: ((Continuação: Realismo e Instrumentalismo Racionalismo e Relativismo, 

Objetivismo e Individualismo no geral as dúvidas dos professores são conceituais)). 

P10: Puxa, Edson, naquele questionário eu achava que só havia uma resposta certa, estou 

entendendo que há várias visões da ciência. Inclusive eu quase rasguei a folha de tanto apagar 

procurando a resposta certa ((risos do grupo e comentários parecidos)). 

PESQUISADOR: É, vale a resposta do Chalmers no fim do livro: Por que se incomodar? O 

importante é refletir a ciência, questionar como este conhecimento é elaborado?  

P10: É igual ao caso de como as crianças de parto Cesáreo, hoje é totalmente diferente a 

forma como se faz o corte, da mesma maneira se pensarmos na educação, hoje queremos 

transmitir algo e não pensamos como as crianças são diferentes da nossa época. 

P3: É... uma professora de um curso falou: a escola está no século 19 os professores no 20 e 

os alunos no 21, por isso não encontramos solução. 

PESQUISADOR: Agora vocês pontuaram uma questão importante, ou seja, considerar a 

Educação também como uma ciência, coisa que nem sempre é entendida desta maneira, as 

vezes, as teorias da educação são mal interpretadas e a partir daí surgem conceitos distantes, 

há também alguns desvios das teorias por parte dos gestores, enfim... aspectos que precisamos 

pensar, alias também somos intelectuais e precisamos contribuir com as nossas ideias. Aqui 

no curso, não queremos criar mais disciplinas. Mas permitir que os professores também 

produzam conteúdos. 

P13: Eu gostaria de discordar de P10 a respeito das crianças que antes eram menos 

estimuladas e hoje são mais estimuladas e por isso seja possível falar em melhores ou não, e 

as índias, elas não tem estes instrumentos no parto e nem por isso nascem crianças melhores 

ou piores para aprender. 

P10: É realmente nem sempre existiam tecnologias, mas não foi isso que eu quis dizer o meu 

questionamento é a percepção de mundo é que eu acho que é diferente... 

PESQUISADOR: Finalizo a aula e apresento o resumo do Gil-Perez sobre as visões 

distorcidas da ciência(uma folha apenas com as visões distorcida) me comprometo a enviar o 

artigo completo por e-mail)). Também mostro o modelo Aristotélico. 

P6: As coisas estão começando a fazer sentido, principalmente nestas últimas aulas. 
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P8: Foi legal, porque você foi elencando e relacionando com o livro. 

PESQUISADOR: Sempre lembrem que precisamos considerar a nossa realidade em sala de 

aula, vejam, eu posso falar em programa de pesquisa de Lakatos para um aluno do Ensino 

Básico? Não, mas podemos adequar em níveis de complexidades, exemplo, começamos a 

questionar o científicamente comprovado o discurso do observando e testando, o método 

científico, etc. 

P8: Eu tenho um material legal sobre a origem da Tabela Periódica, como foi descoberta. Se 

alguém quiser eu posso compartilhar. 

P13: Eu quero. 

P10: Quando eu recebi o email fiquei desesperado porque não entendi nada, aí eu falei eu 

tenho que ir lá, agora fiquei mais tranquilo ((o professor faz esta fala, pois o mesmo faltou na 

última aula e eu mandei a todos os participantes por email o Power point da aula anterior, 

como o professor esteve ausente ele não entendeu tal fato é encontrado na fala acima 

destacada, porém o professor sai satisfeito, pois compreendeu a aula do dia, nesta foram 

retomados os conceitos e inseridos outros)). 

PESQUISADOR: Despeço-me dos professores, conversas informais e risos. 

Aula (26-05-2012) 

1ª Parte 

PESQUISADOR: Bom dia pessoal! Vocês receberam os textos que encaminhei? Alguém já 

começou a usar alguma coisa do curso em sala? 

P13: O texto do Gil-Perez tem muitas referências, Edson Comprei o livro do Chalmers. 

PESQUISADOR: Deixe-me ver ((Em seguida os professores fazem comentários sobre os 

livros que as suas escolas possuem)). 

PESQUISADOR: Vocês perceberam que o assunto NdC é muito complexo, porém é possível 

trabalhar com níveis de complexidade, dar relevância, mapear interesses específicos com 

conteúdos do ensino de Ciências, enfim, o importante é saber encaminhar uma discussão, 

preparar atividades de acordo com as especificidades de cada turma e também vocês sabem 

onde procurar, por exemplo, o livro do Chalmers é um, existem outros, e o audiovisual é o 

suporte para fomentar questionamentos com os alunos. 

P5: Edson, eu organizei uma aula com um filme, não sei se você conhece: “O Óleo de 

Lorenzo”, então eu aproveitei algumas coisas daqui do curso e usei com os alunos, eu trouxe 

para você ver, depois você pode dar uma olhadinha? ((O curioso é que nesta mesma aula eu 

havia preparado um trecho do mesmo filme para discutir com os professores algumas 

questões da NdC)). Claro, como você fez? 

P5: Eu usei aquele exemplo que você trabalhou com a gente sobre modalidades do vídeo do 

Agnaldo. Eu usei como vídeo motivador, os alunos assistiram alguns trechos e depois eu 
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discuti com eles sobre os conceitos científicos da Biologia e aproveitei para discutir os 

interesses econômicos por trás da atividade científica que mostra no filme, as dificuldades da 

família para conseguir a cura, o pouco interesse da comunidade científica e também aproveitei 

para falar com os alunos que o filme foi baseado em uma história real e por isso como você 

falou, é um recorte da realidade, mesmo que foi baseado em uma história real e os alunos não 

tinham esta visão, eles acham que se aconteceu o filme é daquele jeito mesmo. 

PESQUISADOR: Muito bom, Agora eu tenho uma surpresa, sabe, eu também 

coincidentemente também preparei uma temática com trechos do Óleo de Lorenzo para 

discutir hoje com vocês. P12 você poderia nos mostrar o que você trabalhou com os alunos e 

mostrar para o nosso grupo? 

P5: Agora? 

PESQUISADOR: Sim, o material que você me mostrou, acho que seria interessante, não 

tenha medo, apenas nos diga de forma simples, estamos todos aqui para aprendermos, juntos. 

((A professora concorda e o grupo incentiva a sua apresentação)) 

PESQUISADOR: Mais alguém? 

P9: Eu usei o comercial do Pantene, mas apenas usei para falar algumas coisas, foi simples, 

ainda preciso ler mais coisas. 

P1: Eu, já usei aquele filme A Criação que conta a história do Darwin, não é documentário é o 

filme mesmo, só que eu não fiz nenhuma discussão com eles eu só passei o filme, quando eu 

passei eu não fazia o curso, agora eu estou pensando em passar de novo o filme e usar as 

coisas do curso, pois eu não sabia que estas coisas da ciência e estes tipos de uso dos filmes 

eram tão importantes. 

P5: É muito bacana quando você seleciona um trechinho do filme e seleciona um conteúdo 

para discutir com os alunos, inclusive quando você já começa discutindo sobre a sinopse do 

filme, o ano de produção, o gênero do filme, todas aquelas coisas que o Edson falou que é 

importante trabalhar o antes. 

PESQUISADOR: Vamos fazer o seguinte, vou retomar rapidamente algumas coisas da duas 

últimas aula e depois nos organizaremos em pequenos grupos para preparar uma sequencia 

didática, aproveitando as cosias que alguns colegas já possuem. ((Neste momento P1se 

manifesta dizendo que tem uma ideia com o filme A Criação e P4também dizendo que pensou 

em usar uma propaganda que destaca um micro-ondas e um forno, diz que está entendendo o 

curso, mas tem dificuldades para preparar uma sequencia didática e se posso auxiliar, 

concordo com a professora e ouço o que a mesma tem. A orientação é que seria interessante 

se ela utilizasse as ideias da discussão em torno do calor com substancia e porque esta ideia 

foi modificada, portanto uma orientação é a referência do Kuhn a respeito dos paradigmas 

científicos e também para subsidiar orientei a leitura (Ana Maria Pessoa de Carvalho – 

Aspectos históricos deste tema o livro o que é Física Ernert Hamburguer). 
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PESQUISADOR: É interessante que possamos articular nas sequencias didática um ou mais 

conceitos científicos com as questões da NdC, sempre considerando as características de cada 

sala e as contribuições do audiovisual que estamos discutindo no curso. 

P4: Eu não sei se estou no caminho certo, eu usei um comercial, e enxerguei algumas coisas 

para discutir, mas ainda está cru principalmente sobre a NdC e o audiovisual preciso pensar e 

ler mais eu já li algumas coisas que você recomendou, mas como sou de Exatas tenho um 

pouco de dificuldade com questões das Humanas, estou em dúvida se o comercial pode ser 

usado. 

P5: Você lembra do comercial do Pantene, ele é curtinho, mas lembra o tanto de coisas que 

discutimos? 

P4: É, mesmo assim ainda estou insegura! Preciso de ajuda. ((a professora tem formação em 

Física e em seu relato destaca  facilidade em falar dos conteúdos da Física e dificuldade em 

articular com a NdC e a metodologia usando o audiovisual para as suas aulas)). 

P4: Uma coisa que ficou clara para mim e que eu nunca havia pensado é o problema da 

indução, nos dois sentidos, na indução da ciência na observação e experimentação e também 

como as vezes somos induzidos pela mídia com o discurso da ciência comprova, isso ficou 

marcado quando você trabalhou com o comercial Pantene. 

PESQUISADOR: É, lembram quando discutimos sobre o comportamentalismo usado nos 

comerciais, ou seja, as ideias científicas do Behaviorismo, a propaganda usa constantemente 

estas ideias. Devemos brigar contra isso? Não sei se é fácil, agora podemos discutir sobre 

isso, argumentar, refletir e levar estas discussões também para os nossos alunos, não adianta 

apenas a crítica pela crítica, ou apenas, o discurso: “culpada é a mídia” é preciso mostra os 

caminhos por onde a sociedade caminhou e perguntar por que estamos assim?  

P2: É complexo, mas em poucas aulas fica difícil. ((aqui o professor toca em ponto 

importante, principalmente para os professores que lecionam Química, Fisica e Biologia no 

Ensino Médio na Rede Pública, pois o número de aulas é reduzido)) 

P5: É, eu acho que é uma sequencia didática e não apenas uma aula. 

PESQUISADOR: (( Os professores têm um tempo para discutir em grupos a possibilidade de 

organizar uma sequencia didática do grupo)) 

P10: Eu estou tentando montar uma sequencia com a ideia da construção do Astrolábio 

principalmente com o uso dos aspectos históricos, mas não sei que material do audiovisual 

usar, sei que na internet tem material dos mapas e do astrolábio, mas é tudo do jeito do vídeo 

aula. Achei interessante como um instrumento permitiu algumas mudanças na sociedade, mas 

antes eu não tinha essa consciência de ideias ou teorias que serviam para orientar, achei que 

um cientista descobriu o astrolábio e usou, depois que estudamos aqui sobre a importância da 

teoria e também aquelas ideias de modelos do, não lembro o livro, mas que dizia dos conflitos 

e também da demanda social, ou seja, o momento histórico foi determinante para a construção 
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de um equipamento, puxa essa coisa eu não pensava e é nesta direção que eu pretendo montar 

a sequencia didática. 

PESQUISADOR: Bom pessoal, precisamos também trabalhar com as ideias de como 

construir uma sequencia didática. Temos aqui uma contribuição do Marcelo e da Yara eles 

trabalharam com o RedeFor ((destaco todos os itens que este referencial apresenta)). 

P4: No texto do Gil-Perez fala do ((ruídos)), então esse é o referencial... 

PESQUISADOR: Isso esse é o referencial da NdC esse é um dos, agora o que eu mandarei a 

vocês é um referencial de como construir uma sequencia didática e a sua validação, certo: 

P4: Entendi. 

PESQUISADOR: Assim, vejam o audiovisual que é o material onde vai aparecer o tema, ou 

seja, a NdC. Nos filmes tem conceitos científicos, sim, mas e a própria ciência, como é 

abordada? É isso que precisamos localizar, pensar na melhor maneira de discutir com os 

alunos, enfim, não existe um modelo, pois falamos em pessoas, a sequencia didática é apenas 

um norteador, algo para nos organizar, portanto ela deve ser modificada na medida do 

possível, Ok? Somos nos que procuraremos enxergar a NdC. Não se apavorem vocês não 

precisam trabalhar todas as coisas que discutimos de uma vez só,  

P4: Ah! Bom, agora estou tranquila, pois achava que deveríamos usar tudo de uma vez, agora 

sim,  

PESQUISADOR: Não, mas se em uma aula surgir diversos temas, aí sim, por isso a nossa 

sequencia didática deve conter um espaço para colocarmos o que não estava previsto e o que 

aconteceu na prática. Vocês lembram dos filmes que assistimos e discutimos o Jurassic Park e 

o De volta para o futuro? ((destaco os aspectos da NdC que trabalhamos nestes trechos destes 

filmes)) 

PESQUISADOR,P10,P13: (( Relatam exemplos de comerciais e filmes sobre o uso do 

discurso científico em produtos de saúde e cosméticos do tipo o que comprova, 

principalmente como objetivo estritamente mercadológico)) 

P13: São exemplos da NdC relacionados aos aspectos externos da ciência que você falou né 

Edson? 

PESQUISADOR: Sim.((conversas informais e pausa para café)). 

 

2ª PARTE 

P13: Antes de montarmos os grupos e tomar café, eu não entendi, porque você recomendou o 

filme Mosconautas? Pois assisti e não encontrei referências com o curso. 

PESQUISADOR: Veja, temos duas Pedagogas conosco e não imaginava isso, portanto os 

filmes que preparei são mais apropriados para alunos do Ensino Fundamental. O Mosconauta 
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é uma linguagem que vai ao encontro da Educação Infantil e permite discutir de forma 

simples, por exemplo, questões da Guerra Fria, entre União Soviética e Estados Unidos, ou 

seja, como a discussão científica em torno da corrida espacial é sutilmente apresentada, 

inclusive com a apresentação ideológica. 

 ((Durante 2h e 20 minutos os professores assistiram a apresentação da sequencia 

didática da P12, discutiram a mesma, tiram duvidas e em seguida são formados grupos de 

discussão, faço a mediação nestes grupos durante todo o tempo. As falas são sobrepostas e, 

portanto dificultam a transcrição das mesmas, porém as imagens apresentam estes 

elementos)). 

 

 

Aula (02-06-2012)  

PESQUISADOR: ((Informações gerais, retomada e apresentação dos trechos do filme: O 

Informante adiantando algumas questões que serão discutidas durante a aula)). 

PESQUISADOR: Precisamos a partir de agora trabalhar mais com questões práticas, ou seja, 

pensar na sala de aula, nossos alunos, para isso vamos discutir como elaborar as sequencias 

didáticas com todo o nosso material teórico que trabalhamos até agora, certo? Lembrando que 

os protagonistas são vocês, pois vamos publicar estas sequencias de maneira que outros 

professores possam ter acesso e desta maneira também se sentirem capazes de realizarem, 

pois, logo pensarão, puxa foi feito por professores!  

P12: É por a mão na massa! 

PESQUISADOR: Não esqueçam, a sequencia é apenas um norteador, e portanto cabe 

mudanças, lembrem que o grupo da P1 propôs um espaço para colocar contribuições dos 

alunos? Isso é bacana, pois destaca a possibilidade de mudar sempre a sequencia, assim vocês 

precisam ter em mente que não podemos pensar que: pronto, tenho uma sequencia didática e 

agora aplico em todas as turmas e em todos os anos, não é assim, a sequencia é viva e desta 

maneira está sempre em mudança, isso coloca o professor na situação de refletir a sua prática 

constantemente, bom passamos agora aos comentários do próximo filme. 

 Comentários e assistimos os trechos (O Informante com o objetivo discutir aspectos 

como a Ética na Ciência, relação da ciência na sociedade, posição do cientista diante de 

questões éticas e particulares). Tema gerador escolhido no filme: manipulação da 

nicotina/industria tabagista. 

PESQUISADOR: O que podemos pensar aqui, um cientista, pelo menos no filme apresenta 

apenas ele, se apropria dos conhecimentos científicos da química e da biologia e produz um 

recurso tecnológico que vai favorecer a indústria tabagista em detrimento a saúde das pessoas, 

cabe, portanto uma pergunta a ciência e os cientistas apenas produzem conhecimentos e 

recursos tecnológicos apenas para o bem? Agora colocamos em outra perspectiva diferente da 
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aula anterior, as demandas para resolver um problema são sempre orientadas pelo interesse da 

coletividade? Neste caso verificamos que apenas um pequeno grupo é beneficiado e a maioria 

é prejudicada. É claro que estamos a julgar aqui as ações humanas e não diretamente a 

ciência, mas a ciência não feita por humano? Desta maneira retomamos o que já havíamos 

discutido e lido, ou seja, a interface de Ciência/Tecnologia/Sociedade. Não é possível separar, 

lembram aquela figura que destaquei na lousa? ((tal figura é encontrada nos trabalhos de 

Acevedo e colaboradores, onde é reforçada a importância da relação das três na discussão da 

NdC)). 

PESQUISADOR: Precisamos também pensar que existe a ciência de base e a ciência mais 

próxima às aplicações tecnológicas, pois vejamos o caso das células tronco, boa parte da 

sociedade acha que o que hoje se pesquisa amanha já esta pronto para aplicar. 

