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RESUMO 

SANTANA, E. R. A abordagem da Natureza da Ciência subsidiada por recursos fílmicos 

em uma Comunidade de Prática. 2014, 387f. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Este trabalho procura discutir as contribuições de uma comunidade de prática (CoP) na 

formação continuada de professores de Ciências, para abordar o tema da natureza da ciência 

(NdC) com a utilização de recursos fílmicos de veiculação comercial. Para isso, foram 

elaborados dois cursos na modalidade extensão universitária, oferecidos pela Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo e que ocorreram nos dois semestres de 2012, 

quinzenalmente aos sábados. Os professores participaram nos cursos de forma voluntária. 

Também há de se destacar que inicialmente não havíamos previsto aplicar dois cursos, no 

entanto, a pedido dos professores, conforme está documentado nos dados, foi solicitada a 

criação do segundo curso, aspecto importante e que inclusive reforça o papel das 

comunidades de prática em processos de formação de professores. Além disso, apontamos 

que a formação continuada no caso dos professores em serviço poderia inserir tais temas e, 

portanto, contribuir na compreensão dos professores acerca deste tema. A fonte principal dos 

dados são as transcrições das aulas e as análises das sequências didáticas produzidas pelos 

professores. A orientação metodológica, assim como a análise de dados, foi norteada pelos 

pressupostos da investigação qualitativa em educação. Destacamos como instrumentos de 

coleta de dados os seguintes instrumentos: notas de campo, questionário, entrevistas semi-

estruturadas, registro audiovisual de todos os encontros, sequências didáticas elaboradas pelos 

professores e informações contidas em mensagens eletrônicas (e-mails). A análise de dados 

está distribuída em dois momentos, de modo que o momento I caracteriza-se no primeiro 

curso e com preocupação principal em investigar as concepções dos professores, assim como 

identificar possíveis mudanças, enquanto que no momento II, especificamente com dados do 

segundo curso, ocorre o aprofundamento em analisar as interações que se estabeleceram na 

CoP, para isso são elaborados categorias e subcategorias de análises. Os resultados 

demonstram que ainda existem problemas nas concepções dos professores, porém, à medida 

que os mesmos foram imersos em situações típicas de CoP e com a mediação da utilização 

dos recursos fílmicos, foi possível identificar mudanças, ainda que sutis nas concepções de 

NdC. Porém, o mais importante é notado nas interações entre os professores, ou seja, o 

engajamento mútuo e o compartilhamento de ideias e práticas para tentar introduzir tanto o 

tema quanto os recursos fílmicos com os alunos dos próprios professores pesquisados. Ao 

nosso entender, isto pode ser explicado porque os mecanismos de autonomia e protagonismo 

da ação do professor foram contemplados em virtude da participação em CoP, que valoriza e 

estimula o compartilhamento entre indivíduos que se identificam em práticas e ideias.   

Palavras-chave: comunidade de prática, natureza da ciência, uso de recursos fílmicos na 

formação continuada de professores. 

 



 

 

ABSTRACT 

SANTANA, E. R. The approach of Nature of Science subsidized by filmic resources in a 

Community of Practice. 2014, 387f. Dissertation (PhD). Faculty of Education, University of 

São Paulo, São Paulo, 2014.  

This paper discusses the contributions of a community of practice (CoP) in the continuing 

education of science teachers, in order to address the issue of the nature of science (NoS) with 

the use of film resources of commercial broadcasting. For this purpose, two courses were 

developed in cooperation with the University of São Paulo and offered by the Faculty of 

Education.  The courses were offered for two semesters of 2012, periodically on Saturdays 

and teachers voluntarily participated in the courses. Initially it had not been intended to apply 

two courses; however, at the request of teachers, as documented in the data, it was necessary 

to create the second course.  Moreover, we point out that the continued training for teachers in 

service could insert such issues and thus contribute to the understanding of teachers about this 

topic. The main source of data is the transcripts of speeches and analysis of didactic 

sequences produced by teachers. The methodological guidance, as well as data analysis, was 

guided by the assumptions of qualitative research in education. We highlight as tools of data 

collection the following instruments: field notes, questionnaire, semi-structured interviews, 

audio-visual record of all meetings, didactic sequences prepared by teachers and information 

contained in electronic messages (e-mails). The analysis of data was performed in two 

occasions. The moment I is characterized in the first course and focused in investigating the 

conceptions of teachers as well as identify possible changes. Moment II, specifically about 

data from the second course, brings deepening analysis of the interactions that are established 

in the CoP. Categories and subcategories for this analysis are drawn. The results show that 

there are still problems in the conceptions of teachers; however, as they were immersed in 

typical situations of CoP and with the mediation of the use of film resources, it was possible 

to identify changes, even subtle conceptions of the NoS. The most important is noticed in the 

interactions between teachers and the mutual engagement and sharing of ideas and practices 

to try to introduce both subject filmic resources with students' own teachers surveyed. This 

can be explained because the mechanisms of action of autonomy and leadership teacher were 

contemplated by participating in CoP that values and encourages sharing among individuals 

who identify in practices and ideas.  

Keywords: community of practice, nature of science, filmic use of resources in continuing 

teacher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

É significativo o número de pesquisas que destacam a Natureza da Ciência (NdC) no 

ensino de ciências (MATTHEWS, 1995; BELL, LEDERMAN e ABD-EL-KHALICK,1998; 

AKERSON, ABD-EL-KHALICK e LEDERMAN 2000; GIL-PÉREZ et al., 2001; ARAÚJO 

NETO, 2003; BORGES, 2007; BUARAPHAN, 2009; SANTANA e ARROIO, 2009; 

ACEVEDO, 2010).  

Estes são exemplos nos quais podemos encontrar preocupações em melhorar o 

conhecimento científico por meio da inserção da NdC em situações de ensino e 

aprendizagem.  

No âmbito dos referenciais curriculares, documentos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998, além de iniciativas como o Projeto 2061, como 

destaca Mathews (1995), também reforçam a pertinência do tema. 

Vásquez-Alonso et al. (2008) mostram duas linhas de investigação no que se refere 

ao tratamento da NdC no ensino científico; a primeira não considera importante a 

incorporação da NdC, enquanto a segunda entende como importante a inserção desse tema no 

ensino de ciências, inclusive os próprios pesquisadores citados se alinham nessa tendência de 

investigação. Adiantamos que a nossa posição é compartilhada com a segunda corrente ainda 

que encontremos dificuldades em converter a temática da NdC em conteúdo de sala de aula. 

Ressaltamos que é necessário conhecer como essas questões são colocadas tanto na 

perspectiva da investigação em ensino de ciência quanto no cotidiano escolar. Uma revisão 

bibliográfica realizada por Harres (1998) a respeito das concepções dos professores sobre a 

NdC e suas implicações para o ensino identifica pesquisas que abordam não apenas as 

concepções dos professores, mas também qual a real função e importância das concepções 

dos professores sobre a NdC. 

Dessa maneira, as contribuições de Acevedo (2009) são pertinentes, pois é necessário 

que os professores saibam utilizar o conhecimento da NdC em situações de ensino e 

aprendizagem que enfoquem ações de questionamentos da atividade científica, utilização de 

situações históricas, filosóficas e sociológicas do trabalho científico de maneira a dar contexto 
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às situações que envolvam esse tema, portanto não podemos esperar que tais questões sejam 

resolvidas por procedimentos superficiais de treinar professores para aprender a usar a NdC, 

porém com aprofundamento do tema concomitantemente com a preocupação do fazer em sala 

de aula. Dito de outra maneira: compreender a NdC e usar essa compreensão em sala de aula 

subsidiada por recursos metodológicos que possam potencializar situações de reflexão. 

No caso desta pesquisa, entendemos que os filmes como um produto cultural podem 

contribuir para isso, tendo em vista a sua riqueza narrativa permeada por mecanismo de 

projeção-identificação-transferência, e que, segundo Morin (1970), tal mecanismo é um 

complexo que comanda todos os chamados fenômenos psicológicos subjetivos (Ibidem, p. 

107).  

Ao mesmo tempo não podemos deixar de considerar os níveis de ensino nos quais os 

professores estão inseridos, a realidade cultural de cada sala de aula e possíveis dificuldades 

de utilização de recursos materiais como salas de vídeo e outros equipamentos; para isso é 

necessário que o tratamento dessas questões seja colocado sob uma perspectiva de formação 

de professores que considere esses e outros aspectos chamados condições estruturais.   

Assim uma das nossas preocupações é exatamente poder auxiliar os professores no 

sentido de que eles se conscientizem de que não adianta apenas trabalhar a NdC de forma 

prescritiva baseada em um modelo. Cabe também que aproveitem o próprio tema em conjunto 

com o recurso que estamos a propor para que se crie um ambiente de reflexão da atividade 

científica com os seus alunos. 

Outra temática que será explorada nesta pesquisa é a utilização de filmes no ensino 

de ciências, especificamente os que contenham potencialidades para abordar elementos da 

NdC.  

Por que a escolha desse recurso? Primeiro, porque compartilhamos do argumento 

afetivo e emotivo que os filmes nos proporcionam descrito por Franco (2010).  

Segundo, porque entendemos que o potencial narrativo presente nos filmes possui 

elementos que são comuns tanto a professores quanto a alunos, pois no processo de emissão e 

recepção narrativa é necessária a presença de referenciais comuns aos sujeitos dentro de uma 

realidade histórica, social e cultural ou, de acordo com Baccega (2003), para que haja 

comunicação é preciso que os interlocutores tenham uma memória comum, participem de 

uma mesma cultura. 

Nesse sentido as diferenças que existem entre professores e alunos, como faixa 

etária, gostos e intencionalidades, entre outras, não são fatores limitantes quando colocamos 
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os elementos da narrativa ficcional no processo comunicacional. Isso porque tanto professores 

quanto alunos podem compartilhar de símbolos e signos sociais comuns a ambos.  

Por exemplo, viajar a outros planetas ainda não faz parte do mundo real, porém na 

narrativa ficcional, por meio de mecanismos de projeção-identificação-tranferência (MORIN 

1970), isso seria possível, pelo menos na imaginação, basta verificar dezenas de filmes com 

esse exemplo (Star Wars, Viagem à Lua, Missão Marte, 2001 Uma Odisseia no Espaço, 

Jornada nas Estrelas, Apolo 13 etc.). 

Dessa maneira seria possível usar esses recursos de referências comuns dos filmes 

para dar contexto a situações cotidianas dos alunos como forma de abordar questões do 

conhecimento científico. 

Nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio as ideias de contexto e cotidiano 

reforçam o papel dos vários tipos de comunicação, inclusive o de massa, assim como as 

contribuições das ciências como importantes para convivência e troca afetiva.  

No entanto é preciso que o uso de filmes, assim como qualquer outra inovação, 

considere estes e outros elementos como, por exemplo, os que envolvam as relações entre 

alunos e professores, materiais e recursos pois, caso contrário, podem perder sua importância 

e assim se caracterizarem como simplesmente mais um recurso inventado.  

 

O contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar 

significado aos conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e 

convivência. O aluno vive num mundo de fatos regidos pelas leis naturais e está 

imerso num universo de relações sociais. Está exposto a informações cada vez mais 

acessíveis e rodeado por bens cada vez mais diversificados, produzidos com 

materiais sempre novos. Está exposto também a vários tipos de comunicação pessoal 

e de massa. 

O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem 

permitir dar significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que 

se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no dia-a-dia. Aprender sobre a 

sociedade, o indivíduo e a cultura e não compreender ou reconhecer as relações 

existentes entre adultos e jovens na própria família é perder a oportunidade de 

descobrir que as ciências também contribuem para a convivência e a troca afetiva. 

(BRASIL, 2000, p.81 grifo do autor). 

 

Diante disso entendemos que filmes de circulação comercial e com potencial para 

discutir aspectos internos e externos da atividade científica podem auxiliar aos professores 

durante a abordagem da NdC com os seus alunos.  
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Poderíamos utilizar e contextualizar filmes como, por exemplo, o longa metragem 

De volta para o Futuro
1
, que não foi produzido com o objetivo de discutir a NdC nem 

tampouco preparado para o uso em situações de ensino e aprendizagem, pois trata-se de um 

produto cultural e comercial com o intuito estritamente de entretenimento e portanto sem 

nenhum compromisso pedagógico. 

Mesmo assim é possível encontrar episódios com encadeamentos de discussões e 

reflexões a respeito do que é a atividade científica, sua relação com a tecnologia e a 

sociedade, porém esse processo não é tão simples pois, para que essas ideias encontrem 

significados, é fundamental entendê-las e colocá-las em prática. 

Para isso é necessário a compreensão da NdC, ter consciência do papel dela no 

ensino, saber preparar conteúdos usando os recursos fílmicos e por fim saber dar contexto à 

realidade de cada turma de alunos, portanto essas questões não surgiram espontaneamente dos 

professores - não que subestimamos estes – mas, diante da realidade e dos problemas 

estruturais colocados, torna-se difícil para estes um reflexão espontânea, portanto entendemos 

que para isso o espaço para formação e, no enfoque desta pesquisa, a formação continuada 

faz-se necessária.   

Desenvolvemos nesse sentido a ideia do uso dos recursos fílmicos como suporte 

metodológico para abordar a NdC em um processo de formação continuada de professores 

que aconteceu no primeiro semestre de 2012 e que se estendeu, inclusive por iniciativa dos 

professores participantes, no segundo semestre daquele mesmo ano na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. 

Assim os recursos fílmicos e a abordagem da NdC são aspectos desta pesquisa que 

são ancorados na corrente principal, ou seja, a pertinência de uma comunidade de prática 

(CoP) como mecanismo que favorece as interações entre professores pois estes, quando 

envolvidos em relações sociais como as que ocorrem em comunidades de práticas, podem ser 

favorecidos especialmente no que se refere à autonomia e protagonismo pois, “[...] partindo 

dos conceitos de identidade e de comunidade de prática, se pode perceber a teoria social 

imbricada na consecução do ser humano como alguém que aprende compartilhando as suas 

próprias experiências” (MOSQUERA, 2008, p. 30). 

Nesse sentido, para compartilharem-se experiências próprias é necessário dar 

visibilidade às ações dos professores, deixá-los falar, ou melhor, saber ouvi-los. Para isso, 

                                                           
1
 Uma discussão interessante ocorre no trecho 50:42 – 50:59 em torno do capacitor de fluxo como algo que 

surgiu após um acidente. Há nela um potencial para explorar a importância das teorias sobre o papel da intuição, 

subjetividade e abstração na ciência. 
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entendemos que relações como as que ocorrem em comunidades de práticas podem favorecer 

nesses processos.  

A justificativa para a defesa das CoP em processos de formação de professores, 

especialmente na formação continuada, se caracteriza pois, em alguns processos de formação, 

os professores são meramente aplicadores de ideias e práticas previamente estabelecidas, 

enquanto que em comunidades de prática existe a ideia de consenso, ou melhor, o significado 

de poder como alinhamento de contrato ou como acordo coletivo que confere 

autoridade/credibilidade aos seres humanos detentores do poder (MOSQUERA, 2008, p.33). 

Assim, ao observarmos nos primeiros encontros as relações que se estabeleciam 

entre os professores, juntamente com os aportes teóricos que tínhamos à disposição, 

verificamos, portanto, que estávamos diante de uma conjuntura a qual se poderia caracterizar 

como uma comunidade de prática (CoP), especialmente nas definições de Wenger (2000) que 

abordaremos com mais detalhes no capitulo que se destina aos referências teóricos. 

É importante ressaltar que a escolha dos recursos fílmicos se fez exatamente porque 

tais recursos também favorecem as interações entre os membros de uma CoP, dada a 

característica social dos filmes, ou seja, um produto cultural e social, portanto valorado e 

reconhecido por indivíduos que se identificam com estes recursos. 

 

 

1.2 Questão de pesquisa, hipótese e objetivos 

 

 

1.2.1 Apontamentos prévios do problema 

 

 

Inicialmente, ao propormos o primeiro curso, a nossa intenção investigativa 

restringia-se a tentar explicar a relevância dos recursos fílmicos como fator de modificação 

das concepções dos professores sobre a NdC, porém, ao contato direto com a situação 

concreta, verificamos a imensa dificuldade em ao mesmo tempo caracterizar e introduzir 

mudanças nessas concepções durante o processo de formação.  

Fatores limitantes como, por exemplo, escassez de tempo e principalmente o 

desconhecimento do tema expresso pela maioria dos professores investigados, fato que tem se 

remetido à formação inicial, conforme demonstraremos nos dados, fizeram com que o nosso 
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recorte investigativo se concentrasse na pertinência da formação de uma CoP no processo 

formativo que propusemos.  

É importante ressaltar que esse enfoque também estava previsto na investigação 

inicial, porém como elemento secundário da investigação. 

Soma-se a isso ainda que estudos em investigação em formação de professores 

mostram que mudar concepções dos professores em serviço não é tarefa tão fácil, sobretudo 

se elas não são acompanhadas de mudanças de práticas, crenças e atitudes na ação do 

professor.  

A nossa hipótese é a de que essa mudança é gradual e lenta e ocorre principalmente 

após ou durante o envolvimento do professor com algum recurso, metodologia, inovação ou 

qualquer outro mecanismo que promova a adesão do professor à nova proposta apresentada, 

especialmente se o professor verificar resultados em sua prática como, por exemplo, os alunos 

estão aprendendo melhor ou os casos de indisciplina diminuíram etc. 

Com relação à NdC, Bell, Lederman e Abd-El-Khalick (1998) nos alertam que 

professores com boas concepções de NdC não necessariamente transferem direto para as suas 

práticas essas concepções, ou seja, apenas o domínio desse conteúdo não é suficiente para 

impactar as concepções de NdC dos alunos. Isso demonstra mais uma vez a preponderância 

em insistir em ações formativas que favoreçam a tomada de consciência por parte do 

professor, de modo que este reconheça a importância em saber abordar esse tema com os seus 

alunos, e nesse sentido justifica-se a pertinência de ações reflexivas que exatamente trabalham 

concomitantemente com todas as dimensões durante o processo de formação. 

Apesar de questionarmos a exclusividade da mudança das concepções dos 

professores sobre a NdC como fator primordial para o ensino de ciências, reconhecemos que 

algum conhecimento sobre essas concepções é necessário, pois sem isso é impossível traçar 

caminhos para planejar ações formativas, portanto esta pesquisa também contempla a 

caracterização das concepções da NdC dos professores pesquisados, pois havia a seguinte 

necessidade: “com quem falávamos?” 

Outro ponto de vasta discussão entre pesquisadores em ensino de ciência que 

trabalham com a abordagem da NdC é a respeito da complexidade a qual o tema carrega, e 

assim surgem questionamentos do tipo: “qual NdC falar?”. Não seria reducionismo 

caracterizar a ciência com uma única natureza? Que corrente epistemológica priorizar? Seria 

correto atribuir apenas aspectos epistemológicos à natureza da ciência? E o contexto social, 

cultural e econômico? 
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Aprofundaremos a questão da NdC posteriormente, no entanto já adiantamos que de 

nossa parte foi necessário escolher um caminho o qual se estabeleceu principalmente após 

coletarmos as principais concepções dos professores. Assim escolhemos conforme indicação 

teórica a qual abordaremos ao longo desta tese e também em virtude da nossa realidade, de 

que seria importante trabalhar com algum consenso, portanto aspectos como o 

questionamento de um método científico, visões estereotipadas da ciência e de cientistas, 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e descrições do fazer científico que se 

reduzem ao viés empírico-indutivista foram os principais temas que engendraram as 

discussões durante os cursos.  

Assim a nossa escolha em trabalhar com os professores alguns temas em que a 

investigação em NdC considera consenso e se justifica na seguinte afirmação: trabalhar um 

tema complexo com uma audiência que praticamente desconhece tal tema exige esforço em 

termos didáticos que simplifiquem tal temática, porém sem esvaziá-la. 

Para isso usamos em quase todos os momentos o artigo de Gil-Pérez et al. (2001), 

pois avaliamos que o conteúdo desse artigo cumpre dois papeis ao mesmo tempo, ou seja, 

tanto na investigação quanto na formação de professores, provavelmente pela habilidade 

didática em demonstrar situações reais com as quais os professores já se depararam; aliás, este 

artigo obteve significativa aceitação por parte dos professores participantes do curso, 

inclusive foi amplamente citado em suas sequências didáticas.  

A outra frente que procuramos introduzir com o intuito de aproximar, sensibilizar, 

facilitar e utilizar como exemplo para demonstrações de situações da NdC foram os filmes de 

veiculação comercial e que, portanto, quase todos os professores já assistiram. 

A estrutura desta pesquisa é sustentada através de três pilares, que são: comunidade 

de prática (CoP), natureza da ciência (NdC) e recursos fílmicos, sendo que o primeiro ancora 

os outros dois, portanto trata-se de: abordagem de um tema (a natureza da ciência) e para isso 

é usado um recurso para a prática (os fílmes) escolhendo uma forma de interação social (a 

comunidade de prática).  

Os três pilares ainda expressam três dimensões (humana, técnica e temática), 

conforme procuramos demonstrar na Fig. 1 como estruturação geral desta pesquisa. 
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Figura 1 – Dimensões da pesquisa 

 

Desta maneira a questão de pesquisa é a seguinte: “que contribuição para a formação 

continuada de professores de ciência esses três pilares podem deixar?”. Ou ainda, quais as 

possibilidades, limites e desafios proporcionados por uma CoP para abordar a NdC 

utilizando-se recursos fílmicos na formação continuada de professores de ciências? 

 

 

1.2.2 A construção do problema 

 

 

A problemática se constitui sinteticamente do seguinte modo: a importância de 

introduzir temas da NdC na educação científica é reconhecida tanto por investigadores em 

ensino de ciências quanto nos documentos curriculares.  

Com relação à formação de professores isso se torna um desafio duplo, no sentido de 

que é necessário abordar o tema com suas implicações específicas e também a interface com 

as questões pedagógicas, ou seja, de alguma maneira unir formação específica e 

conscientização do uso desse tema em sala de aula por meio de ações práticas que impactem 

na formação dos alunos dos professores em formação.  

A maneira como introduzir e impactar esse tema na formação dos professores ainda é 

um desafio para os formadores, principalmente em virtude da complexidade do assunto, pois é 

permeado por discussões da filosofia, sociologia e história da ciência e nesse sentido carrega 

uma densidade temática que depende de uma imersão em leituras, fato que ainda não é uma 

realidade em nossa sociedade; com isso a abordagem do tema é dificultada. 
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No entanto, entendemos que a introdução de filmes comerciais com densidades 

narrativas que potencializem situações de argumentações, exemplificações de casos e 

simplificações de ideias pode favorecer a compreensão, durante as ações formativas, pois 

esses recursos têm como características o apelo sensorial e emocional, com isso atribuímos a 

vantagem desses instrumentos como motivadores para aprender e usar em situações práticas.    

Ainda que reconheçamos os filmes como recursos vantajosos, deve-se questionar a 

mera exposição deles sem nenhuma mediação crítica, pois de outro modo bastariam, por 

exemplo, demonstrações inclusive por meio eletrônico como os tutoriais que encontramos 

para aprender sobre diversas situações e com isso o professor sozinho construiria a sua 

formação.  

Entretanto, entendemos que é necessário um trabalho de convencimento a respeito da 

pertinência do tema e para isso ressalta-se a compreensão de como os professores valoram 

suas práticas, quais as dificuldades apresentadas, em quê se reconhecem enquanto 

profissionais da educação, que entendimentos apresentam sobre a educação, a NdC e os 

recursos fílmicos. 

Nesse sentido argumentamos que situações de reflexão sobre a prática e interações 

coletivas mediadas por interações sociais do tipo das que ocorrem em CoP são indispensáveis 

para um trabalho que se disponha a inserir um recurso prático como os filmes. 

Diante do apresentado, a hipótese principal que pretendemos demonstrar é a 

relevância de uma comunidade de prática que se constituiu durante um processo de formação 

continuada de professores de ciências para abordar temas da NdC subsidiados por recursos 

fílmicos durante tal processo. 

As comunidades de práticas sendo formas de interações humanas, o que 

posteriormente discutiremos com mais detalhes, podem favorecer os mecanismos de 

autonomia e protagonismo das ações práticas dos professores na medida em que a lógica 

transmissão/recepção representada por formador/formados é modificada pela lógica de 

mediação das relações entre iguais que se identificam e compartilham práticas, relatos de 

experiências, angústias e dificuldades atrelados à profissão professor. 

As hipóteses secundárias se estabelecem na atribuição ao ato de ensinar com o 

cinema e à NdC como núcleos agregadores de interesses e, portanto, contribuintes na 

formação de identidade da comunidade de prática a qual foi construída ao longo dos dois 

cursos oferecidos.  

É importante esclarecer que foi usado o termo cinema em vez de filme e 

distinguiremos com mais detalhes logo adiante mas o que antecipamos é que o termo cinema 
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traz uma ideia de coletividade, ou seja, de prática social e, portanto, próximo ao propósito de 

uma comunidade de prática.  

 

 

1.2.3 Objetivos 

 

 

I. Levantar as concepções prévias dos professores sobre a natureza da ciência; 

II. Demonstrar recursos fílmicos com potencial para discutir e sensibilizar os professores 

sobre a NdC durante a ação formativa e verificar se ocorreram mudanças nas 

concepções dos professores; 

III. Inserir as sequências didáticas como recursos norteadores de planejamento para ação 

prática; 

IV. Verificar nos dados quais os elementos que os caracterizam como uma comunidade de 

prática de acordo com o descrito no referencial teórico; 

V. Elaborar categorias para análise das interações e reflexões dos professores que 

ocorrem durante as interações na comunidade de prática; 

VI. Acompanhar as ações práticas que contribuem para desenvolvimento de mecanismos 

de autonomia e protagonismo profissional que se estabelecem durante o 

envolvimento dos membros de uma comunidade de prática e que se transferem para 

situações de sala de aula, após aplicação das intenções expressas previamente nas 

sequências didáticas planejadas. 

Com a exposição dos objetivos finalizamos este capítulo e passamos agora para o 

capítulo dois com a apresentação dos fundamentos teóricos que sustentam este trabalho. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Comunidades de prática  

 

 

O conceito de comunidades de prática  é recente, porém a experiência vivida é antiga 

como, por exemplo, segundo Wenger e Snyder (2001), na Grécia clássica, em que as 

corporações de ferreiros e oleiros já se caracterizavam como comunidades de práticas, pois os 

seus membros compartilhavam crenças e costumes culturais comuns, através das divindades 

as quais acreditavam, e nesse sentido era estabelecida uma finalidade social entre eles. 

O fazer prático era outra faceta que também contribuía para a formação das CoP no 

mundo antigo e isso se constituía através do treinamento dos aprendizes por pares mais 

experientes juntamente com as inovações incorporadas nesses agrupamentos sociais. 

Ainda de acordo com esses autores, nos dias de hoje há uma diferença importante, 

pois as comunidades de práticas não se restringem às corporações de ofícios compostas por 

membros independentes como no mundo grego antigo.  

Há na atualidade outras formas de interação social que constituem diferentes tipos de 

comunidades de práticas compostas ou não por membros da mesma profissão, fato que se 

explica, principalmente, pelas transformações que aconteceram no mundo do trabalho ao 

longo da história, no entanto a ideia de se agrupar em comunidades de práticas ainda persiste 

e podemos encontrá-la facilmente no mundo empresarial, governos, associações profissionais, 

organizações não-governamentais e na educação, portanto falamos de uma forma de relação 

humana antiga, mas com sistematização teórica recente. 

A existência de diferentes tipos de CoP, assim como a diversidade de situações 

geradas por elas diante da resolução de problemas comuns, é outro ponto a se destacar nessa 

forma de agregação humana. 

Um aspecto interessante é que muitas pessoas provavelmente já vivenciaram a 

experiência de participar de uma CoP sem saber de que se tratava de uma como, por exemplo, 

moradores de um bairro que se reúnem regularmente para resolver e compartilhar ideias e 

experiências que visam à melhoria de suas vidas naquele bairro e que portanto se reconhecem 

porque criaram uma identidade com aquele lugar também constituem uma CoP na medida em 

que mobilizam e compartilham ações práticas vivenciadas pela experiência.  
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O conhecimento tácito (termo descrito por POLANYI, 1983) emerge com maior 

facilidade quando encontrado em CoP pois não é uma forma de conhecimento que se verifica 

no discurso, porém emerge com facilidade em ações práticas ou ainda, segundo Souza-Silva e 

Davel (2007), “[...] o caráter tácito do conhecimento somente é partilhado por meio de 

contextos sociais de aprendizagem intimamente conectados a uma prática” (p. 55). 

Sendo assim, duas definições conceituais expressas por Wenger (1998) sintetizam o 

que apresentamos acima: 

 

I. “Comunidades de prática são formadas por pessoas que se envolvem em 

um processo de aprendizado coletivo em um domínio compartilhado do 

esforço humano” (p. XX). 

II. “Comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma 

preocupação ou uma paixão por algo que fazem e aprendem como fazê-lo 

melhor e como elas interagem regularmente” (p. XX). 

 

Observa-se que o termo comunidade é polissêmico e, de acordo com o dicionário de 

filosofia Abbagnano (1998), “[...] o significado foi sofrendo alterações, até assumir uso 

corrente na sociologia contemporânea de distinção entre relações sociais do tipo local ou 

cosmopolita” (p.162).  

Mesmo com essas transformações chamam atenção dois conceitos interessantes da 

filosofia de Kant descritos nesse dicionário, os quais são ação e reciprocidade, expressos na 

terceira analogia da experiência: "Todas as substâncias, na medida em que podem ser percebidas no 

espaço como simultâneas, estão entre si em ação recíproca universal” (Ibidem, p.162, grifo 

nosso). As duas palavras acima destacadas são muito próximas às características das 

comunidades de prática, conforme descrito no Quadro 1. 

Porém, alguns cuidados são necessários, ou seja, nem tudo o que se chama de 

comunidade funciona de fato como uma comunidade de prática. Por exemplo, em nosso país 

o termo favela ultimamente foi substituído por comunidade, no entanto a simples 

nomenclatura do termo não pode servir para generalizar que em todas as comunidades haja 

práticas compartilhadas entre vizinhos. 

Nesse sentido, para uma melhor caracterização do termo, o Quadro 1 sumariza três 

características fundamentais, de acordo com Wenger (2012), para que haja uma CoP. 
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Características 

Fundamentais de uma CoP 
Definição teórica das características 

Domínio 

 

Identidade definida por um domínio compartilhado de interesses; 

 

Adesão ao domínio; 

 

Compromisso com o domínio; 

 

Competência partilhada; 

 

Valorização da competência coletiva. 

 

Comunidade 

 

Os membros se envolvem em atividades conjuntas; 

 

Valorizam as discussões; 

 

Ajudam uns aos outros e compartilham informações; 

 

Constroem relações que permitem aprender uns com os outros. 

 

Prática 

 

Não bastam apenas interesses compartilhados, é necessária uma 

prática compartilhada; 

 

Os membros de uma CoP são praticantes; 

 

Desenvolvem um repertório compartilhado de: recursos, 

experiências, ferramentas e formas de resolver problemas; 

 

É necessário certo tempo e interação sustentada; 

 

Repertório é compartilhado para sua prática. 

 

Quadro 1 – Características fundamentais de uma CoP 

 

Ainda é possível encontrar na investigação científica outro tipo de comunidade, ou 

seja, tratam-se das comunidades de aprendizagem (CA) e, apesar de caracterizações 

conceituais diferentes das comunidades de práticas, como o próprio nome evidencia, o 

enfoque principal é na aprendizagem, em especial a dos alunos.  