P13: Edson, eu fico pensando desta relação da ciência e da sociedade com a tecnologia, mas 

esta substancia que mostrou no filme não foi produzida apenas pela ciência, então até que 

ponto a ciência está relacionada com a sociedade e com uma demanda da sociedade. ((a 

professora apresenta o modelo da medicina em Cuba e acredita que nesta sociedade o 

interesse da ciência é usado apenas para o bem comum)) 

P2: Primeiro é preciso pensar que isto que fizeram é ilegal. 

P7: Só que no filme mostra o interesse de um grupo que usa um produto e que a sociedade vai 

ser prejudicada 

P11É, um produto que afetará a sociedade,  

PESQUISADOR: Neste caso, retomo o início, a demanda é sempre a favor da sociedade? 

P6: Não, existem outros exemplos e que nem imaginamos. 

PESQUISADOR: Aqui não podemos esquecer o conflito do cientista. A ética da corporação, 

da sociedade ou a sua ética?  

P2: É, no caso ele optou por sua ética e depois para se salvar é que surge não por ele a ética da 

sociedade. É o cara que interpreta o Al Pacino que vai conduzir a ética da sociedade. 

P10: Puxa, como este curso é complexo, falamos da filosofia da ciência, a história e agora 

estamos discutindo a relação da ciência com a sociedade, a minha maneira de ver a ciência 

agora é mais crítica e penso que há outra maneira de ensinar ciência, principalmente pensando 

em tudo isso. Isso pra mim é fundamental, pois somos educadores e assim podemos trabalhar 

com os alunos que existem outros meios de ver a ciência. 

P11: Igual ao que já discutimos do científicamente comprovado, eu nem questionava isto, 

alías nem pensava que isso seria importante, depois lembram que já comentei inclusive com o 

meu filho? Agora percebo uma mudança, Veja o exemplo da água em galão, ninguém 

questiona, pois basta dizer que científicamente comprovado é que esta água não faz mal a 

saúde. 
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PESQUISADOR: Tem um filme bom, inclusive que apresenta uma situação parecida, não me 

lembro do filme, sei que é com a Julia Roberts. Depois se der tempo poderemos assistir 

alguns trechos. ((os professores citam vários exemplos de propagandas que fazem a referencia 

do científicamente comprovado)). 

P2: Edson, isso que você fala tem a ver com a formação do professor, você pega na escola um 

monte meninas grávidas, então essa informação muda completamente a coisa. 

P13: É, concordo.  

PESQUISADOR: Estes temas tem muito a ver com os conteúdos atitudinais, pois não basta 

apenas prescrevermos conceitos sem reflexão aos nossos alunos, vejamos que é necessário 

olhar a sala e trabalhar com as perspectivas dos conteúdos: procedimentais, atitudinais, 

conceituais e factuais, certo? E neste sentido tem tudo a ver com o nosso curso, pois é 

exatamente isso que procuramos fazer quando discutimos a NdC, perceberão como derivamos 

os assuntos a partir de um tema e com um recurso metodológico interessante? O audiovisual? 

P10: Isso faz pensar algumas coisas e que eu li do Pierre Levy quando você falou dele nas 

primeiras aulas, ou seja, da sociedade do conhecimento e que hoje é diferente, pois as 

imagens podem ser usadas para educar e sensibilizar através das imagens e talvez estas 

imagens, ou estas, informações que estão nas imagens possam ser transformadas em 

conhecimentos e que vai mudar as atitudes ((P3 olha para o P10 e concorda gesticulando a 

cabeça)) 

P6: Eu acho que a ciência ela é dada na escola sem relacionar com a sociedade e a tecnologia 

igual você falou, ou simplesmente dizendo que a ciência produz alguma coisa para a 

sociedade consumir e até parece que não houve uma demanda da sociedade para que aquele 

conhecimento científico fosse produzido. 

PESQUISADOR: Lembram-se do texto que discutimos sobre o calórico e o calor como 

energia da Anna Maria Pessoa de Carvalho? Então houve uma demanda da época relaciona ao 

exercito e a balística, enfim, discutimos outros exemplos, da drenagem dos lugares na 

Inglaterra, etc. 

P10: Também vemos o exemplo das vacinas, ciência, sociedade e tecnologia, né Edson, 

P13: ((ruídos)) 

P7: Uma crítica que eu tenho, pois participo de um movimento social, é exatamente este, ou 

seja, os governos não se atem as demandas reais da sociedade, agora vejo que também na 

ciência isso pode acontecer, como já discutimos ao ver o filme de hoje. Neste debate, parece 

que tudo já está pronto,né?, e que não houve um interesse social antes. 

P10: Outra coisa, esse uso mercadológico, pois se tem uma pesquisa aqui que vai beneficiar 

um agente econômico, logo vão utilizar com o discurso do científico para convencer a 

comprar, igual ao comercial do Pantene, né? 
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 ((Os professores citam e argumentam a respeito de situações em que os interesses 

sociais nem sempre são contemplados pela ciência e os governos)). 

P2: Não é possível discutir a ciência como o discurso dualístico da religião, ou seja, é assim 

ou de outro jeito. Eu acho que o dualismo empobrece a discussão, a religião é assim. 

 ((Nos próximos 40 minutos os professores discutem questões diversas. Os professores 

aproveitam o tempo para tirar dúvidas a respeito de como construir as sequencias didáticas 

com o tema NdC inserido com conceitos científicos utilizando o audiovisual)). 

P2: Imagina, eu lembro de um anuncio muito famoso que dizia que ((ruídos)), mas ninguém 

procura saber o porque é bom, apenas compra, ou será que esta mulher realmente usa este 

produto? E assim todo mundo se fala no assunto e não se pergunta. 

PESQUISADOR: Aí está um dos objetivos de nosso curso, ou melhor, é exatamente 

questionar o que é pouco questionado e levar para a sala de aula inserido em um conceito 

científico, pois isso irá enriquecer as aulas, não acham? Vejam a discussão da amônia no 

filme, podemos discutir o que é como a amônia foi usada no filme, outros usos, etc, tudo a 

partir do que planejamos com a NdC inserido em um ou vários conceitos científicos 

utilizando o audiovisual como suporte. OK? 

P5: Uma coisa que eu tenho dúvida, já que falamos de vários assuntos, como vai ficar o uso 

de bebidas na Copa? Outra coisa existe alguma lei que proíbe propaganda de bebida? 

PESQUISADOR: Não estou acompanhando isso, mas até onde sei parece que foi aprovado o 

uso, não tenho certeza, com relação a propaganda não existe uma lei especifica que proíbe 

P2: Um caso serio de ética que acho um absurdo é isso sobre as bebidas alcoólicas, agora só 

porque vamos fazer a Copa do Mundo, vamos abrir mão de nossas convicções e depois 

voltaremos, isso é absurdo. Por isso que eu falo não adianta você ser ético, se o próprio país 

não é. É a mesma coisa se pensar assim, eu não matava e agora durante um mês eu posso 

matar e depois eu paro de matar, é absurdo isso de liberar a bebida alcoólica  nos estádios. 

PESQUISADOR: Vamos parar para o café? 

P6: Edson, só uma coisa isso que falamos é do filme e que pode usar em sala né? 

PESQUISADOR: Sim, você viu como o olhar do personagem é apresentado no filme? Veja, a 

linguagem cinematográfica com a aproximação da câmera, nos ajuda a intensificar a 

discussão. 

P2: É verdade,  

2ª parte 

PESQUISADOR: Estamos na fase final do curso, resta  hoje e mais dois sábados, precisamos 

encaminhar as sequencias didáticas. ((informações gerais de como elaborar as sequencias 

didáticas e preparação para assistir trechos do filme: O Informante)). 
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P13Eu tenho uma dúvida, se devemos colocar os trechos do filme nas sequencia. 

PESQUISADOR: Sim, lembra quando apresentei a minha sequencia e usei o trecho do filme 

De Vota para o Futuro?((Algumas informações sobre os recursos da Informática para 

selecionar trechos e inserir nos textos nas sequencias didáticas)). 

PESQUISADOR: Lembrem, vocês precisam registrar o que fazem, pois isso vai ser publicado 

como produção dos professores, portanto é importante porque outros professores terão acesso 

a produção de vocês e assim podem compreender que é possível. Outra coisa, os filmes e 

comerciais não foram produzidos com a intenção de trabalhar a NdC, somos nós que 

procuraremos dar contexto e relevância para a discussão com os alunos, também não adianta 

apenas malhar a mídia, pois já conversamos sobre a importância da linguagem 

cinematográfica, principalmente com os filmes, não podemos despir esta linguagem e querer 

pedagogizar, pois cairemos nas modalidades do vídeo educativo que normalmente afastam os 

alunos 

P7: Eu posso trabalhar com mais de um filme?  

PESQUISADOR: Claro, tudo vai depender de como você vai trabalhar. 

 ((Peço aos professores que apresentem nas próximas aulas o que planejaram e 

elaboraram nas sequencias didática)). Acrescento que coloquem nas sequencias um espaço 

para as contribuições dos alunos, ou seja, possíveis dúvidas, curiosidades, o que deu certo e 

errado, etc, inclusive isso não foi ideia minha, foi sugestão de um grupo nosso e achei 

importante, legal! 

P11Posso usar qualquer filme, desde que eu tenha um objetivo e encontre algo sobre a 

ciência, né? 

PESQUISADOR: Sim, vejam este filme que vou trabalhar daqui a pouco com vocês, o filme 

tem mais de três horas e apenas um trecho de alguns minutos encontrei relevância para 

discutir alguns elementos da NdC, não é um filme com enfoque do tema, há apenas uma 

situação que permite discutir o que proponho e que planejei. 

P10: Edson, eu e P7 escolhemos o filme: Viagem ao Centro da Terra para discutir as teorias 

de Wergner e relacionar com a NdC. 

 Orientações gerais para elaboração das sequencias didáticas e a apresentação, 

esclarecimentos e outras orientações.(ficha técnica dos filmes, minutagem, elaboração de 

Power point, etc). Apresento aos professores um artigo que apresentei em Salvador sobre o 

curso destacando alguns resultados do que trabalhamos e peço que falem algo sobre este 

artigo inclusive que façam críticas ou que destaquem algo que não foi exatamente como 

trabalhado no curso. 

P6: Uma coisa que estive pensando é que seria legal se a gente montasse um blog. 

PESQUISADOR: Seria importante, inclusive para compartilhar as atividades, sugestões, etc. 
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PESQUISADOR: Eu acho que o Facebook seria uma coisa legal, pois todo mundo sempre tá 

por lá e fica mais fácil. 

PESQUISADOR: O que vocês acham? ((Todos concordam com exceção a P11)) 

P7: Isso que eu queria falar e também outra coisa, esse curso você tem ideia se existe a 

possibilidade dele continuar? ((risos e comentários do tipo: é mesmo, seria legal)). Eu falo 

isso porque eu gostaria de aprofundar ainda mais eu acho que eu aprendi algumas coisas, mas 

fiquei com vontade de aprender mais. 

PESQUISADOR: Olha é a primeira vez que oferecemos este curso, mas é possível sim. O que 

vocês sugerem? 

P7: Por que poderia ter o curso, ou melhor, acontecer outro curso e mais o blog e os alunos 

alimentam as informações do blog ou facebook como P5 colocou. 

P13: É, bom, pode deixar em aberto para os alunos colocar quando puderem. 

P11: Seria bom porque não termina aqui. 

P7: É, e assim a gente não perde os contatos, qualquer dúvida seria compartilhada e você 

ficaria mediando, não é? Outra coisa esse grupo socializa com os outros grupos o que esta 

fazendo. Essa é uma proposta. ((risos e os outros professores concordam)) 

PESQUISADOR: Vou levar ao Agnaldo, pois existem os tramites burocráticos para constituir 

este novo curso, pois eu não sou funcionário da USP, apenas aluno e darei o retorno a vocês 

na próxima aula. 

P13: Seria muito importante, pois muitas coisas que discutimos aqui eu acho que o tempo não 

foi suficiente, pois os assuntos foram muitos e o tempo não ajudou, não imaginava que 

discutíssemos tantas coisas e o legal também é essa preocupação com a prática em sala, mas o 

tempo não colaborou.    ((Esse aspecto eu também percebi e outro ponto importante inclusive 

observado pelo o Agnaldo é que os professores não faziam questão para ir embora e todos os 

encontros, exceção ao primeiro, os professores saiam sempre depois do horário, parecia que 

não queriam ir embora e sempre havia uma questão uma opinião querer compartilhar uma 

ideia, havia um ambiente muito amistoso e respeitável entre os professores e o pesquisador, 

superou as minhas expectativas, pois no início eu não achava que os professores se 

envolvessem tanto com o curso como também criassem um ambiente tão amigável)). 

P1: Eu acho assim, foi apenas uma parte, né Edson? A NdC e o audiovisual no ensino são 

infinitas as coisas né? 

PESQUISADOR: Exatamente o curso foi um começo. ((conversa informal com alguns 

participantes e não gravada. O P5 tem várias dúvidas de como fazer a sequencia didática, a 

Sulma me pede se há possibilidade de mudar uma das datas, pois ela não poderá comparecer e 

ao mesmo tempo não quer faltar no curso ainda que pode faltar, pois isso não comprometeria 

receber o certificado, a professora argumenta que não é por isso, mas sim porque está 
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gostando do curso e não queria perder. Tal fato acontece, pois exponho ao grupo a 

preocupação da professoras e todos concordam em mudar a data)). 

 

 

ANEXO C 

 

Entrevista com P6 – 23/06/2012 

PESQUISADOR: Bom P6, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da sua 

motivação para fazer este curso. O que estava naquele momento procurando e pensando? 

P6: Antes de qualquer coisa eu tinha desejo de voltar a estudar isso foi uma das prioridades, e 

aí por ser professor de Física e a gente trabalha muito com a intersecção da Física e... er... é... 

o que é a ciência, porque a Física não é simplesmente física separada das outras ciências, 

bom, e ciência está totalmente relacionado com as questões da Filosofia, da Física e de todo 

um contexto, então por isso eu resolvi trabalhar com isso e também porque era voltado a 

Educação e sendo um professor e é isso o que quero fazer e gosto, assim decidi fazer o curso. 

PESQUISADOR: Entendi, e falando antes do curso, como você pensava a ciência, ou seja, o 

que chamamos durante todo o curso de natureza da ciência.  

P6: Bom na verdade...((pausa)) era mais aquele contexto de que existe o cientista ele faz a sua 

pesquisa, produz um artigo científico, eu realmente não me questionava como esta pesquisa 

era elaborada ou construída ou em que circunstancias e contextos que a envolvia assim como 

o grupo dos cientistas. Como era elaborada esta ciência? O que precisa... até que ponto existia 

verdade nas coisas pesquisadas? Para mim simplesmente o cara fez uma publicação ((risos)) 

vai produzir um artigo científico e ali tem uma informação que as vezes é relevante para 

Física ou para ciência em geral e utilizasse o resultado, mas os procedimentos, os métodos 

aplicados isso não apenas o produto. Hoje eu penso bastante diferente, acho importante 

questionar e entender o processo e principalmente questioná-lo, antes me importava apenas 

com o produto final do que a ciência produzia.  

PESQUISADOR: Porque você acha que mudou? O que você relaciona no curso a esta 

mudança ou não? 

P6: Bom talvez um exemplo interessante que foi abordado é o caso da transição da mecânica 

newtoniana para a mecânica quântica. Claro eu sabia que não foi uma coisa suave, mas como 

trabalhamos no curso as ideias de período das revoluções científicas daquele livro acho que 

do Kuhn né? 

PESQUISADOR: Sim, A estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn. 

P6: É este mesmo. Então Edson eu não tinha uma compreensão tão explicita como tenho hoje, 

tinha talvez uma visão linear da ciência, hoje vejo que nada disso, são combates, existem 
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interesses, vaidades, guerras entre grupos rivais, aspectos econômicos. Como algo como 

exemplo, vem Lord Kelvin dizer que bom, não precisa acreditar em mais nada, porque a física 

esta fechada! (( argumenta com convicção de que isto é um absurdo)) como ele faz uma 

afirmação desta? Bom posso pensar, foi bobagem o que ele tenha falado, bom tudo bem, foi 

na época dele, mas a visão do curso é exatamente olhar para o que este cientista falou e o seu 

contexto histórico, isso, foi talvez uma das coisas que mais me chamou a atenção no curso, ou 

seja, entender todo o processo histórico que envolve as construções das teorias científicas e 

como os cientistas que são seres humanos se relacionam com estas teorias.  Porque eu sei que 

a Física está relacionada a um contexto histórico e saber entender o que aconteceu neste 

contexto torna as minhas aulas mais interessantes é fundamental para a aprendizagem, porque 

tem um conteúdo físico uma abordagem histórica e crítica da própria ciência em geral.  

PESQUISADOR: Você lembra algum trecho do material do audiovisual que não trabalhamos 

no curso mas que você assistiu em outro local com a sua casa, enfim, qualquer produto do 

audiovisual que você naquele momento ou depois acabou fazendo uma relação com o curso, 

lembra? 

P6: Acho que o filme o Céu de Outubro, inclusive até falei com você, neste filme, bom serei 

sincero, no primeiro ano que comecei a lecionar, alias era professor de laboratório, eu fiz o 

projeto e participei e por interesse e dava aula de... inclusive um curso de mitologia grega que 

estava relacionado com a Olimpíada brasileira de Astronomia descobri que tinha o curso de 

convecção de foguetes e aí quando eu descobri este filme pensei: tem a questão da 

experimentação que foi trabalhado aqui no curso no sentido de que ele, claro... que quando eu 

assisti o filme apenas falei, filme legal e só, hoje com um olhar após o curso, percebo que 

existe ali no filme; o indutivismo a todo o momento, tem toda uma questão empírica apenas, 

pois no início eles fazem a experimentação e experimentação e simplesmente vamos ver o que 

acontece de que maneira? De todas as que a gente conseguir, aí eu me lembrei daquela aula 

do Chalmers do indutivismo ingênuo e que você comentou do uso de cigarro para ver qual a 

quantidade confiável para saber se faz mal a saúde, lembra? 