Há, no entanto uma aproximação no que se refere ao embasamento teórico, ou seja, 

as teorias que sustentam essas duas formas de comunidades têm fundamentos comuns como, 

por exemplo, o apoio mútuo e compartilhamento entre os membros e principalmente no 

destaque para o enfoque sociocultural como maneira de mediação tanto entre sujeitos quanto 

entre sujeitos e objetos. 

Um maior aprofundamento das CA é encontrado em Catela (2011), inclusive com a 

citação de uma ampla fonte bibliográfica em torno do conceito. A seguir, apresentaremos as 
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principais características de uma CA, descritas por Coll (2003) e citadas por Catela (2011). 

Elas são: 

 

 Ênfase na aprendizagem; 

 Visão da aprendizagem como um processo essencialmente construtivo; 

 Visão da aprendizagem como um processo intrinsecamente social que se apoia 

nas relações interpessoais e que sempre ocorre num contexto cultural 

determinado; 

 Noção de que os sistemas educativos tais como os conhecemos e funcionam 

hoje, não permitem satisfazer de maneira adequada às necessidades 

educativas das novas gerações nem do conjunto da população e, por isso é 

necessário e urgente revê-los em profundidade. 

 

Como se pode verificar, a aprendizagem é o enfoque principal. Além disso, a 

conceituação tem uma derivação de contexto social, ou seja, da participação da comunidade 

do entorno da escola, inclusive com a ideia de participação inclusiva, portanto as 

comunidades de aprendizagem são mais globais, enquanto que as comunidades de prática, ao 

nosso entender, são mais restritas. 

É importante ressaltar que a aprendizagem também ocorre nas comunidades de 

prática. 

 

 

2.2 Comunidades de prática e teorias da aprendizagem 

 

 

A relação entre CoP e teorias da aprendizagem surge a partir dos estudos em teorias 

da aprendizagem realizados por Wenger e Lave (1991), em especial no livro “Aprendizagem 

situada: participação periférica legítima”.  

Lave (1988), por meio da pesquisa etnográfica, desenvolve a teoria da prática social, 

esta com viés na antropologia social da cognição, ou seja, epistemologicamente filiada à 

tradição teórica histórico-materialista da práxis e que por premissa recusa separar o ator de 

seu contexto. 
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Há com isso uma crítica a embasamentos teóricos que restringem a aprendizagem a 

processos meramente cognitivos individuais ou, como descreve Daniels (2003), a respeito da 

visão estreita entre cognição e contexto a qual teorias tradicionais em cognição abarcavam. 

Portanto a pesquisadora propõe um modelo em que todo o conhecimento é um produto de um 

espaço social e de uma prática social em contextos (LAVE, 1988).  

Nesse sentido, os elementos sociais e culturais que permeiam o indivíduo são 

predominantes durante o processo de aprendizagem, com isso, anos depois, em conjunto com 

Wenger surge o conceito de aprendizagem situada em CoP.   

Ainda é importante ressaltar a posição de Lave (1991) contra o que a autora 

denomina de perspectivas extremamente cognitivistas individuais, assim como também 

enfoques de um construtivismo radical que advogam por uma visão na qual o mundo é apenas 

subjetivamente ou intersubjetivamente. Portanto, para Lave: 

 

Isso recomenda uma visão descentralizada do lugar e do significado da 

aprendizagem, em que a mesma é reconhecida como um fenômeno social de um 

mundo vivido na experiência, por meio legítimo através da participação periférica de 

uma prática social em curso em que o processo de mudança de habilidades e 

conhecimentos é incorporado no processo de identificação que acontece com 

participantes de comunidades de prática. (1991, p. 64, tradução nossa) 

 

O que Lave (1991) desenvolve é o conceito de aprendizagem situada, a qual procura 

descrever a experiência cotidiana como contexto para aprender, ou seja, a possibilidade de 

transpor conteúdos escolares para situações de contextos reais como, por exemplo, a 

matemática usada nas compras de supermercados. 

Com isso é desenvolvida a ideia de Participação Periférica Legítima (PPL) que 

segundo Almeida (2012), ao citar Lave e Wenger, significa que os “aprendizes participam de 

comunidades profissionais e que o domínio do conhecimento e da prática exige dos novatos 

que se direcionem a plena participação de práticas socioculturais de uma comunidade” 

(WENGER e LAVE, 1991 apud ALMEIDA, 2012, p. 4), portanto a ideia de que a cognição 

está localizada socialmente em contextos da experiência prática é o que une aprendizagem 

situada e comunidade de prática.   

Ainda de acordo com Lave e Wenger (1991), o processo de aprender é muito mais 

complexo do que a simples relação entre professor e aluno ou ainda aprender não se resume 

apenas à transferência de conhecimento abstrato seguido por informações sem contextos. Por 

outro lado, aprender é considerar a participação social num processo em que o conhecimento 

é construído com relevância de contexto social, psíquico e cultural.   
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Acerca disso também encontramos em Cachapuz (2000) um posicionamento 

favorável ao enfoque social da aprendizagem e ao mesmo tempo esse autor procura discutir as 

limitações de outros modelos como, por exemplo, o da aprendizagem significativa de viés 

ausebeliano, pois apesar dessa teoria se apresentar como uma alternativa importante às 

perspectivas behavioristas da época, não conseguiu, no entanto, envolver a dimensão da 

construção social do conhecimento, principalmente com relação à relevância do papel da 

intersubjetividade no processo de aprender, valorando dessa maneira em demasia a relação 

sujeito-objeto. 

É com essas preocupações e com o enquadramento social na aprendizagem que o 

conceito de comunidades de práticas se fundamenta, ou seja, não surgiu na tradição teórica 

dos sistemas, pois tem enraizamento na perspectiva que envolve a natureza social da 

aprendizagem humana inspirada pela antropologia e teoria social (WENGER, 2010).  

Neste sentido, com relação à educação, há claramente uma aproximação entre a 

teoria sociocultural ou histórico-cultural de Vygotsky e a aprendizagem situada de Lave e 

Wenger (1991).  

Existem outras fontes de inspirações de investigação importantes as quais também 

contribuíram para o conceito de aprendizagem situada e CoP como, por exemplo, no campo 

da filosofia e sociologia Focault e Bourdieu, no entanto nos limitaremos a Vygotsky, Lave e 

Wenger. 

Antes de discutirmos as contribuições de Vygotsky é importante colocar em relevo o 

crescimento de várias pesquisas que “[...] tentam investigar o desenvolvimento da cognição 

em contexto usando teorias não-deterministas, não-reducionistas” (DANIELS, 2003, p.94), 

portanto distantes dos paradigmas cognitivistas e comportamentalistas com vieses em 

processos individuais de aquisição do conhecimento; elas são: “[...] teoria cultural-histórica 

(Cole et al. 1997), abordagens socioculturais (Wertsch, 1991; Wertsch, 1995), modelos de 

aprendizagem situada (Lave, 1996), abordagens de cognição distribuída (Salomon 1993b)” 

(DANIELS, 2003). 

Ainda de acordo com o autor, todas compartilham da abordagem vygotskiana da 

relevância nos processos de formação social da mente. Faremos na sequência uma breve 

apresentação de algumas delas. 
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2.2.1 Cognição Distribuída 

  

 

Segundo essa abordagem, a cognição é construída socialmente e distribuída entre os 

indivíduos, ou seja, é na sociedade que a cognição aparece de modo mais complexo e que 

excede a cognição individual ou, em outras palavras, o conhecimento é socialmente 

construído por esforços colaborativos. 

Muito aceita pela antropologia, a cognição distribuída é utilizada para explicar que é 

possível encontrar nas culturas informações de recursos cognitivos acumulados como, por 

exemplo, ao examinarmos as relações que existem numa sala de aula, onde encontraremos 

informações que exatamente demonstram os empenhos colaborativos para alcançar objetivos 

compartilhados, e não importam quais são os objetivos, nesse sentido, pois podem estar 

vinculados aos conteúdos, às relações de amizade etc.  

Assim, mesmo que encontremos um indivíduo explicitando alguma ideia, ela carrega 

elementos que trazem referência ao que Vygotsky chama de “voz do outro” e que inclusive 

contribui para guiar situações, portanto essa atividade que fisicamente é entendida como 

individual é marcada pela interação de vozes. 

 

 

2.2.2 Aprendizagem situada 

  

 

Além do que já destacamos anteriormente, vale ressaltar o que Daniels (2003, p. 97) 

denomina como participação periférica, ou seja, o processo que um novato enfrenta ao 

ingressar em uma comunidade de prática, pois o engajamento individual ao tornar-se mais um 

membro recebe influências das relações existentes entre os membros da comunidade.  

O sistema tem um fluxo que vai do periférico para o central de modo que os novatos 

estão na periferia e, à medida que se aproximam do centro onde estão os mais experientes, 

acabam agindo e sofrendo ações do grupo que culminam em processos de aprendizagens. 

Outro termo usado por Daniels, ao citar Lemke, é a microecologia, em que 

indivíduos entram em contato com determinado grupo e à medida que interagem com os 

outros e com os mecanismos que os aproximam acabam adquirindo habilidades, de maneira 

que ocorre a apropriação do conhecimento de forma gradual.  
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Ainda citando Lemke, Daniels acresce que a tradição da semiótica social vai além da 

posição radicalmente situada, pois para este não é apenas o contexto situacional que é 

relevante, há de se considerar a cultura, por exemplo, quando interpretamos um texto, pois 

fazemos uso não apenas de contextos situacionais, mas também de situações que não 

necessariamente estão presentes, ou melhor, o autor desenvolve a ideia de intertextualidade 

em que considera a possibilidade de conexão com outros textos ou situações que não estavam 

situadas. 

 

 

2.2.3 Abordagem Sociocultural  

 

 

Nessa abordagem, Wertsch (1998) descreve como a mente funciona no contexto 

cultural, histórico e institucional de modo que toda a ação humana externa ou interna, 

realizada em grupos ou individualmente, é mediada por elementos culturais. Com estes 

pressupostos o autor desenvolve o conceito de ação mediada por ferramentas culturais. 

Na ação mediada as ferramentas culturais são encontradas e construídas no meio 

social. Assim, a linguagem em textos, imagens, sons, computadores, calculadoras etc. são 

exemplos de ferramentas culturais, ou melhor, fazem a mediação simbólica entre pessoas em 

um processo de comunicação que envolve as relações culturais inseridas em um grupo.  

Ainda é possível encontrar a influência das contribuições de Bakhtin no trabalho de 

Wertsch (1998, p. 121), especificamente a respeito do discurso como uma forma de ação 

mediada e nesse sentido a noção de enunciado em Bakhtin é compreendida como algo 

materializado nas interações verbais, ou melhor, “[...] a enunciação é o produto da interação 

de dois indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 2006, p. 116). 

Também é presente em Wertsch (1998) o argumento de que a introdução de novas 

ferramentas culturais pode modificar a ação mediada, para isso o autor cita o exemplo do salto 

com vara, descrevendo as mudanças ao longo da história dos tipos de materiais e as 

modificações às quais os atletas estão sujeitos, portanto mudanças tecnológicas alteram e 

transformam a ação social. 

Nesse ponto consideramos um aspecto relevante para a nossa pesquisa com relação 

ao uso de filmes em situações de ensino e aprendizagem, pois é possível identificar nesses 
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recursos novas possibilidades no campo da tecnologia que podem contribuir em situações de 

sala de aula. 

Daniels (2003 apud WERTSH, 1998) salienta que existem questões de poder e 

autoridade permeadas no tocante ao uso das ferramentas culturais, principalmente com a ideia 

de valor cognitivo, questionando o privilégio de certas formas de conhecimentos sobre outras. 

Por exemplo, à linguagem escrita geralmente é atribuída função principal, enquanto aos 

recursos fílmicos tornam-se normalmente apenas secundários ou meramente para fins de 

entretenimento, cabendo pouca relevância para aprender. 

Diante disso é possível explicar que uma fonte geradora de conflitos se estabelece 

exatamente ao identificarmos interesses opostos entre professores e alunos e ainda que Vidal e 

Rezende Filho (2010) destacam que o uso de imagens por parte dos professores é 

consideravelmente bastante frequente, por outro lado o aproveitamento das imagens no 

processo de ensino e aprendizagem em ciência ainda é pouco explorado, para isso citam os 

trabalhos de Carneiro, (1997), Jean-Baptiste e Carneiro (2002) e Cassiano (2002).  

Isso nos faz elaborar a seguinte questão: “que uso fazem os professores dos recursos 

audiovisuais?”. Também podemos derivar essa pergunta para a escola. Segundo Moran 

(2007), “[...] a escola desvaloriza a imagem e essas linguagens como negativas para o 

conhecimento. Ignora a televisão, o vídeo; exige somente o desenvolvimento da escrita e do 

raciocínio lógico” (p.162). 

Nesse sentido o “[...] aparecimento de novas ferramentas culturais transforma o 

poder e a autoridade” (DANIELS, 2003, p. 107, apud WERTSCH, 1998, p.65) e com isso 

uma explicação provável com relação a essa polarização entre professores e alunos talvez 

esteja repousada sobre o não-reconhecimento por parte dos alunos em formas de comunicação 

que são estabelecidas exclusivamente por textos escritos, já que os alunos na atualidade são 

pertencentes a uma sociedade primordialmente da imagem.  

 

 

2.2.4. Teoria da Atividade  

 

 

É constante nessa abordagem teórica o termo práxis que, segundo Daniels (2003, p. 

111), refere-se à noção de atividade social prática.  
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A etimologia da práxis tem origem grega, especificamente em Aristóteles, porém, 

segundo Vázquez (2003), tal termo se restringia ao campo artístico, dessa forma o filósofo da 

teoria marxista propõe novo significado e define práxis como: “[...] o ato ou conjunto de atos 

em virtude dos quais o sujeito ativo (agente) modifica uma matéria-prima dada” (VÁZQUEZ, 

2003, p. 245). Identificamos claramente posições marxistas e vygotskianas, principalmente 

com a ideia da ação humana sobre o meio, de modo a transformá-lo.  

Também no âmbito da educação verificamos a visão de que desenvolvimentos 

orgânico, social e cultural estão inter-relacionados na formação do indivíduo, portanto uma 

concepção diferente do dualismo da tradição cartesiana.  

Camilo e Mattos (2006) ao citarem Holzman, discutem a dificuldade em explicitar 

uma Teoria da Atividade em virtude de diferentes abordagens, com isso citam algumas 

formulações que têm sido chamadas de Teoria da Atividade, as quais são: 

 

 O estudo da mente humana em seus contextos culturais e históricos; 

 Um sistema conceitual geral com tais princípios básicos: atividade com 

estrutura hierárquica, orientada a objetos, internalização/externalização, 

mediação por ferramentas e desenvolvimento; 

 Abordagens teóricas que colocam a atividade e a cultura no centro das 

tentativas de entender a natureza humana; 

 Uma psicologia que se concentra não no indivíduo, mas na interação entre um 

indivíduo, os sistemas de artefatos e outros indivíduos em desenvolvimento; 

 Uma abordagem não-dualista para a compreensão e transformação da vida 

humana que toma a atividade humana dialética como sua ontologia. 

 

Ainda de acordo com Daniels (2003, p. 113), enquanto Wertsch enfatiza uma análise 

na ação mediada, os teóricos da atividade priorizam a análise da mente em sistemas de 

atividade. 

Também em Daniels (ENGESTRÖN, 1999 apud DANIELS, 2003, p. 114) destacam-

se três gerações dentro dessa teoria, as quais apresentaremos sinteticamente a seguir: 

 

 1ª geração: Concepção de mediação. Nesse período a tendência é enfocar os 

indivíduos.  
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 2ª geração: A temática do estudo da mediação deve recair em sua relação com 

os outros componentes de um sistema de atividade; é possível perceber que 

existe uma interconexão entre sujeito e comunidade de modo que isso se 

reflete nas regras na divisão do trabalho e no objeto.   

 3ª geração: As atividades são interativas e transcendem os limites 

institucionais da escola onde o sujeito assume diversas ações à medida que 

essas se seguem. Outra ideia interessante é a respeito do objeto, o qual é 

compreendido como móvel sendo deslocado durante a atividade de estado 

inicial para um objeto coletivamente significativo. 

 

 

2.3 Contribuições da teoria de Vygotsky  

 

 

Lev Semionovich Vygotsky trouxe importantes contribuições para a psicologia e o 

campo educacional, apesar de uma trajetória curta, pois ao morrer aos 37 anos deixou parte de 

seus estudos ainda a concluir, estes retomados por seus auxiliares Lúria e Leontiev.   

De acordo com Rego (2002), o fato de Vygotsky ter vivenciado o período pós-

revolucionário na antiga União Soviética provavelmente tenha contribuído para que 

elementos políticos, sociais e culturais influenciassem sua obra.  

Além do mais estamos a falar de alguém com visão de mundo similar a dois 

compatriotas: Dostoievski e Tolstoi. Talvez o que os aproxime seja a maneira peculiar de 

analisar a complexidade da mente humana. 

O tema central de sua obra basicamente é o estudo da gênese dos processos 

psicológicos tipicamente humanos que se desenvolvem em condições históricas e culturais ou, 

de acordo com Baquero, “[sobre] os aspectos centrais da Teoria Sócio-Histórica, pode se 

notar algumas teses básicas [que] Referem-se ao caráter histórico e social dos Processos 

Psicológicos Superiores, ao papel que os instrumentos de mediação protagonizam” (2001, p. 

25). 

Acrescenta-se ainda que Vygotsky propõe outra perspectiva investigativa dentro da 

psicologia do início do século passado, pois a sua unidade de análise consiste em não separar 

os aspectos biológicos dos culturais durante o desenvolvimento do indivíduo, ou melhor, 

filogênese e ontogênese são explicadas tanto na dimensão biológica quanto cultural/histórica. 
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“[...] a separação entre a parte intelectual da nossa consciência e a sua parte afetiva e volitiva 

é um dos defeitos radicais de toda a psicologia tradicional” (VYGOTSKY, 2001, p.16). 

Um exemplo da interconexão dessas dimensões é a descrição da construção da fala 

em crianças, pois argumenta que elas não percebem o mundo apenas com os olhos, mas 

também através da fala (Id., 2000, p. 43). Ou ainda (Ibid., p. 44): 

 

Um aspecto especial da percepção humana – que surge em idade muito precoce – é a 

percepção de objetos reais. Isso é algo que não encontra correlato análogo na 

percepção animal. Por esse termo eu entendo que o mundo não é visto simplesmente 

em cor e forma, mas também como um mundo com sentido e significado. 

 

Diferentemente dos animais, os homens não são movidos apenas por necessidades 

biológicas, pois somos mediados por elementos históricos e culturais ao longo de nossas 

vidas, “[...] a ação do homem é motivada por complexas necessidades, tais como: a 

necessidade de adquirir novos conhecimentos, de se comunicar, de ocupar determinado papel 

na sociedade, de ser coerente com seus princípios e valores etc.” (REGO, 2002, p. 45). 

 Ou ainda conforme Bakhtin (2006, p. 126) ao rejeitar as teorias individualistas para 

o conceito de enunciado: 

 

O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas 

exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo. Só o grito inarticulado 

de um animal procede do interior, do aparelho fisiológico do indivíduo isolado. É 

uma reação fisiológica pura e não ideologicamente marcada. Pelo contrário, a 

enunciação humana mais que primitiva, ainda que realizada por um organismo 

individual, é do ponto de vista do seu conteúdo, de sua significação, organizada fora 

do indivíduo pelas condições extra-orgânicas do meio social. 

 

Dessa maneira o processo de internalizar o mundo em Vygotsky e Bakhtin vai do 

caminho do social para o individual. Por exemplo, quando nascemos o nosso nome ou a 

escolha por uma determinada religião não são escolhas individuais, alguém optou por nós e 

por motivos localizados em um determinado contexto histórico e cultural.  

No meu caso eu me chamo Edson e nasci na década de 70, período áureo do jogador 

brasileiro Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, portanto tal fato motivou meus pais por essa 

escolha, independente de minha vontade, portanto parte da construção de minha identidade é 

orientada pela contribuição social, histórica e cultural na qual estou inserido, assim:  

 

A passagem do nível interpsicológico para o nível intrapsicológico envolve, assim, 

relações interpessoais densas, mediadas simbolicamente, e não trocas mecânicas 

limitadas a um patamar meramente intelectual. Envolve também a construção de 

sujeitos absolutamente únicos, com trajetórias pessoais singulares e experiências 

particulares em sua relação com o mundo e, fundamentalmente, com as outras 

pessoas. (OLIVEIRA, 1992, p. 80) 
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Esse é um exemplo simplório para demonstrar a importância da mediação cultural e 

histórica que está por trás dos postulados da teoria vygotskiniana e que muito tem a contribuir 

no âmbito educacional e em particular ao ensino de ciências. 

Também vale ressaltar o que o autor descreve com relação aos conceitos cotidianos e 

científicos. Por exemplo, um aluno antes de entrar na escola tem suas ideias a respeito do que 

é a água, nesse caso a explicação é restrita aos conceitos cotidianos, ou seja, a maneira como 

esse aluno construiu suas concepções de água está impregnada pela sua experiência de vida; à 

medida que ingressa no sistema de ensino o conceito científico de água é ampliado em 

abstrações diversas, no entanto, mesmo que diferentes esses conceitos estão relacionados e se 

influenciam mutuamente, pois a construção da abstração conceitual científica pelo aluno é em 

boa medida estruturada pelo seu mundo conceitual cotidiano.  

Neste sentido a mediação do professor e as ferramentas culturais inseridas no 

processo são de importância fundamental, portanto desenvolvimento e aprendizagem em 

Vygotsky estão inter-relacionados. 

 

[...] desde o nascimento da criança. Como já mencionamos, desde muito pequenas, 

através da interação com o meio físico e social, as crianças realizam uma série de 

aprendizados. No seu cotidiano, observando, experimentando, imitando e recebendo 

instruções das pessoas mais experientes de sua cultura, aprende a fazer perguntas e 

também a obter respostas para uma série de questões. Como membros de um grupo 

sócio-cultural determinado, ela vivencia um conjunto de experiências e opera sobre 

todo o mundo cultural [...]. Deste modo, muito antes de entrar na escola, já construiu 

uma série de conhecimentos do mundo que a cerca. (REGO, 2002, p.76) 

 

Embora as descrições acima estejam circunscritas às crianças, demonstram, no 

entanto, que a relevância do entorno histórico, social e cultural no processo de interiorização 

não se restringem a elas. Também é significativa em outras etapas do ser humano como, no 

caso de estudo, a vida adulta e nesse sentido transferimos um pouco dessas discussões para os 

participantes desta pesquisa, pois eles são adultos. 

Todas essas questões contribuem para a nossa pesquisa, especificamente quando nos 

referimos à CoP e aos recursos fílmicos. No caso do primeiro, evidenciam-se os aspectos das 

interações humanas que são mediadas por relações localizadas em um contexto histórico e 

cultural compartilhado. No segundo caso, destacam-se os recursos fílmicos como as 

ferramentas culturais (conceito apresentado em Wertsch) que também mediam essas relações.  

Não há como negar que parte do trabalho de Vygotsky, inclusive o que assim usamos 

para justificar até agora a nossa pesquisa, tenha maior proximidade com a relação professor-

aluno, principalmente nas descrições da aprendizagem. Entretanto, entendemos que essas 

questões também podem ser incluídas nas relações entre adultos, no caso na formação 
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continuada de professores, até porque a aprendizagem também é presente e as pessoas 

pertencem a um mundo que é rodeado de representações históricas e culturais.  

Além disso, surgem questionamentos fundamentais como: “De que maneira este 

grupo social ao qual denominamos professores se identifica?”, “Em quais práticas se 

reconhecem, mesmo trabalhando em escolas diferentes?”, “Como partilham elementos da 

cultura geral e profissional?”. Portanto em processos de formação também falamos da 

aprendizagem do professor. Embora conscientes de especificidades entre alunos e professores 

no tocante ao ato de aprender, é notório e significativo esse referencial teórico principalmente 

no enquadramento da perspectiva sociocultural e interacionista para o desenvolvimento e a 

aprendizagem. 

Uma das contribuições da teoria de Vygotsky para este trabalho, tanto no aspecto da 

formação de professores quanto no enquadramento da investigação, é exatamente usar os 

conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e Zona de Desenvolvimento Real 

(ZDR), conceitos que Vygotsky utilizou quando descreveu o desenvolvimento humano a 

partir de duas etapas, as chamadas funções psicológicas elementares, ou seja, aquelas restritas 

a funções praticamente orgânicas, e as funções psicológicas superiores, nas quais se 

encontram os mecanismos de processamento de abstrações e generalizações do mundo.  

Cientes de que esse enquadramento teórico é engendrado na descrição de Vygotsky 

acerca do desenvolvimento da criança, procuramos transpor esse tema para a comunidade de 

prática. Portanto o que basicamente aproveitamos e adaptamos é a noção de mediação que se 

estabelece por meio da interação entre par mais avançado e instrumentos culturais durante a 

resolução de um problema. 

Ainda de acordo com Vygotsky a ZDR é aquela em que os indivíduos conseguem 

compreender e realizar ações sem a ajuda do outro, é aquilo que se sabe sozinho. Porém, esse 

saber pode alcançar outros saberes mais complexos e para isso é necessária ajuda de outro par 

mais avançado para mediar o avanço, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal ZDP, 

onde aprendiz e o seu par interagem durante a resolução de um problema. Dessa maneira a 

mediação é realizada por pessoas e instrumentos que permitirão essa mudança e que se 

materializam através de negociação e colaboração. 

Segundo Wenger (2012), aprender implica realinhamento, de maneira que é na 

comunidade de prática que isso ocorre, pois cada membro se esforça para encontrar um lugar 

na comunidade, embora seja possível que também a experiência individual possa influenciar a 

competência da comunidade, portanto há uma interação de competência social definida na 
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CoP pela experiência pessoal de cada membro. É o que o autor chama de fluxo da periferia 

para o centro, ou seja, a competência da CoP alavanca a experiência do membro. 

O que objetivamos é exatamente isto, apresentar o papel da CoP enquanto 

mecanismo significativo que favorece relações humanas mais horizontalizadas e que, 

portanto, potencializam que professores compartilhem suas práticas.  

 

Um erro comum nas organizações é assumir que não existem relações horizontais e, 

portanto uma única maneira de criar a responsabilidade é a sobreposição vertical. 

Participação em uma comunidade de prática pode originar relações horizontais entre 

os membros através de um compromisso mútuo de uma parceira de aprendizagem. 

(WENGER, 2012, p.12, tradução nossa) 

 

Quanto aos recursos fílmicos, os destacamos como ferramentas culturais que também 

contribuem para o processo de mediação.  

Essas duas contribuições favorecem, ao nosso entender, que a discussão da NdC seja 

otimizada.  

Procuramos a seguir traçar um paralelismo entre o que apresentamos até aqui das 

ideias de Wenger sobre a CoP e o conceito de ZDR e ZDP de Vygotsky. Portanto, 

transportamos a ideia de desenvolvimento de Vygotsky e de aprendizagem em comunidades 

de prática de Wenger para ancorar a nossa perspectiva. 

Assim, o trânsito entre ZDR e ZDP da compreensão da NdC  é realizado pela 

mediação da CoP em conjunto com a ferramenta cultural recursos fílmicos, de modo que a 

ajuda mútua que se observa em CoP está exatamente relacionada à ideia de par mais avançado 

da teoria de Vygotsky, ou seja, que funciona como apoio para o desenvolvimento do outro, 

especialmente porque se dá entre iguais que partilham uma cultura comum, dessa maneira isto 

contribui não somente para que os professores compreendam temas da NdC, mas também que 

se motivem e sejam protagonistas e autônomos de suas práticas.  

É importante ressaltar que o conceito que extraímos da teoria vygotskiana de par 

mais avançado é atribuído por nos à CoP, enquanto que todas as relações que ocorrem entre 

os membros que partilham ideias, práticas e identidades se baseiam em colaborações entre 

pares iguais, pois nessas há benefícios mútuos. Assim, na colaboração com o colega, o 

parceiro se beneficia seja explicando, elaborando seu pensamento ou refletindo, portanto as 

relações entre os membros são colaborativas. Já a comunidade de prática é o andaime para o 

avanço de cada membro, ou seja, é o par mais avançado. 

Acima nos referimos ao papel da comunidade de prática como mecanismo que 

fortalece a autonomia dos professores; com relação a isso concordamos com o que Franco 
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(2013, p.130) ao citar Roger (1969) coloca como um dos principio fundamentais para o 

conceito de aprendizes autônomos: a liberdade de escolha.   

No entanto entendemos que sem a reflexão crítica de sua prática a autonomia é nula, 

para isso utilizamos o que Freire destaca, sobre a prática docente crítica, pois ela, “[..] 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer” (2001, p. 43). 

Franco (2013, p.129), ao citar Oxford (2003), apresenta diferentes perspectivas 

teóricas com relação à autonomia dos aprendizes. Para o nosso estudo destacamos a 

perspectiva sociocultural também chamada de sociointeracionista, especificamente a de item 

II, sobre a qual se expressam os autores:  

 

Na sociocultural II o aprendiz não é tão importante quanto a participação na 

comunidade; e essa perspectiva enfatiza o contexto da autonomia em detrimento de 

o indivíduo exercê-la (OXFORD, 2003, p. 87). O agenciamento envolve a 

participação ativa em uma atividade de cognição com a ajuda de um parceiro mais 

experiente. (FRANCO, 2013, p. 129) 

 

Autonomia, liberdade de escolha, reflexão crítica, fazer e pensar sobre o fazer, todas 

essas expressões serão abordadas com mais detalhes na sequência, mas é importante salientar 

o papel da CoP para o desenvolvimento da autonomia do professor, pois uma das suas 

características fundamentais é o conceito de desenvolver repertório compartilhado de 

recursos, experiências, ferramentas metodológicas e formas de resolver problemas.  

Nesse sentido a ideia de liberdade de escolha com reflexão crítica sobre o que se 

escolhe contribui significativamente para o “fazer autônomo” (termo cunhado por nós) com 

responsabilidade, portanto podemos dizer que isso é possível, principalmente porque a 

participação em CoP propicia essas relações. 

Profissionalismo e autonomia são termos recorrentes neste trabalho, acerca de ambas 

as considerações de Contreras (2002), e são pertinentes, pois encontramos nesse autor uma 

análise que mostra como os professores ao longo do tempo são impactados por movimentos 

que reduzem ou excluem de forma explicita ou implícita a ação do professor como, por 

exemplo, ao citar o processo de racionalização do trabalho baseado no taylorismo em que o 

trabalho é reduzido atomisticamente ao desempenho de tarefas isoladas e rotineiras, sem 

compreensão do significado do processo (p. 34). 

Assim, essa lógica, de acordo com o autor (Ibid., p. 36), ao citar Apple (1987), 

também atingiu os sistemas educativos e como consequência ocorreu gradativamente à 

substituição das contribuições coletivas pela exacerbação do individualismo e a valorização 
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da aplicação dos recursos técnicos, com isso a função do professor é transformada em mero 

aplicador das técnicas. 

 

A progressiva racionalização do ensino introduzia um sistema de gestão do trabalho 

do professor que favorecia seu controle, ao torná-lo dependente de decisões que 

passavam ao âmbito dos especialistas e da administração. A tecnologização do 

ensino significou precisamente esse processo de separação das fases de concepção 

da de execução, segundo o qual os docentes foram sendo relegados de sua missão de 

intervenção e decisão no planejamento do ensino – ao menos da que entrava no 

âmbito mais direto de sua competência: o que deveria ocorrer na aula -, ficando sua 

função reduzida à de aplicadores de programas de pacotes curriculares. (APPLE 

apud CONTRERAS, 2002, p. 36) 

 

O debate que Contreras (Ibid.) propõe discutir é a tese da proletarização (termo 

usado pelo autor) da classe dos professores, ou seja, a deterioração das condições de trabalho 

fez com que esses profissionais se aproximassem cada vez mais das condições nas quais se 

encontra a classe operária, assim autonomia e profissionalismo tornaram-se movimentos de 

defesa à racionalização e à tecnologização do ensino.  

Também nos posicionamos favoráveis a essas questões e com isso reforçamos as 

nossas intenções enquanto formadores e pesquisadores, no sentido de que, apesar de 

propormos uma indicação técnica/metodológica/temática (filmes/SD/NdC) para o ensino de 

ciências, não nos posicionamos como detentores do saber e os professores como aplicadores 

do mesmo e é nisso que a tese acerca da relevância da participação em CoP procura 

demonstrar, ou seja, o que repetimos em várias partes desta tese, todas aquelas características 

da CoP que apresentamos, em especial a mediação horizontal entre formador e professores em 

formação.  

Também concordamos com o debate que Contreras (2002) apresenta a respeito do 

papel do Estado como agente impactante nas questões da autonomia e profissionalismo, assim 

como aquele em que o autor destaca que não basta uma discussão apenas da prática do 

professor, ou seja, a sua materialidade, mas é necessária ainda a inclusão de elementos que 

estão ao redor do professor e do ensino em geral. No entanto nos limitaremos aos objetivos 

deste trabalho em virtude da complexidade que traz Contreras e das limitações para discuti-la 

nesta tese com maior profundidade. 
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2.4 Considerações acerca da Natureza da Ciência 

 

 

O que é ciência afinal? Talvez um bom começo para iniciar algumas discussões para 

esta instigante pergunta que, aliás, é título de um dos livros de Alan Chalmers (2001), pudesse 

ser: “Por que fazemos e a fazemos principalmente no contexto educacional?” ou “Por que e 

em qual momento a temática NdC é inserida no contexto da educação em ciências?”. 

Mudanças ocorridas, sobretudo a partir do fim do século XIX e durante parte do 

século XX, nos ajudam a analisar as bases dessas perguntas. Esse período se caracteriza com 

o impacto dos desdobramentos da Revolução Industrial e os movimentos de um novo 

colonialismo, principalmente no continente africano e em algumas regiões da Ásia. Assim, 

uma lógica de consumo e produção é estabelecida, de modo que a mecanização da mão-de-

obra tem forte influência nessa época. 

É nesse momento da sociedade que D’Ambrosio (2001) descreve o que ele chama de 

consolidação da matemática como modo de pensamento do saber científico, pois a 

instrumentação tecnológica que impulsionava o desenvolvimento dos processos industriais 

aglutinava o rigor matemático dentro do desenvolvimento científico.  

D’Ambrosio (Ibidem) ainda salienta, principalmente, o período final do século XIX 

quando a ciência e a tecnologia tiveram notório destaque na sociedade, pois: 

 

As explicações resultantes da ciência e da tecnologia dela derivada questionam esses 

mesmos modos de propriedade e de produção. Quase paradoxalmente, questionam 

também os próprios modos de explicação. Fecha-se assim um círculo de 

implicações. Figuras como Charles Darwin, Karl Marx e Sigmund Freud contestam 

essas explicações, prenunciando a necessidade de uma nova ciência, que começará a 

germinar na primeira metade do século XX. (p.116) 

 

É nesse ambiente de glorificação da ciência e da técnica que surgem ideias de 

universalizar as novas ciências. Auguste Comte representaria a principal expressão do 

chamado positivismo lógico que acabou se transformando em uma visão dogmática da ciência 

aplicando métodos universais em todas as áreas do conhecimento, ou seja, a racionalidade 

universal das ciências.  

Nesse sentido, de acordo com essa proposta, as questões sociais seriam analisadas de 

forma semelhante às questões de outras áreas da ciência como a física, a biologia e a química, 

as chamadas ciências positivas, ou ainda, segundo Mesquita 2012, 
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Comte via a necessidade de se fundar uma ciência que libertasse o homem das 

crenças religiosas e do raciocínio metafísico. Ele propunha uma investigação 

contumaz dos fatos, chamando essa ciência de física social. Ela teria esse nome 

porque deveria ser tão objetiva quanto as outras ciências naturais. Para que isso 

fosse possível, a sociedade deveria ser, necessariamente, observada como um objeto 

sem que este, por sua vez, estivesse contaminado por pensamentos metafísicos como 

justiça ou vontade da maioria. 

A lógica era simples: submeter a sociedade às leis naturais. Se homens não podem 

pensar livremente sobre a química e biologia, então por que razão poderiam pensar 

livremente sobre a filosofia e política? (2012, p. 51) 

 

Somadas essas questões, juntamente com o infortúnio de duas grandes guerras, ainda 

nasceriam outros fantasmas que assombrariam boa parte do século XX. Um deles seria a 

Guerra Fria, cujos desdobramentos tinham incidências diretas nas questões nucleares. Há 

ainda as questões ambientais que ganharam expressão nos anos 70 e 80, trazendo à discussão 

temas como progresso científico e desenvolvimento ambiental, colocando com isso, em 

dúvida a ideia outrora estabelecida de que o desenvolvimento científico traria apenas o 

progresso.  

A premissa de que a atividade científica teria como objetivo exclusivamente o bem-

estar coletivo começa a ser questionada e, portanto, a visão ingênua de ciência para o bem e 

confiável entra nas discussões de filósofos da ciência. 

Assim, fatos como, por exemplo, a tragédia sobre a cidade de Hiroshima no Japão e 

que em certo sentido remetem principalmente às questões éticas, ambientais e sociais, 

colocariam em dúvidas as qualidades da ciência para o bem e confiável.  

Maniqueísmo à parte, o fato é que a ciência passa a ser vista com mais cautela, ou 

melhor, a inebriante ideia da ciência moderna da época das luzes ganha outros contornos, ou 

ainda, conforme Borges (2007), “O século XX presenciou profundas mudanças nas ciências. 

A ruptura com as concepções anteriores quanto à natureza da matéria levou a repensar 

também a natureza do pensamento científico” (p. 31). 

Nesse sentido perspectivas pós-positivistas, sobretudo aquelas que se estabeleceram 

após a segunda metade do século XX, são fundamentais para se falar em NdC e, apesar de 

encontrarmos uma diversidade de ideias acerca da NdC, descrita por epistemólogos, filósofos, 

historiadores e sociólogos da ciência, entendemos que é possível falar em consensos acerca da 

atividade científica.  

Ainda que tenhamos identificado alguns consensos acerca da NdC, é necessário 

algum posicionamento teórico com relação a esse assunto. Portanto nos posicionamos 

contrários às caracterizações dos tipos indutivismo ingênuo e também relativistas e realistas 

de vertentes extremas e ingênuas, para isso nos apoiamos nas definições de Medeiros e 

Bezerra Filho (2000) e De Paula (2004) em que: relativistas radicais insistem na ausência de 
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critérios para distinguir ciência e não-ciência, ignorando inclusive o lugar ou função social da 

ciências (DE PAULA, Ibid., p. 64), enquanto que para o realista ingênuo as afirmações da 

ciência têm o status de verdades inquestionáveis (MEDEIROS e BEZERRA FILHO, Ibid., p. 

109). 

Compreender ideias que foram elaboradas durante anos de conhecimento científico é 

uma tarefa árdua e complexa. As inserções de todas as teorias e suas formulações levariam 

horas de reflexões particularizadas, fato esse que não é o objetivo deste trabalho, no entanto 

será descrito para efeito de compreensão principalmente aquelas sobre a importância dos 

aspectos que se articulam com a construção humana da ciência. 

Serão apresentados três filósofos da ciência e suas principais ideias. O objetivo desta 

apresentação é procurar caracterizar alguns elementos de consensos aos quais abordaremos ao 

longo deste trabalho como, por exemplo, a crítica ao método científico único.  

Foi feita a escolha desses autores, pois os mesmos tecem críticas fundamentais ao 

chamado positivismo científico. 

 

 

2.4.1 A filosofia da ciência de Karl Popper 

 

 

Nascido na Áustria em 1902 e fugindo do nazismo nos anos 30, Karl Popper acabou 

se fixando em Londres onde exerceu atividade intelectual chegando a receber o título de 

cavaleiro em 1964. Além de suas contribuições para a epistemologia, Popper também abordou 

questões sobre política e sociedade. Aqui apresentaremos apenas algumas questões que dizem 

respeito à NdC abordadas no livro “A lógica da pesquisa científica” (POPPER, 2007).  

Inicialmente, Popper procurou caracterizar, de acordo com o seu entendimento a 

ciência empírica, para isso fundamentou seus argumentos com críticas ao chamado método 

indutivo ao mesmo tempo em que advogou pelo método dedutivo de construção de provas na 

lógica científica. Aliás, para Popper tal método era o que melhor atendia à validade de uma 

teoria. 

Um dos aspectos da crítica de Popper ao método indutivo é que a aplicação lógica 

desse método normalmente confunde processos psicológicos e lógicos do conhecimento e, 

nesse sentido, haveria a impossibilidade de submissão dos processos de formação mental das 

ideias por uma lógica metodológica como a indutivista. 
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Basicamente a ideia central se resume em afirmar que caberia à psicologia empírica e 

não à lógica do conhecimento examinar os processos de construção de uma ideia, portanto 

não haveria um método lógico para tratar os processos mentais, na medida em que elementos 

irracionais que surgem durante a criação de ideias não são identificáveis facilmente de acordo 

com uma racionalidade metodológica como é apresentada no indutivismo. É o que Popper 

chama de intuição criadora, ou melhor, 

 

Todavia, a visão que tenho do assunto, valha o que valer, é a de que não existe um 

método lógico de conceber ideias novas ou reconstruir logicamente esse processo. 

Minha maneira de ver pode ser expressa na afirmativa de que toda descoberta 

encerra um ‘elemento irracional’ ou uma ‘intuição criadora’. (2007, p.32) 

 

Ao fazer essa crítica, Popper delimita o papel da lógica do conhecimento, com isso 

identifica na lógica dedutiva a que melhor poderia expressar as questões da epistemologia da 

ciência, provavelmente porque na concepção desse autor, diferentemente do indutivisto, o 

dedutivismo não se propõe a analisar questões psicológicas como abordamos antes. Desse 

modo os elementos subjetivos da construção das teorias não fazem parte do julgamento 

epistemológico ao qual o autor propõe, ou seja, o conceito de falseabilidade o qual 

apresentaremos a seguir estaria destituído de todo e qualquer mecanismo psicológico. 

Silveira (1996), ao citar Popper, conceitua a lógica dedutiva como, transmissora da 

verdade, retransmissora da falsidade e não-retransmissora da verdade.  

Esses conceitos da lógica dedutiva foram elaborados partindo do princípio de que a 

ciência procura explicar o mundo natural por meio do uso da lógica dedutiva em conjunto 

com condições iniciais e leis universais que favorecem a explicação de ideias que possam ser 

submetidas a argumentos falseáveis. A maneira como são constituídas estas argumentações é 

apresentada por Silveira (1996) com os seguintes exemplos: 

 

a) Transmissão da verdade (das premissas para a conclusão – as premissas são 

verdadeiras): 

Primeira premissa: todos os metais são condutores elétricos. 

Segunda premissa: o cobre é metal. 

Conclusão: o cobre é condutor elétrico. 

 

b) Retransmissão da falsidade (a conclusão é falsa porque a segunda premissa é 

falsa) 

Primeira premissa: todos os metais são condutores elétricos. 
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Segunda premissa: o vidro é metal. 

Conclusão: o vidro é condutor elétrico 

 

c) Não-retransmissão da verdade (a primeira premissa e a conclusão são 

verdadeiras, porém a segunda premissa é falsa). 

Primeira premissa: todos os metais são condutores. 

Segunda premissa: o carvão é metal. 

Conclusão: o carvão é condutor elétrico.  

 

Ainda com relação ao método indutivo, Popper (2007) questiona as formulações 

encontradas em tal método, principalmente o caráter duvidoso das formulações universais 

obtidas por meio da observação direta dos fatos, ou melhor, crítica à derivação de teorias a 

partir da mera observação e experimentação. Como descrito anteriormente e ainda de acordo 

com a lógica dedutiva, não há a retransmissão da verdade na lógica indutivista, 

principalmente porque ela não consegue demonstrar por meio da experimentação o caráter 

universal das teorias. 

Para reforçar a crítica de Popper contra a lógica indutivista, Silveira (1996) 

acrescenta que “[...] não existem dados puros, fatos neutros (livre de teoria)” (p. 5), pois 

também até os dados puros carregam teorias que permitem compreender as sensações por nós 

experimentadas, alias até mesmos as observações seriam orientadas por interpretações 

teóricas. 

 

 

2.4.1.1 Problema de Demarcação 

 

 

Indução e demarcação são temas que tanto Kant quanto Hume se propuseram a 

resolver e, para Popper, “[...] com Kant, tornou-se o problema central da teoria do 

conhecimento. Se, acompanhando Kant, chamarmos ao problema da indução o ‘problema de 

Hume’, poderíamos chamar ao ‘problema de Kant’ o problema da demarcação” (2007, p.35).  

Ainda de acordo com Popper (Ibid.), a fixação de limites a qual propõe a lógica 

indutivista se aproximaria às concepções positivistas, na medida em que elas procuram 

estabelecer critérios para separar a metafísica da ciência designando fronteiras entre o que é 
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científico e o que não é, como o caso do indutivismo, que se vale estritamente da experiência 

sensorial e da observação neutra. 

Machado (2006), ao fazer considerações a respeito da ciência em Foucault, descreve 

uma situação parecida com relação aos critérios de demarcação citados acima (grifo nosso). 

Para tal apresenta alguns aspectos da epistemologia de Georges Canguilhem, pois 

para este uma visão positivista do vitalismo teria colocado injustamente os biólogos vitalistas 

do século XVIII dentro da teoria animista que tem como princípio a existência de uma alma 

dotada de inteligência a qual age e é fator de predomínio sobre o corpo fisiológico animal. 

Desse modo, segundo essa visão positivista enviesada, os vitalistas incorporavam em suas 

teorias ideias metafísicas.  

É importante ressaltar que Canguilhem não aborda especificamente critérios de 

demarcação, porém é possível identificar certa semelhança com o caso do vitalismo e a teoria 

animista a qual destacamos antes. 

Ainda é possível acrescentar o que Machado (2006) argumenta a respeito da 

epistemologia de Bachelard, ou seja, o chamado racionalismo regional, pois de acordo este, as 

ciências são descritas a partir de regiões de especificidades, ou seja, encontramos em 

Bachelard uma crítica ao racionalismo geral que confere critérios universais para todas as 

ciências. 

Outro ponto importante descrito por Canguilhem e aprofundado por Machado (2006) 

é a descrição de teoria e conceito, ou seja, enquanto o primeiro apresenta uma resposta e 

sugere uma solução, o segundo já se estabelece em formular o problema e construir um 

sistema de perguntas.  

Assim, as teorias são sistemas de conceitos em que tais conceitos podem não 

necessariamente apresentar marcas da própria teoria, mas de modo inverso, os conceitos 

podem ter atributos de outras teorias ou ideias que não são correspondentes à qual estejam 

inseridos.  

Existe uma independência do conceito com relação à teoria, e desse modo a noção de 

conceito possui maior liberdade que a de teoria, pois o conceito pode não estar vinculado 

necessariamente a uma teoria, mas presente em outras, assim as observações previstas em 

uma teoria não “amarrariam” um conceito a essa teoria. 
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Não há sinonímia entre teoria e conceito. Uma teoria é constituída por um feixe de 

conceitos, ou melhor, por um conjunto coerente de conceitos, um sistema conceitual. 

E, neste sistema enquanto o conceito assinala a existência de uma questão, a 

formulação de um problema, a teoria apresenta determinada resposta, sugere uma 

solução. Privilegiar o conceito significa valorizar a ciência como processo. 

(MACHADO, 2006, p.21) 

 

Um exemplo utilizado por Canguilhem e descrito por Machado (Ibid.) é o caso que 

retrata o conceito do movimento reflexo a partir do século XVII até o século XIX. O autor 

argumenta que o conceito de movimento reflexo estava diluído tanto em teorias animistas 

quanto em mecanicistas, portanto esse aspecto fazia com que historiadores e cientistas 

classificassem vitalistas como indivíduos com tendências às inspirações metafísicas.  

Machado (Ibid.) relata que Canguilhem compreenderia isso de forma oposta, 

mostrando inclusive, por meio da história epistemológica, que os argumentos vitalistas não 

poderiam se caracterizar como metafísicos, pois a interpretação estava centralizada no 

conceito de forma descontextualizada. 

Esse exemplo, apesar de não ser descrito por Popper (2007), ajuda a entender os 

problemas que o mesmo identificou quanto aos critérios de demarcação, cuja caracterização 

dogmatista positivista colocou vitalismo, animismo e mecanicismo todos do mesmo lado. A 

demarcação positivista leva em consideração os critérios de experimentação sensorial, assim o 

conceito de movimento reflexo como está dentro das teorias animista e mecanicista acaba 

também carregando o estigma de metafísico. 

Assim entre ciência e metafísica não existiria sinal diferenciador, pois é praticamente 

impossível falar em verificação e justificação total de uma teoria, uma vez que a mesma pode 

ser modificada diante de novas experiências mostrando como consequência a impossibilidade 

de plena verificação das teorias universais. “Com efeito, o veredito decorrente do dogma 

positivista relativo ao significado é o de que ambos são sistemas de pseudo-enunciados, 

destituídos de sentido” (Ibid., p.38) 

Portanto para Popper os critérios da lógica indutiva não proporcionam demarcação 

adequada entre as ciências empíricas e a metafísica. O adequado nas palavras dele se 

estabelece em distinguir entre “[...] ciências empíricas, de uma parte, e a Matemática e a 

Lógica, bem como sistemas metafísicos de outra” (p.35). 

Ainda com relação à lógica indutiva, esse autor argumenta que ela não faz distinção 

adequada do que é empírico e não metafísico, de um sistema teórico, ou seja, não há um 

critério de demarcação. Seguindo essa ideia tanto epistemologistas de tendências empiricistas 

quanto os empiristas de corrente positivista acreditam na possibilidade de demarcação descrita 

pelo método de indução.  
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Essa rejeição aos critérios de demarcação conforme elaborados pela lógica 

indutivista faz com que a tarefa da epistemologia básica também rejeite tal demarcação. Para 

tal, Popper ressalta que a questão deve ser compreendida por meio de critérios de 

entendimentos e não de discussão racional separando e julgando com esses critérios o que é 

científico e o que é metafísico, desse modo procura-se estabelecer uma crítica ao dogmatismo 

positivista que procura simplesmente aniquilar a metafísica.  

A crítica apresentada tem como base a própria construção das teorias científicas que, 

de acordo com alguns exemplos retirados da historia da ciência, mostra que em muitos casos 

elas originaram-se de especulações senão metafísicas muito próximas da especulação e 

abstração. A respeito disso Silveira (1996) destaca a teoria copernicana como já descrito. 

Silveira (Ibid.) ressalta que a astrologia também se apoiava em observações e 

verificações para posteriormente construírem suas ideias e nesse sentido o parâmetro da 

lógica indutivista para demarcar a distinção do que é científico do metafísico não poderia 

excluir a astrologia do campo científico, na medida em que essa forma de interpretação do 

mundo também faz uso dos mesmos procedimentos da lógica indutivista, ou seja, observação 

e verificação, portanto esse argumento reforça a crítica aos critérios de demarcação, ou ainda:  

 

Adicionalmente Popper constata que muitas crenças supersticiosas e procedimentos 

práticos encontrados em almanaques e livros como os de interpretações de sonhos 

‘tinham muito a ver com a observação, baseando-se muitas vezes em algo parecido 

com a Indução’ (POPPER, 1982, p.283). Os astrólogos argumentavam que sua 

‘ciência’ se apoiava em grande abundância de observações e verificações, facilmente 

conseguiam encontrar grande quantidade de fatos confirmadores da teoria 

astrológica. (SILVEIRA, 1996, p.7) 

 

O argumento de Popper (2007) tem como base a necessidade de inserir um critério 

que possa demarcar a ciência das ideias metafísicas e para tal critério seria importante que a 

lógica do conhecimento incorporasse uma demarcação com referências lógicas. 

A ideia seria outra explicação para o conceito de ciência empírica, diferente do usado 

pela lógica indutiva em que, de acordo com Popper (Ibid.), uma formulação aceitável seria a 

falseabilidade como critério de demarcação, pois tal conceito tem como característica a 

rejeição ao critério de verificação e comprovação, típica do método indutivo, ou seja, Popper 

não descarta o papel da comprovação pela experiência, porém discorda que a mesma apenas 

obterá validade se for possível verificá-la. Assim a sua indicação é a falseabilidade como 

critério de demarcação. 

 

Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível 

de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que devem ser 

tomado como critério de demarcação, não a verificabilidade, mas a falseabilidade de 

um sistema. (Ibid., p.42) 
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Há ainda um reforço a essa apresentação, usando a dedução como caminho para a 

falseabilidade. 

 

Minha posição está alicerçada numa assimetria entre verificabilidade e 

falseabilidade, assimetria que decorre da forma lógica dos enunciados universais. 

Estes enunciados nunca são deriváveis de enunciados singulares, mas podem ser 

contraditados pelos enunciados singulares. Consequentemente é possível, através de 

recurso a inferências puramente dedutivas, concluir acerca da falsidade de 

enunciados universais a partir da verdade de enunciados singulares. (Ibid., p. 43) 

 

Seguindo essa construção crítica é que Popper (Ibid.) apresentará o conceito de 

falseabilidade como explicação para a validade científica. 

Popper (2007) ainda destaca que as teorias possuem elementos de refutação, assim 

apresenta os enunciados básicos e enunciados universais, sendo que os primeiros derivam de 

eventos observáveis e de certo modo são verificáveis, porém por si só não são falseáveis, 

enquanto que os enunciados universais possuem características falseáveis e difíceis de serem 

verificados, dado seu aspecto generalista, pois suas asserções permitem afirmações ou 

negações das leis da natureza. “Os enunciados básicos são, portanto – no modo material da 

expressão – enunciados asseveradores de que um evento observável está ocorrendo em certa 

região individual do espaço e do tempo” (Ibid., p.110). 

 

 

2.4.2 Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas 

  

 

Não é tarefa simples escolher em qual capítulo colocar as contribuições que Kuhn 

deixou para a compreensão do pensamento científico. De formação científica originada das 

ciências exatas, Kuhn aprofundou seus estudos em física teórica e a partir daí o seu 

envolvimento com áreas como a história, a filosofia e a sociologia contribuíram para a 

produção de uma de suas obras mais conhecidas e estudas intitulada A estrutura das 

revoluções científicas.  

Kuhn é tido como um divisor de águas na história das ciências, pois o seu 

entendimento sobre o desenvolvimento científico não repousava apenas na análise lógica das 

teorias, mas também procurava articular a explicação científica juntamente com a trama 

social, política e institucional na qual a ciência se estabelece.  
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Desse modo Kuhn teria contribuído para a formação da abordagem sócio-

construtivista das ciências. “Para Kuhn, ao que tudo indica, o único meio de rejeitar a visão, 

sem dúvida equivocada, de que a ciência avança por meio da acumulação de descobertas e 

verdades definitivamente estabelecidas, é zelar pela integridade histórica da ciência do 

passado” (FREITAS, 2006, p.21).  

Na obra A estrutura das revoluções científicas, Kuhn (2001) desenvolve um 

raciocínio que é fundamental para a nova historiografia da ciência, pois tece críticas aos 

modelos que articulavam a história da ciência como simples repositório de fatos 

desconectados dos eventos que estão de fora da ciência.  

Assim, aponta que a tradição historiográfica tradicional, à qual faz críticas, teria 

diante de si dois caminhos para registrar o desenvolvimento científico chamado por ele de 

desenvolvimento por acumulação. São eles: 

 

De um lado deve determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica 

contemporânea foi descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e explicar 

os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais rápida 

dos elementos constituintes do moderno texto científico. (Ibid., p. 20) 

 

Para Kuhn esses dois caminhos apresentam imensas dificuldades principalmente 

diante de um conceito de desenvolvimento científico por acumulação. 

No primeiro caso, a dificuldade está em encontrar por quem e quando a descoberta se 

constituiu, pois se torna cada vez mais difícil atribuir a partir do que e em qual período algo 

foi descoberto.  

Para ilustrar, o autor utiliza o exemplo da descoberta do gás oxigênio argumentando 

que tal achado começa a ter maior destaque após a teoria da combustão pelo oxigênio a qual 

Lavoisier apontava erros na teoria flogística que era a vigente da época. Desse modo, não era 

o fato em si importante, ou seja, se não houvesse um questionamento sobre as limitações da 

teoria flogística, talvez a descoberta do oxigênio não tivesse tanta importância.  

Kuhn aproveita tal dificuldade para colocar a seguinte dúvida: “Talvez a ciência não 

se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais” (Ibid., p. 21). 

No segundo caso, a questão também se complica, pois é tarefa igualmente difícil para 

o historiador atribuir ou distinguir o que Kuhn chama componente científico das observações 

e crenças, ou seja, muitas vezes as teorias do passado são rotuladas como mitos, supertições 

ou erros.  

O questionamento se constrói na seguinte argumentação: se outrora aquelas teorias 

eram tidas como científicas e hoje são nomeadas como crenças ultrapassadas, é necessário 
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verificar se a base de lógica científica que constituiu as teorias passadas não é a mesma que 

fundamenta as teorias do presente, pois é possível que tal lógica que produziu conhecimento 

no passado e que teve sua funcionalidade poderá estar produzindo nos dias atuais os mesmos 

erros e superstições no presente.  

Assim, o que é considerado hoje como científico poderá ser entendido como erro no 

futuro, portanto há de se admitir que em alguns casos possa ocorrer a incorporação de 

elementos não-científicos na construção das teorias científicas dadas as dificuldades em se 

determinar o que é científico e o que são crenças supersticiosas.  

Diante de tais dúvidas, Kuhn argumenta que surge um caminho para a nova 

historiografia da ciência, cujo procedimento se caracteriza em analisar cada época de 

determinado desenvolvimento científico à luz de suas peculiaridades intrínsecas de seu tempo, 

ou seja, perspectivas não-cumulativas do desenvolvimento para as ciências, ou melhor, a nova 

historiografia: 

 

[...] em vez de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais antiga 

para nossa perspectiva privilegiada, procura apresentar a integridade histórica 

daquela ciência, a partir de sua própria época, por exemplo, perguntam não pela 

relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, mas antes pela 

relação entre as concepções de Galileu e aquelas partilhadas por seu grupo, isto é, 

seus professores, contemporâneos e sucessores imediatos nas ciências. (Ibid., p. 22) 

 

 

2.4.2.1 Ciência normal, paradigmas, revolução, anomalias e os manuais. 

 

 

O termo “ciência normal” é definido como um conjunto de ideias acerca da atividade 

científica que são partilhadas por cientistas, portanto cria-se uma tradição de pesquisa a qual 

se trabalha e ensina aos novatos.  

A ciência normal tem um período de atividade, de maneira que seus partidários, ou 

melhor, os operantes das teorias vigentes trabalham de modo a atrair mais simpatizantes, ou 

ainda, agem para que todos os problemas que são colocados em um determinado período 

possam ser solucionados de acordo com as teorias cujo grupo de cientistas pertencente à 

ciência normal.  

Assim, segundo Kuhn, por meio desses dois mecanismos, seria possível prolongar a 

vida da ciência normal por mais tempo paralelamente afastando as teorias concorrentes que 

poderiam ameaçar a ciência normal. 
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Dentro da ciência normal existe uma espécie de formato, ou seja, um conjunto de 

regras do jogo, as quais funcionam como moldes ou indicadores sinalizando os caminhos para 

solucionar o problema; por exemplo, a maneira que se usa para montar um quebra-cabeça, 

onde a capa da embalagem dele serve como modelo ou caminho para poder montá-lo, 

portanto há regras estabelecidas para a montagem. 

A essas regras Kuhn denomina “paradigmas”, os quais servem de suportes para o 

desenvolvimento da ciência normal, a qual contém crenças, teorias, fatores históricos, 

interesses pessoais e de grupos, além dos métodos. Portanto, para esse autor, se não houver 

elementos que apontem para a formulação de um paradigma, não haverá condição de 

descrever como a ciência se desenvolve, pois a mesma é constituída por entendimentos de 

acordo com um paradigma estabelecido. 

A cada mudança de paradigma ocorre uma revolução científica e nesse sentido Kuhn 

argumenta que a ciência amadurecida avança à medida que os paradigmas são substituídos 

por outros através desse processo revolucionário.  

Para justificar essas argumentações, Kuhn usa o exemplo da ótica, pois, na sua 

argumentação, antes de Newton não havia condições para classificar tal área do conhecimento 

como ciência à medida que não se identificava um paradigma vigente, portanto a partir de 

Newton é que seria construído o primeiro paradigma para essa área da ciência.  

Ou ainda, não havia qualquer conjunto-padrão de métodos entre os cientistas, pois o 

que existiam eram escolas que tinham ideias próprias e independentes sobre os conceitos da 

luz, de maneira que não ocorria uma articulação entre elas e assim faltava um substrato que 

permitisse unir essas escolas para a formação de um paradigma no sentido kuhniano. 

 

Não havia qualquer conjunto-padrão de métodos ou de fenômenos que todos os 

estudiosos da Óptica se sentissem forçados a empregar e explicar. Nestas 

circunstâncias o diálogo dos livros resultantes era frequentemente dirigido aos 

membros das outras escolas tanto como à natureza. Hoje em dia esse padrão é 

familiar a numerosos campos de estudos criadores e não é incompatível com 

invenções e descobertas significativas. Contudo, este não é o padrão de 

desenvolvimento que a Óptica Física adquiriu depois de Newton e nem aquele que 

outras ciências da natureza tornaram familiar hoje em dia. (Ibid., p. 33) 

 

Outra ideia trabalhada por Kuhn é que a ciência se desenvolve antes mesmo da 

formação do seu primeiro paradigma aceito.  

Ele destaca que antes de um paradigma se estabelecer é possível que teorias que 

abordam temas distintos possam se unificar, pois, à medida que as teorias têm o seu 

desenvolvimento, surgem pontos que convergem às respostas teóricas e com isso surge um 

paradigma que acaba unindo os grupos de pesquisas.  
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É importante ressaltar que as respostas dadas por um segundo grupo não ocorrem de 

forma propositada; o que acontece é que um determinado grupo, ao dar soluções que se 

enquadram para perguntas de outros grupos diante de um mesmo tema, acaba criando pontos 

de convergências, com isso o paradigma é estabelecido. 

Para demonstrar isso Kuhn usa o exemplo da eletricidade, mostrando como 

aconteceu a formação do seu primeiro paradigma, porém nisso há um reconhecimento de que 

havia ciência sendo feita naquele período anterior à formação do primeiro paradigma, 

diferentemente do exemplo da ótica, pois nesta não se verificava uma tradição de conceitos 

em comum como no caso da eletricidade.  

Outro ponto abordado diz respeito aos manuais, ou seja, de acordo com Kuhn, 

durante a ciência normal se produz material para divulgar os conhecimentos aceitos em uma 

tradição de pesquisa, assim de certa maneira aparecem com mais destaques apenas as teorias 

que estão em atividade forçando para que teorias concorrentes não venham à tona, pois 

poderiam ameaçar a atividade da ciência normal.  

 

2.4.3 Paul Feyerabend e a crítica ao método 

 

 

A argumentação central na epistemologia anarquista de Paul Feyerabend em sua obra 

Tratado contra o método (1997) desenvolve-se em torno de um conceito, o qual é muito 

utilizado no cotidiano, porém com sentido pejorativo. A palavra que representa esse conceito 

chama-se anarquismo. Em um sentido comum, segundo Costa (1985), a anarquia sempre foi o 

caos, a desordem, porém, de acordo com o autor, anarquismo virou sinônimo de bagunça, ou 

seja, o que se observa é uma redução do significado real do conceito.   