PESQUISADOR: A Sim. 

P6: Então e a necessidade de um estudo prévio? Aprofundar sobre aquilo, também tem a 

contextualização histórica onde na época e as pessoas daquela cidade vivem para mineração e 

portanto quase todas procuravam aquele caminho e aí eis que surge um professor e diz: você 

tem uma oportunidade para estudar, você quer lançar foguetes? Tudo isso de novo está 

relacionado quando o Sputnik foi enviado ou então, quer dizer, os americanos começam a 

olhar  e, bom, isso é fantástico sabe, e uma questão que envolve a ciência em um abordagem 

maior entende? Não é uma coisa apenas descrita, permeia toda a história. Da primeira vez que 

assisti ao filme puxa, eles lançaram o foguete que coisa impressionante sabe, mas hoje, eu me 

eduquei a assistir um filme e entender o que é lazer e o que deste lazer poderia ser aproveitado 

para aprender e ensinar. É dizer, tem coisa aí. Sabe Edson, eu fui ao cinema assistir 

Vingadores, todos se divertindo, e tem uma hora que tem uma batalha surge o capitão 

America todos se espancando e aí, vem o capitão America com o escudo que é lógico é a 

bandeira americana dá o impacto e acaba a briga, quer dizer olha a ideologia por trás, a 
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bandeira americana consegue parar uma briga. Aí eu parei e pensei: o curso me ajudou a 

questionar inclusive outras coisas que eu não percebia antes ((risos)). 

PESQUISADOR:P6, todas estas coisas que falamos sobre o conhecimento científico e o 

audiovisual, como você acha que poderia ser aproveitado em situações reais de sala de aula, 

na prática com os seus alunos?  

P6: Eu acho que este método convencional que a gente segue de..., claro, existem conteúdos 

que devem ser tratados, ainda mais que o próprio vestibular no meu ponto de vista ainda não 

modificou e ele exige que o aluno saiba conceitos físicos, métodos matemáticos para resolver 

tal problema, mas na questão de aprendizagem o papel da ciência de como as coisas são 

realmente feitas, interligar as grandes ciências tanto humanas como exatas e biológicas, 

porque de novo a ciência exata aconteceu em um contexto histórico e este relacionado a 

diversas situações e na realidade infelizmente o aluno aprende tudo isso separado, porque não 

criar um projeto para interagir com tudo? Isso eu comecei a pensar também durante o curso e 

que hoje acho fundamental. 

PESQUISADOR: Vamos pensar o seguinte: se você fosse elaborar um material envolvendo o 

audiovisual e o tema natureza da ciência ou um livro didático, você trabalharia como? O que 

você acha que poderia dificultar ou não com os alunos? Falo em preparar uma aula. 

P6: Edson, é a primeira vez que eu produzo uma sequência didática, então para mim foi tudo 

novo, aqui no curso fiquei preocupado, pois como te falei, eu nunca havia preparado uma 

sequencia didática e eu vi que não foi uma coisa simples na verdade para mim achei difícil, a 

primeira coisa que pensei foi: tenho que preparar uma aula de 45 minutos onde eu posso 

discutir uma gama de assuntos levando em consideração que preciso fazer chamada, etc, e 

ainda ligar os aparelhos, bem só nisso já vai uma boa parte do tempo ai depois disso eu 

preciso pensar... esse curso me fez ver o audiovisual de uma outra maneira porque para mim 

quando estava na escola era simplesmente assita o filme aí, pouco importava discutir o filme, 

mas eu vejo que primeiro o livro didático pelo menos na escola em que trabalho que é uma 

escola privada ele não é muito utilizado ainda mais porque ele não é adequado para o sistema 

de ensino que a escola adota, mas eu vejo que o audiovisual depois que eu fiz o curso ele 

contribui para principalmente porque ele motiva os alunos e ajuda a simplificar as explicações 

que as vezes na leitura seria mais difícil. Algo visual chama mais atenção do que algo escrito, 

principalmente as novas gerações, pois eu tenho, por exemplo, vários alunos que ficam 

durante todo o dia diante do computador e eles assistem desenhos, vídeos, filmes, acessam 

sites de jogos, etc. Basta que nos professores saibamos aproveitar isso para usar na escola, 

mas acho que é possível trabalhar com os dois, mas o audiovisual ele não é específico, já o 

livro esta organizado em assuntos, no audiovisual as coisas estão distribuídas sem uma 

organização como nos livros didáticos, por isso é importante que o professor saiba usar para 

dar relevância àquilo que de certo modo, esta desorganizado no bom sentido no audiovisual e 

isso o curso me ajudou. Depende do professor saber usar. ((risos)) 

PESQUISADOR: Este depende do professor, como assim? 
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P6: Eu digo assim, a questão que ele quer trabalhar, por exemplo, eu tenho o filme que falei o 

Céu de Outubro, eu tenho diversos trechos dele que eu poderia utilizar para dar uma aula, o 

que destes trechos seria importante enfatizar mais? Posso colocar como uma questão 

motivacional, emocional para motivá-los que eles também poderiam ser cientistas mesmo 

com dificuldades e que estudar ciência não é coisa apenas para pessoas superdotadas ser 

cientistas também é possível como qualquer outra profissão basta querer, isso no filme e com 

um preparo para esta questão é possível de fazer, repito, eu não tinha esta visão antes, eu 

achava que bastava assistir o filme para aprender as coisas da física como velocidade e 

aceleração por exemplo. Usar o filme para, por exemplo, questionar com os alunos que tipo 

de ciência é esta que o filme destaca e como a ciência realmente é nunca havia pensado nisto. 

Outra coisa eu costumo fazer o seguinte, exemplo, eu jogo um objeto e pergunto aos alunos, 

porque caiu? Eles respondem, caiu porque tem uma força, Então retomo que força é esta? 

Força P, E quem faz esta força? Eles respondem: a Terra, Eu continuo, porque se 

aproximaram? Eles respondem que massa atrai massa. Pergunto novamente aos alunos e 

porque massa atrai massa? E aí todos não respondem. Então eu digo a eles, eu também não sei 

por quê. Tudo isso é para mostrar a eles que o conhecimento científico não é algo fechado 

sem questionamentos e aceito como verdades inquestionáveis com discutimos no curso. 

Como falei tudo dependo do enfoque que o professor se propõe a dar. 

PESQUISADOR: Bom P6 é isso, agradeço a sua disposição e até breve. 

 

Entrevista com P9: 01/09/ 2012 

PESQUISADOR: Então P9, o que veio a sua cabeça quando você pensou em fazer este curso, 

quais seriam os objetivos e expectativas que você tinha em mente? 

P9: Então, quando eu vi este curso na plataforma do site da Faculdade de Educação/ Extensão, 

eu achei interessante a principio o tema a abordagem do cinema dentro do ensino de Ciências 

eu percebo que existe uma dinâmica muito boa do cinema na escola, só que eu também 

percebi que não existe uma forma adequada de trabalhar com isso na escola ainda mais com a 

abordagem do tema que envolve a ciência. A princípio foi isso.  

PESQUISADOR: Quando você viu o tema natureza da ciência; Você imaginava que seria o 

que discutimos no curso ou pensou diferente? 

P9: Então, quando eu pensei eu achei mais que trabalharia como vídeo apoio, mas chegando 

aqui eu, foi aquilo que eu coloquei para P1, ou seja, essa visão de ciência, da natureza da 

ciência em si, me chamou a atenção e acrescentou muito, principalmente na minha prática, 

pois a principio realmente eu não tinha pensado ou imaginado que discutiríamos temas como 

indutivismo, método científico, observação e inferência, etc, né. Hoje eu tenho uma visão 

totalmente diferente de como posso usar os filme nas minhas aulas. E também esta 

problemática, né, talvez eu não tinha dimensão, de como essa visões da ciência poderia ser 

deformadas como estudamos aquele artigo do Cachapuz. 



314 

 

PESQUISADOR: Mas você quando se deparou com o curso e leu a expressão natureza da 

ciência, você teve alguma previsão de como seria? 

P9: Sim, eu achei, estava ali a questão da natureza da ciência, mas de um outro ponto de vista. 

PESQUISADOR: Qual seria? 

P9: Então, o aspecto mais... é...abordar mais... assim... a-ci-... a ciência de uma forma mais 

objetiva, exemplo, vou trabalhar um vírus específico, então, qual filme então qual filme que 

posso usar para trabalha vírus. 

PESQUISADOR: Abordando aquelas questões da epistemologia que discutimos no curso? 

P9; Não isto não tinha nem ideia do que era. O Foco seria apenas o tema do conteúdo. 

PESQUISADOR: Então a expressão natureza da ciência seria outra coisa? 

P9: SIM, igual a P13 comentou, achava que seria os filmes com os conteúdos que estamos 

acostumados a trabalhar. 

PESQUISADOR: P13 você pode participar ((risos, pesquisador, P7 e P13)) 

PESQUISADOR: É realmente uma dúvida que temos e pensamos juntos o que será que os 

professores entenderiam por natureza da ciência. 

PESQUISADOR: Agora com relação a dificuldades deste tema com o audiovisual em 

situações reais de sala de aula, com seus alunos, na sua escola, com todas as dificuldades e 

possibilidades, o que você tem a dizer? Poderia destacar algum exemplo vivenciado? 

P9: Natureza da ciência no aspecto epistemológico, questões sociais.... 

PESQUISADOR: Isso mesmo com aluno, você já tentou algo? 

P9: Então, com os alunos eu ainda estou tentando fazer um trabalho relacionado a isso, 

tentando mostrar um pouquinho para eles que a ciência é muito maior, ou mais abrangente do 

que eles imaginam, então o que eu percebo na sala de aula é que eles tem uma visão de 

ciência fechada, limitada, sabe...uma visão de ciência rígida que a ciência funciona de uma 

forma distante da sociedade e deles alunos, então neste sentido eu acho que o curso tem 

contribuído para isso, porque hoje eu consigo mostrar para eles que a ciência esta muito mais 

próxima de nós do que pensamos, então, por exemplo, eu trabalho química com a 8ª série, 

para trabalhar a química eu primeiro trouxe a eles onde que eles veem a química, a aplicação 

da química no cotidiano para trazer a ciência mais próxima a eles, então acho que a 

dificuldade dos alunos é essa. É o distanciamento que existe entre a prática e o que se ensina e 

a concepção que os alunos têm de ciência. A concepção que eles têm de ciência é muito 

distante. Tanto é que muito deles acreditam que nunca poderiam ser um cientista e que isso 

acontece longe dali e que tudo produzido está totalmente fora da realidade deles. 
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PESQUISADOR: Entendi, outra coisa, você lembra de algum trecho de algum filme que 

trabalhamos no curso e que você falou, agora entendi a proposta do curso, ou seja, o start; 

Lembra? 

P9: Já no primeiro vídeo principalmente com aquelas questões que ficamos a pensar durante a 

primeira aula seguida das várias discussões. Ali me motivei a ficar no curso. Aquele 

comercial do Pantene você mostrou de uma forma bem simples qual a visão que se tem da 

ciência ou a partir de um comercial curtinho como poderíamos discutir tanta coisa da ciência 

de como ela é, pensar mesmo sobre a ciência. Aí depois quando você colocou os pedaços do 

2001 aí fechou o circulo de debates. Sabe um outro colega meu da Geografia já havia 

comentado do mesmo filme((2001 Uma Odisseia no Espaço)), só que ele tem muito a questão 

do audiovisual em si, professor de Geografia só que ele gosta desta parte e essa tomada de 

câmera né que se faz quando se joga a caneta, então... é... mas principalmente o da Pantene 

esse eu comecei a entender o que seria e depois fiquei mais tranquilo porque apenas as coisas 

foram realmente se confirmando com o que pensei no primeiro dia ao assistir o Pantene, é 

lógico que surgiram outras coisas que eu não sabia tanto do pensamento da ciência quanto dos 

recursos e as formas de usar o audiovisual, como aquelas modalidades de uso. 

PESQUISADOR: E as sequencias didáticas, você poderia falar um pouquinho sobre esta 

experiência em fazer e depois validar com os seus alunos? Existe dificuldades? Quais seriam? 

P9: Assim, como eu já trabalhei com o Ensino Fundamental I, crianças de 1ª à 4ª série, 

então a gente tinha muito trabalho com sequencia didática ((este professor hoje leciona apenas 

para o Fundamental II 5ª á 8ª série)). Os meus trabalhos eram baseados em sequencias 

didáticas, então para a formação da sequencias didáticas eu não tenho muita dificuldade de 

traçar objetivos, metodologia, fechar determinado objetivo né, agora como isso é um tema, a 

natureza da ciência que envolve diferentes bases teóricas eu acho que fazer esse elo é mais 

complicado para você acrescentar esta base teórica dentro de sua sequencia didática. 

PESQUISADOR: Onde você acha que a dificuldade é maior? 

P9: A dificuldade é em você não ter essa base teórica, como você vai falar de uma coisa se 

você não tem nenhum conhecimento sobre este assunto. 

PESQUISADOR: Você hoje se sente preparado para acrescentar estas bases teóricas em suas 

sequencias didáticas e também em termos práticos em suas aulas? 

P9 : Acredito que sim, aprendi bastante aqui, pelo menos abriu meus olhos é claro a gente 

sabe que nunca as coisas se esgotam, mas eu acho que pelo menos agora sei onde estão as 

coisas, isso posso garantir. Acho que no curso tivemos muitos subsídios para montar uma 

sequencia didática com a natureza da ciência usando o filme. 

PESQUISADOR: E a ideia de ter uma comunidade de discussão, semelhante ao que fizemos 

hoje, qual a sua opinião? 

P9: Acho que foi outro ponto positivo dos cursos, o grupo que esteve aqui por ser 

heterogêneo, acho que teve vários fatores que contribuíram neste grupo, professores de várias 
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áreas, um grupo interessado e motivado, acho que isso fez a diferença. A contribuição na 

prática das discussões que tivemos aqui foi fundamental para se trabalhar na escola, a 

contribuição dos colegas foi importante porque cada um podia se posicionar de uma forma, 

houve oportunidade para que todos se expressassem de diferentes formas e isso foi 

interessante, pois quando um falava você ouvia e depois colocava outra pergunta que 

estimulava a pessoa refletir o que falou, principalmente quando você colocava as questões 

com os trechos dos filmes, aquilo facilitava pensar porque era próximo da gente. Foi um curso 

que não foi do professor para o aluno, foi um curso que houve uma intercomunicação entre os 

vários integrantes como somos todos educadores houve na verdade uma conversa de 

educação. 

PESQUISADOR: Para finalizar esta entrevista, o que você acha que mudou com relação a 

visão de ciência antes e depois do curso? 

P9: Mudou muito, acho que depois das discussões e dos vídeos que assistimos, acho que 

mudou em vários aspectos, eu me formei em Biologia e a faculdade que estudei em nenhum 

momento a gente tocou se quer em nenhum assunto que você trabalho em um curso, imagina 

só. Esse aspecto epistemológico na graduação nunca ouvi falar, também esta discussão de 

como a ciência é vista pela sociedade ou também como isso seria importante entender com os 

alunos essa preocupação com as visões da ciências dos alunos que trabalhamos aqui nos 

cursos. Chalmers, Popper, Lakatos Kuhn, o Cachapuz, todos foram autores que conheci aqui 

no curso, nunca ninguém se quer citou alguns deles. 

PESQUISADOR: Aqueles termos, indutivismo, empírico, inferência e observação, etc, 

também, você não conhecia ou não estudou na graduação. 

P9: Também, todos esses arcabouço de conhecimento obtive aqui no curso. Era tudo novo 

para mim, eu me formei em 2006 e nunca estudei isso na graduação. 

PESQUISADOR: É isso P9, muito obrigado pela entrevista e nos vemos na próxima aula, 

aliás, será a última. 

 

Entrevista com P7 - 25-08-2012  

Pesquisador: Bom, P7 o que você tem a destacar a respeito. 

P7: Eu achei que o curso, considero que o curso foi muito bacana, porque ele chamou a 

atenção, de pessoas que são da área de formação de opinião como somos nos professores, pra 

tomar cuidado, pra prestar a atenção quais são os discursos que os cientistas ou que a indústria 

vai oferecendo e como a gente pode transformar isso. Uma postura mais crítica e também uma 

intervenção pedagógica com os alunos.  

Pesquisador: Certo ((uma pausa rápida)). 

P7: Proporcionando, sei lá, um trabalho que faça referência a isso, estudando((ênfase a esta 

palavra)), isso. Acho que isso é muito importante. Aprendi neste curso.((risos)) 
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Pesquisador: É né, ah...((risos)). Assim algumas coisas que você poderia destacar que 

favoreceram no curso com relação a sua formação e atuação e em sala, quais seriam? 

P7: Então quando eu fiz a inscrição, ele tinha um público, e no entanto as pessoas, o papel, ele 

inscreve, mas quando a gente vê eu e o P10, ele é da Geografia e eu sou da Educação Infantil 

e a gente pode participar e produzir, ou seja, o conhecimento que estava sendo debatido 

apresentado alí, foi possível que outras pessoas de outras áreas pudessem se apropriar e fazer 

disso elementos de conhecimentos para os alunos e somos todos professores. Perfeito, eu 

achei que esta flexibilidade e essa possibilidade de discussão da natureza da ciência isso 

possibilita que pessoas de outras áreas como eu, fantástico. 