Nas palavras de Feyerabend (1997) o anarquismo é descrito como “[...] o que 

estimula o progresso qualquer que seja o sentido em que utilize este termo” (p.1), assim seria 

possível através do anarquismo compreender a complexidade da ação humana, pois o mais 

competente historiador, ou melhor, seus métodos de classificação não poderiam contemplar 

tais ações em sua plenitude.  

A explicação para isso seria que o uso de uma metodologia única não poderia dar 

conta de analisar toda a complexidade do mundo, pois os métodos podem conter visões 

particularizadas.  
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Outro ponto observado por Feyerabend para justificar sua argumentação com 

pressupostos do anarquismo é que a prática científica adota um mecanismo variado de 

métodos, pois os cientistas em suas práticas utilizam, além das argumentações racionais, 

outros recursos como, por exemplo, oportunismo e propaganda, portanto tais recursos são 

inerentes à violação de um método único, pois, à medida que os cientistas recorrem a outras 

teorias, hipóteses auxiliares e observações variadas, simplesmente reforçam as dificuldades 

para se acreditar em um método para as ciências. 

 Além disso, ao usar o convencimento não apenas racional, mas em algumas 

circunstâncias as induções e as manipulações de ordem psicológicas, também reforçariam a 

descrença na unicidade metodológica.   

Segundo a apresentação feyerabendiana, a unicidade metodológica é limitante, assim 

o cientista no seu entendimento não é um seguidor de regras contidas em um único método. 

Há diversidade de métodos, crenças, ideologias e aspectos subjetivos no fazer científico.   

Levando para o conhecimento científico, as regras estabelecidas poderiam, segundo 

Feyerabend, comprometer a análise científica e a saída para tal situação seria a incorporação 

de procedimentos complexos de modo a negar a adoção de um sistema epistemológico 

específico, de modo a incluir várias interpretações.  

Ao criticar o empiricismo, Feyerabend descreve que a história da ciência demonstra 

que os fatos observados contêm interpretações criadas que muitas vezes são conflitantes e até 

possuem erros. Posto isso, a própria ciência conteria erros e interpretações duvidosas, pois é 

derivada da ação dessa complexidade humana.  

Assim a obtenção de fatos e observações neutras se caracteriza como ilusória, pois 

para se chegar a esse grau de neutralidade e interpretações essencialmente objetivas, ao 

mesmo tempo, haveria a necessidade de se esvaziar o cérebro humano de outras 

interpretações do mundo, fato impossível, portanto somente assim tal neutralidade objetiva 

teria sentido. De acordo com Feyerabend é exatamente isso que a educação científica atual 

faz. 

 

A educação científica, como hoje em dia é entendida, aponta exatamente a este 

objetivo. Tal educação simplifica a ciência simplificando seus participantes: em 

primeiro lugar se define um domínio de investigação. A continuação, o domínio se 

separa do resto da história e recebe uma lógica própria. Depois, um treinamento 

complexo em sua lógica condicionado a que se trabalha em dito domínio. Com isso 

se consegue que suas ações sejam mais uniformes e ao mesmo tempo se congelem 

grandes partes do processo histórico. (Ibid., p. 3, tradução nossa) 

  

Portanto o autor advoga ao rechaço dos critérios universais e das tradições rígidas 

que adotam o método científico único. Ao mesmo tempo propõe o anarquismo, dizendo que, 
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para o necessário desenvolvimento do conhecimento científico, seria necessária a violação das 

regras rígidas e estabelecidas e a adoção de mais de uma corrente epistemológica para 

compreender o conhecimento. 

Ainda usando os exemplos da história, Feyerabend ressalta que um único método 

rígido não condiz com a ação do homem e seu contexto social, pois esses são altamente 

complexos, sobretudo a falibilidade humana e, portanto, tal unidade metodológica não poderia 

contemplar tal complexidade. Assim, por mais que uma tradição utilize a unicidade 

metodológica, ela de alguma maneira durante o seu percurso contrariaria esse caminho, pois 

são inerentes ao desenvolvimento do conhecimento científico certos desvios.  

Nas palavras de Feyerabend, violaria involuntariamente, descrevendo como 

exemplos: a Revolução Copernicana, o surgimento do atomismo moderno, a teoria cinética, a 

estequiometria e a teoria quântica como casos onde ocorreram essas violações.  

Feyerabend ainda argumenta que Galileu teria utilizado vários procedimentos, 

violando assim o método único, e que, se não fosse dessa maneira, a revolução científica, da 

qual Galileu foi um dos principais atores, talvez não tivesse acontecido. 

Também há de se destacar no autor o aspecto relativista de suas ideias, pois elas 

consideram que dependendo das circunstâncias, há variação dos procedimentos do ato 

científico. Por meio dessa relativização ainda é inserido um questionamento a respeito da 

argumentação como recurso prévio para a construção de uma teoria, e para isso são usados os 

exemplos de como as crianças utilizam as formas de linguagem durante a aprendizagem. 

Assim surge a premissa de que ideia e ação não podem ser separadas, mas ocorrem juntas. 

Outro exemplo descrito por Feyrabend é a respeito do conceito de liberdade, pois o 

autor questiona a formulação de argumentos a priori acerca da liberdade. A sua resposta para 

isso é a seguinte: é possível construir uma ideia sobre liberdade sem partir de um processo 

argumentativo a priori, pois paralelamente ideias e ações podem ser elaboradas sem a 

necessidade de uma forma argumentativa prévia.  

Nesse sentido há certa crítica a Popper, pois para Feyerabend o processo não é 

diretamente dirigido a um programa estabelecido, pois é no processo que estão as condições 

para a criação desse programa. O processo criativo é movido pelos impulsos próprios, ou 

melhor, pela paixão, de maneira que em determinado momento a paixão daria lugar para que a 

racionalidade se estabelecesse. As crenças dariam, portanto, lugar ou, ainda, encontrariam 

formas que se adequariam à explicação racional e argumentativa.  

 

 



63 

 

2.4.4 Algumas críticas a Kuhn e Feyerabend 

 

 

As discussões a seguir estão presentes no livro Ciência e cultura na história, 

organizado por Mauro Lúcio Leitão Conde, mas o texto especificamente acerca do assunto foi 

escrito por Renan Springer de Freitas. 

De acordo com Freitas (2006), Kuhn e Feyerabend advogariam pela inserção da 

análise sociopiscológica da ciência, ou seja, a ciência não pode ser explicada apenas através 

do contexto da descoberta/ justificação.  

Alfonso-Goldfarb (1994) descreve essa dicotomia do seguinte modo: o contexto da 

justificativa contemplaria apenas a estrutura lógica das teorias e o tempo analisado seria 

apenas o tempo dos desenvolvimentos lógicos e não o da história, a qual até atrapalharia o 

desenvolvimento das teorias; já o contexto da descoberta teria como característica a simples 

descrição das descobertas da ciência, reservando essa função para a história.  

Segundo Freitas (2006), essa ideia tem origem no conceito “science-in-the-making”, 

que surge a partir de uma nova discussão dentro da sociologia entre sociólogos e 

etnometodólogos e teve como argumento central a discussão a respeito da explicação 

sociológica de como poderiam ser construídas as análises a respeito de determinadas 

construções sociais, como o crime, as relações econômicas etc., Portanto, enquanto os 

sociólogos têm como premissa analisar as origens de um fato social, a outra corrente 

representada por etnometodólogos destaca os modos adotados e em que circunstâncias tal fato 

social se estabeleceu. 

Assim, para Freitas (2006), essa nova forma interpretativa da sociologia, 

representada pelos estudos etnográficos, teria sido incorporada também à sociologia da 

ciência e se apresentado como uma nova proposta que tinha como objetivo substituir a agenda 

tradicional da investigação sociológica da ciência. Daí surge o conceito de ciência em 

construção (science-in-the-making). 

O autor ainda ressalta que tanto Kuhn quanto Feyerabend seriam representantes 

dessa nova forma de explicação para a sociologia da ciência, rechaçando ambos a dicotomia 

contexto de justificação e de descoberta da explicação sociológica da ciência, porém tal 

rechaço é contraditório em ambos, e para isso ele usa exemplos de como Kuhn e Feyerabend 

usaram a história em suas explicações e, portanto, demonstra a presença dessa dicotomia em 

ambos.  
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Na medida em que Kuhn e Feyerabend se envolveram com tais reflexões, de cunho 

nitidamente epistemológico, e em que, se não o fizessem, veriam seus respectivos 

argumentos sobre o caráter sóciohistórico do empreendimento científico reduzidos a 

uma mera crônica da ciência, ambos se revelaram profundamente tributários da 

dicotomia que tão obstinadamente buscaram dissolver. (Ibid., p. 31) 

 

 Kuhn (2001) explica esse processo usando a ideia de tradição destacando o exemplo 

da ótica, a qual foi tratada anteriormente, e Feyerabend (1997), em sua crítica aos aspectos 

inescrupulosos que os cientistas utilizariam para consolidar suas teorias. 

Assim, para Freitas (2006), Kuhn defende a integridade histórica procurando mostrar 

o fazer científico relacionado ao seu tempo específico e Feyerabend sai em defesa de que a 

ciência absorve a história, ou seja, empenha-se no argumento de que os eventos históricos não 

devem ser jogados fora, pois qualquer ideia por mais antiga e absurda que seja poderia 

aprimorar o nosso conhecimento. 

Kuhn e Feyerabend utilizam esses argumentos para ancorar o conceito de que a 

dicotomia contexto de descoberta /justificação não seria um caminho a seguir quando se 

pretende compreender a natureza da ciência, no entanto Freitas (2006) ressalta que, para 

manter essa especificidade da relação entre história e ciência, Feyerabend acaba caindo na 

própria armadilha do contexto de justificativa e descoberta a qual critica. Por sua vez, Kuhn 

até conseguiria, porém isso não seria uma vantagem, pois permitiria o aprisionamento da 

história no passado e também tornaria a discussão da NdC um assunto intratável, portanto 

contrário a sua visão de ciência acumulativa e linear. 

Os apontamentos teóricos que apresentamos acerca da NdC não são os únicos que 

contribuem para o que propomos a discutir, aliás, representam uma parte pequena, porém 

importante, especialmente porque nos propusemos a discutir aspectos básicos com os 

professores, afinal algum caminho deveríamos escolher. Portanto, enfatizamos que com esse 

recorte acabamos deixando de lado referências importantes como, por exemplo, Bachelard, 

Fleck, Lakatos, Bunge, Maturana e Laudan, entre outros. 

 

 

2.4.5 Natureza da ciência e ensino de ciências 

 

 

Após essas considerações teóricas acerca da epistemologia da ciência, passamos para 

a abordagem desse tema no ensino de ciências. 
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No posicionamento de que é necessário introduzir uma reflexão acerca da atividade 

científica junto aos alunos é que surgem propostas no campo educacional de ciências que 

apontam outro horizonte de modo que não privilegie apenas o aprendizado dos conceitos 

científicos de forma fechada, absoluta e ancorada na ideia de verdade científica, mas que 

busque uma análise epistemológica da ciência e sua relação com a tecnologia e a sociedade. 

“Fala-se de uma revolução ética e antropológica que ocorre simultaneamente à revolução 

científica e técnica. Surgem novas visões que procuram ocupar o lugar da visão mecânica do 

mundo” (CARVALHO, 2001, p. 142). 

Essa nova forma de compreender a ciência acaba sendo inserida nas propostas de 

ensino de ciências de maneira que a importância de compreender a NdC passa a ser relevante 

e com isso documentos curriculares como os já citados começam a expressar essas questões, 

inclusive com recomendações explícitas sobre o papel da história e filosofia da ciência.  

As pesquisas em ensino de ciências também constituem outro meio pelo qual as 

questões da NdC são encontradas, principalmente ao abordar as concepções de NdC de alunos 

e professores.  

Após esse breve panorama, é importante colocar outros apontamentos mais 

específicos que envolvem o tema destacado e sua relação com o ensino de ciências. Para 

iniciar, concordamos com o argumento de que compreender a NdC não é algo simples, 

principalmente porque existem diferentes explicações de como o conhecimento científico é 

realizado.  

Para isso nos valemos dos exemplos de visões de filósofos/epistemólogos da ciência 

como Popper e a ideia de falseabilidade, Kuhn e os períodos de revoluções científicas, 

Feyerabend e o anarquismo filosófico evidenciado no vale-tudo, Lakatos e os programas de 

pesquisa, Bachelard e a não-racionalidade geral da ciência, Bunge e as considerações de 

realismo, Toulmim e o conceito de evolução, Laudan e a resolução de problemas, assim como 

Morin e a complexidade, entre outros.  

Apesar disso é quase consenso entre filósofos e educadores em ciências que algumas 

questões são praticamente da mesma base de construção crítica, principalmente se elas são de 

origem no pensamento positivista como, por exemplo, a ideia de um método científico 

universal para todas as ciências e com validade inquestionável. “Várias destas ideias 

avançadas supõem uma ruptura com os problemas clássicos da lógica clássica da ciência 

positivista acerca da qual se pode situar a epistemologia espontânea de professores e alunos” 

(ADÚRIZ-BRAVO, IZQUIERDO e ESTANY, 2002, p. 467). 
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Ainda com relação a isso as contribuições de Akerson, Abd-EL-Khalick e Lederman 

são pertinentes:  

However, at one point in time and at a certain level of generality, there is a shared 

wisdom (even though no complete agreement) about NOS among philosophers, 

historians, sociologists and science educators. For instance, it would be difficult to 

reject the theory-laden nature of scientific investigations or to defend a 

deterministic/absolute or empiricist conception of NOS in the 1990s. Moreover, at 

such a level of generality, some important aspects of NOS are virtually 

noncontroversial. Such NOS aspects have been advanced in recent reform 

documents in science education, such as Science for All Americans (AAAS, 1990, 

especially Chapter 1) and National Science Education Standards (NRC, 1996, 

especially Chapter 6). (AKERSON, ABD-EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000) 

 

Outro elemento importante, inclusive destacado por Acevedo et al. (2005, p.3) é a 

respeito dos mitos criados pela didática das ciências em torno do tema NdC. De acordo com 

os autores esses mitos são criados pelo não-acompanhamento do que as investigações 

indicam. Por exemplo, os dois argumentos a seguir não se sustentariam em resultados de 

pesquisas como as de Canavarro (2000); Carvajal e Gómez-Villarta (2002); Duschl e Wright 

(1989); Lederman (1992 e 1999); Lederman, McComas e Matthews (1998) e McComas, 

Clough e Almazroa (1998). 

Tal controvérsia tem como base as seguintes hipóteses:  

 A compreensão dos professores acerca da NdC tem uma certa relação com a dos seus 

alunos e com a imagem que estes adquirem da ciência. 

 As crenças dos professores sobre a NdC influenciam significativamente na sua forma de 

ensinar ciências e nas decisões que tomam na aula. 

De fato, também entendemos que essas hipóteses não correspondem ao que apontam 

as investigações, ou seja, essa explicação linear de causa e efeito não se sustenta, pois é 

possível que um professor tenha uma compreensão plausível sobre NdC, porém com 

dificuldades ou sem interesse para transformar esse conhecimento em conteúdos da NdC, para 

isso as contribuições de Shulman (1986) a respeito do pedagogical content knowledge 

(conhecimento pedagógico do conteúdo) (PCK), são pertinentes, pois não bastaria apenas uma 

compreensão da NdC; é também necessário um saber usar esse conhecimento e transformá-lo 

em conteúdos da NdC. 

Assim já adiantamos que não temos como objetivo doutrinar os professores para que 

tenham simplesmente uma boa concepção de NdC, mas faz-se necessário que eles tenham 

acesso a diferentes situações em que a ciência se constitui e saibam mobilizá-las para 

situações reais de práticas pedagógicas e para isso são necessários os conhecimentos 
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históricos, sociológicos e filosóficos da ciência, além das interações com a sociedade e a 

tecnologia. 

Dessa forma nos amparamos nas considerações de Acevedo et al. (2005), ou seja,  

O objetivo a perseguir não é formar filósofos nem sociólogos da ciência, mas ajudar a 

compreender melhor a ciência e a tecnologia contemporânea.  

Duas perguntas próximas a esse tema são: “Que NdC devemos 

falar/ensinar/aprender?” e “É correto falar em uma NdC?”.  

A complexidade se justifica, principalmente porque é necessário entender de que 

ciência estamos a falar como balizadora do tema NdC no ensino de ciências como, por 

exemplo, “É a crítica ao positivismo lógico? Ou a tecnociência contemporânea à qual 

Acevedo et al. (2005) se referem?”, pois não podemos usar os argumentos críticos ao 

positivismo lógico se estamos a nos referir ao mundo contemporâneo mais relacionado à 

tecnociência, portanto, além de compreender o como a ciência se constrói, é importante saber 

que referencial estamos a utilizar com os nossos alunos, caso contrário faremos o uso 

anacrônico da NdC. 

 

De certo modo, está a reproduzir-se na Didática das Ciências uma situação 

semelhante à dos anos 50, 60 e 70, quando os filósofos da ciência discutiam sobre a 

NdC do passado, incluindo entre eles não só os representantes do positivismo lógico, 

mas também outros como Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan e todos os 

pensadores englobados no que se denominou nova filosofia da ciência – que agora é 

antiga. Ao que parece, estes debates faziam-se sem ter em conta que, desde a 

Segunda Guerra Mundial, se não antes, a macrociência – big science – associada ao 

exército e às grandes indústrias já partilhava espaço com a ciência acadêmica de 

gabinete e de congressos (ECHEVERRÍA, 2003). Gradualmente, depois, foi 

surgindo a tecnociência, que não é idêntica à macrociência, ainda que por vezes se 

confundam. Não é costume terem-se em conta estes fatos nos estudos de NdC que se 

desenvolvem em Didática das Ciências. (ACEVEDO et al., 2005, p. 7) 

 

Com vistas nesses apontamentos, consideramos que alguns aspectos com relação à 

NdC deveriam ser assumidos como ponto de partida, assim a nossa hipótese era a de que a 

maioria dos professores possuíam visões da ciência próximas ao que Borges (2007) chama 

Visão Tradicional das Ciências, que tem como característica o “[...] método científico 

empirista-indutivista, que parte de observações à formulação de teorias, ou melhor, 

conhecimento científico visto como seguro, por ser baseado em evidencia observacional e 

experimental. Ideias defendidas por Francis Bacon (séc. XVII) e retomadas pelo positivismo 

lógico.” (p.16).   

É de se pensar que professores que trabalham com jovens do ensino básico tenham 

dificuldades para utilizar essas reflexões em sala de aula de modo particularizado, no entanto 

faz-se necessário, diante da importância em explorar melhor a própria ciência, encontrar 



68 

 

caminhos para solucionar tal problemática de modo que essa complexidade sobre a NdC não 

seja um empecilho para abordar a mesma no ensino. Porém é importante pesquisar maneiras 

para minimizar essa complexidade de forma que ao mesmo tempo não produza entendimentos 

simplórios sobre a NdC.  

Pesquisas nesse sentido auxiliariam no tratamento dessas questões de modo que 

poderiam indicar possíveis soluções para que os professores tivessem domínio dos aspectos 

históricos, sociológicos e filosóficos da ciência e ao mesmo tempo consciência de tal 

complexidade, pois os mesmos poderiam organizar o ensino de modo que pudessem inseri-los 

em graus de complexidade diversos adequando os conceitos científicos às particularidades de 

cada grupo de estudantes. 

Ariza e Vásquez Alonso (2012) contribuem com uma proposta que exatamente 

destaca o tratamento dessa complexidade em um recurso metodológico para abordar a NdC de 

forma simples, especificamente no tratamento de questões como leis, teorias, inferência, 

observação e hipótese. Para isso esses autores recorrem à ideia de atividade centrada no aluno 

com o professor sendo o guia e o motivador da atividade. 

 Além da contribuição em termos práticos como os acima citados com relação ao 

tratamento da complexidade da NdC, podemos encontrar também em Morin (2002) alguns 

elementos que reforçam a visão de complexidade do conhecimento: 

 

O paradigma de complexidade não ‘produz’ nem ‘determina’ a inteligibilidade. 

Pode somente incitar a estratégia|inteligência do sujeito pesquisador a considerar a 

complexidade da questão estudada. Incita a distinguir e fazer comunicar em vez de 

isolar e de se separar, a reconhecer os traços singulares, originais, históricos do 

fenômeno em vez de ligá-los pura e simplesmente a determinações ou leis gerais, a 

conceber a unidade|multiplicidade de toda entidade em vez de a heterogeneizar em 

categorias separadas ou de a homogeneizar em indistinta totalidade. (p.334) 

 

Tais dificuldades estão relacionadas a diversos fatores, entre eles apontamos alguns 

como, por exemplo, a própria compreensão do que vem a ser a natureza da ciência, quais 

materiais, metodologias e práticas de ensino poderiam contribuir para abordar a NdC em 

situações de ensino e aprendizagem e o essencial, ou seja, a conscientização de que a NdC 

pode contribuir no ensino de ciências desde que não seja entendida como mais um conteúdo a 

se ensinar, mas como uma contribuição ao ensino crítico e reflexivo.  

Apenas elencar as dificuldades não é suficiente para aprofundar a discussão da NdC 

no ensino de ciências, para isso entendemos que é necessário discutir de forma sistematizada 

essas questões em processos de formação de professores e que tal processo também não seja 

entendido como mais um conteúdo a se ensinar aos alunos ou ainda como mais um conjunto 

de procedimentos que após treinados serão suficientes para utilizar em sala de aula. 
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Assim, entendemos que, da mesma maneira que a NdC pode contribuir em um 

ensino crítico e reflexivo com os alunos, o mesmo também é válido nos processos de 

formação de professores. 

Não nos deteremos em questões epistemológicas particulares de cada uma das 

ciências da natureza, que são compartimentadas em áreas como a física, química, biologia e 

geologia, pois dessa maneira seríamos impedidos por limitações de diversos tipos.  

No entanto é possível argumentar que a noção geral dessa complexidade do que 

venha a ser a ciência, considerando níveis de complexidade adequados a faixas de alunos 

envolvidos em atividades de ensino e aprendizagem que relacionem aspectos epistemológicos, 

sociais, históricos e filosóficos da ciência, pode permear todas as áreas das ciências naturais 

como, por exemplo, a discussão de um método científico ou a supervalorização da 

experimentação dentro de uma proposta estritamente indutivista. 

No caso dos dois exemplos supracitados, encontramos dois equívocos, ou seja, a 

ideia de que um método científico é verdadeiro - por isso um determinado produto tem lastro - 

e, portanto, confiável, ou também no caso da experimentação certo reducionismo da atividade 

científica que pouco considera o papel das teorias e a articulação delas com os grupos de 

cientistas em diversas áreas inclusive de outras épocas.  

Diante da nossa realidade em que o tema NdC ainda é distante dos professores, 

optamos por um caminho meramente didático que inicia-se com conceituações e críticas ao 

positivismo lógico, por isso em boa parte do curso as nossas intervenções tinham como 

objetivo questionar as estruturas desse conhecimento, ainda que reconhecemos que na 

sociedade contemporânea as discussões em torno da tecnociência são mais próximas. 

Tal estratégia não excluía a discussão da relação da ciência e a sociedade, assim 

adotamos o tema NdC de acordo com a conceituação feita por Vasquez-Alonzo et al. (2008) 

de aspectos externos (ciência, tecnologia e sociedade) e aspectos internos (epistemologia, 

história, sociologia e filosofia da ciência), portanto tínhamos completa consciência de que a 

NdC que estávamos a falar precisava de contexto. 
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2.5 Formação de professores  

 

 

Praticamente todos os dias os meios de comunicação veiculam alguma informação 

relacionada à necessidade de melhorar a qualidade da educação em nosso país. Tal melhora 

envolve diferentes aspectos, entre os quais é indispensável a inserção da formação de 

professores nesse debate.  

No entanto há de se problematizar determinadas visões ingênuas que fazem uma 

relação direta e restrita ao fato de que bastaria apenas formar bons professores para se 

alcançar indicadores positivos de qualidade; aliás, esse é outro ponto a se problematizar, pois 

o entendimento do que seja qualidade é variado. Por exemplo, especialistas da economia 

podem atribuir noções diferentes das proferidas pelos profissionais da educação. 

Concordamos que a melhoria do sistema educacional está vinculada a repensar a 

formação do professor, tanto inicial quanto continuada, no entanto a solução não se resume 

apenas a isso. Sendo assim, assumiríamos o risco de encarar o problema de forma 

reducionista, pois avançar no quesito qualidade educacional envolve diferentes ações tanto no 

âmbito acadêmico quanto no político/governamental e no social, portanto o problema é 

multifacetado e para propor soluções é necessário um entendimento prévio dessa 

complexidade. Exemplificando, Mello aponta uma série de questões que ajudam a 

compreender essa complexidade e ainda argumenta que o “[...] Brasil apresenta um modelo 

caótico de gestão com centralismos e verticalização que debilitam as unidades prestadoras do 

serviço educacional” (1991, p.14).  

Ainda acerca dessa complexidade e focalizando a formação de professores, Imberón 

(2010) argumenta que nos últimos trinta anos ocorreram grandes mudanças, sobretudo nos 

contextos sociais e educacionais, impulsionadas pelo o que o autor chama de “mundialização” 

em vez do termo globalização. Assim, para o autor, um dos efeitos dessas mudanças é a falta 

de uma delimitação clara das funções do professor. 

 

Se focarmos no campo do professor, poderemos perceber uma falta de delimitação 

clara de suas funções, que implica a demanda de soluções dos problemas derivados 

do contexto social e o aumento de exigências e competências no campo da 

educação, com a consequente intensificação do trabalho educacional o que coloca a 

educação no ponto de vista das críticas sociais e educativas. (p. 8) 

 

Nesse sentido essa contribuição reforça ainda mais a complexidade à qual nos 

referimos e em particular a formação de professor. Essa discussão é pertinente e necessária, 

porém nos limitaremos a discutir a formação de professores, em especial do de ciências. 
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Carvalho e Gil-Pérez (2001), ao apresentarem alguns pontos sobre as pesquisas 

construtivistas e formação de professores, fazem considerações a respeito da formação do 

professor de ciências, pois, de acordo com os pesquisadores, não bastaria apenas estruturar e 

fundamentar os currículos sem antes preparar os professores de forma adequada.  

Tal preparação não se daria tão somente dizendo aos professores o que eles deveriam 

fazer ou elaborando orientações do tipo manuais, mas através de uma proposta complexa que 

contemple todas as necessidades de uma formação sólida. 

 

Contudo, o problema não se resolve apenas proporcionando aos professores 

instruções mais detalhadas, através de manuais ou cursos ad hoc: faz-se necessário 

uma profunda revisão da formação – inicial – e permanente dos professores, 

estendendo a mesma às aquisições de pesquisas sobre a aprendizagem das Ciências 

e, em especial, às propostas da orientação construtivista. (Ibid., p.10) 

 

Num panorama geral de formação de professores há um fato curioso e paradoxal 

nomeado por Tardif (2000) como crise do profissionalismo e, segundo o autor, “[...] se pede 

aos professores para se tornarem profissionais no momento em que o profissionalismo, a 

formação profissional e as profissões mais bem assentadas atravessam um período de crise 

profunda” (p.13). 

Fourez (2003) ao abordar o assunto, faz uma série de considerações a respeito de 

uma crise mundial especificamente com relação ao ensino de ciência, para isso utiliza o 

cenário de um mundo industrializado com os seguintes atores, os alunos, os professores de 

ciências, os dirigentes da economia, os pais e os cidadãos. 

O autor ainda discute alguns elementos da crise no ensino de ciências, inclusive no 

continente europeu, e finaliza com uma pergunta e um exemplo do ideograma chinês para a 

noção de crise, mostrando ao mesmo tempo a constatação da crise e a oportunidade da mesma 

para mudança: 

 

Daí, uma questão final: não seria a hora de a universidade e as escolas superiores 

formarem professores de ciências para a análise das implicações sociais do ensino de 

suas disciplinas? Enfim, pode ser bom lembrar que a noção de ‘crise’ em caracteres 

chineses se escreve unindo dois ideogramas: o que significa ‘perigo’ e o que 

significa ‘possibilidade’ ou ‘oportunidade’. Pode-se aplicar esta maneira de escrever 

à crise do ensino de ciências. (Ibid. p.123) 

 

Com relação aos professores, o aperfeiçoamento da prática pedagógica é um 

imperativo necessário ao universo educacional, previsto inclusive na legislação com garantia 

de recursos nos processos de formação continuada. No entanto há de se questionar: “Que 

formação é necessária?” e “Como ela seria?”.  



72 

 

Krasilchik (1987) também acrescenta outros aspectos que influenciam negativamente 

o ensino de ciência, chamando a atenção para que os professores obtenham competência para 

analisar o problema e destaca o seguinte: “As queixas que antes se referiam apenas a 

deficiências na área metodológica ampliaram-se para abranger a formação dos profissionais 

em relação ao conhecimento das próprias disciplinas em relação à classe, à baixa qualidade 

das aulas e a dependência estreita dos livros didáticos” (Ibid., p. 48). 

Isso, porém envolve uma maior conceituação e, de acordo com Tardif (2002) e 

Shulman (1986), há de se articular os saberes ou conhecimentos da prática dos professores 

com as teorias elaboradas na academia, ou ainda, a formação precisa compreender o 

movimento de profissionalização que busca renovar os fundamentos epistemológicos do 

ofício de professor.  

Porém não basta se atualizar, “reciclar” ou passar por treinamento, a formação do 

professor exige considerar aspectos que estão além dos citados, ou seja, não se restringe a 

uma formação técnica; é um processo que compreende uma visão crítica e com autonomia de 

sua profissão. 

Nesse sentido é na formação permanente que os aspectos teóricos e práticos da 

profissão docente podem se complementar, constituindo assim uma reflexão crítica sobre a 

prática, pois é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. 

 Cabe ainda agregar o pensamento de Freire: “O próprio discurso teórico, necessário 

à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática” 

(2001, p. 44). 

Ressaltamos que propostas que se resumem em oficinas com temas “soltos”, visando 

a práticas ou receitas de atuação em sala de aula, nem sempre apresentam relação entre si, 

originando um aprendizado fragmentado e distante da realidade das escolas.  

Modelos de formação como o citado praticamente fazem parte da realidade da 

maioria dos professores da educação básica em nosso país e até mesmo no exterior, pois eles, 

devido a condições estruturais não-favoráveis, são impulsionados a procurar cursos de 

formação que respondam às suas necessidades imediatas, assim os processos de reflexão 

sistematizada da prática não alcançam seus objetivos. 

Segundo Abib (1996), um dos fatores explicativos desse quadro consiste na 

inadequação dos programas de formação de professores. A pesquisadora destaca os seguintes 

modelos: de racionalidade técnica, prática e crítico de formação docente.  
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A proposta da pesquisadora tem embasamento no modelo crítico que propõe a 

autonomia do professor e ações na formação com enfoque em situações-problemas, 

estruturado na pesquisa-ação na formação de professores, de maneira que os saberes dos 

professores sejam mobilizados, e que considere o contexto escolar bem como as situações de 

ensino de cada grupo de professores.  

Abib (2008) faz considerações a respeito da crescente quantidade de pesquisas que 

implicam em apontar situações e metodologias para práticas em sala, no entanto a influência 

de tais pesquisas em sala ainda é insatisfatória, pois provavelmente estão imbricadas em 

modelos prescritivos.  

A pesquisadora destaca que a superação dessa problemática exige um conjunto de 

movimentos que leve a articulação entre dois universos ainda muito distantes, ou seja, “é 

necessário que se invista na elaboração de elementos que permita um diálogo entre 

propósitos, conhecimentos, linguagens, contextos de trabalho e condições de produção de 

conhecimento sobre o ensino” (Ibid.). 