Pesquisador: Com relação aos trechos dos filmes trabalhados. De que maneira isso contribui 

para a sua compreensão e a utilização deles em situações de ensino e aprendizagem? O que 

foi errado? E certo? 

P7: Eu acho que não encontrei visão errada eu acho que encontrei uma preocupação em 

abordar determinado conteúdo e usar estratégias diversas para tornar aquilo possível! Eu acho 

positivo ainda mais quando você tem tranquilidade para fazer uma coisa que você estudou e 

pesquisou. 

Pesquisador: E assim, com relação a ciência. O que você pensava antes do curso e como 

pensa agora. O que mudou? Lembre-se o conceito de ciência. 

P7: Eu sempre achei... é... que t... tem...u-ma, u-ma...((pausa e pensa)) 

Uma questão da indústria do comercio, por detrás do debate científico, né, do que é produzido 

e da forma como se produz e como se divulga. No curso deu para ver que é muito mais. 

Existem várias formas de analisar a ciência, várias correntes epistemológicas, que aliás eu 

nem sabia o que era isso, apesar de já ouvir esta palavra, existem várias posições e ai nos 

como cidadãos e educadores se posiciona de determinadas formas isso a gente pode ver 

claramente no curso, ou seja, um visão crítica, visão reprodutivistas não sei se esse é o termo 

certo, mas isso ficou muito claro principalmente os cuidados que devemos ter quando 

tratamos a ciência. 

Pesquisador: Uma comunidade de apoio para discutir a natureza da ciência. O que você 

pensa? Qual seria o papel deste tipo de comunidade? Ou melhor o que poderíamos elencar 

para o funcionamento desta comunidade? 

P7: Hoje em dia é fundamental, porque a relação das pessoas em geral com os meios do 

audiovisual, cinema tv, enfim é intensa na nossa sociedade e se fosse tem um grupo que se 

propõem a discutir isso de uma outra forma ou então apresentar, ô olha, mesmo que você 

queria seguir uma determinada vertente você vai saber o que está acontecendo. Eu acho que 

se tem um grupo que vai fazer uma leitura deste lugar do que é apresentado no mundo 

midiático em relação a ciência isso é muito bom. 

Pesquisador: Você fala em discutir essas questões em sala de aula? Como seria? 
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P7: Claro. 

Pesquisador: Você já tem alguma ideia? Por exemplo, nos produzimos sequencias didáticas 

durante o curso, você produziu uma junto com P10, além dela você teria outra ideia? Ou 

como poderíamos manter estas discussões nos grupos com outros exemplos? 

P7: Então, eu levei esta discussão lá pra creche central onde trabalho e aí a gente ficou 

pensando de como a gente fa.... Porque a gente faz pequenos experimentos pautado o que a 

gente tira da internet e que isso agora ficou um pouco mais balançado que não é qualquer 

coisa não é neutro a ciência, mas a gente tenta construir e sistematizar o fazemos com esse 

olhar para a produção científica. Foi muito legal conversar isso com algumas pessoas lá e a 

gente viu que tinha possibilidade justamente porque a gente viveu isso aqui no curso. 

Pesquisador: É... você consegui inserir, por exemplo que tipo de discussão? 

Por exemplo sobre a natureza da ciência? 

P7: É... de que tem... existe alguns procedimentos no fazer e como a gente apresenta, por 

exemplo, ah é uma mágica que aconteceu. Não não é uma mágica, foram anos de estudos e a 

coisa de contextualizar a produção científica; e aí tem um determinado cientista que fez desta 

forma e outro que fez de outra e isso a gente começou a pensar e felizmente acho que uma 

coincidência de datas ou talvez o que me trouxe para o curso que no ano passado aconteceu a 

primeira feira de ciência lá na creche central então tinha experiências de n coisas, assim com 

bichos, bichinhos da seda, enfim e a gente pega os livros que estão no mercado le e tenta 

traduzir para Educação Infantil eu acho que com quem eu conversei sobre isso a gente tá 

pensando agora fazer de outro jeito tomar cuidado com essa outra parte contextualizar, não 

talvez para as crianças, Eh... ((pensa para continuar)) na sua... Mas pensando nessa coisa de 

traduzir, ou de nós adultos sabermos exatamente do que a gente tá falando com que lugar que 

surgiu e como surgiu. 

Pesquisador: Você fala em cuidados é isso? De como falar com as crianças 

P7: Sim, e também na questão dos filmes porque que tem muita produção para Educação 

Infantil, muita não, não tem tanta, mas a pouca que tem a gente poder ter o tratamento que a 

gente aprendeu a fazer aqui no curso. Separar um trechinho, minutar, problematizar em cima 

de conceitos científicos naqueles trechinhos aprendemos a separar. A gente fez algumas 

experiências você vai achar loucura, mas com Artes de ver produção de tecidos coloridos com 

determinados grupos étnicos produziram seus tecidos e como isso entrou pro mercado, por 

exemplo, as cangas, todo mundo usa ganga, mas na verdade ela tem uma origem em um 

determinado período na África e na Índia então fez ter essa volta. E que acho que é uma 

mudança de comportamento no fazer. 

Pesquisador: Já é uma prática na sua escola essas discussões! Pelo menos é isso o que entendi. 

P7: É...((não responde com convicção)). É um a prática a gente fazer cursos e tentar dividir 

isso 
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Pesquisador:  É o que chamam de multiplicar? 

P7: Isso, e aí esse curso da natureza da ciência e cinema ((risos)) caiu como luva dentro deste 

contexto, porque no ano passado a gente fez a primeira feira de ciência e esse ano a gente vai 

tá fazendo coisas e aí tentou já tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque agora tenho 

uma orientação mais especifica do fazer ciência. 

Pesquisador: Por que você acha que este tema da natureza da ciência é importante para o 

aluno? 

P7: Porque...((pensa, risos a resposta e seguida com risos)). As propagandas que a gente vê, 

ou só o que os livros trazem não dá conta de problematizar e nem de... não é mágica né, e não 

é a toa que se produz as coisas, a gente sabe disso para a história, a gente trata disso quando 

apareceram os números no mundo, porque do falando do lugar da educação de 0 à 6 anos, mas 

e quando surgiu o tal do sabonete?  

Será que aquele outro sabonete que mata todos os bichinhos de fato mata mesmo? Aquele 

Danoninho que as crianças, ah eu adoro Yakult, será que todos os bichinhos estão vivos alí 

dentro mesmo? pra É será que o que a gente pega de  material pra usar com as crianças ou 

propõem de fazer as tintas diversas ou materiais para riscar direto da onde surgiu isso, como 

veio isso e o que que disso é possível traduzir pra fazer com as crianças para eles saberem.  

Uma coisa muito legal a gente tem uma atividade que chamamos de pais oficineiros que os 

pais vêm ensinar coisas para a gente  na Creche, acontece de terças e quintas e um pai aqui da 

Física ele queria fazer um sistema solar, então ele falou: eu virei e fazemos uma bola e pinta, 

aí eu falei: olha as crianças precisam de uma história, você precisa contar uma antes para 

apresentar este universo para as crianças, neste momento ele abriu os olhos de uma maneira, 

assim... e falou: como assim?  

Mas eles vão entender? Enfim... ele ((o pai da criança)), conseguiu fazer um desenho com 

uma história, fazer o recorte nesta história e contar como as pessoas começaram a pesquisar 

desde antes até agora, foi uma coisa muito bacana, e as crianças ficaram encantadas.  

No final sabe, saiu um sistema solar e ele ((o pai e físico)) ele se desprendeu de seu sistema 

solar inicial fidedigno que é, ou seja, o que esta posto, o modelo real, a gente assim fez o 

sistema solar da creche central, então tinha planetas diversos, etc, e está lá dependurado e 

todos gostam daquele e mostram para os outros.  

Eu acho que é isso, problematizar, ou seja, a gente enquanto proponente de um conhecimento 

que está dentro de um currículo precisa ter algumas informações e habilidades ou saber 

pesquisar ajuda inclusive na postura das crianças para que elas já comecem a pensar que nada 

será mágico, ou que vem do acaso ou porque não é o mais bonitinho. Você começa a ter 

critérios pra... ((não sei se fui clara)). 

PESQUISADOR: Estou acompanhando seu raciocínio, continue. 

P7: Que bom, puxa... 
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PESQUISADOR: Para finalizar a nossa conversa, se você pudesse destacar alguns 

preocupações ou cuidados a serem considerados quando um professor pretende trabalhar a 

natureza da ciência com o audiovisual, o que você destacaria? Você por exemplo, explicou 

uma coisa interessante que é o fato de utilizar uma história para iniciar uma conversa com as 

crianças. Além destas, o que acrescentaria e compartilharia com algum colega de profissão? 

P7: ((pensa um pouco)). Bom o que... É... Inclusive é uma postura que o curso despertou e 

provocou ainda mais, e de tentar ser uma pesquisadora também, eu achei isso muito 

importante principalmente para discutir esse mundo das ciências e para entender a própria 

natureza da ciência você precisa desta qualidade de ser um pesquisador, mas não aquele 

pesquisador estereotipado de cabelo arrepiado de que é alheio as coisas do mundo, 

enfim...Mas que tenha um compromisso com o que você esta fazendo e estudar aquilo 

pesquisar antes de dar voz a outro. Acho isso fundamental e o curso ofereceu bastante esta 

perspectiva, estudar, ver que existem várias vertentes, além disso, ainda saber fazer uma 

adequação para o público que você atende. 

PESQUISADOR: E o material do audiovisual o que pensa sobre ele? 

P7: Ele é rico, a gente só precisa saber usá-lo e usar com determinados critérios 

principalmente se ele estiver apresentando alguma coisa da natureza da ciência, pois 

precisamos de um olhar atento nestas questões, pois do contrário continuaremos a reproduzir 

equívocos.  

PESQUISADOR: Muito bem, obrigado e até mais.    

  

Notas de campo 

 Ao apresentar o comercial Pantene estou destacando que o produtor-emissor apresenta 

referenciais de possíveis leituras a saber: a ciência, a natureza, a beleza da modelo, etc. Assim 

isso demonstra a importância das referências culturais nos processos de comunicação. 

 Com relação a ciência as referências culturais da nossa sociedade apresentam a ciência 

como confiável, segura que comprova a verdade de um discurso e portanto incontestável. 

03/03 Discussão sobre os cadernos do Estado 

 Os professores alternam os discursos entre bom e ruim tais cadernos. 

 Apresentam um material para trabalhar com o cinema, porém criticam este material 

porque o mesmo não aprofunda a discussão sobre a NdC. 

 Citam o filme a Marcha dos Pinguins. 

 Apresentam angustias e experiências na sala de aula. O grupo é heterogêneo e muito 

falante, alguns cursam outra graduação (P15 faz Direito e P11 Fisioterapia). 
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 As preocupações com o ensino são diferentes e relatam situações diversas, como 

dificuldades com alunos indisciplinados, problemas das regiões periféricas e região central, o 

ideal de aluno com os termos: aluno de antes e aluno de hoje, preocupações em cumprir 

conteúdo, propostas curriculares(as apostilas dos Estado são citadas frequentemente). 

Enfatizam que nem professores e alunos estariam preparados para estas apostilas. 

 

17/03 Dúvida de P19 

 Como os alunos representam conceitos científicos por meio de desenhos? 

 Não tenho uma resposta imediata, apenas tenho alguns trabalhos que abordam como 

os alunos representam a ciência e os cientistas em seus desenhos. 

 

14/04 Discussão a respeito da NdC e o filme 2001 Uma Odisséia no Espaço 

 No início os professores falam baixo e com receito de expor suas ideias, porém aos 

poucos acrescentam suas contribuições. Quando estimulados a falarem P2 argumenta que 

primeiro deveríamos perguntar o que é conhecimento. 

 P7 Destaca que os animais têm um conhecimento e para isso utiliza elementos de 

como os animais percebem o mundo, assim em sua fala contesta ao que P2 houvera 

argumentado o restante do grupo momentaneamente concorda com P7. Há no discurso de P7 

uma caracterização empírica-indutivista ingênua com valorização excessiva dos órgãos 

sensoriais, tal aspecto aproxima alguns elementos do filme 2001, pois nesta aula ainda não 

havíamos aprofundado as visões ingênuas da NdC, portanto é provável que a maneira como 

separamos o filme em três trechos com situações que caracterização como a ciência passou a 

participar de forma sistemática na sociedade, pode ter influenciado em P7 os elementos 

sensoriais que P7 destaca como conhecimento animal. 

 P13 Argumenta: a ciência é o humano e trás diversos exemplos para isso, (construção 

de materiais que respondem uma demanda da sociedade,etc.)) 

 P6 Usa exemplos da relação entre ciência e tecnologia, citando a teoria da 

Relatividade e sua relação com equipamentos tecnológicos 

 P2 Diz: para mim deveríamos pensar primeiro o que é conhecimento para a partir daí 

relacionarmos se estas características de conhecimento são parecidas com a ciência. 

 P7 Apresenta vários exemplos, mas fixa na ideia de que os animas diante de 

determinadas situações elaboram um conhecimento. P7 e o grupo discorda da ideia de P2. 

 Depois das discussões volto a conversas com os professores sobre a NdC dando 

enfoque a dois caminhos, aspectos internos (epistemologia, história, filosofia, sociologia da 

ciência) e aspectos externos (sua relação com a sociedade e a tecnologia). 
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 Os professores começam uma discussão que seria importante desconfiar da ciência, até 

o momento o grupo ainda não havia percebido o principio ingênuo e de busca da verdade no 

indutivismo ingênuo. O curioso é que os professores não concordam com a visão ingênua 

empírica e indutivista da ciência, porém em suas falas e exemplos sem percebem expressam 

concepções deste tipo. Há ainda o reconhecimento de que a ciência estaria a mercê de 

interesses econômicos. 

 Isso é um achado importante, porquê? 

 Há indicativos de que os professores receberam em algum momento informações que 

criticam a postura científica, no entanto não conseguem relacionar estas ideias com uma 

determinada linha epistemológica ou de que maneira a ciência se relaciona com a sociedade e 

a tecnologia. 

 Há nestes um discurso pronto com jargões mesclados da educação do tipo criar um 

aluno critico e reflexivo, porém sem explicações do como fazer isso. A partir do momento em 

que compreendem a relação das coisas, isso permite uma autonomia em suas práticas, pois em 

situações reais estes professores podem identificar, julgar e elaborar situações para resolver 

uma determinada situação com os alunos, os currículos, os conteúdos e materiais. 

 Na sequência é iniciado o Power point com as ideias contidas no livro O que é ciência 

afinal (Chalmers). 

 Os professores percebem suas contradições , após mostrar os exemplos abordados por 

Chalmers sobre indução e demonstram-se satisfeitos por terem aprendido algo que para eles é 

classificado como novo. 

 P6 me procura no final da aula e relata que nunca ouviu falar destes conceitos. 

 P13 vem até a minha mesas perguntar o que é empírico, indução, dedução e 

positivismo lógico, pois estes termos faziam parte de uma atividade.  

 Os professores fazem comentários sobre o questionário 3 do tipo: eu concordei com 

tudo será que estou certo?  

 

28/04 

 P6 Puxa! Edson, agora esses ismos começam a ficar claro para mim, antes eu lia e não 

entendia nada, mas agora quando você mostrou nos filmes ficou mais claro. Outro comentário 

de P6 estou pensando em fazer algo com os meus alunos e gostei das ideias do Kuhn para 

discutir os períodos de revoluções científicas 

 

26/05 
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 Professores relatam dificuldades para elaborar as sequências didáticas e me pedem um 

modelo. P5 e P3 apresentam suas proposta com os filmes: A Criação e O Óleo de Lorenzo. 

 P5 pede se pode colocar nas SDs, as contribuições dos alunos, ou seja, as dúvidas que 

surgem, pois P5 verificou em sua experiência  que as ideias dos alunos ajudam nos planos de 

aula. 

 Apresento aos professores uma proposta de construção de SDs (Guimarães e Giordan), 

porém não exijo que os professores façam exatamente neste modelo. 

 P3 lembra de um episodio durante suas aulas em que uma aluna questionava a ciência 

e na época P3 não achava aquilo importante e não deixou que este questionamento fosse 

prolongado dando maior importância ao conteúdo clássico apresentado (Termodinamica). 

 O grupo lamenta que o curso esteja acabando e me pedem para organizar outro curso, 

pois consideram que o tempo foi insuficiente. 

 Próxima aula (não anotei a data) 

 Os professores têm muitas dúvidas e medo em apresentar suas SDs, algumas mostram 

o que começaram a fazer em sala. Deixo um tempo para que se organizem em grupos para 

discutir como poderiam fazer suas SDs. 

 

2º Curso  

 Apenas P 7 trás as gravações dos alunos e me pede orientações . P7 tem como material 

a gravação de uma aula, onde há como objetivo estimular os alunos as seguintes questões: O 

que é a ciência? O que fazem os cientista? 

 Ouço as gravações e identifico dois tipos de discursos que orientam as crianças do 

grupo. 

1º aluno “ciência e cientistas é a natureza os plantas, o meu pai é geógrafo e químico” 

2º aluno “todo mundo pesquisa tudo, só que tem coisa que não é de cientistas” 

 Orientação: utilizar um filme que permita contextualizar que até coisas do cotidiano 

são produtos da investigação científica, para isso sugiro o filme A guerra dos Hamburgueres. 

 P1 Eu não consegui antes do curso assistir um filme e ter essa visão que agora tenho, 

no começo quando eu via as pessoas aqui no curso comentando sobre várias coisas do que era 

a ciência eu ficava me achando incapaz e só depois quando comecei a entender o curso é que 

percebi que eu não sabia nada da NdC que hoje eu sei um pouco e porque é importante usar 

em sala. 

 P13 Me pede orientações para elaborar uma SD com o filme Epidemia. 
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ANEXO D 

 

Diálogos no Facebook, e-mails e Sequências Didáticas 

Interações do grupo no Facebook 
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Transcrição de alguns e-mails 

Boa noite Edson. 

 

Estou enviando em anexo a sequência didática para você dar uma olhada, e ver se estou indo 

pelo caminho certo. Ainda estou escrevendo a outra parte. 

Se puder dar uma devolutiva antes de sábado, agradeço. (P 9) 
 

 

 

 

Boa noite Edson. 

Estou enviando o que eu consegui fazer até agora. 

Desculpe se não está no formato e misturado. 

Falta aquele texto maior que você pediu. 

Está sendo interessante fazer este trabalho.  

Espero que possa ser aproveitado, claro depois de suas inúmeráveis intervenções. 

Abraços (P13). 
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Oi Edson tudo bem? 

Estou preparando minhas aulas de amanhã e pretendo inicialmente aplicar um questionário 

inicial sobre sua solicitação. Fiquei em dúvida no desenho, mais especifica, na rotina do 

cientista. Você quer dizer o dia-a-dia do cientista, trabalho, casa, tudo no geral? 

Espero que você ainda leia esse e-mail hoje... RS (P4). 

 

Oi Edson, boa tarde. 

Peço desculpas pela demora em lhe enviar a SD. 

Ando um tanto atarefado, sei que isso não é justificativa, mas segue em anexo a mesma. 

Nesta versão faltam as fotos, pois aqui no colégio não consigo anexá-las. 

Assim que eu chegar a casa lhe envio o arquivo com foto. 

Novamente, desculpe pela demora. 

Abraços, (P6) 
 

Olá Edson! 

Tentei fazer a sequencia didática, mas ainda estou com dúvidas, já revi o livro e só falta 

digitar os trechos do filme como você pediu. (P1) 

 

Tudo bem Edson! Boa noite! 

Cara, estava viajando e não fiz minha inscrição para o curso. 

Tinha conversado com o Dirceu e ele disse para eu aparecer no primeiro dia de curso, é o que 

farei, ok! 

Ou tem mais alguma coisa que eu possa fazer? 

Outra coisa que eu gostaria de dividir contigo, fui classificado entre 30 professores para fazer 

o curso em Genebra. Gostaria de agradecer suas aulas e seu esforço para nos ensinar. Se não 

fosse por ele, eu não teria escrito um projeto com as características com que eu escrevi. 

De coração, muito obrigado. 

Vou estudar durante as férias para a prova do mestrado, para quem sabe, começar a trilhar um 

belo caminho como o seu. 

 

Grande abraço, (P6). 

Sequências Didáticas 

 

Sequência Didática A 

Ficha Técnica 

Título original: Lorenzo’s Oil 

Direção: George Miller 

Produção: George Miller e Doug Mitchell 

Gênero: Drama 

Tempo de duração: 135 m 

Ano: 1992 

País: Estados Unidos 
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Estúdio: Universal Pictures 

Roteiro: George Miller e Nick Enright 

Fotografia: John Seale 

Elenco: Susan Sarandon, Nick Nolte, Peter Ustinov, Zack O’Malley Greenburg 

 

SINOPSE 

Este filme, baseado em fatos reais, conta a história da luta de Augusto e Michaela 

Odone para salvar o filho, Lorenzo, nascido com uma doença degenerativa progressiva. Este 

levava uma vida normal até os seis anos, quando passou a ter diversos problemas de ordem 

mental. Foi diagnosticada a presença de ALD, uma doença extremamente rara que provoca 

uma incurável degeneração no cérebro, levando o paciente à morte em no máximo dois anos. 

Os pais, inconformados com o diagnóstico e empenhado em salvar o filho, enfrentam 

a todos, médicos, cientistas e grupos de apoio que relutam em incentivar o casal na busca de 

uma cura. Começam então, a estudar e a pesquisar sozinhos, na esperança de descobrir algo 

que possa deter o avanço da doença. 

 

A Escolha do filme 

O filme “Óleo de Lourenzo” é uma produção que trabalha de certa forma muito bem o 

Método Científico voltado a natureza das ciências, trazendo uma dinâmica de investigação e 

todos os processos teóricos para chegar aos resultados de uma possível terapia. 

Segundo Edgar Morin, o conhecimento científico determinou processos técnicos, 

muitas vezes inéditos, portanto, elucida enigmas e mistérios e permite satisfazer necessidades 

sociais e é de fato, justamente conquistadora. É bem o que elucida o filme toda essa dinâmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Primeiros sinais da doença e as hipoteses levantadas. 
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2-  Esse trecho mostra uma explicação envolvendo várias teorias, na possibilidade da 

descoberta da doença. Na visão de pesquisadores (Cachapuz e Kuhn) a ciência vem de uma  

Concepção Empírica – Ateórica;  

Diagnostico: Adrenoleucodistrofia – (ALD); é uma doença genética rara, e que afeta 

cromossomo X, sendo uma herança ligada ao sexo de caráter recessivo transmitida 

por mulheres portadoras e que afeta fundamentalmente homens. 

 

 

3- Tratamentos experimentais (protocolos científicos). 

 

Nesse trecho mostra uma junta médica, na tentativa do entendimento da doença, já que 

havia algumas teorias envolvidas, onde distorce que a ciência se faz sozinho, não necessitando 

de uma divisão dos esforços e estudo e contrariando a Visão Individualista e Elitista da 

ciência. 

 

     

4- A longa busca do Entendimento: Exemplificações das cadeias longas de Gorduras 

Saturadas – Lipídios (Química Orgânica). A importância do processo enzimático para os 

processos metabólicos; 

4.1 – Sistema Nervoso – os neurônios; degeneração da mielina; 

4.2 – Resultados das pesquisas e suas novas técnicas. 

 

Nesses trechos acima podemos destacar que a ciência segundo o Pensamento de Bachelard, 

em que “todo o conhecimento tem uma resposta e uma pergunta”, onde o Senhor Odone, 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdrenoleucodistrofia&ei=bl7VT8GqMYua8gS-huDuAw&usg=AFQjCNEvDLPEDL3rk_ulL1OnTqikoct2Tw&sig2=cMksOm3IkLFEhFsIYjR7Mw
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomo_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
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busca o entendimento da doença e passa a investigá-la, saindo da Ciência Fechada, 

evidenciando as dificuldades de suas pesquisas. 

 

                                                                                                                                                                      

 

         

5- Incentivo e Financiamentos à pesquisa 

 

Nesses trechos do filme evidenciamos a discussão em torno dos aspectos que envolvem 

questões econômicas da pesquisa científica. Mostra que nem sempre o uso da ciência é para o 

bem universal e sim para vangloriar lucros usando do conhecimento científico, fazendo uma 

critica a indústria farmacêutica. 

 

Sequência Didática B 

 

Módulo Temático para o estudo de Energia – Física  

Título: Relação entre energia e a natureza da ciência 

Público Alvo: Alunos do ensino médio (2ª Série) 

Problematização: - Verificar se nas pesquisas realizadas por um cientista, seus ideais e seus interesses 

interfere em sua prática, e se estas (interferências) podem apresentam algum fator 

relevante para a comunidade. 

 

- Discutir o estereótipo do “cientista”, visão que a sociedade tem do pesquisador.   

Objetivos Gerais: 
- Que os discentes entendam que as pesquisas científicas são incessantemente modeladas 

conforme os interesses de uma determinada agência de fomento, e que a experiência 

(vivência) do pesquisador são fatores relevantes que interferem diretamente em seu 

trabalho. 

  

- Abordar o conceito de energia, sua importância para a sociedade e o motivo pelo qual se 

estuda tanto esse assunto em física. 

 

- Visão individualista e elitista da ciência, ou seja, que só pode ser realizada por gênios. 
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Conteúdos e Métodos 

Aula Objetivos Específicos Conteúdos Dinâmicas 

1 

- Verificar o papel do cientista nas 

suas produções científicas, 

questionando os fatores que 

interferem na sua elaboração. 

 

- Visão individualista e elitista da 

ciência, ou seja, que só pode ser 

realizada por gênios. 

- Natureza da Ciência - Utilizar o filme “O homem do futuro” 

como recurso audiovisual, entre o intervalo 

de tempo (4min até 8min 33s) pretendendo 

discutir a “índole” do cientista e relação 

dele com sua agência de fomento. 

 

- No mesmo intervalo de tempo destacado 

acima, discutir o método científico 

utilizado pelo cientista e por sua visão 

individualista. 

 

 

Conteúdos e Métodos 

Aula Objetivos Específicos Conteúdos Dinâmicas 

2 

- Discutir o conceito de energia e se é 

válido a ideia de utilizar tanta energia 

para se criar outra. 

 

 

- Natureza da Ciência 

/ Energia 

 

 

- Utilizar o filme “O homem do futuro” 

como recurso audiovisual, entre o 

intervalo de tempo (8min 30s até 13min 

10s) pretendendo discutir os conceitos de 

energia e sua utilização.  

 

 

Avaliação: 
 

Referencial 

Bibliográfico: 

Esta articulação composicional se relaciona com as obras, livros, textos, vídeos, etc. que 

efetivamente serão utilizadas no desenvolvimento das aulas propostas. 

Bibliografia 

consultada: 

Neste espaço devem ser apresentados os trabalhos utilizados para estruturar os conceitos, 

metodologias de desenvolvimento e/ou avaliação, ou seja, aqueles que foram utilizados na 

elaboração da SD ou que servem como material de apoio e estudo ao professor que irá 

aplicar tal Sequência Didática. 

Comentários 

 

 

Está sendo proposta uma sequência didática (SD) que possibilite a discussão de 

algumas visões da natureza da ciência, assim como a abordagem de alguns conceitos físicos 

relacionados a energia e teorias avançadas, como por exemplo a teoria do “buraco de 

minhoca”.  
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 Para atingir tais objetivos, pretende-se utilizar trechos do audiovisual “O homem do 

futuro”. É importante deixar claro que o filme não foi produzido para discutir a natureza da 

ciência, porém nós apropriamos deste recurso para destacar algumas situações relevantes para 

o ensino da natureza da ciência. 

 O filme “O homem do futuro”, dirigido por Claudio Torres pode ser classificado como 

uma comédia romântica, que tem no enredo um cara que ainda não conseguiu esquecer um 

amor de faculdade. Esse sujeito é chamado de Zero, um cientista que ao tentar criar uma nova 

forma de energia, acaba criando uma maquina do tempo, que o leva exatamente para a noite 

que mudou sua vida. 

 Como o objetivo desta SD é analisar a natureza da ciência presente no produto 

audiovisual, serão detalhados abaixo alguns trechos, destacando os pontos importantes para o 

ensino da natureza da ciência. 

 

Trecho Início Fim Objetivo 

1 4min 5min 20s 
Destacar as ideias da visão individualista e elitista de um 

cientista. 

2 6min 8min 30s 

(a)  
Destacar as ideias da concepção empírica – 

indutivista. 

(b)  
Destacar a visão individualista e elitista do 

pesquisador 

(c)  Destacar o estereótipo do cientista. 

3 8 min 30s 13min 10s 
Destacar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, 

assim como mostrar a visão rígida da ciência. 

 

 

 

 

Discussão (Trecho 1) 

 

Foto 1 - Discurso do protagonista referindo-se limitada capacidade de seus discentes 

Logo no início deste trecho, o personagem de Wagner Moura (Zero) diz para seus 

alunos que a teoria de Einstein é tão clara e simples, que até eles (que possuem cérebros 

atrofiados) conseguiriam entender as ideias propostas pelo grande cientista. Fica evidente que 
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o protagonista apresenta a ciência para seus discentes a partir de uma visão elitista, ou seja, 

que o trabalho científico é um domínio reservado a minorias especialmente dotadas. Para 

fechar esta visão individualista e superior da qual um cientista é um grande gênio e os outros 

são apenas meros mortais, diz em sua fala que o grande objetivo dele é fazer com que seus 

discentes abandonem as ciências exatas, por serem limitados, e passem a se ocupar com 

coisas “interessantes”, como por exemplo, acupuntura. Novamente fica explicita a ideia de 

que os cientistas são superiores a qualquer outra “profissão”, apresentando uma fala 

equivocada da ciência. 

 

 

Discussão (Trecho 2) 

 

Foto 2 – Trecho 2 (a) – Interferência do pesquisador na ciência 

 O trecho (a) é importante para discutir a questão da não neutralização do cientista em 

relação a sua pesquisa. Uma das visões distorcidas da ciência está diretamente relacionada aos 

interesses do pesquisador quanto sua pesquisa, pois acredita-se que o mesmo não a interfere 

com as suas intenções. A contraposição deste fato fica evidente neste trecho, uma vez que os 

interesses do cientista é que norteiam a pesquisa científica. Importante observar ainda que 

neste caso tem o papel da agência de fomento, que custeia os trabalhos dos cientistas, e que 

estes também possuem interesses pontuais a serem observados e estudados.  

 

 

Foto 3 – Trecho 2 (b) – Contextualização da época e visão elitista do cientista 

 

No trecho 2 (b), durante o dialogo entre a Sandra (financiadora do projeto) e o Zero 

(cientista), a mesma explica que ele era o único no mundo que tinha um projeto relacionado a 

aceleradores de partículas daquela magnitude. É importante destacar o motivo pelo qual o 

projeto está relacionado a um acelerador de partículas: a época em que foi produzido este 

filme coincide quando o Grande Colisor de Hádrons (LHC) foi ativado, o que gerou grande 

preocupação da humanidade, pois existia o receio de que tal experimento criaria buracos 
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negros que destruiriam o mundo. Fica evidente que os interesses de cada época modelam o 

interesse social que, por conseguinte, o interesse dos cientistas. 

  Quando Zero é informado que será retirado e substituído por outro pesquisador, o 

mesmo indaga que tal substituto não sabe ligar uma torradeira, levando novamente ao 

entendimento que a ciência não pode ser realizada por qualquer pessoa. 

 

 

Foto 4 – Trecho 2 (c) – Estereótipo do cientista e relação entre ciência e sociedade 

Outro fator importante que pode ser observado no trecho 2 - (c) é o estereótipo do 

cientista. Este apresenta traços extremantes relevante, como por exemplo, trabalha sozinho, é 

esquisito e revoltado e para finalizar, está sempre infeliz! Apresenta manias, que no caso do 

Zero é o de fumar muitos cigarros. Em relação à pesquisa, ele nunca esta errado, muito pelo 

contrário, a ciência é uma verdade absoluta. É importante enfatizar com os discentes que esta 

visão é muito extremista, e que a ciência deve ser aberta, considerando todas as hipóteses 

possíveis e os respectivos modelos que melhor explicam cada situação. 

 

Discussão (Trecho 3) 

 

Foto 5 – Trecho 3 – Visão rígida da ciência e sua relação com a sociedade 

 

No trecho 3 é possível continuar a análise da índole do cientista, onde o mesmo burla 

uma série de situações para poder realizar seu experimento. Novamente fica explicito que os 

interesses do cientista interferem significativamente na realização de um projeto. Verifica-se 

também que a ciência não é socialmente neutra, ou seja, não se sabe se esta pesquisa será útil 

para a sociedade, porém ela deve ser realizada segundo a opinião do cientista.  

Esta visão está equivocada, uma vez que projetos de pesquisas são financiados 

também visando à melhoria e descobertas de novas tecnologias em prol da sociedade. 

Do ponto de vista físico, Zero utiliza cem por cento da energia da cidade para utilizar 

uma máquina que ajudaria a reduzir a conta de luz. Isso parece ser um tanto quanto 

contraditório, uma vez que é necessária tanta energia para fazer um experimento funcionar, 

visando a redução de energia! 
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A partir desta análise, pode-se discutir com os discentes a importância da energia em 

seus cotidianos e analisar se os objetivos da pesquisa realizada (ou objetivos do cientista) 

favorecem a sociedade como um todo. 

 

Sequência Didática com validação (intervenções com os alunos) 2ªetapa 

 

 

Sequência Didática C 

 

Módulo Temático para o estudo da origem das espécies e a natureza da ciência 

Título: O entendimento da origem da vida e o processo de elaboração da Teoria da Evolução 

proposta por Charles Darwin 

Público Alvo: Ensino fundamental II  

Problematização: Diante da diversidade biológica existente em nosso planeta, o ser humano ao longo do 

tempo sempre buscou encontra explicações a respeito das possíveis origens destas 

espécies sejam explicações por meio de narrativas míticas, religiosas ou científicas. 

Assim, como os estudantes compreenderiam as explicações científicas encontradas na 

Teoria da Evolução descrita por Charles Darwin e apresentadas no filme: A Criação? Para 

melhor entendimento os itens abaixo serão os norteadores da nossa ação em sala de aula. 

 

a)Como o filme explica a natureza  da Ciência com uma visão acumulativa, linear e 

descontextualizada, pois não abordam as questões da realidade, mostra apenas que só 

precisa aprimorar uma idéia já constatada. 

 

b) Os conhecimentos científicos aparecem como obras de gênios isolados, ignorando-se o 

papel do trabalho coletivo e cooperativo, dos intercâmbios entre os outros cientistas, como 

se fosse tudo mera coincidência de idéias, sem divulgar prováveis disputas e interesses 

pessoais. 