Assim é importante que formadores tenham a clareza das dificuldades dos 

professores, compreendam e potencializem seus saberes articulando com o conhecimento 

teórico das pesquisas, pois os professores dispõem, evidentemente, de um sistema cognitivo, 

mas eles não são somente sistemas cognitivos, coisa que é muitas vezes esquecida.  

Segundo Tardif (2000), “Um professor tem uma história de vida, é um ator social, 

tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus 

pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem” (p.15). 

Outra fonte de complexidade diz respeito aos saberes dos professores, pois, de 

acordo com Tardif (2002), tais saberes são oriundos de diferentes meios como, por exemplo, a 

família, a escola básica e superior em que estudaram, os estágios e cursos de formação, os 

programas, os livros didáticos, a própria escola, a sala de aula, a experiência dos pares etc. 

Abib também complementa ao argumentar que os conhecimentos profissionais se 

formam na maioria das vezes através de relações desconhecidas, entre conhecimentos teóricos 

vindos de seu processo de formação básica e de conhecimentos práticos vindos da experiência 

docente (1996, p.69). 

A partir disso seria necessário edificar um processo de formação que considerasse 

esses aspectos, portanto decidimos por uma perspectiva de formação com enfoque no modelo 

alternativo baseado no saber prático e crítico conforme descrito por Harres et al. (2005, p. 29) 

e que destaca o saber profissional como saber prático e complexo de concepção investigativa 
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do trabalho docente e também próximo ao que  Abib (2008) aborda nos modelos críticos de 

formação docente. 

A nossa visão é que um processo de formação crítica não pode se restringir ao que 

apenas os professores explicitam. É importante acompanhar também o que é silencioso. 

Polanyi (1983) identifica um tipo de conhecimento descrito como tácito, ou seja, um tipo de 

conhecimento que não se expressa em termos teóricos e que é implícito ao sujeito.  

Jordão (2005), com referências em Tardif e Porlán, destaca que, para ser consistente, 

uma teoria do ensino não pode se basear apenas no discurso do professor, em seus saberes e 

em sua consciência explícita. Deve se basear também nas regularidades da ação desses 

professores e em suas práticas objetivas (p. 96).  

Essas considerações são importantes, pois procuramos, por meio das sequências 

didáticas elaboradas pelos professores e nas atividades durante o curso, verificar como os 

professores introduziam os seus conhecimentos de forma prática. 

  

 

2.5.1 Modelos didáticos no ensino de ciência, modelos de formação de professores de 

ciências e relações com as concepções epistemológicas 

 

  

A atuação do professor em sala de aula, como discutimos anteriormente, é orientada, 

conforme Tardif, por saberes que esse profissional acumula ao longo da vida, além dos quais 

há subjacente também alguma concepção epistemológica, ou seja, é possível identificar que 

determinadas práticas didáticas estão relacionadas a certas visões epistemológicas da ciência.  

Para esta apresentação usamos o conceito de modelo didático descrito por Harres et 

al. (2005), ou seja, a concepção de que um modelo didático interpreta a realidade de sala de 

aula em um determinado contexto de aplicação (p.9). 

Nesse trabalho os autores articulam epistemologia da ciência e modelos didáticos no 

ensino de ciências, procurando demonstrar que algumas concepções sobre a NdC podem estar 

relacionadas com  práticas didáticas.  

Assim, outro ponto destacado é a formação de professores de ciências que também 

leva em consideração essas razões epistemológicas.“Nos apoiamos principalmente no 

trabalho de Mellado e Carracedo  que fazem uma significativa revisão sobre a fundamentação 

epistemológica, explicita ou não, da ação do professor” (Ibid., p.10). 
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Para a análise os autores utilizam a classificação epistemológica de Toulmin (1977). 

O Quadro 2 reúne as principais características de cada modelo.  

 

Modelo didático no ensino de 

Ciências 
Concepção epistemológica Característica 

Tradicional 

 

Racionalismo e empirismo (mesmo 

com origens filosóficas distintas, 

baseiam-se em um absolutivismo 

epistemológico) 

 

Transmissivo e receptivo, onde as 

verdades da ciência e de qualquer 

outro campo do conhecimento 

estão na razão ou na realidade. 

(Re) descoberta Empirismo 

Empirista e para formação de 

cientistas, ensino por descoberta 

com ênfase ao método científico. 

Tecnológico Racionalismo e Absolutivismo 

Tecnicista, tecnocrático, eficientista 

e de transmissão estruturada em 

etapas lógicas. 

Evolutivo – Construtivista 

Oposição às filosofias realistas 

ingênuas da ciência; 

Com influência nos epistemólogos: 

Popper, Lakatos, Kuhn, 

Feyerabend e Toulmin. 

Preocupação com as ideias prévias 

dos alunos, assim como o 

acompanhamento do como o 

aprendiz elabora o conhecimento. 

Espontaneísta 
Não-absolutismo  

Relativismo radical 

Artesão, humanista, ativista, 

naturalista, estruturação-

construtiva. 

Alternativo/Construtivista Evolucionismo  

Crítico, construtor, reflexivo, 

investigativo e pesquisador em sala 

de aula. 

Quadro 2 - Modelos didáticos no ensino de ciências – classificação epistemológica de 

Toulmin 

 

 

2.5.1.1 Modelo tradicional 

 

 

Esse modelo tem características que o aproximam de uma concepção epistemológica 

chamada absolutista com relações ao que se denomina racionalismo e empirismo. O 

absolutismo epistemológico tem como entendimento que as verdades do conhecimento estão 

na razão ou na realidade.  

É importante ressaltar que racionalismo e empirismo são compreensões filosóficas 

diferentes, pois enquanto a primeira está estruturada na razão, a segunda está vinculada à 

experiência e à observação. As principais características do modelo didático tradicional são: 
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 Visão da ciência como um corpo de conhecimentos acabados e de verdades a 

serem transmitidas aos estudantes; 

 Separação entre conteúdos e atividades práticas, onde a última tem enfoque na 

verificação de teorias; 

 Aprendizagem em etapas que se caracterizam como pré-requisitos necessários 

para atingir a compreensão de um conceito de maior complexidade; 

  Aprendizagem centrada na figura do professor como detentor do 

conhecimento, dessa forma as dinâmicas em sala são praticamente unilaterais.  

A crítica feita a esse modelo didático, o qual é muito comum encontrar em qualquer 

escola mesmo sendo constantemente criticado, é que, por estar centrado exclusivamente nos 

conteúdos, exige que os alunos memorizem cada vez mais novos conceitos dados.  

O constante aumento na produção de conhecimentos na atualidade torna um fator de 

dificuldade a ser trabalhado dentro desse tipo de modelo didático, assim esse absolutismo nos 

conteúdos contribuiria para o fracasso escolar, pois os alunos, diante desse exagero de 

informação, juntamente com pouco ou quase nenhum momento para expressarem suas ideias, 

seriam categorizados como indisciplinados ou desinteressados.  

Com relação aos professores, perante a dificuldade em armazenar todo o conteúdo e 

obrigados a cumprirem um programa centrado no conteúdo, sentem-se fracassados e dessa 

forma acabam transferindo acriticamente a culpa aos alunos, pais ou fracassos anteriores.   

 

 

2.5.1.2 Modelos de (re) descoberta 

 

 

Visto como uma reação ao modelo tradicional, o modelo de redescoberta propõe que 

o estudante vivencie a atividade científica assim como um cientista, para tal é enfatizado o 

ensino por descoberta, o qual terá sucesso com a aplicação de um método científico nas 

atividades. No entanto esse modelo ainda conservaria , segundo os autores, as características 

do absolutismo, pois tem forte apelo empirista. 

Talvez a crítica principal a esse modelo esteja em considerar que a atividade de 

formação de um cientista seja a mesma que formar um estudante da escola básica.  
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2.5.1.3 Modelos tecnológicos 

 

 

Também considerado como outro modelo que poderia sobrepor o tradicional, o 

modelo tecnológico basicamente está estruturado na razão e ideia do desenvolvimento da 

aprendizagem por etapas por meio da aplicação lógica e racional.  

Nesse modelo é dada grande ênfase ao conhecimento formal e ao raciocínio abstrato, 

dessa forma, se o estudante estiver enquadrado nesses aspectos, qualquer outro conhecimento 

poderia alcançar sucesso independente da disciplina específica. 

Apesar de se apresentar como proposta alternativa ao modelo tradicional e conter 

alguns pontos importantes como a consideração das ideias dos alunos no processo de adquirir 

conhecimento, os modelos tecnológicos também estariam compreendidos dento de uma visão 

epistemológica absolutista, pois teriam ainda um enfoque racionalista moderado quanto ao 

ensino de ciências. 

 

 

2.5.1.4 Modelos didáticos evolutivo-construtivistas 

 

 

Os autores o nomeiam evolutivo-construtivista porque consideram o conhecimento 

como um processo em permanente evolução e construção, o que distingue das concepções 

absolutistas dos outros modelos (HARRES et al., 2005, p.15). 

A fundamentação epistemológica tem como embasamento referências como Popper, 

Lakatos, Kuhn, Feyerabend e Toulmin. Essa nova denominação se dá, pois eles atribuem uma 

nova compreensão para a NdC, ou seja, a chamada ciência em construção, destacando a 

evolução dos processos da NdC em contraste ao que apresentava o absolutismo que descrevia 

a ciência enquanto produto acabado e acumulativo. 

A principal característica que diferencia o modelo didático absolutista do modelo 

didático evolutivo-construtivista é a preocupação com as ideias prévias dos alunos, aspecto 

que não ocorre no primeiro modelo tradicional. Assim nos modelos evolutivo-construtivistas 

o aluno constrói ativamente o conhecimento. 

No entanto não basta criticar os modelos que não incorporam as concepções prévias 

dos alunos, ou simplesmente constatando tais ideias, assim surge também a preocupação com 
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o que fazer com essas ideias prévias, pois não basta apenas reconhecê-las. Nesse contexto 

destaca-se a proposta de acompanhar a evolução delas e como elas se transformariam em 

conceitos científicos. 

Um aprofundamento na questão poderia ser feito em torno do exemplo da atividade 

experimental, pois há argumentação de que esta é importante porque é motivacional. No 

entanto, é necessário questionar, até que ponto os alunos expressam suas ideias prévias, de 

modo que as mesmas sejam acompanhadas durante a atividade experimental ou se há 

oportunidade para que essas ideias sejam veiculadas durante a atividade. 

Hofstein et al. têm exaustivamente discutido em seus trabalhos (1982, 2004a, 2004b, 

2005, 2007) o papel da experimentação no ensino de ciências como uma prática pedagógica 

que supostamente promove os objetivos centrais de educação em ciências, incluindo o 

necessário reforço para os alunos na busca da compreensão de conceitos das ciências e de 

suas aplicações para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. Além 

disso, como mecanismo de interesse e motivação na promoção do entendimento de como a 

ciência funciona. Entretanto esses pesquisadores também têm apontado que as pesquisas têm 

falhado em mostrar as relações entre as práticas de experimentação e a aprendizagem do 

aluno (HOFSTEIN e LUNETTA, 2007, p.106). 

Assim, compreendemos que toda atividade experimental necessita incorporar 

elementos que considerem aspectos do currículo associados com as dimensões de natureza 

social dos grupos envolvidos, no sentido de que tais grupos sejam inseridos em propostas de 

resolução de problemas relacionados às suas demandas.  

Nesse sentido, as contribuições de Hofstein e Lunetta (2004a) são pertinentes com 

relação às propostas de ensino com o enfoque na pergunta de investigação, ou ainda usando o 

termo em inglês, Inquiry Based Learners, principalmente quando o aluno tem a possibilidade 

de dirigir as suas inquietações numa cultura de narrativa científica. 

Fatores adicionais, tais como ausência de instrumentos úteis de avaliação, 

experiência em métodos de avaliação e ausência de desenvolvimento profissional dos 

professores, para trabalhar com experimentação orientada aos alunos, de modo a agir como 

facilitadores e não como fonte de informação e conhecimento científico, complementam a 

lista de dificuldades para um bom uso das práticas experimentais (HOFSTEIN, SHORE e 

KIPNIS, 2004b, p.49). 

Entretanto é possível desenvolver aprendizagens significativas utilizando a 

experimentação (HOFSTEIN e LUNETTA, 2007, p.106), desde que sejam oportunizadas aos 

alunos sequências didáticas que permitam a manipulação de equipamentos e materiais 
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associados à discussão de princípios da ciência, a fim de que possam ser capazes de construir 

o conhecimento sobre os fenômenos e conceitos científicos que estejam relacionados a tais 

práticas. 

Esses elementos nos conduzem à reflexão de que a atividade experimental pode ser 

um meio para a aprendizagem, ou ainda, pegando emprestado o termo “ferramenta cultural” 

de Wertsch (1998), que se refere às possibilidades de mediações presentes em uma cultura, 

que aproxima a ação humana na compreensão de determinadas situações. Portanto nas 

atividades experimentais a mediação ocorre na relação entre os instrumentos da atividade 

experimental, a linguagem científica/sua narrativa e os aspectos culturais do grupo de alunos.  

Sendo assim, a crítica às propostas que evidenciam a vivência de um suposto método 

científico, o qual deve ser utilizado para constatar uma verdade prevista em teoria, torna a 

atividade experimental meramente reprodutiva e mecanizada porque isso reforçaria uma 

prática memorística e, portanto, fadada a não permanecer na memória de longo prazo para uso 

em situações futuras. 

Ainda no campo das ideias prévias dos alunos, Harres et al.(2005, p. 17) destacam 

que uma das teorias que discute a estrutura da evolução das ideias prévias dos alunos é 

conhecida como modelo de mudança conceitual proposto por Posner e outros, onde o 

professor deveria seguir os seguintes passos: 

 Inicialmente, tentar identificar as ideias dos alunos; 

 Em seguida, produzir o conflito cognitivo pelo uso de contraexemplos; 

 Só então apresentar a nova ideia, enfatizando como ela pode ainda ser aplicada 

em situações diferentes. 

Em termos filosóficos esse modelo didático tem como aproximação os 

entendimentos de Lakatos sobre a evolução do conhecimento científico, segundo quem as 

mudanças nos programas de pesquisa estariam sujeitas a mudanças a partir do momento em 

que surgisse competição entre dois ou mais programas de investigação de modo que os velhos 

poderiam ser substituídos pelos novos a partir do momento em que estes se mostrassem em 

melhor vantagem.  

O equivalente no ensino corresponderia, portanto, a partir do instante em que o aluno 

não se satisfizesse mais com suas ideias próprias e como consequência substituísse as mesmas 

pelas novas ideias a ele apresentadas.  
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Mortimer (2006) faz considerações a respeito do modelo de Mudança Conceitual, 

primeiro explicando que o mesmo estaria ancorado na Teoria de Equilibração de Piaget e 

depois o criticando, pois: 

 

Mesmo que o modelo de revolução científica pudesse ser aplicado a qualquer 

mudança conceitual na ciência, a maneira como ele foi transposto para o processo de 

ensino-aprendizagem desconhece as diferenças profundas entre um processo que 

ocorre dentro de uma cultura científica e outro, que é justamente um processo de 

‘enculturação’. (p. 65) 

 

 

2.5.1.5 Modelos didáticos espontaneístas 

 

 

Também são modelos que se opõem ao absolutismo epistemológico, sendo que a 

inspiração epistemológica principal pela qual esses modelos se orientam é a concepção 

epistemológica radical, basicamente influenciada pelos pressupostos anárquicos de 

Feyerabend.  

O modelo espontaneísta leva em consideração a total atenção ao que os estudantes se 

interessam em produzir colocando os conteúdos em outro extremo. É o chamado vale tudo, ou 

seja, o planejamento de conteúdos e os objetivos são abertos e flexíveis partindo sempre do 

interesse dos alunos. 

Harres et al. (2005) argumentam que, apesar de superar a passividade dos alunos, o 

modelo didático espontaneísta apresenta determinados problemas como, por exemplo, o 

professor não conseguir trabalhar com as dificuldades conceituais dos alunos, pois os 

conteúdos não são previamente trabalhados pelo professor; os estudantes apresentam 

dificuldades conceituais dos conteúdos, pois é valorizado em demasia o sujeito em detrimento 

dos objetos da aprendizagem; problemas na avaliação, pois o professor perde seu 

protagonismo como organizador das aulas à medida que o foco estaria exclusivamente nos 

interesses dos alunos. 

Esses aspectos segundo os autores poderiam causar uma defasagem e afetar a 

formação integral dos conceitos científicos, pois é possível que os interesses dos alunos não 

contemplem ou até mesmo não estejam incluídos em vários conceitos importantes. 

Os autores concluem que os modelos espontaneístas têm as virtudes de superar a 

passividade dos estudantes e ter um procedimento democrático, no entanto a ausência de 

parâmetros, além da falta de direcionamento da função do professor, inviabilizaria a evolução 
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dos conceitos científicos, no sentido de que agora o modelo propõe outro extremo com 

relação ao modelo absolutista tradicional, ou seja, sai do extremo do enfoque absoluto no 

conteúdo e vai para a outra ponta de relativização do sujeito.  

Desse modo Harres et al. (2005), utilizando os conceitos de dimensão epistemológica 

evolucionista baseada nas ideias de Toulmin, propõem um modelo didático alternativo, em 

que o tema continue direcionado nas ideias prévias dos alunos e a sua evolução, porém com 

outro enfoque e atribuindo poder significativo para o ensino de ciências com relação a esse 

novo modelo. 

 

2.5.1.6 Modelos didáticos alternativos 

 

 

Também de inspiração construtivista, embora apontando limitações aos outros 

modelos construtivistas anteriores como mudança conceitual de inspiração epistemológica 

baseada em Popper ou Lakatos e resolução de problemas fundamentado nos estudos de Kuhn 

e por fim os modelos espontaneístas de enfoque relativista radical e enviesado nas 

contribuições de Feyerabend, Harres et al. (2005) argumentam que a mudança conceitual de 

cunho evolutivo como proposto por Garcia e Porlan seria a que melhor contribuiria para o 

ensino de ciências, ou seja, “[...] uma evolução que parte do conhecimento dos sujeitos” (p. 

19). 

A proposta se estabelece usando um conceito descrito por Toulmin denominado 

ecologia conceitual, o qual tem aproximações com as ideias da Teoria da Evolução de Charles 

Darwin em que as espécies evoluem por pressão seletiva do meio; da mesma forma é possível 

que teorias velhas convivam com novas por um determinado tempo até que as mais plausíveis 

sejam selecionadas. 

A transposição da lógica que abordamos no parágrafo acima para o modelo didático 

alternativo é que as ideias dos alunos são resistentes a mudanças, pois as ideias do cotidiano 

estão protegidas dos efeitos da seleção, no entanto, à medida que ideias antigas convivam com 

novas, gradativamente a mudança conceitual se estabeleceria.  

Desse modo para os autores no modelo evolucionista a mudança conceitual ocorre de 

forma gradual e convivem nesse processo as ideias do cotidiano juntamente com as novas 

ideias científicas. E ainda, o mais importante é que as novas ideias possam se apresentar de 

forma mais precisa e exata dando assim um destaque plausível para sua aplicabilidade.  
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Para finalizar os autores acrescentam outros fatores relevantes para que a evolução 

das ideias dos alunos tenha sucesso, os quais são: conhecer e analisar as ideias prévias dos 

estudantes, trabalhar com a realidade dos estudantes, considerar outros saberes nesse processo 

e por fim promover um ambiente que permita a construção livre de conceitos e procedimentos 

de valores.  

 

 

2.5.2 Modelos de formação de professores e as concepções epistemológicas 

 

 

Anteriormente apresentamos os modelos didáticos, estes representam a ação dos 

professores em sala de aula, a seguir destacaremos de acordo com a investigação prováveis 

origens do fazer cotidiano do professor, ou seja, uma explicação parcial e engendrada na 

formação do professor. 

Com embasamento realizado nos trabalhos de Porlán e Riveiro (1998), os quais 

fazem uma síntese rigorosa e ampla de diversos autores como Carr, Delevay, Furió, Giroux, 

Perez Gomes, Schön, Schwab, Stenhouse e Zeichner, entre outros (HARRES et al. 2005, 

p.22), apresentaremos quatro modelos de formação de professores cujo critério utilizado para 

a construção de tais modelos, segundo Harres et al. (Ibid.), é a concepção de como se produz e 

como se desenvolve o conhecimento. 

Assim a conclusão dessa síntese é a de que as concepções epistemológicas 

subjacentes aos modelos de formação docente estão intimamente relacionadas com uma 

imagem da função docente e com o tipo de ensino que esses modelos perseguem (Ibid.).  

É relevante investigar como vieses epistemológicos de NdC podem influenciar 

correntes epistemológicas de ensino e formação de professores, pois há certamente 

implicações em professores e alunos.  

Além disso, também há de se considerar as tipologias dos saberes, as quais são 

destacadas por Tardif (2002), portanto concepções de professores acerca da NdC e tradições 

de ensino acadêmico são apenas uma importante fonte que compõe os saberes dos 

professores. Assim, a compreensão dos modelos de formação e correntes epistemológicas 

acerca da NdC nos permitem apenas identificar limitações e potencialidades de tais modelos. 
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Os modelos descritos são: tradicional, tecnológico, espontaneísta e alternativo. O 

Quadro 3 a seguir sintetiza as características de cada um em dimensões determinadas. 

 

Quadro 3 – Modelos de formação de professores descritos por Harres et al. (2005) 

Dimensões Modelo 

tradicional 

Modelo 

tecnológico 

Modelo 

espontaneísta 

Modelo 

alternativo 

Epistemológica  o conhecimento 

superior e 

verdadeiro está 

nas teorias 

produzidas pela 

racionalidade 

científica 

(absolutismo 

epistemológico) 

supremacia do saber 

técnico (reducionismo 

epistemológico 

racionalista e 

instrumental) 

prioriza o saber 

fenomenológico 

baseado na 

experiência 

profissional e 

apresenta ausência 

de marco conceitual 

(relativismo não-

fundamentado) 

visão sistêmica do 

processo 

formativo; 

concepção 

integradora e 

complexa do 

saber; crítica 

integradora: 

ciência, ideologia, 

cotidianidade; 

construtivista 

Psicológica aprendizagem 

profissional 

baseada na 

apropriação de 

significados 

abstratos e formais 

(aprendizagem por 

substituição) 

assimilação e domínio 

de competências e 

habilidades 

instrumentais 

(aprendizagem 

acumulativa) 

aprendizagem por 

observação, 

imitação, ensaio e 

erro etc.; 

apropriação de 

significados a partir 

da experiência 

(aprendizagem 

espontânea) 

construtivista; 

problemas 

práticos; 

concepções e 

experiências de 

outras fontes de 

conhecimento 

(complexização do 

conhecimento 

cotidiano) 

Ideológica caráter 

hegemônico 

(cientificismo)  

caráter hegemônico 

(tecnologismo) 

primazia de um 

referencial ético e 

ideológico radical, 

antissistema 

(anarquismo) 

concepção crítica, 

que enfatiza a 

autonomia, a 

diversidade e a 

negociação de 

significados 

O que e para 

quê ensinar 

o saber disciplinar, 

prioriza o que 

ensinar frente ao 

para quê e como 

ensinar 

saberes funcionais que 

os professores devem 

dominar 

planejamento de 

atividades que 

deem respostas a 

problemas de aula 

concepções, 

procedimentos, 

atitudes e valores 

(formação 

investigativa) 

Dimensões Modelo 

tradicional 

Modelo 

tecnológico 

Modelo 

Espontaneísta 

Modelo 

alternativo 

Como ensinar exposição 

ordenada e 

controlada pelo 

professor 

sequências e itinerários 

fechados e rigorosos; 

prioriza o que ensinar 

frente ao para quê e o 

como ensinar 

metodologia 

improvisada, 

apoiada na 

reprodução de outro 

professor expert ou 

no intercâmbio de 

experiências 

organização de 

âmbitos de 

desenvolvimento 

profissional, 

através de 

hipóteses de 

progressão 

Saber 

profissional e 

imagem do 

professor 

não é considerado 

o saber do 

professor como 

diferenciado; ele é 

um expert e o 

intermediário 

entre os conteúdos 

e os alunos 

o saber do professor 

depende do domínio de 

competências e 

habilidades já 

desenhadas 

saber concentrado 

na experiência que 

retroalimenta a 

ação; o professor 

como um aprendiz 

saber profissional 

desejável como 

saber prático e 

complexo; 

concepção 

investigativa do 

trabalho docente 
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Na sequência apresentaremos novamente cada modelo de formação de professores, 

porém resumidamente, pois o Quadro 3 contém as principais informações. Além disso, muitas 

características dos modelos didáticos que expusemos anteriormente se repetem nos modelos 

de formação de professores. 

 

 

2.5.2.1 Modelo tradicional de formação de professores 

 

 

A principal lógica desse modelo de formação é a mesma a que encontramos com 

relação ao ensino, ou seja, é centrada na transmissão de conhecimentos e ocorre de forma 

linear com a dependência de encadeamentos de conceitos.  

Assim é apoiada em um reducionismo epistemológico academicista (HARRES et al., 

2005) e com ênfase no saber das disciplinas tanto pedagógicas quanto específicas, portanto 

alicerçado na epistemologia absolutista, que assume que as verdades estão na razão ou na 

realidade, quer na ciência ou em qualquer outro campo de conhecimento (TOULMIM, 1977). 

Zeichner (1993) descreve no território estadunidense quatro tradições de formação 

inicial de professores, são elas: acadêmica, eficiência social, desenvolvimentista e de 

reconstrução social. A tradição acadêmica apresenta semelhanças com o modelo de formação 

tradicional, principalmente porque enfatiza que o “[...] conhecimento dos conteúdos a ensinar 

é o mais importante na formação de um professor e que os cursos de formação interferem 

neste objetivo fundamental” (p. 36). 

Com esse enfoque o modelo tradicional afasta completamente o saber experiencial 

do professor, portanto o processo de formação tem como embasamento a transmissão dos 

conhecimentos que segue a lógica de onde é produzido para onde deve ser aplicado e nesse 

sentido a academia adquire status de fonte única de sabedoria, enquanto os professores se 

restringem a meros consumidores. 

 

 

2.5.2.2 Modelo tecnológico de formação de professores 

 

 

No modelo tecnológico há o questionamento ao modelo tradicional, especialmente ao 

viés da transmissão conceitual e, portanto, propõe que a dimensão prática do professor seja 
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incluída, com isso a principal característica do referido modelo é a intervenção com o uso de 

recursos técnicos produzidos pela ciência pedagógica. 

A vantagem desse modelo em relação ao tradicional é o reconhecimento da ação 

docente, assim o enfoque consiste em desenvolver habilidades e competências que alcancem 

resultados na ação do professor. 

A crítica a esse modelo se estabelece na medida em que o mesmo também se 

enquadra na lógica absolutista do conhecimento, assim como o modelo tradicional, pois ainda 

depende quase que exclusivamente do conhecimento produzido na academia. 

 

 

2.5.2.3 Modelo espontaneísta de formação de professores 

 

 

Harres et al. (2005), ao citarem Porlán e Rivero (1998), apresentam outras 

nomeações para esse modelo, que são ativista, informal e processual, sendo que todas têm 

como base o saber fenomenológico e ainda compartilham com o modelo tecnológico a ideia 

de que o conhecimento disciplinar isolado não é suficiente para a ação docente.  

O ponto de diferenciação está na negação de qualquer conhecimento produzido fora 

da realidade escolar, portanto enfatiza-se a independência da intervenção docente com relação 

às teorias educacionais e com atenção restrita ao que se produz no contexto escolar. 

Nesse sentido há uma aproximação ao que os autores chamam um indutivismo 

ingênuo, portanto certo distanciamento da produção teórica e uma aproximação à verificação 

e observação localizada.  

Outro aspecto epistemológico importante descrito é o chamado relativismo radical, 

pois nesse modelo de formação existe a tendência de se relativizar o contexto, uma vez que 

teorias e técnicas didáticas são insuficientes para a situação real, dependendo exclusivamente 

de cada situação.  

Apesar de encontrarmos nesses dois últimos modelos o aspecto positivo em valorar a 

prática docente, há principalmente no espontaneísta certo perigo, pois nele se corre o risco de 

estabelecer práticas próximas ao senso comum e como consequência maior haver 

desvalorização da profissionalização.  

Ainda é preciso acrescentar que a prática docente é rica em vícios e opiniões tácitas 

advindas de diferentes formas, como já destacamos em Tardif (2000 e 2002), e nesse sentido a 
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ausência de uma reflexão crítica acompanhada de mediação teórica poderia comprometer até 

mesmo o ensino em sala de aula. Por exemplo, atualmente é frequente ouvirmos nas escolas 

os professores proferirem que antigamente o ensino era melhor porque os alunos eram 

melhores; ora, esse argumento desconsidera as diversas mudanças que aconteceram na 

sociedade nos últimos tempos, portanto, mesmo que consideremos que é fundamental a 

incorporação da experiência da prática docente na pesquisa educacional, é também de igual 

valor criar mecanismos de reflexão dessa prática.  

 

 

2.5.2.4 Modelo alternativo de formação de professores 

 

 

A característica desse modelo é contrapor os principais equívocos dos anteriores, 

para isso os autores elencaram algumas ideias acerca do conhecimento profissional, que são: 

 

 O conhecimento profissional, na medida em que seja tomado como problema 

de intervenção, não é um conhecimento acadêmico, nem sequer a síntese de vários 

deles; 

 O conhecimento profissional, ao referir-se a processos humanos, não pode ser 

somente um conjunto de competências técnicas; 

 O conhecimento profissional, ao buscar a coerência e o rigor, não pode ser a 

mera interiorização acrítica da experiência. (HARRES et al., 2005, p. 26) 

 

Assim, essas características conduzem os modelos antes descritos a visões 

absolutistas ou relativistas radicais e a não-reflexão sobre tais modelos pode levar a problemas 

na ação docente. Dessa forma, o modelo alternativo se configura como uma proposta aberta, e 

não definida, e parte de uma perspectiva evolutiva do conhecimento profissional idêntica ao 

que já expusemos anteriormente com o modelo didático alternativo.  

Abaixo descrevemos apenas em tópicos as referências metadisciplinares de tal 

modelo: 

 

  Perspectiva evolutiva construtivista; 

  Perspectiva sistêmica e complexa do mundo; 

  Perspectiva crítica. (Ibid., p.27) 
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Há de se destacar a dificuldade de se caracterizar o modelo alternativo como um 

modelo puro e tal aspecto se dá em virtude da complexidade da realidade educativa, portanto, 

como descrevem os próprios autores:  

 

Os modelos formativos geralmente manifestam-se de forma mista em relação a 

qualquer categorização, uma vez que a realidade educativa é sempre constituída de 

múltiplas dimensões operativas, relacionadas de forma complexa, que se opõem a 

uma análise linear. Assim, sem querer adaptar a realidade ao esquema analítico 

adotado, os modelos propostos devem ser vistos mais como pontos de partida do que 

de chegada, propiciando o avanço na identificação da concepção epistemológica 

subjacente às estratégias e pressupostos formativos. (Ibid., p. 28) 

 

 

Desse modo, a proposta alternativa visa a uma compreensão crítica e investigativa de 

como esses modelos podem influenciar a prática docente, porém numa perspectiva de 

evolução gradual, de negociação e com ajustes no desenvolvimento dos professores. 

 

 

2.5.3 Contribuições de Schön  

  

 

Donald Alan Shön (1930 – 2007), pesquisador estadunidense amplamente citado em 

pesquisas na formação de professores, tem principais ideias encontradas basicamente em dois 

livros: O Profissional Reflexivo (The Reflective Practitioner), de 1983, e Formação de 

Profissionais Reflexivos (Educating the Reflective Practitioner), de 1987. 

Grande parte de sua influência se deve a John Dewey, filósofo e educador também 

compatriota de Schön. Para Dewey, a escola é uma organização de constantes mudanças, ou 

melhor, uma reconstrução da experiência que, sendo um processo ativo, será sempre 

suscetível ao novo, portanto a expressão “escola ativa” se contrapõe aos estudos meramente 

intelectuais, a experiência que produz conhecimento, o qual é produto da ação, contrariamente 

às concepções tradicionais que o separam da atividade (COTRIM e PARISI, 1993, p. 285).  

Essa crítica refere-se ao sistema educacional dos Estados Unidos do início do século 

XX, o qual se caracterizava como um ensino autoritário. Nesse sentido tais críticas fizeram 

com que surgissem conceitos como: pensar sobre o fazer, ensino com base na ação e o papel 

do professor como agente na promoção da cidadania e autonomia e que certamente refletem 

nos trabalhos de Schön conforme apresentaremos a seguir. 
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Em suma, as ideias de Schön se aglutinam na valorização e reflexão da experiência e 

com isso se desenvolve o conceito de formação reflexiva na prática profissional, baseado na 

reflexão sobre a prática ou, ainda, o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão 

sobre a reflexão na ação. 

 

 Conhecimento na ação é o conhecimento que os profissionais demonstram na 

execução da ação; é tácito e manifesta-se na espontaneidade com que uma ação é 

bem desempenhada; 

 Reflexão na ação ocorre simultaneamente à ação, diz respeito à observação 

pelo profissional durante uma prática e, por exemplo, pode levar o profissional a 

elaborar novas estratégias no momento da reflexão; 

 Reflexão sobre a ação é o caso em que o profissional reconstrói mentalmente 

a ação para tentar analisá-la retrospectivamente; 

 Reflexão sobre a reflexão na ação é o processo que leva o profissional a 

progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer e 

ajuda a determinar as ações futuras, a compreender problemas ou a descobrir novas 

soluções. (ALARCÃO, 1996, p. 18) 

 

Tais ideias são elaboradas a partir da crítica à racionalidade técnica, a qual, segundo 

o autor, é derivada da epistemologia positivista que se estabeleceu na universidade na era 

moderna, sendo que, de acordo com suas premissas, os profissionais resolvem os problemas 

de sua profissão ao aplicar todo o conhecimento teórico e de técnicas derivadas 

principalmente do saber sistêmico oriundo do saber científico, no entanto, de acordo com 

Schön (2000), nos últimos anos os problemas da prática do mundo real não se apresentam de 

forma tão definida e tendem a não se apresentar como problemas, mas na forma de estruturas 

caóticas e indeterminadas (p. 16). 

Assim, o autor chama a atenção acerca de situações práticas do cotidiano para as 

quais geralmente o profissional não encontrará nenhuma referência nos estudos que ele 

adquiriu durante a sua formação, ou seja, situações que se apresentam no momento. 

 

Estas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os conflitos de 

valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando uma situação 

problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende da construção 

anterior de um problema bem-delineado, o que não é em si uma tarefa técnica. 

Quando um profissional reconhece uma situação como única, não pode lidar com ela 

apenas aplicando técnicas derivadas da sua bagagem de conhecimento profissional. 

(Ibid., p.17) 

 

A saída para uma formação diferenciada, segundo o autor, é exatamente a reflexão 

crítica de tais zonas indeterminadas da prática, recorrendo ao conceito de talento artístico 
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profissional, ou seja, uma competência presente em artistas que responde muito bem diante de 

situações de práticas que são conflituosas e incertas. 

Nesse sentido, essa perspectiva de formação profissional reflexivo evidencia que é 

necessária uma reflexão na ação (termo elaborado por SCHÖN), ou seja, a capacidade de 

elaborar soluções diante de problemas práticos que não se resolvem com os pilares da 

racionalidade técnica, portanto surge o movimento de pensar sobre a ação para que se possa 

melhorar a atividade profissional e, ainda, esse movimento é constante e renovado, assim 

como os problemas práticos do cotidiano, isto é, desenvolver uma capacidade de refletir o 

fazer. Schön ainda coloca situações temporais para a reflexão na ação, ou melhor:  

 

Podemos refletir sobre a ação, pensando retrospectivamente sobre o que fizemos, de 

modo a descobrir como o nosso ato de conhecer-na-ação pode ter contribuído para 

um resultado inesperado. Podemos proceder dessa forma após o fato, em um 

ambiente de tranquilidade, ou podemos fazer uma pausa no meio da ação [...]. Em 

ambos os casos, nossa reflexão não tem qualquer conexão com a ação presente. 

Como alternativa, podemos refletir no meio da ação, sem interrompê-la. Em um 

presente-da-ação, um período de tempo variável com o contexto, durante o qual 

ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para 

dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria, em 

casos como este, que refletimos-na-ação. (Ibid., p. 32) 

 

Apenas para ilustrar a epistemologia da prática da reflexão na ação levando em 

consideração o cotidiano de um professor, podemos descrevê-la da seguinte maneira: prestar 

atenção ao que os alunos dizem; questionar crenças aceitas sobre a educação, ou seja, 

desnaturalizar (termo nosso) ideias, práticas e visões acerca de qualquer tema educacional 

estabelecido; refletir sobre o que aconteceu na aula e na medida do possível reformular o 

problema propondo novas hipóteses para a nova experiência. 

A respeito desta pesquisa, apoiamo-nos na análise de Alarcão (1996) sobre Schön 

com relação à epistemologia da prática para justificar o termo o qual denominamos reflexões 

individuais dos professores, que se correlacionam com as interações coletivas as quais 

descrevemos na análise de dados ou, ainda: 

 

Esta metodologia não exclui [...] que o papel de facilitador que o formador 

desempenha não possa envolvê-lo num tipo de ensino mais tradicional, expositivo e 

que ele assuma, quando necessário, a função de comunicar informação, descrever 

teorias, discutir aplicações exemplificar, etc. Mas sempre que possível, deverá 

retomar as atividades que lhe são próprias e que consistem em demonstrar, 

questionar, aconselhar e exercer o espírito crítico. (ALARCÃO, 1996, p. 21) 

 

Dessa forma, o que aproveitamos das contribuições de Schön é a necessidade da 

reflexão da prática. No nosso caso, entendemos que a participação em comunidades de prática 

com orientação e mediação baseadas em relações horizontais e de compartilhamento de 

repertório, típicas de comunidades de prática, podem favorecer iniciativas que colocam os 
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professores na ação de refletir, principalmente porque ocorre entre indivíduos que se 

identificam em suas práticas e ideias.  

Ainda há de se considerar alguns aspectos sobre a reflexão do professor, pois existem 

elementos que permeiam a ação do professor e que poderiam influenciar na reflexão como, 

por exemplo, baixos salários, problemas de saúde, desgaste emocional, sobrecarga de funções 

etc., portanto nem sempre o professor estaria receptivo ao ato de refletir, pois diante de tais 

dificuldades intrínsecas à profissão esse profissional poderia rechaçar a reflexão. 

Compreendemos que a solução desses problemas depende em certa medida de 

iniciativas políticas e governamentais que nos limitam nesta pesquisa ao apontar caminhos.  

Nesse sentido, entendemos que tais problemas poderiam ser minimizados com a 

utilização do que discutimos a respeito do papel das comunidades de práticas em processos de 

formação de professores, pois a comunidade de prática, enquanto um tipo de organização 

social que tem como uma das premissas o ato de compartilhar, poderia contribuir, por 

exemplo, nos grupos de autoajuda em que os seus membros compartilham as suas 

dificuldades e com isso repartir problemas, dilemas e dificuldades da profissão, o que 

auxiliaria a entender que os obstáculos são de todos e nesse sentido a carga de 

responsabilidade individual poderia ser diminuída, à medida que o indivíduo percebe que o 

problema não é apenas dele, mas também de outras pessoas de sua profissão.  

 

 

2.5.4 Contribuições de Zeichner 

 

 

Kenneth M. Zeichner, professor e pesquisador da Universidade de Wisconsin em 

Madison, nos Estados Unidos, é um dos mais importantes especialistas na formação de 

professores e suas principais obras são: Teacher education and social conditions of shooling 

em colaboração com Dan Liston; Issues and practices in inquiry-oriented teacher education 

em colaboração com Bob Tahachnick e A formação de professores: ideias e práticas.  

Zeichner (1993), ao estudar as reformas educacionais no território estadunidense, 

questiona o conceito de prática reflexiva o qual normalmente é usado em algumas delas. 

Nesse sentido, o que se observa, segundo o autor, é um mau uso do conceito em tais reformas, 

e em vez de contribuírem para emancipar a atividade docente, acabam exercendo sobre os 

professores mais uma forma de controle. “Além disso, parece que entre muitos futuros 
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professores e formadores deles ainda não consideram o ensino como uma atividade 

profissional formada por trabalhadores, para alguns se parece uma vocação” (ZEICHNER, 

1998, p. 115). 

Basicamente suas principais ideias são: 

 Elaboração de momentos estruturados de prática pedagógica nos programas de 

formação de professores, o que o autor denomina practicums;  

 Preocupações sobre como as desigualdades sociais podem atingir a qualidade 

do ensino, especialmente no contexto estadunidense;  

 Crítica aos processos de formação de professores de características 

extremamente técnicas e acadêmicas; 

 Distanciamento que universidade tem com relação à escola; 

 Ausência da participação da comunidade nas escolas;  

 Ausência da participação dos professores na formulação de propostas que 

contribuam para a melhoria do sistema educacional, sendo que os sistemas 

educacionais pouco investem para que os professores trabalhem juntos e 

com isso os recursos culturais presentes nas escolas e nas comunidades que 

as compõem estão sendo deixados de lado, pois não há tempo e espaço para 

refletir sobre essas contribuições. 

Um dos argumentos teóricos de Zeichner (1998) no qual nos apoiamos é o conceito 

de que os professores devem examinar suas próprias crenças sociais implícitas e explícitas, ou 

melhor: 

 

[...] um programa de formação de professores que tome como sério o contexto social 

da escolarização fará com que os professores em formação examinem as teorias 

atuais em contextos, estimulando a uma inspiração reflexiva de suas crenças e 

concepções individuais e a examinar os possíveis obstáculos. (Ibid., p. 108.) 

 

O que Zeichner (Ibid.) destaca é a necessidade que haja nos processos de formação 

de professores a articulação entre as tradições teóricas acerca do ensino com as reflexões das 

crenças e concepções dos professores, de modo que uma não se sobreponha a outra, mas que a 

partir de sínteses dos próprios professores eles possam dirigir suas ações. 

Nesse sentido a nossa proposta encontra ressonância nesses aspectos, pois o que 

objetivamos é exatamente que ao apresentarmos uma proposta teórico-metodológica os 

professores ressignifiquem em contextos reais, considerando toda a complexidade da ação 

educativa. 
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Sabemos, no entanto, que a proposta desse autor enfatiza uma reflexão baseada no 

contexto social, político e cultural e, apesar de não aprofundarmos essas questões, pois a 

escassez de tempo nos limitou a estas incursões, ainda assim, essas orientações contribuíram 

no sentido de que considerássemos as limitações as quais os próprios dados nos apresentaram 

como, por exemplo, as dificuldades nas escolas para usar a sala de vídeo, as questões de 

indisciplina e a desmotivação dos alunos. 

Zeichner (1998; 2008) também enfatiza em seus trabalhos que a pesquisa na 

formação de professores quase sempre está envolvida em elementos bibliográficos 

estritamente acadêmicos e que a produção científica reserva pouco espaço para teorias 

produzidas por agentes que estão na atividade prática, como os professores. 

O autor ainda aponta uma questão importante, pois os professores normalmente são 

fonte para pesquisas, porém não são vistos como fontes de teorias e conhecimentos, ou 

melhor, são meramente técnicos que implantam o conhecimento produzido por outros. “É 

muito raro ver citações do conhecimento produzido por professores nos artigos acadêmicos ou 

ver o uso de conhecimento gerado por professores em programas de formação” (Idem, 1998, 

p.1). 

A respeito do conceito de prática reflexiva, o autor chama a atenção para o aspecto 

de que em muitos programas de formação tal conceito ainda é restrito ao campo discursivo, 

tornando-se assim mais um jargão pedagógico, pois o que se observa é exatamente um 

discurso de prática reflexiva, porém com ações que permanecem na lógica do professor como 

um técnico, ou, nas palavras de Zeichner, 

 

Apesar de toda a retórica em torno dos esforços para se prepararem professores mais 

reflexivos e analíticos sobre seus trabalhos, na verdade, a formação docente 

reflexiva fez muito pouco para fomentar um real desenvolvimento dos professores e 

elevar sua influência nas reformas educacionais. Em vez disso, criou-se, em geral, 

uma ilusão do desenvolvimento docente que manteve, de maneiras mais sutis, a 

posição de subserviência do professor (2008, p. 541). 

 

A superação desse problema, segundo o autor, seria a aceitação de que as teorias são 

sempre produzidas por meio de práticas e de que as práticas sempre refletem alguma filiação 

teórica (Ibid., p. 542), fato ainda rechaçado pelo modelo de racionalidade técnica, ou ainda, 

conforme citam Cachapuz, Praia e Jorge (2004), 

 

É a pesquisa com os professores, e não só sobre os professores, que transporta para o 

campo conceitual e para o campo da práxis os quadros de referência que deverão ser 

a base de uma fundamentação epistemológica – aberta a novas temáticas e 

disponíveis para integrar valores de contemporaneidade. (p. 365) 
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Outro ponto de relevância e que discutimos anteriormente é a insistência no foco 

interiorizado das reflexões dos professores, ou seja: 

 

Esse viés individualista faz com que seja menos provável que professores sejam 

capazes de confrontar e transformar os aspectos estruturais de seu trabalho que 

minam a possibilidade de atingirem seus objetivos educacionais. Não se discute o 

contexto do trabalho docente. Enquanto as preocupações principais dos professores 

recaem, de maneira compreensível, sobre suas salas de aula e seus estudantes, não 

seria muito sábio restringir a atenção dos professores apenas para esses pontos. 

(ZEICHNER, 2008, p. 542) 

 

Nesse sentido é necessário que os professores tenham clareza de seu papel enquanto 

agentes ativos, isto é, que valorem suas práticas e as reconheçam como importantes inclusive 

como fontes para pesquisas, para isso é fundamental uma constante avaliação crítica de suas 

práticas, no entanto não é qualquer prática que podemos justificar, pois em muitos casos elas, 

como já discutimos, estão impregnadas de senso comum, assim justifica-se ainda mais a 

necessária e contínua ação reflexiva e ao nosso entender será mais produtiva se conduzida 

coletivamente em colaboração e mediação.  

É com isso que também encontramos nesse autor a justificativa da inserção das 

comunidades de prática nos processos de formação, pois: 

 

Existe ainda muito pouca ênfase sobre a reflexão como uma prática social que 

acontece em comunidades de professores que se apoiam mutuamente e em que se 

sustenta o crescimento do outro. Ser desafiado e, ao mesmo tempo, apoiado por 

meio da interação social é importante para ajudar-nos a clarificar aquilo que nós 

acreditamos e para ganharmos coragem para perseguir nossas crenças. Mais 

pesquisas, na última década, usando uma lente sócio-cultural focaram na 

importância das comunidades de prática no aprendizado docente. (Ibid., p. 543) 

 

Como verificamos há nitidamente uma descrição que condiz com as características 

acerca das comunidades de prática, principalmente nas expressões, prática social, 

comunidades de professores e apoio mútuo que sustenta o crescimento do outro.  

Assim identificamos nos trabalhos de Zeichner a ideia de apropriação crítica apoiada 

na prática reflexiva mediada em uma comunidade de prática, ou ainda conforme Nóvoa 

(2009): 

 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um 

sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que os 

professores se apropriem dos processos de mudanças e os transformem em práticas 

concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido ao 

desenvolvimento profissional dos professores. (p. 214) 

   

Como se verifica também em Nóvoa (Ibid.), encontramos a relevância das 

comunidades de prática na ação reflexiva dos professores, principalmente enfatizando o papel 

do envolvimento coletivo.  
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2.6 Contribuições do Audiovisual (cinema e filmes) 

  

 

Previamente é necessária uma conceituação dos termos audiovisual, cinema e filmes, 

principalmente porque o material bibliográfico nem sempre apresenta uma caracterização.  

Tal exposição também se faz necessária, pois durante os cursos fizemos o uso de 

diferentes suportes narrativos como, por exemplo, propaganda publicitária exibida na 

televisão (comercial do xampu Pantene), vídeo escolar/educativo (A energia), Filmes em 

DVD ou da internet e histórias em quadrinhos (HQ), entre outros, porém o suporte mais 

utilizado foi o dos filmes comerciais exibidos em DVD ou pela internet.  

 

 

2.6.1 Caracterização do que é audiovisual  

 

 

De acordo com a lei 9.610/98, em seu artigo 5°, Par. VIII, “[...] audiovisual é o que 

resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de 

sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua 

captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios 

utilizados para sua veiculação”. 

Bethônico (2006) identifica uma oscilação tanto terminológica quanto conceitual 

acerca do termo audiovisual. Para este trabalho nos embasamos no modo que esse autor o 

descreve: “O meio ou recurso audiovisual é qualquer suporte onde se possa estabelecer 

alguma relação audiovisual. Linguagem audiovisual é um sistema de signos com 

determinados processos de articulação e de significação” (p. 61). 

Assim, em síntese, o uso de audiovisual aqui utilizado não é restrito à concepção 

dicionarizada da palavra, mas a sua manifestação enquanto código e linguagem como, por 

exemplo, as histórias em quadrinhos (HQ) que, apesar de não exprimirem sons, criam pelo 

menos no imaginário a ideia de sons e movimentos.  
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2.6.2 Caracterização de filme e cinema 

 

 

Duarte (2002) usa o termo sociabilidade como possibilidade de relações plenas entre 

desiguais que ocorre no cinema e ver filmes como uma prática social similar às outras artes.  

Com isso podemos definir, embora de forma simples, que: o termo cinema pode ser 

explicado como uma relação coletiva, ou seja, envolve quem produz e quem distribui e 

comercializa, além dos atores e espectadores; já a noção de filme diz respeito à experiência 

pessoal do espectador. Ou melhor, nas palavras de Franco (2010): 

 

O filme é o objeto estético/cultural de consumo individualizado. Sua fruição se dá 

dentro de uma bolha perceptiva, construída pela tecnologia da projeção das imagens 

em movimento em sala escura. O espectador fica ‘sozinho’ para desfrutar das 

emoções proporcionadas pela história, contada através de uma linguagem que 

hipertrofia as percepções visual e sonora. Isso favorece que haja uma adesão sem 

restrições ao entrecho desenvolvido. 

O cinema oferece aos espectadores um cardápio de emoções codificadas através dos 

gêneros e autores cinematográficos. 

[...] O filme favorece mecanismos psicológicos de projeção/identificação e o 

cinema, como fenômeno social, favorece mecanismos de pertencimento quando as 

emoções proporcionadas pelos filmes são socializadas por meio de um sem número 

de modos oferecidos pelo cinema-negócio e pelas ações culturais que se aprofundam 

em várias formas de cinefilia. (p. 11-12) 

 

Como o nosso objetivo durante os cursos era a utilização dos filmes para fomentar 

ambientes de discussão e reflexão sobre a NdC, optamos por mesclar os termos filme e 

cinema, até porque o envolvimento dos membros da comunidade de prática ora se 

caracterizava como reflexões individuais, ora com momentos de interação coletiva e nesse 

sentido nos deparamos com descrições e impressões individuais de filmes, assim como 

momentos de compartilhamento dessas descrições e impressões. 

Apesar dessas distinções, não importa como nos referimos. O fato é que vivemos na 

atualidade maior exposição aos meios de comunicação como o rádio, a televisão, o cinema e 

recentemente a internet.  

Com exceção do rádio, todos esses meios exploram constantemente o potencial 

narrativo presente nas imagens, de maneira que somos “convidados” a admirar o mundo 

através das imagens, fato que a publicidade usa ao máximo, potencializando o desejo de 

consumo. Nesse caso, Horkheimer e Adorno (2000) têm uma visão crítica do que chamaram 

certo desvirtuamento da comunicação para as massas. Para esses autores criou-se uma 

indústria cultural que pouco se preocupa com as necessidades artísticas, mas sim com 

interesses de ordem econômica. 
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Toda a civilização de massa em sistema de economia concentrada é idêntica, e o seu 

esqueleto, a armadura conceptual daquela, começa a delinear-se. Os dirigentes não 

estão mais tão interessados em escondê-las; a sua autoridade se reforça quanto mais 

brutalmente é reconhecida. Filme e rádio não têm mais necessidade de serem 

empacotados como arte. A verdade, cujo nome real é negócio, serve-lhes de 

ideologia. Esta deverá legitimar os refugos que de propósito produzem. Filme e 

rádio se autodefinem como indústrias e as cifras publicadas dos rendimentos de seus 

diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos. 

(p. 17) 

 

Não desejamos aqui fazer uma análise das questões de cunho econômico/social, 

apesar de reconhecer a relevância do tema, principalmente com relação aos monopólios 

criados nos meios de comunicação e que a nosso ver têm consequências desastrosas para a 

sociedade.  

O concreto é que vivemos na sociedade das imagens e especificamente os filmes são 

produtos que os nossos alunos e professores utilizam principalmente para o lazer, sendo que 

os desdobramentos do simples ato prazeroso de assistir a um filme vão além do momento 

recreativo, pois “[...] queiramos ou não, os filmes é que moldam, mais do que qualquer outra 

força isolada, as opiniões, o gosto, a linguagem, a vestimenta, a conduta é até mesmo a 

aparência física de um público” (PANOFSKY, 2000, p. 346). 

Ainda há de se destacar o papel da narrativa fílmica, ou seja, a maneira como 

espectadores se relacionam com imagens e sons, pois, segundo Turner (1997), ao citar Metz 

(1982), essa narrativa possui aspectos semelhantes aos dos sonhos. “Como filmes, os sonhos 

têm a capacidade de expressar o pensamento por meio de imagens; e também tendem para 

estruturas narrativas, com a impressão de serem mais do que reais” (TURNER, 1997, p. 111). 

Arroio (2010), ao citar Barthes (1982), destaca outra contribuição importante, pois 

um filme pode criar um mundo verossímil, ou seja, na impossibilidade de vivenciar um fato 

no mundo real, a narrativa fílmica por meio dos mecanismos de identificação e projeção o 

torna possível, pelo menos na lógica dessa narrativa, pois produzem efeitos que simulam a 

realidade. Por exemplo, alguns filmes procuram esconder o aspecto de representação e criar 

efeitos que mais se aproximam da realidade, para com isso conseguir despertar os 

mecanismos de identificação/projeção e adesão.  

Nesse sentido seria importante que a escola elaborasse um espaço para a questão da 

linguagem fílmica pensando inclusive em como essa linguagem é usada pelos professores, 

pois assim poderíamos falar em uma cultura escolar para o cinema, criada a partir da 

educação do olhar, sendo que aqui educar não significa “pedagogizar” o filme ou, nas 

palavras de Fantin, “[...] um uso escolarizado que restringe o cinema a um recurso didático” 
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(2007, p.5), com isso reduzindo o potencial formativo do cinema, mas sim pensar esse recurso 

também como parte da formação cultural de alunos e professores.  

Dessa forma entendemos que há possibilidade de unir entretenimento, apreciação 

cultural e uso para discussão e reflexão de temas que são encontrados nos conteúdos das 

diferentes disciplinas, porém isso não ocorre espontaneamente; são necessários planejamento 

e organização das propostas de ensino e aprendizagem.  

Tal recurso pode agregar valor ao unir atividade prazerosa, valores estéticos, sociais 

e ideológicos com possíveis discussões de conteúdos. Nesta pesquisa destacamos a NdC, que 

pode permear todos esses aspectos citados e encontrados nos filmes. É o que chamamos 

estimular através da introdução de focos de interesse mesmo em filmes de caráter comercial.  

Um exemplo é o filme Jurassic Park, do qual os alunos gostam, principalmente 

porque são motivados pelas cenas de impacto, o som e os efeitos da imagem, assim como a 

trama envolvendo uma narrativa com dinossauros.  

Além disso, há no mesmo filme um riquíssimo material de ensino e aprendizagem 

com a temática ambiental, novas tecnologias da genética e questionamento da atividade 

científica em termos éticos e morais, entre outros.  

Essas temáticas estão mergulhadas nas cenas do filme e podem, dependendo como o 

professor organiza as situações de ensino, favorecer a aprender ciências, fomentar momentos 

para discutir a linguagem cinematográfica ou discutir o sentido do que é belo, trágico, as 

significações da imagem, assim como simplesmente para se emocionar. Ainda, em uma 

caracterização mais ampla do cinema nas palavras de Almeida (1994): 

 

O cinema é produto de muitas faces. Se em sua totalidade de produto não podemos 

afirmá-lo obra de arte, podemos assim considerá-lo em determinados momentos, 

cenas, sequências. Momentos em que ele nos remete para além de si mesmo; 

momentos em que luz, enquadramento, atores, fala, som, música etc. alcançam 

significado histórico, cinematográfico, estético, de maneira a nos fazer presenciar 

algo inteiro, ambíguo e ao mesmo tempo esclarecedor. Ideias, informações, visões 

de mundo, sensações e percepções estéticas que somente o cinema pode mostrar, 

diferentemente de outras expressões artísticas, de modo especialmente novo e 

próprio. Nesses momentos, o cinema aproxima-se da música, em seu apelo sensual; 

dos sentidos; de uma participação corporal do espectador, mais completa e menos 

sujeita à racionalização. (p. 32) 

 

Ainda com relação ao potencial do cinema, Roesler (2005) faz referências à teoria 

das Inteligências Múltiplas, de Gardner, para explicitar a importância da utilização das 

linguagens midiáticas na educação, pois elas apresentam uma narrativa permeada de 

movimento, imagens, sons e escrita.  
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Uma estratégia de ensino baseada na linguagem fílmica permite desvincular a 

aprendizagem de um processo puramente racional, desenvolvendo o lado sensorial, criativo, 

imaginativo e crítico perante as informações contidas nos filmes (ARROIO, 2010). Também, 

no cinema aprendemos as coisas do mundo; “[...] cada filme nos diz de forma oral e figurativa 

as coisas do mundo” (MIRANDA, COPPOLA e RIGOTTI, 2006, p. 3). 

Para Marc Ferro (1988), um filme produz representações do real. Isso implica 

considerá-lo um conjunto, no qual cada elemento tem significado próprio, num texto visual 

que é um artefato cultural, com sua própria historicidade e um contexto social – com suas 

características e signos de uma época – no qual se desenvolve, residindo aí a complexidade da 

análise fílmica para os historiadores que o tomam como fonte de estudo. 

Com relação ao ensino de ciência, Santana e Arroio (2012 a; b) apresentam uma 

proposta de utilização de filmes com temas relacionados à NdC, destacando potencialidades 

de uso, porém advertindo quanto a utilizações que se restringem a meras ilustrações ou apenas 

para chamar a atenção dos alunos.  

Assim, em nossa concepção, o filme seria utilizado na perspectiva de ampliar 

possibilidades de derivar temas presentes nos filmes numa dimensão crítica e não de 

passividade das imagens. 

Vidal e Rezende Filho (2010) também tecem considerações a respeito do uso do 

audiovisual descritas por professores de ciências. Os pesquisadores mostram que os 

professores demonstram preferência pelo documentário com relação ao gênero ficção, de 

modo que, para estes, ficção não poderia servir para educar porque não reflete a realidade, 

enquanto o documentário, como sendo a transmissão da realidade, teria valor educacional.  

Nisso há dois problemas, inclusive citados pelos pesquisadores: o primeiro é o 

choque de interesses, pois no caso dos alunos o que os motiva são as imagens da ficção, o 

segundo é a visão ingênua de realidade, pois até mesmo o documentário é uma apreensão da 

realidade, sendo que, “[...] mesmo que a imagem fílmica registre através do aparelho bruto 

toda a mecânica material e objetiva, ela, a imagem fílmica, suscita no espectador um 

sentimento de realidade” (MARTIN, 1990, p. 22). 

Ao admitir o valor educacional do audiovisual, é necessário fazer algumas 

indagações sobre este material, como: “O que a imagem reflete? Ela é a expressão da 

realidade ou é uma representação? Qual o grau possível de manipulação da imagem?” 

(NAVARRETE, 2008). Tais perguntas são importantes para que não se trate o material 

fílmico ingenuamente, como se fosse uma verdade, desprovido de intenções e/ou de opiniões, 

nem por parte dos alunos e nem dos professores. 
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Oliveira (2005), ao discutir a história da ciência no cinema, também enfatiza 

elementos da NdC nos filmes: “Embora o uso pedagógico de filmes e os debates que eles 

propiciam seja bastante disseminado, ainda há poucos estudos sobre esse recurso” (p. 7). Tal 

material pode contribuir para que professores os utilizem ao prepararem suas aulas com a 

NdC como temática. 

 

 

2.7 Visões deformadas do trabalho científico descritas em professores de ciências e 

possibilidades de usos dos filmes em situações de ensino e aprendizagem 

 

 

Não basta apenas defendermos o uso da NdC e dos filmes no ensino de ciências sem 

antes considerarmos como esses temas são compreendidos pelos professores, afinal a 

organização de atividades de ensino e aprendizagem é realizada por eles. 

Com relação às visões distorcidas de ciência e cientistas contidas nos recursos 

fílmicos, não podemos reivindicar que sejam retiradas ou, ainda, que desprezemos esses 

recursos em virtude de conter tais distorções, no entanto é possível saber usá-los, ou melhor, 

potencializá-los de acordo com as necessidades de cada grau de ensino. 

Para isso é preciso auxiliar os professores para que saibam identificar as distorções 

no material fílmico e se conscientizem dos ganhos da inserção dessa temática. Neste sentido é 

que justificamos a abordagem desse tema em um processo de formação continuada.  

A seguir discutiremos algumas das principais visões distorcidas da ciência 

encontradas em professores. 

Podemos começar discutindo uma ideia ingênua acerca da neutralidade científica 

muito presente no cotidiano e que Morin (2002) descreve como época da big science, da 

tecno-ciência, ou seja. Segundo o autor, nos dias de hoje, os cientistas perderam seus poderes 

que emanam dos laboratórios, sendo que esses poderes estão concentrados nas mãos dos 

dirigentes das empresas e das autoridades do Estado (MORIN, 2002, p.127) e ainda, para 

alguns cientistas, as questões de desvios éticos e morais encontradas na ciência não são 

oriundas da própria ciência, mas sim de uma contaminação pela política.  

Tal argumento despreza que os próprios cientistas também são atores políticos, ou 

melhor, “Esses cientistas dizem o seguinte: A ciência é muito boa; ela é moral” (Ibid., p.127). 