Objetivos Gerais: a) Incentivar a reflexão dos alunos a respeito de algumas das explicações existentes para o 

surgimento da vida em nosso planeta, e que dependendo do contexto histórico, social, 

político, religioso ou cultural em que estão inseridas, as pessoas tendem a aceitar 

diferentes modelos explicativos para o mesmo fenômeno. 

 

b)Pretende-se que a Ciência seja abordada como parte da cultura humana, e não como 

conhecimento de maior valor quando comparado aos demais. 
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Conteúdos e Métodos 

Aula 
Objetivos 

Específicos 
Conteúdos Dinâmicas 

1 

 

Entender a origem 

das espécies 

-A origem da vida- teorias, representações e 

cultura; diferentes explicações para origem da vida 

no nosso planeta. 

 

Aula expositiva, leitura e 

interpretação de textos, 

socialização e discussão, 

pesquisas em livros e 

internet e o filme “A 

criação” 1ª parte 

 

Conteúdos e Métodos 

Aula 
Objetivos 

Específicos 
Conteúdos Dinâmicas 

2 e 3 

 

Aprofundar algumas 

visões da natureza 

da ciência 

apresentadas no 

filme e também as 

visões de natureza 

da ciência dos 

alunos 

-A importância dos processos históricos na 

construção das teorias científicas. 

-comparação entre teoria e experimentação no 

desenvolvimento da ciência. 

-refletir sobre alguns estereótipos de ciência e 

cientistas.  

Discutir os desenhos 

elaborados pelos alunos 

como atividade prévia sobre 

a atividade da ciência e dos 

cientistas juntamente com os 

trechos do filme “A 

criação”2ª e última parte do 

filme. 

 

Avaliação: Observação dos alunos sobre o filme e pesquisa sobre Charles Darwin. 

Referencial 

Bibliográfico: 

Caderno de Ciências da Natureza e sua tecnologia – 6ª série volume2  

Governo do Estado de São Paulo.(2012) 

 

Perspectiva Ciências – 8ª série 

Autores: PEREIRA, ANA MARIA; SANTANA, MARGARIDA e WALDHELM, MONICA 

1ª edição, São Paulo 2009 

Editora do Brasil  

 

Bibliografia 

consultada: 

PÉREZ, D. G.; MONTORO, I. F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.(2001) Para uma 

imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, 

 

KUHN Thomas (1972). A Estrutura das Revoluções Científicas 
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VALIDAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A origem e a evolução da vida e a Natureza da Ciência 

 

Introdução 

 

Com o objetivo de trabalhar o conteúdo científico a origem da vida, conceito abordado no 

segundo semestre do sétimo ano da Rede Estadual de Ensino do estado de São Paulo foi 

solicitado um trabalho de pesquisa bibliografia do cientista Charles Darwin assim como a sua 

contribuição para a teoria da Evolução apresentada no século XIX possibilitando desta 

maneira que os alunos tenham a oportunidade de refletir sobre aspectos da natureza da ciência 

e com isso possuam uma postura crítica na construção de sua própria aprendizagem visando 

minimizar tensões de um ensino descontextualizado e da ação desconexa das áreas de ensino 

no ambiente escolar.  

 Tomamos alguns cuidados para que não houvesse conflito entre o conteúdo e as religiões de 

alguns para que não se transmitisse uma ideia de que existe uma visão correta e outra errada, 

pois um dos objetivos era exatamente construir uma postura crítica, sendo assim a ideia era 

apresentar a ciência e os cientistas apenas como mais uma forma de enxergar o mundo, ou 

seja, não a melhor. Mas sim outra forma como a religião, a arte, a política a filosofia entre 

outras. 

Para que os nossos propósitos fossem desenvolvidos, utilizamos os recursos do audiovisual, 

em especial o filme “A Criação” e uma propaganda comercial de 30 segundos do shampoo 

da marca Pantene, pois segundo Santana e Arroio (2012) a linguagem audiovisual pode 

favorecer para discutir aspectos da natureza da ciência, pois as características desta linguagem 

permitem explorar aspectos emotivos e afetivos e sensoriais do cotidiano dos alunos de 

maneira que “a memória do espectador é requisitada com a busca da reconstrução dos 

aspectos sociais e da subjetividade pessoal com a criação de sentidos” (Santana e Arroio, 

2012, p. 182). 

Outra questão que apresentamos no primeiro parágrafo é a ideia de construir uma postura 

crítica, para isso é fundamental discutir assim como Chalmers (2001) nos mostra os perigos 

nas crenças em uma ciência com um único método e também as ideias de confiabilidade 

através de provas científicas confiáveis. 

 

Metodologia 

O filme A Criação foi usado como vídeo motivador, esta denominação é apresentada 

por Arroio e Giordan (2006), pois é possível a partir desta modalidade de vídeo provocar uma 

serie de discussão sobre conteúdos diversos após a exposição do filme.  

Para a construção e validação da sequência didática utilizamos as contribuições de 

Guimarães e Giordan (2011). Lembramos que a sequência didática foi apenas um instrumento 

para nortear as ações em sala de aula, assim como também utilizamos as orientações que 
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ocorriam durante a participação no curso a Abordagem da natureza da ciência no cinema – 

possibilidades e limites no ensino de Ciência que ocorriam aos sábados na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo com a orientação dos professores Agnaldo Arroio e 

Edson Rodrigues Santana. 

Para coletar as concepções prévias dos alunos sobre a natureza da ciência e os 

estereótipos de cientistas utilizamos o instrumento elaborado por Gobbi e Silva (2012). 

Quanto ao método utilizado, foi aplicado um estudo de caso com viés da 

investigação qualitativa em educação, pois para Ludke e André (1986) este enfoque tem um 

campo de trabalho mais específico, no nosso trabalho um grupo de alunos do ensino 

Fundamental II da disciplina de Ciências da rede estadual de ensino de São Paulo, turma 

heterogênea de 44 alunos na faixa etária de 12 a 14 anos de idade do 7º ano.  

Para a análise de conteúdo dos desenhos foi usado às contribuições de Bardin (2010) 

a respeito dos tipos de organização de categorias e subcategorias. Também foi necessário 

comparar com as descrições elaboradas por Gil-Perez e colaboradores 2012 sobre as visões 

distorcidas da ciência. 

 

Resultados e discussão 

De início utilizamos o texto indicado no caderno do aluno fornecido pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEE) de São Paulo, fizemos a leitura compartilhada, discutimos e 

resolvemos os exercícios proposto e finalizamos com uma avaliação.  

Para aprofundar e continuar o discurso em sala de aula sobre a natureza da ciência e 

as visões de cientistas, foi usado como recurso inicial o filme “A criação” que aborda a vida 

de Charles Darwin e as dificuldades que este teve ao publicar suas teorias. A seguir foi 

proposta aos alunos que desenhassem com alguma narrativa como estes entenderiam a ciência 

a atividade dos cientistas. Os dados estão disponíveis na tabela 1. 

Encontramos um número significativo de alunos que expressaram a concepção de 

que os cientistas possuem um cotidiano como qualquer pessoa, porém também encontramos 

concepções que também apresentavam um estereótipo de cientista como solitário e 

essencialmente masculino. A nossa suspeita seria de que o filme permitiria que os alunos 

expressassem exatamente os fatos que o audiovisual narrava, pois características como vida 

familiar e a Biologia como ciência predominante, eram características principais de quase 

todos os desenhos e provavelmente estariam presentes filme a Criação. A tabela a seguir 

resume as concepções de ciência e cientistas apresentadas pelos alunos após assistirem o 

filme. 

  

Tabela 1: categorias e subcategorias que emergiram dos desenhos 

Categorias Subcategorias Total 

Vida Social 

Relação com a família 6 

Vai à igreja 1 

Coisas do cotidiano 10 

Ciência 

 Relacionada 

Astronomia 1 

Biologia/Zoologia e Botônica 11 
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Química 1 

Função 

da 

Ciência 

Pesquisar 3 

Fazer Experiências 2 

Observar 5 

Como a atividade 

 científica é realizada 

Homem e sozinho 14 

Com outros cientistas 1 

 

Para que as nossas suspeitas fossem contempladas inserimos o comercial do 

shampoo Pantene com duração de 30 segundos. Gravamos as discussões, no entanto não foi 

possível transcrever as falas dos alunos, pois encontramos problemas com o nosso material de 

captação de som, sendo aproveitadas apenas as imagens dos alunos. 

As nossas anotações de campo nos auxiliaram nas análises e confirmaram as 

hipóteses de referencialidades dos recursos do audiovisual. Por exemplo: durante a discussão 

do comercial Pantene, vários alunos relatavam que a função da ciência era:  

 

“fazer experiências com plantas e produzir coisas como o Shampoo da         

propagnada”.  

 

A seguir apresentamos apenas as imagens dos alunos durante esta discussão, como já 

relatamos não foi possível transcrever as falas dos alunos. É possível perceber o ambiente de 

reflexão em que os alunos foram submetidos, por exemplo, um dos alunos levanta a mão para 

poder se expressar. Lembramos que temos a autorização para a utilização destas imagens. 

 

 

 

Figura 1: Imagem dos alunos discutindo sobre o comercial do Shampoo Pantene 

 

Pedimos aos alunos que desenhassem como seria o dia de um cientista no domingo, 

na segunda-feira e quinta-feira o que permitiu encontra a visão da figura masculina e isolada, 

um observador da natureza sendo representado como profissional das áreas de: Biologia, 

Botânica, Zoologia e Ecologia.  Outros desenhos apresentam também mais a figura de um 

alquimista do que um pesquisador desta maneira é pertinente a grande influência que os 
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desenhos animados causam mostrando sempre os cientistas misturando reagentes em 

laboratório e causando explosões.  

Na sequência apresentaremos dois exemplos de alguns desenhos elaborados pelos 

alunos:  

 

 

 

Figura 2: desenho de aluno 

Neste desenho encontramos aspectos positivos e negativos da visão de ciência e 

cientista, por exemplo, com relação aos aspectos positivos é presente uma visão de que o 

cientista tem uma vida social com a família e faz coisas do cotidiano como assistir televisão e 

fazer caminhada. Já com relação a um possível aspecto negativo, seria a compreensão de que 

a ciência é feita exclusivamente por um cientista homem solitário e restrito a fazer experiência 

sem nenhuma relação com outras teorias e outros cientistas. 
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Figura 3: desenho de aluno 

 O curioso no exemplo 2 representado pela figura 3 é que em um dos quadros existe a 

representação de um cientista com um chapéu do tipo cartola observando um macaco em uma 

árvore. Este aspecto evidência exatamente o que chamamos atenção anteriormente, pois é 

possível que os alunos representem em seus desenhos alguns aspectos que observaram no 

filme, como este abordava a vida de Charles Darwin e o personagem que representa Darwin 

utiliza em vários momentos este tipo de chapéu, alias característico da época em que viveu 

Darwin. No filme, também é constante a observação de animais no processo de construção da 

teoria da Evolução. 

 

Conclusão 

 Diante dos desenhos e das discussões que os produtos do audiovisual ofereceram, foi 

possível iniciar um trabalho a respeito de um assunto pouco explorado nas aulas, pois 

normalmente em minhas aulas apenas trabalho com os conceitos científicos diretamente sem 

relacionar aspectos da história, filosofia e sociologia da ciência. A partir da participação do 

curso comecei a entender a importância deste tema, apesar de que ainda preciso aprofundar 

mais. 

 Outro ponto importante a destacar é a maioria dos desenhos apresenta os cientistas como uma 

pessoa que tem momentos de lazer com a família, descansava e tinha religião. Essa visão dos 

meus alunos em relação ao cientista foi graças ao filme A Criação e as intervenções que fiz 

durante a apresentação, porque antes do curso nem eu mesma possuía uma visão crítica. 

Utilizava os filmes apenas como apoio e não imaginava que ele poderia também poderiam 

contribuir para uma visão distorcida do que seria a natureza da ciência ou possibilitariam para 

iniciar uma rica discussão com os alunos. 
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Anexo 

Informações Técnicas 

Título no Brasil:  A Criação 

Direção: Jon Amiel 

Ano de Lançamento: 2009 

País de Origem: Reino Unido 

Gênero: Drama 

Tempo de Duração: 108 minutos 

Elenco: 

Paul Bettany ... Charles Darwin 

Jennifer Connelly ... Emma Darwin 

Jeremy Northam ... Reverend Innes 

Toby Jones ... Thomas Huxley 

Benedict Cumberbatch ... Joseph Hooker 

Jim Carter ... Parslow 

Martha West ... Annie Darwin 
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Teresa Churcher ... Sra. Davies 

Zak Davies ... Jemmy Buttons 

Harrison Sansostri ... Lenny Darwin 

Pauline Stone ... Sra. Darwin's Maid 

Christopher Dunkin ... George Darwin  

Sinopse 

O objetivo do filme é mostrar Darwin homem, pai de família, marido, membro de uma 

comunidade britânica comum do período no qual viveu, não apenas como evolucionista, mas 

também o homem naturalista que tem crises de consciência durante a interpretação dos dados 

coletados para redação  do seu livro e o sofre  dilema entre: família, religião e a publicação de 

sua obra a “A origem das espécies”. As partes principais são as crises de angústia e 

alucinações, pela sua filha falecida “Annie” fruto do casamento com sua prima Emma Darwin 

ela também fazia parte da pesquisa, já que ele observava todas as fases desenvolvimento dos 

filhos e anotava. A comunicação por correspondência com Alfred Russel Wallace, que 

também estava escrevendo sobre a origem das espécies e o grande incentivo do amigo Joseph 

Hooker para publicação do seu livro que já estava concluído, foi importante para sua decisão, 

já que os seus escritos tinham mais de 250 páginas enquanto de Wallace havia apenas 20, sua 

esposa Emma acreditava ser uma guerra contra Deus, no qual ele estava condenado a perder e 

não poderia entrar com ela no céu. 

 

Sequência Didática D 

 

ABORDAGEM DA NATUREZA DA CIÊNCIA NO FILME “JURASSIC PARK” COM 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. 

 

Introdução 

Ao se estabelecer um panorama sobre as concepções de ciência entre os alunos da 

educação básica nos deparamos com uma situação a qual Gil Perez e colaboradores, (2001) 

chamam de visões distorcida, equivocada e descontextualizada, contribuindo assim para certo 

distanciamento da ciência com a sociedade. 

Também segundo Harres (1999) as concepções da natureza da ciência inadequadas e 

mais comuns entre os alunos são: 

 

consideração do conhecimento científico como absoluto; a ideia de que o principal 

objetivo dos cientistas é descobri leis naturais e verdades; lacunas para entender o 

papel da criatividade na produção do conhecimento; lacunas para entender o papel 



354 

 

das teorias e sua relação com a pesquisa; incompreensão da relação entre 

experiência, modelos e teorias (Harres, 1999, p.198) 

 

Neste sentido vemos que existe um conjunto de concepções equivocadas que muitas 

vezes são reforçadas dentro do próprio contexto escolar por intermédio do professor que 

apesar de apresentar uma visão satisfatória sobre a natureza da ciência não a traduz aos 

alunos. (Ledermann, 1992  apud Santana e Arroio, 2012: p.172). 

Esta problemática esta ancorada na falta de um dialogo mais conciso a respeito da 

natureza da ciência no processo de alfabetização científica, onde as discussões sobre as 

concepções de ciência sejam explicitadas, e ampliadas, possibilitando uma reflexão mais 

fidedigna sobre o conjunto de elementos que cercam o conhecimento científico.  

O professor neste contexto exerce um papel fundamental, pois ele pode mediar 

situações de ensino que permita uma reflexão sobre a ciência. Essas situações podem estar 

estruturadas a partir de uma sequencia didática, considerada como uma “ferramenta cultural 

de mediação utilizada no processo de ensino-aprendizagem”. (Guimarães e Giordan 2011, p. ) 

Através da sequencia didática é possível apresentar aos alunos diferentes 

instrumentos de reflexão em relação à natureza da ciência. Dentre todas as possibilidades, 

temos o uso do cinema que ao longo dos anos tem se mostrado cada vez mais presente nas 

salas de aula, apresentado muitas vezes de maneira equivocada, sem nenhuma significação ou 

análise sobre o conteúdo que nele poderia ser explorado acaba não sendo usado como um 

importante e dinâmico instrumento do processo de ensino aprendizagem, especialmente no 

diz respeito à natureza da ciência. 

Neste sentido e para aprimorar a utilização deste recurso em sala de aula este 

trabalho teve como ponto central a utilização do filme “Jurassic Park” estruturado numa 

sequencia didática para a promoção de uma discussão a respeito das visões distorcidas sobre a 

ciência descrita por Gil Perez e colaboradores (2001) e que aflige o ensino de ciência com um 

todo.  

O filme “Jurassic Park” apresenta uma série de momentos que possibilita a 

compreensão da natureza da ciência, em alguns momentos podemos fazer recortes que 

reforçam a ideia de ciência estereotipada carregada de concepções equivocas da ciência e em 

outros trechos elementos que destroem tais concepções, em ambos o mais importante é refletir 

sobre a ideia de ciência que o filme esta transmitindo. (Santana e Arroio, 2012, p.175). 

Por meio de recortes do filme será possível analisar a concepção de natureza da 

ciência apresentada por um grupo de alunos do ensino fundamental II, realizando 
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paralelamente uma abordagem da temática que envolve os fósseis, conteúdo de extrema 

importância para a compreensão da historia da vida na terra. 