Assim, essas e outras representações da ciência também podem permear a visão de 

professores de ciências, dos alunos e dos filmes. 
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Com relação aos professores, Gil-Pérez et al. (2001) identificam o que chamam 

“visões deformadas do trabalho científico”, que são distantes da atividade científica real, 

dessa maneira a continuidade dessas visões poderia influenciar negativamente no ensino de 

ciências, pois reforçaria a imagem de ciência e cientista construída essencialmente por meio 

de estereótipos ou simplificações ingênuas. Elas são:  

 

 Visão/concepção empírico/indutivista e ateórica, ou seja, que destaca o papel 

neutro da observação e da experimentação; 

 Visão rígida (algorítmica, exata, infalível), que apresenta o método científico 

como um conjunto de etapas fixas a seguir mecanicamente; 

 Visão aproblemática e ahistórica (dogmática e fechada), na qual o 

conhecimento é transmitido sem problematizar seus aspectos históricos, ou 

seja, a ênfase é no produto da ciência e não nos processos de produção; 

 Visão exclusivamente analítica em que se destaca a divisão parcelar dos 

estudos e esquece os esforços posteriores de unificação e de construção de 

corpos coerentes de conhecimentos cada vez mais amplos; 

 Visão acumulativa de crescimento linear, pois ignora os momentos de crises e 

rupturas de paradigmas; 

 Visão individualista e elitista, na qual os cientistas são apresentados como 

gênios ou, na concepção romântica, como pessoas que nasceram com um 

dom diferenciado das outras da sociedade; também é identificada nessa visão 

a percepção de que a ciência é realizada por indivíduos sem contribuição de 

intercâmbios ou da dependência do julgamento de pares; 

 Visão socialmente neutra da ciência, segundo a qual esquece-se a complexa 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade, sendo normalmente a ciência e 

os cientistas descritos como acima do bem e do mal. 

 

Outro ponto importante apresentado por esses pesquisadores e para o qual também 

encontramos apoio, diz respeito a certos consensos com relação a elementos da NdC, ou seja, 

mesmo que entre especialistas em questões da epistemologia da ciência como, por exemplo, 

Popper, Kuhn, Bunge, Toulmin, Lakatos, Laudan e Feyerabend, existam algumas 

divergências, há que se destacar que é possível verificar consensos, pois: 
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A nossa conjectura assumiu que a referida imagem pode obter-se diretamente a 

partir da consideração do que têm em comum as diversas perspectivas e teses 

epistemológicas de autores como Popper (1962), Khun (1971), Bunge (1976), 

Toulmin (1977), Lakatos (1992), Laudan (1984), Giere (1988). Para isso, 

procuramos os ditos pontos comuns – deixando de lado as inevitáveis interpretações, 

diferenças e mesmo divergências – com o objetivo de extrair algumas proposições 

básicas em torno da atividade científica. Sem negar o interesse das interpretações, 

diferenças e divergências, colocamos a tônica naquilo em que existe consenso, tendo 

como base uma visão da ciência que não cai em demasiadas simplificações e 

deformações. (GIL-PÉREZ et al. 2001, p.127) 

 

Sendo assim, trabalhar em torno de consensos poderia contribuir para não afastar os 

professores diante de tanta complexidade.  

Os consensos apresentados por esse grupo de pesquisadores em ciências são: a 

recusa da ideia de método científico, assim como a de um empirismo que concebe os 

conhecimentos como resultados da inferência indutiva a partir de “dados puros”, a 

importância em destacar o papel atribuído pela investigação ao pensamento divergente, a 

procura de coerência global, compreender o caráter social do desenvolvimento científico 

(Ibid.p. 137).  

Ainda de acordo com Bell, Lederman e Abd-El-Khalick (1998), apesar de discutirem 

a inserção da NdC em processos de formação inicial de professores, é necessário existir uma 

cultura na formação de professores que enfoque não apenas o tratamento dos conteúdos da 

NdC, mas, além disso, que se criem mecanismos que auxiliem os professores a compreender 

que esse tema também é importante do mesmo modo como valoram, por exemplo, o 

gerenciamento da sala de aula, a atitude dos alunos e outros conteúdos da ciência.  

Nesse sentido tal argumento justifica um trabalho de formação de professores que 

atenda a esses apontamentos ou, ainda: 

 

The crucial translation of pre-service teachers’ conception of the NOS into 

classroom practices needs to be reinforced by the culture of teacher preparation. To 

start with, teacher preparation programs should help prospective teachers develop an 

understanding of the rationale behind, and a comprehension of the importance of 

emphasizing the NOS in their teaching that goes, beyond the customary discourse. 

Pre-service teachers should be able to justify for themselves the importance of 

stressing the NOS, and to derive a framework in which the NOS accords with and 

reinforces other aspects that they believe are worth teaching (e.g., student attitudes 

and science content). (Ibid., p. 10) 

 

Com relação aos materiais, Santana (2009) destaca que uma das dificuldades 

apontadas pelos professores para se trabalhar com conteúdos da história e filosofia da ciência 

é a ausência de materiais didáticos específicos, porém o problema não se resolve apenas 

distribuindo aos professores materiais sem um projeto de formação que contemple todas as 

facetas como a abordagem do tema; o tratamento da metodologia e dos materiais; o refletir a 
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respeito do papel do aluno e do conhecimento no ensino e na aprendizagem; os procedimentos 

de avaliação; o papel do professor, da escola e da sala de aula na qual esse professor está 

inserido. 

Nesse sentido, conforme Arroio e Farias (2011) e Santana e Arroio (2012 a), não 

bastaria apenas ter acesso aos filmes; é necessária uma formação que oriente o trabalho com 

esse material, de forma a articular os aspectos do audiovisual com a compreensão 

epistemológica da NdC.   

Diante do apresentado, inserimos a utilização do cinema como ferramenta cultural, 

termo elaborado por Wertsch (1998) para designar a importância da mediação simbólica entre 

pessoas em um processo de comunicação que envolve as relações culturais inseridas em um 

grupo como, por exemplo, a proposta didática apresentada por Garcia-Borrá (2010) ao 

introduzir o filme Ágora como um recurso para tratar o conhecimento científico de uma forma 

ampla articulando conhecimentos da química com elementos históricos e sociais. 

Assim, procuramos por meio da interação entre professores em uma CoP 

problematizar a temática apresentada a partir das construções das perguntas e respostas 

elaboradas pelos professores, com o objetivo de que os mesmos percebam a relevância da 

proposta.  

Nesse aspecto, desenvolvemos a ideia da utilização do cinema como suporte 

metodológico para abordar questões da natureza da ciência; cabe lembrar, como bem destaca 

Sutton (1997), citado por Rezende, que:  

 
Em geral filmes e vídeos não apresentam a prática científica de forma reflexiva ou 

polêmica. Tal como os livros didáticos, o material audiovisual tende, em razão da 

linguagem usada, a apresentar apenas os resultados da prática científica e a 

transformar aquilo que é hipótese (ou teoria) em verdade comprovada, omitindo o 

caráter processual e político da prática científica (SUTTON apud REZENDE, 2008, 

p. 2). 

 

Dessa maneira, justificamos a importância dos processos de formação que se 

propõem a utilizar os recursos fílmicos que levem em consideração essas especificidades. 

Para finalizar, ressaltamos a importância do cinema e dos filmes como substratos 

para discussões as quais ocorreram na CoP, pois, como nos apresenta Turner (1997),  

 

O prazer que o público extrai de um filme não emerge apenas da narrativa. No nível 

mais simples, as narrativas do cinema são vistas dentro de um contexto que tanto é 

textual como social. Do contexto social pode-se inferir as ligações entre um filme e 

um movimento social (Rambo e o reganismo) ou entre um filme e um fato 

contemporâneo (A Mosca como uma alegoria da AIDS), isso pode simplificar a 

relação entre o cinema e a sociedade. (p. 81) 
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Exatamente isso é o que encontramos nas interações entre os professores na maioria 

dos encontros, ou melhor, certo entusiasmo para comentar um filme, partilhar suas sensações 

experimentadas ou recomendar para quem não assistiu determinado filme.  

Assim, quando falamos em substrato, procuramos demonstrar que o cinema e os 

filmes funcionam como fomentadores de discussões, além de agregar e aproximar interesses 

comuns.  

Outro elemento que identificamos como importante é que os filmes facilitavam as 

discussões, ou seja, os professores, mesmos os tímidos, sentiam-se motivados a falar quando 

usavam exemplos de filmes com os quais se identificavam ou que valoravam. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho procurou-se pesquisar a contribuição das CoP na abordagem da NdC 

utilizando-se para isso filmes de veiculação comercial e o público-alvo foram professores da 

educação básica de escolas públicas e particulares. 

O objetivo de usarmos os filmes se baseia na ideia de selecionar episódios com 

potencialidade para refletir questões relacionadas à NdC e demonstrar aos professores que 

isso pode tornar-se um recurso metodológico na prática deles.  

Para contemplar o aspecto prático inserimos a elaboração de sequências didáticas 

(SD) em um primeiro momento elaboradas apenas como maneira de sistematizar o que foi 

construído durante o primeiro curso. Enquanto que no segundo momento, segundo curso, 

procurou-se validar essas SD com a aplicação em situações reais de prática.  

Para isso, inicialmente, foi elaborado um curso com carga horária de 60 horas 

organizadas em doze encontros quinzenais aos sábados que aconteceu no primeiro semestre 

de 2012, no entanto criamos outro curso com a mesma carga horária no segundo semestre do 

mesmo ano.  

É importante ressaltar que esse segundo curso não estava em nosso planejamento, 

porém, a pedido dos professores, o elaboramos, fato que nos motivou a aprofundar as 

questões de pesquisa, na direção da maneira como as interações dos professores se 

estabeleceram durante os dois cursos. 

Outra demanda criada pelos professores foi a criação de uma comunidade online no 

Facebook, onde as contribuições do grupo fossem exibidas, desta maneira também atendemos 

a esse pedido e materializamos tal comunidade, sendo todo conteúdo apresentado na 

discussão de dados e também na seção de anexos. Destacaremos tais elementos na sequência. 

Esperávamos com isso conhecer como um processo de formação continuada 

mediado por uma CoP e que utiliza recursos fílmicos poderia contribuir para que professores 

da educação básica compreendessem a importância da inserção da NdC no ensino de ciências.  

Dessa maneira, procuramos identificar as concepções prévias desses professores no 

início do curso com o objetivo de conhecer melhor o nosso público-alvo e assim elaborar 

estratégias para os encontros subsequentes. Concomitantemente procuramos caracterizar as 

dificuldades que os professores apresentaram ao interagirem com as questões da NdC no 

ensino de ciências.  
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O laboratório de química da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

foi o local onde ocorreu o processo de formação, onde contávamos com um equipamento para 

filmar e gravar todos os encontros e também com a participação de três integrantes de nosso 

grupo de pesquisa para fazer as filmagens. Para alcançar os objetivos da investigação, 

optamos pela escolha da metodologia qualitativa em educação e com orientação 

interpretativa. 

Na sequência os quadros 4 e 5 destacam resumidamente os dois cursos, inclusive 

com as datas, temas abordados, recursos, metodologias, objetivos e resultados. 

 

CURSO 1 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 

Datas  Temas Abordados Recursos/metodologias 

aplicadas 

Objetivos 

principais 

Resultados 

obtidos 

03/03/2012 Questões gerais do ensino de 

ciências I 

Exposição do comercial 

Pantene  

Sensibilização 

inicial 

Caracterização 

do grupo 

17/03/2012 Questões gerais do ensino de 

ciências II 

Aplicação do 

questionário 1 

Debates e análise em 

pequenos grupos com a 

retomada coletiva 

Levantamento de 

conhecimentos 

prévios dos 

professores e 

discussão inicial 

acerca da NdC 

Interação 

coletiva 

31/03/2012 Cinema e educação, linguagem, 

limites e potencialidades no 

ensino de ciências. Questões 

introdutórias acerca da NdC 

Vídeos educativos 

Filme Viagem a Lua e 

trecho do filme: O Óleo 

de Lorenzo 

Problematização  

(uso dos recursos 

fílmicos e NdC) 

Reflexão 

individual e 

coletiva 

14/04/2012 A importância do plano de aula 

e a preparação dos materiais 

Trecho de filmes (2001 

Uma Odisseia no 

Espaço) e aplicação do 

questionário 2 

Produção de 

Sequências 

Didáticas em 

pequenos grupos 

Materialização 

inicial  das 

propostas 

28/04/2102 Temas da NdC (elementos da 

epistemologia) 

Trechos de filmes: 

Jurassic Park e 

comercial Pantene 

Leitura e discussão de a 

Discutir 

elementos da 

NdC nos recursos 

fílmicos 

Reflexão 

individual e 

coletiva, 

professores 

formam um 

grupo no 

Facebook 

12/05/2012 Temas da NdC (relações: 

ciências/tecnologia/sociedade 

Trechos do filme: O 

Informante 

Aplicação do 

questionário 2 

Discutir 

elementos da 

NdC no recurso 

fílmico 

apresentado 

Reflexão 

individual e 

coletiva,  

26/05/2012 Sequência Didática Elaboração de modelos 

de SD em pequenos 

grupos  e 

Aplicação do 

questionário 3 

Aprofundamento 

na construção das 

SD (aspectos 

teóricos e 

práticos) 

Interações 

coletivas que 

refletem a teoria 

e a prática 

02/06/2102 Retomada de temas da NdC e 

Linguagem cinematográfica 

Trechos do filme: 

Planeta dos macacos e 

Jurassic Park 

Analisar e 

discutir os 

recursos fílmicos 

apresentados 

Reflexão 

individual e 

coletiva 

09/06/2012 Organização de propostas de 

intervenção com a utilização 

dos recursos fílmicos e NdC 

Utilização de recursos 

da informática para 

selecionar trechos de 

filmes 

Sistematização e 

orientações para 

a construção de 

SD 

Materialização 

da proposta 

com maior 

aprofundamento 
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23/06/2012 Temas da NdC e ensino de 

ciências (possibilidade e 

limites) 

Trecho de filmes: (De 

Volta para o Futuro e 

Jurassic Park 

Refletir acerca da 

inserção da NdC 

com os recursos 

fílmicos no 

ensino de ciência 

Reflexão 

individual e 

coletiva, 

professores 

sugerem a 

continuação do 

curso  

30/06/2012 Orientações para a elaboração e 

apresentação do trabalho final e 

retomada de temas da NdC e 

dos recursos fílmicos 

Trechos de todos os 

filmes utilizados no 

curso e utilização dos 

recursos da informática 

Finalizar as SD  Autoavaliação e 

entre os grupos 

07/07/2012 Apresentação e discussão dos trabalhos apresentados. Professores solicitam outro curso. 

Quadro 4 - Aspectos gerais do primeiro curso 

 

CURSO 2 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 

Período de 

realização 

Temas Abordados Recursos/metodologias 

aplicadas 

Objetivos 

principais 

Resultados 

obtidos 

Segundo 

semestre de 

2012 

 

 

 

 

 

(04/08) 

(18/08) 

(01/09) 

(15/09) 

(29/09) 

(06/10) 

(13/10) 

(27/10) 

(10/11) 

(24/11) 

(01/12) 

(08/12) 

Questões gerais do ensino de 

ciências (metodologias, 

planejamento, recursos, 

avaliação, ensino e 

aprendizagem); 

 

Temas da NdC; 

 

A Linguagem 

cinematográfica; 

 

Concepção dos alunos do 

ensino básico acerca da NdC 

(elementos teóricos e 

práticos); 

 

A importância do professor 

como produtor de 

conhecimento; 

 

A importância da reflexão 

individual e coletiva; 

 

Validação das SD; 

 

Elementos para produção de 

artigos  

Leitura e discussão em 

grupo  

Debates e análise em 

pequenos grupos com a 

retomada coletiva 

 

Trecho dos filmes 

elaborados pelos 

professores 

 

SD elabordas pelos 

professores 

 

Textos de apresentação 

de resultados 

elaborados pelos 

professores 

Retomar as SD 

produzidas pelos 

professores; 

 

Auxiliar os 

professores nas 

análises e 

intervenções; 

 

Organização de 

artigos com a 

exposição dos 

resultados 

obtidos das SD 

aplicadas  

Reflexão da 

prática 

 

Fortalecimento 

das interações 

coletivas; 

 

Materialização 

da CoP 

 

Autonomia 

profissional 

 

Protagonismo 

do professor 

 

Motivação para 

continuar a 

proposta 

 

Postura 

investigativa da 

prática 

 

 

 Autoavaliação e apresentação dos artigos finalizados 

Quadro 5 - Aspectos gerais do segundo curso 
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3.1 Fundamentação metodológica  

 

 

 

Given (2008) elenca com eventos históricos a evolução da pesquisa científica, sendo 

que a primeira marcação do autor destaca o início do século XX, período em que a preferência 

pelo tipo de investigação científica se caracterizava com ideias de pureza, neutralidade e 

objetividade científica, esta originária do enfoque positivista, o qual marcou o século XIX, 

tendo como fundador o sociólogo Augusto Comte.  

Outro período importante mostrado pelo autor é o pós-segunda guerra mundial, que 

teve grande participação da universidade de Chicago (BOGDAN; BIKLEN,1994). Nesse 

período é que as ideias da investigação qualitativa começam a ganhar força na sociologia e na 

educação, de modo que atualmente esse tipo de pesquisa é amplamente usado. Segundo 

Godoy (1995), “[...] hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intricadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (p. 21). 

A inserção da pesquisa qualitativa no campo educacional se deve ao fato de que ele é 

representado por uma complexa rede social de difícil quantificação, portanto a busca pela 

objetividade e identificação de variáveis como bem encontradas nas ciências exatas não é uma 

das tarefas das mais fáceis, pois falamos de relações humanas. 

Assim, a pesquisa qualitativa se preocupa mais em descrever os processos do que 

quantificar resultados ou, conforme Cohen, Manion e Morrison (2007), “O universo social e 

educacional é um lugar desordenado, de contradições e disfunções, portanto não suscetível em 

processos de atomizações inerentes às pesquisas numéricas” (p. 167).  

Para Lüdke e André (1986), os métodos qualitativos são pertinentes ao campo da 

educação principalmente pela natureza do fenômeno encontrado e sua relação com o contexto 

social, histórico e político. 

Ainda de acordo com Lüdke e André (Ibid., p. 44) e Bogdan e Biklen (1994, p.48) é 

possível encontrar cinco características típicas da pesquisa qualitativa também chamada de 

naturalística, as quais são: 

 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento;  
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 Os dados coletados são predominantemente descritivos, em forma de palavras 

ou imagens, não de números, e incluem transcrições de entrevistas, notas de 

campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros 

registros oficiais; 

 A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

 O significado que as pessoas dão às coisas e às suas vidas são focos de atenção 

especial do pesquisador, ou melhor, os investigadores qualitativos 

preocupam-se com aquilo que se designa por perspectivas participantes 

(ERICKSON, 1986);  

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  

 

Strauss e Corbin (1998) argumentam que a pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa 

que envolve o conhecimento sobre a vida das pessoas, seus comportamentos e experiências, 

emoções e sentimentos, interações sociais e fenômenos culturais, dessa maneira não faz 

sentido, por exemplo, quantificar qualquer um dos aspectos citados, os quais são 

aprofundados de maneira a descrever a interação do pesquisador com a situação estudada.  

Outro elemento importante diz respeito às generalizações, ou seja, o uso de uma 

descrição detalhada ajuda na generalização dos estudos qualitativos, porém essa generalização 

não depende apenas de uma descrição minuciosa do fenômeno, mas também do desvelamento 

das relações sociais subjacentes (RICHARDSON e WAINWRIGHT, 1999). 

É possível ainda encontrarmos na literatura outros modos de conceituação, “[...], no 

entanto, pode-se oferecer uma definição genérica, inicial: a pesquisa qualitativa é uma 

atividade situada que localiza o observador no mundo” (DENZIN e LINCOLN, 2006).  

É exatamente nesse contexto que nos inserimos, ou seja, na perspectiva de 

observador participante, pois a minha ação se divide entre pesquisador e formador, portanto 

esta pesquisa se caracteriza pelo tipo de observação participante. “Os trabalhos de observação 

participante têm sua tradição na antropologia e na sociologia, disciplinas que cederam 

emprestadas a técnica ao campo da pesquisa educacional” (LÜDKE e ANDRE, 1986). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a presença do investigador no local onde ocorrem 

os fatos é o que conceitua a investigação como naturalista e também, para os mesmos autores, 

a denominação participante refere-se à posição do investigador diante do seu objeto de estudo, 

ou seja, visa a compreender os indivíduos de forma não-intrusiva, por meio da participação de 
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atividades com sujeitos que são pesquisados procurando compreendê-los tais como são, sem 

competir com eles nem tentando ganhar prestígio.  

Assim, para compreender as interações coletivas e reflexões individuais que se 

desenvolveram na CoP que se estabeleceu durante dois cursos oferecidos pela Faculdade de 

Educação na modalidade de extensão universitária, optamos pelo estudo de caso de 

observação, pois ele se aproxima inclusive das definições a respeito das CoP, principalmente 

no que Bogdan e Biklen afirmam:  

 

Quando falamos acerca de um grupo, numa organização, como foco de estudo, 

estamos a utilizar a palavra numa perspectiva sociológica, para nos referirmos a 

pessoas que interagem, que se identificam umas com as outras e que partilham 

expectativas em relação ao comportamento uma das outras. (Ibid., p. 91) 

 

Ainda de acordo com os autores citados no parágrafo anterior, na observação 

participante a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo 

desde o início. Dessa maneira utilizamos essas orientações nos cursos de formação, inclusive 

explicamos aos participantes que os cursos faziam parte de uma pesquisa, pois destacamos 

que um dos papeis da universidade é desenvolver estudos que se articulem com a realidade.  

Informamos também que os dados dos cursos seriam utilizados em nossa 

investigação e para isso seria necessária a autorização prévia dos participantes, dessa maneira, 

antes de qualquer coleta de dados, os participantes tiveram a liberdade de não optarem pelo 

não-uso de informações e imagens geradas, porém não houve rejeição.  

Assim nosso procedimento procurou se enquadrar no que Godoy destaca nos estudos 

de caso: “O papel do pesquisador deve ser claro para aqueles que lhe prestarão informações, 

não devendo ser confundidos com elementos que inspecionam, avaliam e supervisionam 

atividades” (1995, p. 26). 

Para documentar a liberdade dos mesmos elaboramos um protocolo de autorização 

de uso de imagens e informações (Anexo A). 

É importante ressaltar que em alguns momentos utilizamos pequenas quantificações 

apenas como elementos ilustrativos, sendo que tais aspectos quantitativos não foram 

determinantes na análise de dados, pois a nossa amostra é pequena o que, portanto, dificulta a 

utilização de parâmetros estatísticos típicos da investigação quantitativa. 
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3.2 Participantes 

 

3.2.1 Primeiro curso 

 

Participaram na primeira fase da pesquisa 20 professores, os quais lecionavam em 

escolas públicas e privadas. No Quadro 6 encontra-se uma caracterização geral dos 

professores. Outro detalhe é que, para preservar a identidade dos professores, preferimos 

substituir os nomes e caracterizá-los por códigos (P1, P2...). 

Professor Curso de Graduação Disciplina(s) Tempo total de 

serviço (anos) 

Situação no 

curso 

P1 Licenciatura em Química Ciências e Química 8 Concluído 

P2 Bacharelado em Química/Licenciatura 

em Matemática 

Química e 

Matemática 

12 Concluído 

P3 Ciências Físicas e Biológicas Ciências e Biologia 15 Concluído 

P4 Licenciatura em Física Física, Matemática 

e Ciências 

11 Concluído 

P5 Licenciatura em Biologia Ciências e Biologia 8 Concluído 

P6 Licenciatura e Bacharelado em Física Física 3 Concluído 

P7 Licenciatura em Pedagogia Educação Infantil 14 Concluído 

P8 Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas 

Ciências e Biologia 5 Concluído 

P9 Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas 

Ciências e Biologia 6 Concluído 

P10 Licenciatura em Geografia Geografia 14 Concluído 

P11 Licenciatura em Ciências Biológicas Ciências e Biologia 5 Concluído 

P12 Licenciatura em Ciências Biológicas Ciências e Biologia 3 Concluído 

P13 Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas 

Ciências e Biologia 11 Concluído 

P14 Licenciatura e Bacharelado em 

Química 

Química 9 Concluído 

P15 Licenciatura e Bacharelado em 

Química 

Química 9 Apenas 2 

aulas (20%) 

P16 Licenciatura em Ciências e Matemática Ciências e 

Matemática 

17 Apenas 1 

aula (10%) 

P17 Licenciatura em Química Química 5 Apenas 1 

aula (10%) 

P18 Licenciatura em Ciências Biológicas Ciências e Biologia 5 Apenas 1 

aula (10%) 

P19 Licenciatura em Ciências Biológicas Ciências e Biologia 4 Apenas 3 

aulas (30%) 

P20 Licenciatura em Pedagogia 4º ano do Ensino 

Fundamental 

4 Apenas 5 

aulas (50%) 

Quadro 6 – Caracterização geral dos professores 
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O Quadro 6 também destaca que o grupo de professores é diversificado, pois, além 

da presença de professores das chamadas Ciências da Natureza, há ainda um professor de 

Geografia e duas professoras graduadas em Pedagogia. O curso foi concluído com 70% do 

total inicial, sendo que, dos 30% não-concluintes, um professor participou de 50% do curso e 

sua desistência foi justificada por motivos de saúde.  

A atuação dos professores é distribuída nos dois níveis da educação básica, Ensino 

Fundamental e Médio. Outra dado não inserido no Quadro 6 é que todos os professores 

informaram que nunca participaram de qualquer formação que abordasse o tema NdC. 

 

3.2.2 Segundo curso 

 

 

Os participantes dessa etapa foram os mesmos da anterior, porém nem todos 

puderam participar. 

O Quadro 7 destaca os participantes do segundo curso, enfatizando os filmes que os 

professores utilizaram com seus alunos, se conseguiram trabalhar o que haviam planejado 

previamente na Sequência Didática (SD) elaborada no primeiro curso e se o mesmo foi 

concluído pelo professor. Também mantivemos os mesmos códigos, pois não houve novos 

professores no segundo curso.  

 

Professor Filmes utilizados com os alunos Conseguiu aplicar o que 

planejou na SD 

Situação no curso 

P1 A Criação e o comercial Pantene Sim Concluído 

P4 Comercial de campanha publicitária  Parcialmente Concluído 

P7 Tá Chovendo Hambúrguer Sim Concluído 

P9 Jurassic Park Sim Concluído 

P13 Epidemia e o Informante Sim Concluído 

P14 Campanha publicitária Parcialmente Concluído 

Quadros 7 – Participantes do segundo curso 
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Curso de formação continuada I e II 

As descrições em detalhes dos dois cursos encontram-se no Anexo E e apenas 

apresentaremos no Quadro 8 os recursos fílmicos utilizados no primeiro curso, pois foram 

estes que subsidiaram as intervenções iniciais, conforme abordaremos mais adiante. 

Filmes Vídeos Educativos Propagandas comerciais 

*2001 uma odisseia no espaço 

*Viagem à 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 

 

 

* Xampu da marca Pantene, 

exibido de dezembro de 2011 a 

fevereiro de 2012, estrelando a 

modelo Gisele Bündchen. 

* Diversas campanhas 

publicitárias de remédios, 

cosméticos e cremes dentais que 

exploram o discurso científico. 

Quadro 8 – Filmes, vídeos educativos e propagandas comerciais utilizados 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Utilizamos os seguintes instrumentos de coleta de dados: notas de campo, 

questionário, entrevista semi-estruturada, registro audiovisual de todos os encontros 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994), SD elaboradas pelos professores e informação contidas em 

mensagens eletrônicas (e-mails). Com eles procuraremos atender a outro elemento da 

pesquisa qualitativa, ou seja, a triangulação de dados, o que significa olhar para o mesmo 

fenômeno a partir de fontes distintas (ERIKSON, 1998). 

Tínhamos como um dos objetivos que os professores elaborassem SD em grupos, 

pois tal procedimento contribuiria para que houvesse melhor articulação entre a abordagem 

teórica do curso e o plano prático.  

É importante salientar que essas sequências foram construídas como materiais de 

planejamento, ou seja, foi feito um plano de ação com consciência de que ele poderia passar 

por modificações depois de utilizado em sala de aula em virtude do caráter dinâmico que 

ocorre no cotidiano de uma classe. 

Participamos de todos os encontros, portanto o contato foi direto com os cursistas, 

dessa maneira a observação direta foi favorecida e, de acordo com Patton (1990), existem 

diversas vantagens para o pesquisador nesse tipo de observação como, por exemplo, 

compreender melhor o contexto; adotar uma estratégia indutiva para a análise dos dados; ver 
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aspectos que podem escapar dos participantes, de modo que estes em muitos momentos não 

percebem suas colocações, expressões de afeto e preconceitos, entre outros; encontrar fatores 

que talvez os participantes não queiram revelar em uma entrevista. 

 

3.3.1 Notas de campo - registro físico 

 

 

A dupla função, de pesquisador e formador do curso, exigiu-nos a constante 

vigilância, portanto elaboramos um planejamento que considerasse essa dificuldade, 

sobretudo para não misturar aspectos da pesquisa com a organização do curso, para isso 

adotamos uma rotina de registrar em um caderno sempre no final de cada encontro os 

elementos oriundos de interesse da pesquisa de modo a identificar orientações gerais do curso 

e a questão de pesquisa.  

A construção dessas notas de campo geralmente era organizada nos seguintes 

tópicos: acompanhamento da evolução das ideias dos professores durante a formação, 

surgimento de elementos novos, aspectos afetivos e informações diversas. A transcrição de 

algumas dessas notas de campo encontra-se no Anexo C. 

Para acompanhar as concepções prévias dos professores, elaboramos três 

questionários (Anexo A) que abarcavam os seguintes temas: NdC, o audiovisual e alguns 

elementos do ensino de Ciências, com exceção do questionário 3 que apenas versava sobre os 

conteúdos da NdC. Os questionários foram aplicados em momentos distintos. 

 

3.3.2 Questionário 1 - registro físico 

 

 

No primeiro encontro aplicamos o questionário 1, o qual possui quatro questões que 

se articulam em torno dos temas acima descritos. Na segunda aula os professores foram 

orientados a se organizarem em pequenos grupos (três participantes) para discutirem as 

respostas dos colegas, assim cada coletivo analisava e categorizava as respostas de outros 

colegas e no final apresentavam a todos os resultados, dessa maneira todos tinham acesso às 

respostas da turma no geral.  

É importante destacar que antes de responder a esse questionário os professores 

assistiram ao comercial do produto xampu Pantene com duração de 35 segundos e 
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apresentado pela modelo Gisele Bündchen. O nosso objetivo se constituía em entender como 

os professores relacionavam o curso com o audiovisual apresentado, aspecto cujos resultados 

aprofundaremos mais adiante.  

 

3.3.3 Questionário 2 - registro físico 

 

 

Para a construção do questionário 2 adaptamos o instrumento utilizado por Chinelli, 

Ferreira e Aguiar (2010) e nele acrescentamos uma questão com base nas contribuições de 

Vidal e Rezende Filho (2010) relacionada aos gêneros ficção e documentário.  

O questionário possui 17 questões fechadas com os itens: concordo plenamente; 

concordo parcialmente; discordo e estou indeciso. Dessas, 16 questões são adaptações da 

primeira pesquisa citada e a última tem referência na segunda pesquisa.  

A aplicação desse questionário ocorreu na segunda aula após as discussões do 

questionário anterior. Na sequência retomamos algumas questões do ensino de ciências que 

haviam sido apresentadas na primeira aula.  

No início reservamos um espaço para que o participante informasse se já havia 

recebido algum tipo de formação concernente ao tema e, em caso afirmativo, para que 

especificasse. 

 

3.3.4 Questionário 3 - registro físico 

  

 

O questionário 3 é um instrumento elaborado por Borges (2007) e tem como objetivo 

captar concepções epistemológicas dos professores. Nele são apresentados pequenos textos 

com ideias sobre a natureza do conhecimento científico, sendo que no início de cada texto há 

uma letra como, por exemplo, Texto P, que traz as ideias de Popper, Texto K, que traz as 

ideias de Kuhn. São seis textos.  

A única modificação que fizemos nesse instrumento, foi exatamente a de colocar 

outras letras no início destes textos, assim trocamos por: a, b, c, d, e, f.  