A relevância deste tema se instala em sua relação com a teoria da evolução apresenta 

e fortalecida por Charles Darwin em 1959, por intermédio de seu livros “A origem das 

espécies”, neste sentido compreender a historia da vida na terra através dos fosseis possibilita 

o entendimento de nossa própria espécie.   

 

Justificativa 

O tema fósseis apesar de ter uma importância inegável para a compreensão de nossa 

própria espécie é algo que não desperta interesse por muitos alunos, isso pode ser explicado 

pelo distanciamento entre este assunto e a vivencia dos alunos com a ciência de um modo 

geral.   

A concepção apresentada por alguns alunos a respeito deste conteúdo evidencia uma 

visão deformada que existe sobre a ciência como um todo. Neste sentido, para aproximar o 

conhecimento científico sobre os fosseis e promover uma reflexão sobre a concepção de 

ciência temos como elemento facilitador o cinema, que pode se tornar um importante 

instrumento para que a construção do conhecimento científico se aproxime  do alunado. 

Através do filme Jurassic Park , produzido em 1993, é possível aborda alguns 

elementos que possibilitam a compreensão sobre os fósseis, permitindo também uma 

discussão sobre o papel da ciência e do cientista na produção do conhecimento científico para 

a sociedade.  

O filme faz uma interessante abordagem sobre os conceitos de fósseis e natureza da 

ciência, ele pode ser uma importante ferramenta para aproximar esses conteúdos da vivencia 

dos alunos, motivando e subsidiando a sua compreensão. 

A forma que este filme pode ser trabalhado em sala de aula deve estar estruturada 

dentro de uma sequencia didática, que pressupõe uma serie de pré-requisitos que formalizam 

e assegura que todas as etapas do ensino-aprendizagem (conhecimentos prévios, 

problematização, sistematização) sejam contempladas.  

 

Obvetivos 

 Elucidar a concepção de ciência apresentada por um grupo de alunos do ensino 

fundamental. 

 Explorar a natureza da ciência no filme “Jurassic Park” 
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 Refletir sobre algumas visões distorcidas em relação a  natureza da ciência. 

 Mostrar alguns conceitos relacionado ao tema fosseis. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi elaborado de acordo com as orientações da pesquisa qualitativa em 

educação, especificamente o estudo de caso e que de acordo com André : As abordagens 

qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva que concebe o conhecimento 

como um processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, 

enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. (André, 2005, 

p. 47) 

As pessoas envolvidas nesta pesquisa foram alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental II de uma escola pública localizada no município de São Paulo, especificamente 

no bairro de Capão Redondo.  

Como material prévio para orientação das concepções dos alunos a respeito da 

natureza da ciência e cientistas, usamos uma sequência didática (anexo 1), esta foi construída 

durante a participação no curso: A abordagem da natureza da ciência no cinema – 

possibilidades e limites no ensino de Ciências com a orientação dos professores Edson 

Rodrigues Santana e Agnaldo. Ressaltamos que para a construção desta sequência didática 

utilizamos as contribuições de Guimarães e Giordan (2012), porém foram necessárias 

algumas modificações, pois nosso público alvo e objetivo eram diferentes destes 

pesquisadores. 

O procedimento aplicado se pautara em dois momentos: 

 

(1º) Análise dos levantamentos prévios, escrito e oral de um grupo de aluno do ensino 

fundamental II em relação às seguintes questões:   

1) O que é ciência? 

2) Qual a importância da ciência? 

3) Como você imagina que a ciência é construída? 

4) Faça um breve relato sobre como seria o dia-a-dia de um cientista. 

5) Faça a ilustração de um cientista. 

(2º) Durante a apresentação de trechos do filme “Jurassic Park”, foi estabelecido uma 

discussão que remetiam algumas concepções da natureza da ciência. Foi proposta então uma 
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nova discussão sobre as questões respondidas no início da sequência didática, presentes nos 

levantamentos prévios, possibilitando uma análise sobre a concepção pré-filme e uma 

concepção pós-filme.   

A partir das respostas dos alunos foi possível realizar uma categorização dos argumentos 

apresentados por eles, seguindo a concepção da análise metodológica emergente, pois nesta 

“o pesquisador assume uma atitude fenomenológica de deixar que os fenômenos se 

manifestem, construindo suas categorias a partir das múltiplas vozes emergentes nos textos 

que analisa” (Moraes, 1995, p. 92, In: Galiazzi e Freitas)  

 

Resultados e Discussão 

Momento I – Antes do filme 

Ao analisar as respostas é possível evidenciar a presença de uma série de visões em 

relação à natureza da ciência. 

Num primeiro momento estas visões foram extraídas a partir do levantamento prévio 

destas concepções, sem, portanto, se realizar uma interferência sobre as visões apresentadas.   

Ao todo foram analisadas as respostas de um grupo de 31 e a partir dos resultados obtidos foi 

possível dividir as principais concepções que emergiram das respostas dos alunos nas 

seguintes categorias: 

 Descoberta; (A) 

 Explicativa/ estudo; (B) 

 Ambiente e mundo;(C) 

 Disciplina da escola;(D) 

 Concomitante (Descobre + explica);(E) 

 Concomitante (Explica + ambiente); (F) 

As respostas foram organizadas no gráfico 1, refletindo as visões mais presentes em relação à 

natureza da ciência.  
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Gráfico 1. Porcentagem das respostas dadas pelos alunos das questões iniciais, classificadas em categorias. 

Os dados contidos no gráfico expressam as principais concepções de ciência 

apresentada pelo grupo de aluno. Nele podemos perceber a presença de uma concepção 

bastante vinculada à ciência, ligada a “Descoberta”, que se apresenta como algo simples de 

acontecer onde os fenômenos só precisam ser descobertos ao acaso. Neste sentido Kuhn 

(1998) contrapõe esta ideia elucidando que a “descoberta” é algo extremamente complexo que 

envolve uma série de variáveis, realizada a partir de análises já decorrentes e produzidas em 

diferentes ambientes.  

“... Descoberta de um novo tipo de fenômeno é necessariamente um acontecimento 

complexo, que envolve o reconhecimento tanto da existência de algo, como de sua 

natureza...”. (Kuhn,1998.p 81)    

A relação ciência e descoberta estabelecida por grande parte dos alunos pode ser 

explicada pela forma que as teorias ditas como científicas são transmitidas aos mesmos, 

coferindo uma ideia de que a ciência acontece por meio da  invenção. (Kuhn ,1998) 

Um exemplo desta manifestação pode ser analisado na seguinte citação de um aluno: 

 

Exemplo da categoria A: descoberta 

A ideia transmitida por este aluno suscita a concepção de ciência como instrumento 

de invenção, onde dela partem teorias que regem de maneira unilateral o mundo. 

Outra concepção bastante pertinente entre os alunos considerou a ciência como um 

instrumento que explica os fenômenos da natureza, principalmente por meio de observações e 

experimentos, reforçando a ideia de ciência incontestável e totalmente confiável. 

(Chalmers,1993, p.17) 

 

Exemplo da categoria B: explicativa/estudo 
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Neste trecho nota-se que o aluno compreende ciência como um instrumento que explica os 

elementos naturais, fornecendo dados para sua aceitação e confiabilidade, portanto o que a 

ciência explica é valido e enquanto a ciência não pode explicar não pode ser aceito. 

 Outro trecho, retirado de outro aluno encontramos uma concepção próxima ao que 

Chalmers,(1993) denomina de Indutivismo ingênuo, pois este aluno ao ser questionado sobre 

como acontece o conhecimento científico, descreve: 

 

Exemplo da categoria B: explicativa/estudo 

Ao usar a palavra “investigação” é provável que haja uma tentativa de relacionar o 

conhecimento científico construído a partir de uma concepção empírico- indutivista, onde 

através de certo número de observações e experimentações é possível fornecer um dado 

confiável, ou seja, comprovadamente científico. (Chalmers,1993 p.17).  

Continuando a análise sobre as principais visões exposta pelos alunos sobre a 

natureza da ciência, temos aquela que faz uma associação direta entre ciência, mundo e 

ambiente. Esta relação pode ser explicada pela dimensão da ciência que é constantemente 

apresentada dentro do contexto escolar, no qual parte do conceito científico trabalhado nas 

redes de ensino são norteados por elementos presentes na natureza, ou seja, um reducionismo 

do termo ciência a questões ambientais  

 

Exemplo da categoria C: ambiente e mundo 

Por fim a visão que esteve presente com maior intensidade nas respostas reflete uma 

concepção de ciências  “compartimentalizada” no contexto escolar, enxergada como mais 

uma matéria pertencente ao currículo. Neste sentido podemos entender que para alguns não se 

apresenta uma ciência contextualizada, vinculada a vivencia dos alunos, reforçando a ideia de 

que a ciência é para poucos e produzida de forma desconexa com as aspirações de uma 

sociedade. (Gil Peres e colaboradores, 2001). 
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Exemplo da categoria D: disciplina da escola 

Outra análise também pertinente sobre a concepção da natureza da ciência se baseou 

na verificação por meio de uma ilustração a respeito da visão de cientista apresentada por este 

grupo.  

Em linhas gerais foi possível elucidar a presença constante de homens, trabalhando 

dentro de um laboratório isolados, refletindo aquilo que Gi Perez e colaboradores, (2001) 

haviam descrito como visão estereotipada do cientista e do trabalho científico. A partir das 

imagens abaixo é possível ter uma dimensão desta concepção.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: desenho produzido por aluno do Ensino Fundamental (imagem de ciência e cientista) 

 

Momento II – Durante e pós-filme Jurassic Park. 
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A partir de todas as constatações obtidas anteriormente foi possível selecionar alguns 

trechos do filme “Jurassic Park” que dentre outros conteúdos, como fosseis, traz em alguns 

momentos elementos para se promover uma discussão em relação alguns eixos da natureza da 

ciência. 

A primeira cena, (5’min 18’ seg até 5’min 54’ seg), representada pela figura 2 aborda 

a questão do método científico, este discutido por Chalmers (1993) como um elemento 

restritivo da atividade científica que se baseia na ideia de descoberta utilizando apenas um 

modelo pronto.  

Nesta cena foi possível discutir com os alunos aspectos como a importância de uma 

orientação teórica que orienta as observações e experimentos científicos, como também outros 

tipos de observação científica, pois parte considerável dos alunos restringe a atividade 

científica aos procedimentos de laboratório, fato encontrado em vários desenhos inclusive em 

diversas pesquisas. 

 

 

Figura 2: Trecho do filme em que um grupo de pesquisadores faz a escavação de um fóssil. 

 

Neste sentido podemos estabelecer algumas provocações sobre a importância do 

método científico, questionando os alunos sobre a visão de método elucidado como infalível, 

acabado, sem o estabelecimento de conflitos. (Gil Peres e colaboradores, 2001).  

A partir deste trecho os alunos foram questionados sobre os seguintes pontos: 

1) Será que todos os fosseis são encontrados praticamente intactos, todo estruturado, 

como aparece nesta cena? 

2) Todos os ossos estarão presentes na escavação? 

3) Quanto tempo você imagina que eles levaram para chegar até o momento que aparece 

na cena? 

4) Quais dificuldades você imagina que os paleontólogos têm que enfrentar para montar a 

ossada de um dinossauro?   
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Com as respostas dos alunos foi possível detectar e produzir uma reflexão sobre a natureza do 

método científico: 

 

Resposta1 “ Não os ossos estão todos espalhados” 

 

Perceberam que a ciência mostrada no filme não reflete o que acontece verdadeiramente na 

pesquisa científica, esta foi uma percepção positiva do trabalho científico.  

 

Resposta 2 . “Não os menores serão mais difíceis de ser encontrados”. 

 

Esta fala também reflete uma concepção importante que os alunos tiveram, ao notar que 

existem problemas que surgem durante uma pesquisa, portanto ela não pode ser encarada 

como algo rígido. 

 

Resposta 3. “Levou muito tempo, tiveram que estudar muito” 

 

Esta concepção desmistifica um pouco a concepção de linearidade empregada muitas vezes 

no método científico. 

 

Resposta 4. “ Tiveram dificuldade de encontrar e escavar o local onde estava os fósseis, 

problemas com a chuva, ou seja, com o clima” 

 

Mais uma vez eles perceberam que um único método pode se mostrar falho, pois existem 

muitas variáveis que podem interferir na pesquisa.  

 

Com o seguimento do filme já é possível fazer uma abordagem extremamente importante 

referente à concepção de cientista que muitos alunos apresentam, principalmente pela visão 

estereotipada de cientista. Muitas vezes relacionado á um homem, solitário dentro de um 

laboratório fazendo experimentos. 
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A segunda cena extraída em (5’min 57’ seg  até  7’min 30’seg) representada pela figura 3 

juntamente com uma  previa intervenção e discussão a respeito da imagem de cientista, que 

no início se manifestava nas seguintes falas: 

“Usava óculos com a roupa branca” 

“Roupa branca cabelo arrepiado branco” 

  Ao se apresentar a imagem do cientista do filme os alunos puderam notar que o 

cientista não se encontra preso a um laboratório e que ele pode ser uma pessoa comum, com 

seus conflitos e interesses pessoais. Esta consciência pode ser refletida pela fala dos seguintes 

alunos: 

“ Uma pessoa normal, como você (professor)” 

“ Ele não é uma pessoa de outro mundo” 

Esta visão também se mostrou positiva, pois denota uma concepção de ciência que tende a 

aproximar a ciência aos alunos, pois ao perceber que o cientista também apresenta 

necessidades comuns aos de outras pessoas, têm laços familiares, sociais, conflitos 

psicológicas, entre outros, foi possível, portanto, contribuir para que os alunos aumentassem 

seus repertórios de visão de cientistas. A imagem 3 presente no filme, possibilitou este 

momento de discussão com os alunos. 

 

Figura 3: Imagem de um paleontólogo (cientista) num trabalho de campo. 

Ainda neste trecho encontramos outro momento que contribuiu para desmitificar a visão 

deformada apresentada a pouco de ciência, produzida por cientista homem e solitário, pois na 

cena representada pela figura 4 encontramos um grupo de pesquisadores incluindo mulheres 

discutindo o melhor método de estudo para a investigação de um fóssil. 

A partir da abordagem desta cena (5’min 57’ seg  até  7’min 30’seg) os alunos perceberam 

que a ciência é produzida por um conjunto de cientista, inclusive mulheres, percebendo que 

existem conflitos e diferentes métodos de pesquisa que se confrontam, elucidando mais uma 

vez uma ciência que esta pautada em conflitos de ideias. 
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Figura 4 : Grupo de cientista inclusive mulheres discutindo os métodos de investigação de fosseis. 

 

 Também nesta cena foi discutido a respeito dos métodos mais “confiáveis” utilizados em 

ciência.  

Essas considerações produziram algumas falas: 

 

“Ele trabalha em grupo” 

 

“ O trabalho dele é muito difícil, ele precisa da ajuda de outros”. 

Numa ultima análise de trechos do filme representada pela cena que acontece em (23’min 

47seg até 27’min) figura 5, podemos esclarecer uma concepção de ciência baseada em 

descoberta, ideia que se mostrou presente com maior intensidade nas respostas iniciais dos 

alunos.  

No trecho uma animação explica como os cientistas conseguiram trazer os dinossauros a vida 

novamente, neste momento ele usa o seguinte termo “Bingo”, ressaltando uma imagem de 

ciência linear, construída ao acaso sem conflitos e interesses. A partir desta cena foi possível 

desmistificar esta ideia, mostrando que cada processo apresentado na animação demorou 

séculos para ser compreendida e aplicada e que todas sofreram dificuldades, resistência e 

conflitos que envolveram pesquisadores e a sociedade como um todo.  

 

 

Figura 5: Animação explicando como os cientistas coseguiram trazer os dinossauros à vida novamente 
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A Introdução desta cena possibilitou discutir com os alunos a concepção de que a ciência é 

construída por acaso, ou simplesmente descolada de interesses econômicos e sociais, pois o 

termo “bingo” e a sequência narrativa enfatizam tal visão, assim a partir da inserção destas 

questões encontramos as seguintes falas dos alunos:  

“Um cientista produz um determinado conhecimento vem outro e aperfeiçoa até o ponto 

que o outro chegou”. 

“Podem acontecer brigas entre os cientistas”      

  A primeira concepção traduz a ideia de ciência linear, ou seja, cumulativa, na 

segunda já se percebe a ideia de ciência conflituosa, produzida por indivíduos que defendem 

suas convicções e interesses, portanto na mesma sala foi possível identificar dois pontos de 

vistas e o mais importante, a iniciativa de introduzir uma temática que coloca o aluno para 

pensar a respeito da própria ciência, fato que pode contribuir para um ensino crítico e 

reflexivo. 

As discussões permitiram uma reflexão em torno de como o conhecimento científico é 

construído evidentemente esta atividade foi apenas um começo e não se esgota nesta 

intervenção. Mas a sua continuidade depende de outros aspectos como a possibilidade de 

continuar com esta mesma turma nos próximos anos, aspecto que não depende 

exclusivamente do professor. 

Conclusão 

Compreender a natureza da ciência em todas as suas especificidades é um grande 

desafio para sociedade como um todo, que se vê frente a decisões cada vez mais importante a 

serem tomadas em relação a elementos que envolvem o conhecimento científico.  

Talvez uma das dificuldades no ensino de Ciências seja o distanciamento da 

compreensão do papel da ciência, este cada vez mais presente em nosso cotidiano. Portanto, 

saber se posicionar frente a todas as demandas que a ciência nos proporciona se tornou uma 

habilidade essencial.  

Nesta perspectiva a escola se encontra numa posição crucial, à medida que seu 

principal papel, dentre tantos outros é formar indivíduos aptos a compreender de maneira 

critica as manifestações produzidas no campo da ciência, no entanto, como o trabalho 

elucidou, as visões sobre a natureza da ciência, se mostraram distorcidas, potencializando o 

distancia da ciência com a sociedade como um todo, sendo ela um espelho da escola.  

O estabelecimento de instrumentos metodológicos tais como as sequencias didáticas 

e os recursos do audiovisual, podem contribuir para melhorar possíveis deficiências. Neste 

trabalho pudemos presenciar uma discussão, com um foco provocativo para levantar algumas 
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concepções previas dos alunos sobre a natureza da ciência, ao passo que através de uma 

sequência didática estruturada a partir do filme Jurassic Park, que traz em seu enredo um 

conjunto de elementos da natureza da ciência que são passíveis de ser analisados do ponto de 

vista da ciência.  

Através da sequencia didática foi possível identificar as concepções dos alunos frente 

à natureza da ciência, ao mesmo tempo, usando como recurso alguns recortes do filme, que 

vem se mostrando um importante aliado no processo de ensino- aprendizagem para 

desmistificar algumas visões distorcidas da ciência. 

Evidentemente este trabalho é apenas uma amostra de como é possível trazer esta 

temática para a sala de aula, levantando questionamentos sobre a essência da ciência em si, 

que por anos tem sido sucumbida por uma quantidade maçante de conteúdos que sem esta 

abordagem previa se torna pouco significativo e incoerentes com a natureza  da ciência.   
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Anexo 1. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – “FÓSSEIS E A NATUREZA DA CIÊNCIA NO FILME 

JURASSIC PARK” 

 

Publico alvo:  

 6º série do ensino fundamental. 

Duração: 

 4 aulas. 

MOMENTO I – SENSIBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS. 

 Através de uma roda de conversa os alunos serão estimulados a listar algumas 

concepções que eles apresentam sobre o conceito de ciência em especial a   

paleontologia, sua importância para a sociedade, que tipo de conhecimento é 

produzido por esta ciência, como eles imaginam o trabalho de um paleontólogo.      

MOMENTO II 

Problematização:  

 È muito comum aparecer em alguns filmes de ficção científica a presença de seres 

humanos interagindo com dinossauros, no entanto, seria possível existir esta relação?  

 Como é possível saber como, onde e em quais situações viveram seres vivos que 

existiram a milhões de anos atrás? Alguém fez estes registros? 

 Como é o trabalho de um paleontólogo, quais seus instrumentos de estudo, como é o 

seu dia-a-dia? 

MOMENTO III - SISTEMATIZAÇÃO 

Objetivos gerais: 

 Compreender o papel dos fósseis na construção do conhecimento em relação a historia 

da vida na terra.  

 Refletir sobre a função da ciência e do cientista na produção de saberes relativos aos 

fosseis. 

 Entender como, onde e em quais situações são encontrados os fosseis e qual a sua 

importância para a sociedade.   
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Objetivos 

específicos 

Conteúdo Tempo do filme 

Jurassic Park 

Discussão 

 

-Entender as formas 

que os fósseis são 

encontrados. 

 

 

-Conceito de fóssil  

 

 

5’min 18’ seg até 

5’min 54’ seg. 

(figura 1) 

A cena é aberta com a presença da  de 

um fóssil, caracterizado pelas partes 

duras de um ser vivo, principalmente 

ossos e encontrado a partir de 

escavações em regiões geográficas que 

apresentava suspeita de fósseis   

 

-Refletir sobre o 

perfil de um 

paleontólogo. 

 

 

 

- concepção de 

cientista. 

 

 

5’min 57’ seg  até      

 

 

7’min 30’seg 

(figuras 2 e 3) 

Analisar a imagem de um 

paleontólogo e chamar atenção sobre a 

visão de um cientista, que no caso 

trabalha em grupo e principalmente 

com a participação de mulheres. 

 

-Refletir sobre 

 os métodos 

científicos.  

 

 

-Método científico. 

Discutir sobre os métodos científicos 

que são apresentados, um a favor da 

tecnologia, outros contra. Questionar 

se os métodos são únicos e infalíveis. 

 

 

- Identificar os 

conflitos e 

divergências típicos 

da ciência  

 

 

- conhecimento 

científico. 

 

23’min 47seg até 

27’min . 

(figura 4) 

Enfatizar como o conhecimento 

científico é construído, a partir do 

termo “bingo” usado durante este 

trecho é possível explorar uma visão 

distorcida apresentada pelos  alunos ao 

manifestar a  ideia de ciência 

construída ao acaso sem conflitos ou 

interesses. 

 

Explorar trechos do filme é uma ferramenta que colabora muito para iniciar uma discussão 

sobre as diferentes características que envolvem a ciência, no caso, a voltada para a 

paleontologia. Nas fotos 1 á 4 é possível elencar quais e como podemos ampliar esta 

discussão que cerca a concepção de ciência. 

 

Logo no início do filme é apresentado a investigação de um grupo de pesquisadores sobre um 

fóssil (foto 1), mostrando como e em quais situações é encontrado um fóssil, desta forma este 

trecho pode servir como um vídeo apoio.  

È possível mostrar que os fosseis geralmente é as partes dura de animais que viveram a 

milhares de ano, orientando também que estas estruturas são mais resistentes ao tempo, e que 

por isso são encontradas com mais frequência.  
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Outra discussão que pode ser promovida deste trecho é quanto a forma que o fóssil é 

encontrado, mostrando a ossada de um dinossauro praticamente completa, a partir desta cena 

podemos fazer alguns questionamento aos educandos: 

 

5) Será que todos os fosseis são encontrados praticamente intactos, todo estruturado, 

como aparece nesta cena? 

6) Todos os ossos estarão presentes na escavação? 

7) Quanto tempo você imagina que eles levaram para chegar até o momento que aparece 

na cena? 

8) Quais dificuldades você imagina que os paleontólogos têm que enfrentar para montar a 

ossada de um dinossauro?   

 

Figura 1. Trecho do filme em que um grupo de pesquisadores faz a escavação de um fóssil. 

 

Com o seguimento do filme já é possível fazer uma abordagem extremamente importante 

referente a concepção de cientista que muitos alunos apresentam, principalmente pela visão 

estereotipada de cientista. Muitas vezes relacionado á um homem, solitário dentro de um 

laboratório fazendo experimentos. 

Através do trecho representado pela foto 2 seria possível abrir uma discussão comparando a 

visão que eles tem sobre cientista com a imagem de um  paleontólogo mostrada neste 

momento. Esta situação pode potencializar a ideia de ciência formada por diferentes áreas, 

paleontologia, arqueologia, geografia, história entre outras colaborando para a desmistificação 

a visão de ciência como a uma “disciplina” ou “matéria” de escola.   
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Figura 2: Imagem de um paleontólogo (cientista) num trabalho de campo. 

 

Ainda neste trecho encontramos outro momento que pode servir de subsidio para  desmitificar 

a visão deformada apresentada a pouco de ciência, produzida por cientista homem e solitário, 

pois na cena representada pela foto 3 encontramos um grupo de pesquisadores incluindo 

mulheres discutindo o melhor método de estudo para a investigação de um fóssil. 

 

Figura 3 : Grupo de cientista inclusive mulheres discutindo os métodos de investigação de fosseis. 

 

Nesta mesma cena é apresentada uma discussão sobre os métodos mais “confiáveis” 

utilizados em ciência.  

Como o filme foi produzido na década de 90, os computadores ainda eram uma novidade e 

por isso havia uma resistência para o uso destes aparelhos. A partir deste conflito é possível 

mostrar para os alunos que toda essa confiança que é posta hoje nos aparelhos tecnológicos 

não surgiu do nada e sim através de um processo que levou anos, assim como as teorias que a 

principio sofrem uma resistência e vão gradativamente ganhando espaço. 

Numa ultima análise de trechos do filme representada pela foto 4 podemos esclarecer uma 

concepção de ciência baseada em descoberta, bastante pertinente entre os alunos, no trecho 

uma animação explica como os cientistas conseguiram trazer os dinossauros a vida 

novamente, neste momento ele usa o seguinte termo “Bingo” , ressaltando uma imagem de 

ciência linear, construída ao acaso sem conflitos e interesses. A partir desta cena é possível 

desmistificar esta ideia, mostrando que cada processo apresentado na animação demorou 

séculos para ser compreendida e aplicada e que todas sofreram dificuldades, resistência e 

conflitos que envolveram pesquisadores e a sociedade como um todo.  
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Figura 4. Animação explicando como eles coseguiram trazer os dinossauros a vida novamente, reforçando 

a ideia de ciência produzida ao acaso, sem conflitos e interesses. 

 

MOMENTO IV – AVALIAÇÃO 

 

Após a apresentação deste filme juntamente com as discussões os alunos irão assistir o filme 

“planeta dos macacos – A origem”, sem fazer nenhuma intervenção os alunos serão 

desafiados a encontrar e registrar trechos do filme que mostrem algumas das concepções de 

ciência estudada no filme anterior. 
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Comparada (EDM) – “A Abordagem da Natureza da Ciência 

no Cinema – possibilidades e limites no Ensino de Ciências 

 

Segundo curso 

“A Abordagem da Natureza da Ciência no Cinema – possibilidades 

e limites no Ensino de Ciências”, autorizado pela 

Portaria de Autorização EFAP de 09-02-2012, publicada no D.O. 
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A presente autorização abrange o uso acima indicado estritamente para fins de pesquisa 

acadêmica na Universidade de São Paulo sob a responsabilidade do Prof. Dr. Agnaldo Arroio 

e Ms Edson Rodrigues Santana. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso descrito sem nada haja a 

ser reclamado a titulo de direitos conexos a minha imagem ou som de voz, ou a qualquer 

outro e assino a presente autorização. 

São Paulo,                           de 2012 

Assinatura  

Nome  

Endereço  

RG 

 

ANEXO E 

 

Curso de formação continuada I. 
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 Denominação do curso: A Abordagem da NdC no Cinema – possibilidades e limites no 

Ensino de Ciências. 

 

 Contexto: 

O curso de formação acima citado foi estruturado com carga horária de 60 h 

distribuídas em 12 encontros quinzenais ao longo do 1º semestre de 2012 aos sábados das 

8:00 as 12:00 horas, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I 

da sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012.  

Procuramos de início levantar as concepções dos professores sobre a NdC e também 

suas compreensões de aspectos gerais do ensino de ciências. Na primeira parte da aula do 

primeiro encontro deixamos que os professores falassem de forma aberta sobre o que 

consideravam importante discutir no curso de modo que relacionassem com suas práticas e 

vivências ao longo de suas experiências profissionais. Tínhamos como objetivo estabelecer a 

catarse nesta etapa. 

A partir da segunda parte da primeira aula procuramos instaurar as questões de 

pesquisa que já discutimos anteriormente de modo que os professores fossem inseridos dentro 

de uma proposta reflexiva e crítica. Assim a proposta foi organizada da seguinte maneira: 

 

 Tópicos de abordagem: 

I. Questões gerais do ensino de ciências (os alunos, o ensino, a aprendizagem, o 

currículo de ciências, as formas de avaliação, as metodologias, políticas 

públicas e a profissão do professor) 

II. A NdC no Ensino de Ciências destacando a suas implicações no ensino na 

aprendizagem e no currículo; 

III. Aspectos gerais da linguagem cinematográfica, história do cinema e o uso do 

audiovisual na educação; 

IV. A utilização de filmes de veiculação comercial e com potencial para a 

abordagem das questões epistemológicas da ciência e ainda, a relação da 

ciência com a tecnologia e a sociedade. 

V. A importância do registro das atividades desenvolvidas em sala de aula, em 

especial a discussão da elaboração de sequências didáticas como elementos 

norteadores da prática pedagógica.  
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 Objetivos: 

 

I. Examinar as principais correntes teóricas concernentes à educação e ao ensino 

de ciências; 

II. Discutir e refletir as questões da NdC que são consensos na literatura, como 

por exemplo, a ideia do método científico, abordar as visões distorcidas da 

ciência apresentadas por Gil-Perez e colaboradores, dialogar acerca das 

ideias principais contidas no livro O que é ciência, afinal? de Alan 

Chalmers; 

III. Estimular as participações em grupos de discussão acerca do cinema, da NdC e 

do ensino de ciências; 

IV. Abordar as questões dos usos do audiovisual no ensino de ciências, em especial 

os artigos: Modalidades do vídeo educativo (Arroio e Giordan, 2006) e 

Escolhendo Gêneros Audiovisuais para Exibições em Aulas de Biologia: 

como os professores entendem a referencialidade da imagem (Vidal e 

Rezende Filho, 2010); 

V. Exibição de filmes inteiros ou trechos com núcleos de potencialidades para 

discutir a NdC; 

VI. Aprender a usar os recursos da informática ( Movie Maker ) para selecionar 

trechos de filmes com o objetivo de usar com os alunos; 

VII. Apresentação e discussão de alguns exemplos de sequências didáticas; 

VIII. Socializar as práticas aplicadas. 

 

 Conteúdos: 

I. A natureza da ciência, relações com a história, filosofia e sociologia da ciência, 

conceitos básico; 

II. A história do cinema e os elementos fundamentais da linguagem 

cinematográfica (produção, montagem, enquadramentos, roteiro); 

III. O uso do filme em situações de ensino e aprendizagem, envolvendo a natureza 

da ciência; 

IV. A organização do ensino durante o uso dos recursos fílmicos. 

V. Estabelecimento de uma rede colaborativa sobre o tema dando visibilidade e 

protagonismo as ações dos professores acerca dos resultados obtidos com as 

práticas de sala de aula que. 
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 Atividades: 

 

I. Analisar situações em grupos que abordam a natureza da ciência; 

II. Selecionar em grupos materiais fílmicos para ser explorado em situações de 

ensino e aprendizagem com o tema da natureza da ciência; 

III. Elaboração de sequências didáticas com temáticas escolhidas e discutidas em 

grupos; 

IV. Leitura e reflexão de diferentes textos; 

V. Discussão e apresentação em pequenos grupos acerca da montagem das 

sequências didáticas, explorando ainda no plano das intenções como este 

material de planejamento poderia ser usado na prática dos professores; 

 

 Avaliação 

Processo contínuo e Formativo, observando as participações individuais e coletivas, 

as sequências didáticas, a apresentação dos resultados em grupos e uma síntese individual no 

final do curso. 

 Recursos do Audiovisual utilizados  

 

No Quadro 6 apresentamos os recursos fílmicos utilizados. 

 

Filmes Vídeos “Educativos” Propaganda comercial 

*2001 Uma Odisseia no espaço 

*Viagem a Lua 

*O Óleo de Lorenzo 

*Planeta dos Macacos 

*Jurassic Park 

*O Informante 

*De Volta para o Futuro 

*A Alegria da Vida 

*O que é Energia 

* Os Seres vivos 

 

 

*O shampoo da marca Pantene, 

exibido em dez.2011 a fevereiro 

de 2012 com a modelo Gisele 

Bündchen. 

* Diversas campanhas 

publicitárias de remédios, 

cosméticos e cremes dentais que 

exploração o discurso científico. 

Quadro 6 – Filmes, Vídeos Educativos e Propaganda comercial. 

 

Curso de formação continuada II. 

 Denominação do curso: A Abordagem da NdC– possibilidades e limites no Ensino de 

Ciências II. 
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 Contexto:  

Para atender ao pedido dos professores, foi criado o segundo curso, pois os mesmos 

sentiram a necessidade de aplicar as sequências didáticas com os seus alunos e retornar para 

discutir os resultados. Assim o curso supracima citado foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo na terça-feira, 4 de setembro de 2012 na Seção I. 

Este também seguiu a mesma carga horária do primeiro curso (quinzenalmente aos 

sábados). 

Com relação aos tópicos de abordagem, apenas retomamos e aprofundamos algumas 

questões que demandaram das duvidas dos professores, principalmente os textos de Gil-Pérez 

et. al. (2001) (Visões distorcidas do trabalho científico), o livro de Alan Chalmers (O que é 

ciência afinal?) e o os textos contidos no instrumento que utilizamos para coletar as 

concepções dos professores acerca da NdC encontrado em Borges (2007 - Em Debate: 

Cientificidade e Educação em Ciências). Com relação aos filmes, optamos por trabalhar 

apenas com os filmes que os professores decidiram usar com os seus alunos. 

Basicamente a rotina deste curso consistia discutir os resultados encontrados de cada 

professor com sua turma, assim o professor optava por uma sequência didática que melhor se 

adaptasse a sua realidade.  

Durante o semestre o qual este curso foi realizado, eu e um dos nossos colegas do 

grupo de pesquisa, publicamos um trabalho que abordava as expressões pictóricas de alunos 

da educação básica acerca da ciência e dos cientistas, assim apresentamos aos professores 

cursistas este trabalho e em decorrência disso os mesmos nos pediram o instrumento de coleta 

para que também aplicassem com os seus alunos. Os resultados da aplicação com os alunos 

destes professores serão discutidos na análise de dados. 

Apesar da motivação de quase todos os professores para que se elaborasse outro 

curso, o número de participantes não justificou tal motivação, em conversas com estes 

professores a maioria relatou problemas diversos que surgiram neste período, por exemplo, 

dois casos de saúde na família, um professor ganhou uma bolsa na Europa e outros três 

justificaram que havia necessidade de concluir o trabalho final no RedeFor e com isso não 

poderiam conciliar as duas coisas. 

 

 