O objetivo dessa troca foi evitar que, caso algum professor já houvesse lido alguma 

coisa sobre qualquer um desses filósofos da ciência, ele atribuísse a letra à ideia do texto, pois 

com isso poderíamos induzir uma resposta. 
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3.3.5 As sequências didáticas - registro físico 

 

 

Com o objetivo de registrar as intervenções da prática, abordamos com os 

professores a importância da elaboração de SD que no primeiro curso se restringiram apenas  

à função de planejamento, enquanto que no segundo curso orientamos aos professores para 

que aplicassem as SD com os seus alunos e também registrassem os aspectos positivos e 

negativos, de modo que todos os resultados fossem discutidos entre os membros da CoP.    

Diante das dificuldades dos professores em elaborar uma SD, sugerimos e discutimos 

alguns modelos, em especial o que Guimarães e Giordan (2011) abordam como fundamental 

para a construção e validação de sequências didáticas.  Assim procuramos adaptar essa 

indicação teórica para a realidade dos nossos professores. A seguir no Quadro 9 destacamos o 

modelo utilizado: 

Módulo temático  

Título 
 

Público-alvo 
 

Problematização 
 

Objetivos gerais 

 

Conteúdos e métodos 

Aula Objetivos específicos                     Conteúdos Dinâmicas 

    

Avaliação 
 

Referencial bibliográfico  

 

Bibliografia consultada 
 

Filmografia utilizada 
 

Quadro 9 – Modelo adaptado de sequência didática de Guimarães e Giordan (2011) 

 

As SD também são documentos escritos que consideramos como fontes de dados a 

serem analisadas, além disso, para motivar os professores, nos comprometemos a procurar o 

departamento responsável por gerenciar verbas para publicações da universidade, porém não 

foi possível usar tal recurso, no entanto a maioria dos professores produziram SD conforme 

disponibilizamos em anexo, assim como alguns trechos na discussão da análise de dados. 
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Pensamos que esse tipo de procedimento poderia auxiliar nos mecanismos de 

protagonismo, autoria e autonomia, pois os professores participam como produtores de 

conhecimentos, fato que destacamos em todos os momentos dos cursos. 

 

 

3.3.6 Gravação dos encontros durante o curso - registro audiovisual 

 

 

Nos dois cursos foi utilizado o recurso de filmagem e contamos com a participação 

de três colegas do nosso grupo de pesquisa para desempenhar essa tarefa. 

Os professores se organizam em pequenos grupos ou em duplas e em cada mesa 

havia microfones de lapela que captavam o som, assim, quando as discussões se construíam 

apenas nos grupos, os nossos colaboradores procuravam capturar o som e a imagem onde se 

estabeleciam maiores interações, porém na maioria das vezes a captação se caracterizou 

apenas com o recurso da câmera, localizada em local estratégico de modo que capturasse em 

plano geral todos os integrantes. 

Todos os encontros foram filmados em áudio e vídeo e transcritos. A maior parte do 

material de análise desta tese está contida exatamente nessas gravações, em virtude de 

encontrarmos maior riqueza de detalhes nesse tipo de dados.  

Como a quantidade de dados nessas gravações era imensa, optamos por utilizar os 

registros do segundo curso e apenas alguns trechos do primeiro, porque os dados do segundo 

se aproximavam mais da nossa pesquisa, enquanto os do primeiro se caracterizavam como 

diversos e as falas expressavam interesses múltiplos. “O processo de análise dos dados é 

como um funil” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50), portanto, à medida que avançamos com 

a pesquisa, os dados se restringiram aos nossos interesses. 

Nas transcrições optamos por organizar as falas dos professores em turnos, seguindo 

numeração temporal. 
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3.3.7 As entrevistas – registro físico 

 

 

Foram realizadas três entrevistas, as quais ocorreram em local fechado com a 

gravação apenas em áudio. Todas foram elaboradas de acordo com a indicação de Bogdan e 

Biklen (1994), ou seja, semiestruturadas, e aos entrevistados foi previamente perguntado se 

concordariam ou não em participar. 

Também optamos por não utilizar todos os dados dessas entrevistas. 

 

 

3.3.8 E-mail e rede social - registro digital 

 

 

No decorrer do curso criamos uma rede de comunicação complementar ao espaço 

físico de formação convencional, ou seja, por meio de mensagens eletrônicas (e-mails), nas 

quais, além de informes gerais da semana, também se destacavam dicas de filmes, 

recomendações de leituras e dúvidas dos professores.  

Entendemos que os registros dessas comunicações auxiliam na complementação de 

informações dos textos do corpus (BARDIN, 2009). Também foi criado por iniciativa dos 

professores um grupo na rede social com o nome: “A NdC no cinema, possibilidades e limites 

no ensino de ciências”.  

 

 

3.3.9 Resultados dos professores com seus alunos - registro físico 

 

 

Durante o segundo curso procuramos dar maior atenção a como a NdC era abordada 

em sala de aula e também de que maneira essas questões eram apresentadas quando utilizado 

o audiovisual, portanto, a partir de situações reais com seus alunos, os professores discutiam e 

apresentavam seus resultados em forma exposição oral (gravada e presente em anexo), 

gravação de suas aulas, textos e desenhos dos alunos. Para isso recomendamos que os 

professores usassem o instrumento elaborado por Silva, Santana e Arroio (2012) que tem 

como mecanismo capturar concepções de ciência e cientistas por desenhos e pequenos textos.  
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3.4 Análise de Dados 

 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos se interessam mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos, conceituação que nos 

favorece no sentido de que o desafio de abordar um tema complexo e novo para os 

professores não traria resultados significativos caso procurássemos estritamente um produto 

final, pois sabemos das dificuldades nos processos de formação de professores. 

Com base no enfoque acima destacado, apresentamos os dados progressivamente em 

etapas de um processo, onde é possível inferir que houve mudanças, mesmo que sejam 

classificadas sob nosso ponto de vista. Portanto, ponto de vista é um construto de investigação 

(Ibid., p.54). 

Mesmo que nos preocupemos com os processos, é necessário construir algo que 

contribua para a pesquisa científica, ou ainda, de acordo com Ludke e André (1986), a análise 

de dados não deve se restringir à mera descrição e classificação de categorias encontradas nos 

dados, para que sejam possíveis abstrações e explicações teóricas, sendo assim o ponto de 

vista que citamos nos permite teorizar acerca da relevância da participação dos professores em 

uma CoP que utiliza os recursos fílmicos para discutir a NdC. 

A forma que organizamos os dados seguiu uma mescla entre categorias a priori e 

emergentes, conceitos descritos por Moraes (2005). Na primeira os dados são balizados de 

acordo com categorias já estabelecidas, enquanto na segunda as categorias emergem dos 

dados analisados. Para esse autor categorias emergentes têm possibilidades maiores de 

criatividade. 

Apesar de apresentarmos as nossas hipóteses no início desta tese, isso se deve apenas 

como recurso de organização, já que elas foram elaboradas à medida que os dados foram 

sendo construídos, portanto a análise segue o que Bogdan e Biklen (1994) denominam 

estratégia indutiva, ou seja, o “[...] objetivo não é confirmar ou infirmar hipóteses construídas 

previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que os dados particulares 

que foram recolhidos se vão agrupando” (p. 50). 
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3.4.1 Caracterização das análises 

 

 A análise categorial, ou análise de conteúdo, descrita por Bardin (2009), é uma 

das nossas escolhas, especialmente a análise temática, pois funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos 

(p. 199). Assim essa análise é aplicada nas notas de campo, no questionário 1, nas SD, nas 

entrevistas individuais, e-mails, rede social e nos resultados dos professores com seus alunos. 

 A análise por categorias a priori é utilizada nos questionários 2 com as 

contribuições teóricas de Chinelli, Ferreira e Aguiar (2010) e no questionário 3, com 

contribuição de Borges (2007), os quais apenas contribuíram para reforçar o questionário 1. 

Os três questionários foram utilizados com o objetivo de nos informar em que nível de 

compreensão acerca da NdC os nossos professores estavam de modo que essa informação nos 

auxiliasse em intervenções futuras.  

 Outra orientação de análise seguiu o que é descrito por Bogdan e Biklen (1994) 

como categorias de codificação que, segundo esses autores, “[...] constituem um meio de 

classificar os dados descritivos que recolheu de forma que o material contido num 

determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados” (p. 221), portanto 

optamos por usar esse enfoque nas gravações das aulas, ou seja, nas interações coletivas e nas 

reflexões individuais que se estabeleceram principalmente durante o segundo curso.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

A evolução dos dados foi dividida em dois momentos. O que chamamos de primeiro 

momento se relaciona ao primeiro curso e é subdividido nas seguintes etapas: inicial, 

intermediária e final. Por sua vez, o que designamos de segundo momento é referente ao 

segundo curso. A Fig. 2 a seguir é uma representação simplificada do que expressamos. 

 

 

Figura 2 – Distribuição da análise de dados em dois momentos 

 

Salientamos que em toda a análise de dados destacamos em itálico e em negrito os 

fragmentos de falas e SD elaboradas pelos professores, assim como também partes das 

respostas dos questionários por nós elaborados. Isso se justifica para diferenciar o texto 

formal desses elementos que compõem o corpo de dados.   
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4.1 Momento I - 1º curso 

 

 

4.1.1 Etapa inicial – primeiras intervenções (Questionário 1) 

 

 

Procuramos nessa etapa primeiro entender quais seriam as concepções prévias dos 

professores a respeito da NdC, para isso elaboramos um questionário (questionário 1) 

acompanhado da exposição de um recurso fílmico denominado propaganda comercial com 

duração de 30 segundos veiculado na televisão aberta brasileira durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2012 a respeito do xampu para cabelos da marca Pantene.  

Ainda nessa etapa foi possível identificar elementos iniciais que caracterizam uma 

CoP os quais abordaremos sucintamente neste momento mas que aprofundaremos com mais 

detalhes quando discutirmos os dados do segundo curso. 

Também utilizamos trechos de entrevistas e de gravações de aulas, além de 

anotações de campo que classificamos como pertinentes para análise.  

Assim durante esse momento o objetivo era entender se os professores faziam 

alguma relação do tema do curso com o filme introdutório o qual utilizamos. Imaginávamos 

que, ao lerem a ementa do curso (disponibilizada no site da Faculdade de Educação), eles 

talvez fizessem alguma relação com o tema.  

O questionário 1 (Anexo A) procurava dialogar com as expectativas de cada 

participante, assim como também com o que eles haviam lido a respeito do curso durante o 

processo de inscrição. Ao mesmo tempo era esperado que os professores relacionassem esses 

aspectos com o que foi exposto ao longo da narrativa do filme acima descrito. 

A seguir selecionamos como exemplo duas imagens as quais foram núcleos de 

discussão durante a aula. Apesar de simples e de pouca duração, a narrativa desse filme é 

carregada de referências culturais que procura, através dos mecanismos de adesão e 

sensibilização, convencer o telespectador/consumidor que tal produto é eficiente.  

Para isso a propaganda comercial usa a articulação entre imagens, sons e falas da 

modelo (Gisele Bündchen), para construir uma narrativa que faz referências culturais de 

confiabilidade e qualidade do produto exposto como, por exemplo, mencionar a ciência, 

portanto apesar de simples esse recurso fílmico permitiu discutir de forma significativa 

diversos conteúdos relacionados à NdC.  
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A aplicação desse recurso aconteceu na primeira aula e a justificativa para seu uso 

estava circunscrita à sensibilização inicial também como facilitador para introduzir a temática.    

 

 

 

 

             Imagem3a                                                                               Imagem 3b                                           

Figura 3: Imagem do comercial Pantene. 

 

As duas imagens selecionadas da Fig. 3, (3a e 3b), fazem parte do filme que citamos 

acima.  

Na imagem 3a é presente uma ampola com a marca Pantene sendo inserida em um 

órgão reprodutor de uma flor. Nesse caso a ampola representaria a ciência com sua 

intervenção e a flor, a imagem da natureza. É importante ressaltar que esses dois elementos 

vão se agregar à frase que a modelo/falante no comercial irá reproduzir. Essa frase está 

descrita abaixo, portanto a narrativa
2
 é composta por imagem e fala. 

Na imagem 3b a análise é mais simples, mas carrega outro símbolo da ciência que é a 

ideia de instituto de pesquisa, para isso a marca do xampu é exposta com a palavra instituto. 

A ideia de convencimento utilizando os mecanismos acima citados permeia toda a 

apresentação da propaganda, porém nos concentraremos nas duas imagens citadas e na 

seguinte frase dita pela modelo durante a apresentação da propaganda: “A hidratação da 

ciência e o brilho da natureza [...]” (informação verbal)
2
. 

Nessa unidade de análise, é possível perceber a tentativa de construir um discurso de 

convencimento utilizando as ideias de natureza, ciência e saúde. Natureza e saúde são 

recursos que se equivalem nos discursos de convencimento, afinal quem nunca ouviu 

expressões do tipo: “se é natural faz bem para a saúde” ou “as plantas são boas porque são da 

natureza”. Não pretendemos estender essa discussão, pois não é objetivo deste trabalho.  

Com relação à expressão a hidratação da ciência, elaboramos junto com os 

professores as seguintes reflexões: “Por que a ciência é veiculada nesse discurso?”, “Se 

estivéssemos na Idade Média a associação da ciência ainda estaria presente neste tipo de 

                                                           
2
 Fala encontrada na propaganda comercial do xampu Pantene expressa por Gisele Bündchen exibida na TV 

aberta de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012. 
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discurso?”, “É a ciência ou a tecnologia que hidrata?”, “Qual a diferença?”, “Por que 

propagandas comerciais de carros geralmente usam o termo tecnológico e não científico?”. 

Procuramos mostrar aos professores a sutileza da exposição, pois em apenas 30 

segundos a narrativa fílmica possibilitou uma construção usando signos e significados 

compreendidos dentro de uma cultura, portanto simplificadores durante o processo 

comunicativo.  

Ressaltamos que não era nosso objetivo fazer uma crítica no sentido de desconstruir 

aquela linguagem, pois dessa maneira nos posicionaríamos como puristas da linguagem 

audiovisual ou como defensores da “didatização” dos recursos dessa linguagem.  

A nossa intenção era que os professores percebessem o uso do discurso da ciência 

como algo confiável pelo argumento da prova científica verdadeira, o qual é extremamente 

usado para convencer as pessoas para o consumo e, mais, que percebessem por quê isso 

ocorre. Essas e outras reflexões foram elaboradas e é possível encontrá-las nos dados e em 

anexo (Anexo B). 

Ainda é importante destacar que todas essas considerações a respeito das discussões 

do comercial da Pantene foram feitas após os professores responderem ao questionário de 

compreensões prévias da NdC. A seguir apresentamos a organização das respostas descritas 

pelos professores e uma sistematização inicial dessas respostas. 

 

4.1.1.1 Os professores e suas concepções iniciais sobre a natureza da ciência 

 

 

Participaram dessa etapa 18 professores e os dados dessas compreensões foram 

obtidos por meio da análise de respostas a questões abertas (BARDIN, 2009, p.59).  

Como já discutimos, esse questionário foi elaborado e aplicado por nós e a descrição 

do que coletamos já assume um pressuposto interpretativo nosso de que seria possível que os 

professores investigados também não compreendessem o próprio significado da NdC da 

mesma maneira que os professores entrevistados por Santana (2009), dessa maneira a 

argumentação de  Moraes (2005) é pertinente com a nossa inquietação inicial, ou seja, 

 

A descrição, de algum modo, já é uma interpretação, entretanto corresponde a um 

interpretar que está muito próximo da realidade examinada, podendo ser entendido 

como uma leitura com base em conhecimentos tácitos e implícitos do pesquisador 

ou que procura expressar esses tipos de conhecimentos dos sujeitos pesquisados, 

sem teorizá-los. (MORAES In: FREITAS e GALIAZZI, 2005, p. 98) 
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Assim, os professores responderam a quatro questões iniciais (Anexo A) após 

assistirem ao comercial citado, porém usamos para esta etapa apenas uma questão, que 

continha o seguinte enunciado: “Expresse suas ideias sobre o produto audiovisual apresentado 

e possíveis relações com o curso”.  

Destacamos novamente que naquele momento os professores apenas receberam 

informações instrucionais de como preencher o questionário ou em quais espaços isso poderia 

ser feito. Todas as discussões que citamos acima foram feitas após todos os professores 

entregarem suas folhas de respostas.  

No Quadro 10 organizamos as respostas dos professores de acordo com o tipo de 

citação que os mesmos faziam com relação à NdC. 

Apesar das nossas concepções teóricas, hipóteses e conhecimentos tácitos, optamos 

por um sistema de categorias chamado por Moraes (2005) categorias emergentes, pois nesse 

tipo “[...] 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” (p. 92). 

 

Tipo de citação Nº de Professores % das respostas 

Apenas citam a ciência 3 16,6 

Citam com referência à NdC 6 33,3 

Não fazem nenhuma relação com a NdC mas com outros temas 9 50,0 

Quadro 10 – Respostas dos professores organizadas de acordo com referência a (NdC) 

 

É possível identificar no Quadro 10 que pouco mais que 16% das respostas dos 

professores apenas citam a ciência sem qualquer relação com algum item da NdC, em torno 

de 33 % do outro grupo de respostas citam a ciência com referência à NdC, embora de forma 

estereotipada ou, de acordo com a classificação de Gil-Pérez et al. (2001), com visões 

descritas como distorcidas, especificamente as do tipo ingênua e dogmática, e, finalmente, 

metade das respostas não fazem nenhuma relação com a NdC, mas com outros temas como, 

por exemplo, “produtos químicos” e “produtos naturais”. 
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4.1.1.2 As respostas dos professores 

 

 

Selecionamos a seguir nas Fig. 4, 5 e 6 um exemplo de resposta para cada categoria 

organizada, na seguinte ordem: (i) faz referência à NdC, (ii) apenas cita a ciência e (iii) não 

fazem nenhuma relação com a NdC nem com a ciência. 

Figura 4 - Exemplo de resposta que faz referência à NdC 

 

Como nesse exemplo ilustrado na Fig. 4, encontramos pouco mais que 30% dos 

professores com respostas que faziam alguma referência à NdC.  

No trecho “[...] o conhecimento científico pode se traduzir em benefícios para a 

humanidade” percebe-se que é possível que nesse tipo de resposta exista a crença de que os 

cientistas apenas usam a ciência para o bem da humanidade, sem considerar que em muitos 

casos os cientistas agem por interesses próprios e diversos e não necessariamente para o bem 

geral. Além disso, há de se problematizar o que os cientistas entendem por benefícios da 

sociedade. Seriam os mesmos que a sociedade espera? 

Ainda é possível argumentar que outra concepção ingênua esteja internalizada nessa 

resposta, ou seja, o que Gil-Pérez et al. (2001) apresentam como visão do tipo aproblemática e 

ahistórica da ciência, pois nesse caso:  

 

Transmitem-se os conhecimentos científicos já elaborados sem mostrar os 

problemas que lhe deram origem, qual foi a sua evolução, as dificuldades 

encontradas e não dando igualmente a conhecer as limitações do conhecimento 

científico atual nem as perspectivas que, entretanto, se abrem. (Ibid., p. 131) 

 

É claro que também não podemos aceitar apenas uma qualificação pessimista da 

ciência, pois isso seria no mínimo uma atitude irresponsável diante de tantos produtos que nos 

cercam e favorecem o nosso cotidiano, todos eles frutos da atividade científica.  
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O que se critica é o argumento simplista que vê apenas um lado e portanto, como 

destaca Bizzo (2009), não contribui para formar o espírito crítico, de cidadania e integração 

social que são capacidades também ligadas ao domínio para o qual a ciência pode contribuir. 

Além disso, não encontramos nenhuma referência que questiona a autoridade da 

ciência expressa na expressão usada pela modelo publicitária “a hidratação da ciência”, 

portanto podemos falar em aceitação da mensagem publicitária que afirma que o produto traz 

benefícios para sociedade.  

Assim, mesmo que esse grupo de resposta destaque algum indicio de NdC, ao 

expressar o termo “reflexão da ciência no nosso cotidiano”, isso ainda é superficial e 

enviesado no sentido de uma ciência aproblemática, como expomos acima ou ainda de acordo 

com Japiassu (2005): 

 

Neste mundo dominado pelo império da razão calculadora e pelo monoteísmo do 

mercado, onde o indivíduo livre e soberano é reduzido a uma marionete realizando 

espasmodicamente os gestos que lhe impõe o campo sociocultural (ganhar dinheiro, 

consumir, gozar ou ser feliz com ajuda farmacológica), quem irá despertá-lo do sono 

dogmático da apatia, da indiferença, do cinismo, do ceticismo e do cansaço utópico-

politico? (p.10) 

 

Talvez a ideia de benefícios para a sociedade esteja inserida no que Japiassu (Ibid.) 

apresenta como mundo desencantado e laico dominado pelo instrumental da ciência racional e 

objetiva de modo que com isso se justifique o discurso de ciência apenas para o bem da 

sociedade descolada de interesses corporativos, bélicos, financeiros e políticos.  

 

Figura 5 - Exemplo de resposta que apenas cita a ciência 

 

A resposta representada na Fig. 5 e que representa mais de 16% das respostas destaca 

a presença da ciência em todos os produtos e objetos do cotidiano, sendo assim, segundo essa 

professora, é possível relacionar o dia-a-dia com os conteúdos de ciências.  
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Dessa maneira, não há nenhum indício de relação da resposta com algum elemento 

da NdC, tanto nos seus aspectos internos quanto externos. Fica a dúvida se a ciência citada 

seria a da escola, dos conteúdos, ou a ciência enquanto empreendimento humano constituída 

de elementos epistemológicos e com interfaces entre sociedade e tecnologia.  

É importante colocar essa questão, pois frequentemente os alunos, principalmente do 

Ensino Fundamental, costumam separar a ciência da escola daquela dos cientistas, de modo 

que normalmente para esses alunos a ciência da escola é descrita como uma coleção de 

conteúdos, principalmente os da Biologia, enquanto que a ciência dos cientistas é atribuída 

como algo distante da realidade e carregada de estereótipos do tipo cientista maluco, sozinho, 

que inventa fórmulas bizarras, entre outros.  

Nesta pesquisa apresentaremos alguns trechos que mostram exatamente essa 

separação encontrada nos alunos dos professores pesquisados. 

 

Figura 6 - Exemplo de resposta que não relaciona NdC nem ciência 

 

A Fig. 6 é uma entre 50% das respostas que não fazem nenhuma relação com a NdC 

e também não citam a ciência, apesar de citarem o desenvolvimento químico.  

O fato interessante é a utilização das expressões “o uso dos produtos naturais para o 

desenvolvimento químico” e “os produtos químicos utilizados para o desenvolvimento do 

próprio produto”. Aqui há a evidência do sucesso que a narrativa atingiu, pois o professor 

relata a provável intenção dos produtores do audiovisual, ou seja, a de tentar marcar natureza 

e produtos químicos como os ingredientes do xampu de sucesso. 

Assim os dados representados nas Figs. 5 e 6 indicam que em mais de 66% das 

respostas dadas não se verifica nenhuma referência à NdC, além disso a maioria também não 

identificava a intencionalidade do curso com o recurso fílmico apresentado. Tal fato 
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corresponde ao que Santana (2009) demonstrou ao entrevistar professores de ciências da 

educação básica, ou seja, os professores apresentavam dificuldades para entender o próprio 

significado do termo natureza da ciência. 

É provável que esse aspecto se manifeste na maioria dos nossos professores da 

educação básica, para isso haveria a necessidade de maior aprofundamento. 

Com relação às pesquisas realizadas fora do território brasileiro, como as de 

Lederman, Bell e Abd-EL-Khalick (1998), o maior entrave é a conscientização por parte dos 

professores de que introduzir temas da NdC em situações de ensino e aprendizagem é 

importante para melhorar a qualidade do ensino de ciência, já que nessas pesquisas as 

concepções dos professores acerca da NdC não se demonstrou como problema principal, 

inclusive os autores até relatam que encontraram professores com concepções aceitáveis  

Se procurarmos encontrar explicações para o que ocorre no território brasileiro, é 

provável que dificuldades em entender temas da NdC estejam relacionadas à formação inicial, 

pois em nossos dados alguns professores relatavam espontaneamente que nunca ouviram falar 

de termos como, por exemplo, indução, empírico e dedutivismo ou nunca tiveram contato 

com leituras básicas sobre o tema como as de Chalmers contidas no livro “O que é ciência 

afinal?”. 

A seguir apresentaremos alguns exemplos acerca do que já discutimos, porém com 

outros instrumentos: entrevistas, gravação da aula e notas de campo. 

 

 

4.1.1.3 Instrumento de respostas: entrevistas 

 

 

Pesquisador: O que você relaciona no curso com esta mudança? 

P6: 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 de revoluções 

científicas daquele livro, como é mesmo? Kuhn? 

P6: Eu achava que bastava assistir o filme para aprender as coisas da física como 

velocidade e aceleração. Usar um filme para questionar com os alunos o que é a 

ciência, realmente nunca pensei nisto! 

 

Quadro 11 - Trecho de entrevista com P6 
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O Quadro 11 apresenta um trecho de entrevista realizada no final do primeiro curso 

com P6 e demonstra exatamente o que havíamos abordado antes, ou seja, que a ideia de 

períodos de revoluções científicas descritas por Kuhn é um fato novo para esse professor, 

assim como a possibilidade de tratar temas da NdC com filmes, conforme é possível verificar 

no trecho “Eu achava que bastava assistir o filme para aprender as coisas da física como 

velocidade e aceleração. Usar um filme para questionar com os alunos o que é a ciência, 

realmente nunca pensei nisto!” 

Com isso entendemos que objetivos do curso e da pesquisa, como apropriação de 

temas da NdC e sensibilização para introduzir tais temas em sala de aula, foram atingidos, 

pelo menos no relato do professor entrevistado. 

A esse respeito consideramos que é possível que o professor tenha respondido 

exatamente o que o entrevistador esperava ouvir, em virtude de se estabelecer uma relação de 

poder entre entrevistador e entrevistado, mesmo assim ainda sustentamos o alcance dos 

objetivos ora descritos, pois o professor diante de várias opções de respostas escolhe uma, ou 

seja, cita o caso das revoluções e a possibilidade de usar filmes para tratar a NdC, fato que no 

início do curso não se verificava, afinal os professores apresentavam dificuldades para 

entender o próprio termo NdC, como já demonstramos com o uso do comercial Pantene. 

Além disso, esse trecho corrobora com o que destacamos antes a respeito do aspecto 

de novidade com relação a temas da NdC, principalmente no trecho “[...] mas como 

trabalhamos no curso as ideias de período de revoluções científicas daquele livro, como é 

mesmo? Kuhn?”, pois tanto o termo período de revoluções quanto o nome Kuhn são novos 

para o professor. 
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A próxima análise está dividida em dois momentos (I e II) da entrevista com P9. 

P9: 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. 

P9: Essa visão da NdC me chamou a atenção e acrescentou muito em minha 

prática, pois a principio realmente eu não tinha pensado ou imaginado que 

discutiríamos temas como indutivismo, método científico, observação, etc. Também 

aquele artigo do Gil-Perez ajudou, pois eu não tinha essa dimensão de como essas 

visões da ciência poderia ser deformadas e encontradas em estudantes. 

P9: Eu me formei em Biologia e em nenhum momento a gente tocou se quer em 

nenhum assunto que você trabalhou aqui no curso, imagina só. Esses aspectos 

epistemológicos, nunca na minha graduação foram tratados, também estas 

discussões da ciência e a sociedade ou como isso seria importante para a 

aprendizagem dos alunos também não. Chalmers, Popper, Lakatos, Kuhn e o Gil-

Perez todos foram autores que conheci aqui no curso, nunca ninguém se quer citou 

alguns deles. 

Quadro 12 - Trecho de entrevista com P9 - momento I 

 

Os fragmentos acima (Quadro 12) também foram retirados da entrevista realizada 

com o professor no final do curso e nota-se que o mesmo reconhece o cinema como potencial 

metodológico e que para isso seria importante saber trabalhar, portanto há indícios de que o 

professor se apropriou dos conceitos discutidos no curso, principalmente quando abordamos 

as modalidades do vídeo educativo apresentados por Arroio e Giordan (2006).  

Novamente outro professor faz referências teóricas à NdC, diferentemente de P6, 

descrita anteriormente, citando inclusive mais autores. Também é presente o elemento de 

novidade, especialmente no trecho “Esses aspectos epistemológicos, nunca na minha 

graduação foram tratados, também estas discussões da ciência e a sociedade ou como isso 

seria importante para a aprendizagem dos alunos também não”. Repete-se nesse trecho o 

nosso enfoque: apropriação de temas da NdC por parte dos professores e inserção dela em 

sala de aula. No último fragmento o professor destaca falhas em sua formação, aspecto que 

complementa o que já discutimos.  

Outra informação pertinente é que esse professor é recém-formado, assim parece que 

as pesquisas em ensino de ciências que recomendam o uso da história, filosofia e sociologia 

da ciência ainda não foram incorporadas em algumas instituições de formação de professores. 

A seguir no Quadro 13 selecionamos outro trecho de entrevista com o mesmo 

professor para reforçar a hipótese de que a temática da NdC se apresentava como algo novo, 

conforme demonstramos anteriormente com a utilização do comercial da Pantene e as 

questões relacionadas. 
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Pesquisador: Mas quando você se deparou com o curso e leu a expressão natureza da 

ciência, você teve alguma previsão de como seria o curso? 

P9: Sim, eu achei que estava ali a questão da natureza da ciência, mas de outro ponto de 

vista. 

Pesquisador: Qual? 

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 que posso 

usar para trabalhar vírus. 

Pesquisador: Abordando aquelas questões da epistemologia que discutimos no curso? 

P9: Não, isto eu não tinha ideia do que era. O Foco que pensava é que seria apenas o 

tema de um conteúdo. 

P9: Edson, igual a P13 comentou, achava que seriam os filmes com os conteúdos que 

estamos acostumados a trabalhar 

Quadro 13 - Trecho de entrevista realizada no fim do curso com P9 - momento II 

 

Destaca-se a expressão (Quadro 13) “[...] os conteúdos que estávamos acostumados a 

trabalhar”, conteúdos esses que não incorporavam a NdC, conforme descrito pelo professor, 

pois o mesmo relata que suas expectativas para o curso não tinham quase nenhuma relação 

com o que de fato aconteceu. Para o professor o curso abordaria os conteúdos já conhecidos e 

o cinema seria apenas uma maneira para auxiliar no tratamento desses conteúdos isentos de 

conceitos da NdC. 

Assim, nesses dois trechos a referência ao curso se faz em dois eixos: no primeiro se 

discute como usar o audiovisual de maneira a não encará-lo como mais uma ferramenta em 

sala de aula ou ainda mais um recurso que reforçaria o ensino por transmissão, sendo o aluno 

apenas um agente a receber informações; e no segundo há o reconhecimento do professor de 

que o tema NdC também é um conteúdo importante no ensino de ciências. 

A seguir continuaremos essas discussões com outros instrumentos (gravação de uma 

das aulas e notas de campo) 
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4.1.1.4 Instrumento de resposta: gravação de trecho de aula – 14 abr. 2012 

 

 

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

que está escrito no texto, para nós 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 P20: Você esta fazendo de propósito não é? Quer deixar a gente confusa. 

[risos e descontração] 

Quadro 14 - Transcrição de um momento da aula 

 

 

4.1.1.5 Instrumento de resposta: nota de campo com dúvida de P 13). 

 

 

P13: Edson, o que é indução? Eu não consigo responder as questões porque não 

entendo isso empírico-indutivista, o que é indução?  

P13: É igual o que a gente fala no cotidiano de induzir? 

 

Quadro 15 - Nota de campo  com dúvida de P13 

 

A dúvida da professora ocorreu durante a realização do questionário elaborado por 

Borges (2007), o qual discutia a NdC em pequenos trechos. Nesse momento outros 

professores também fizeram a mesma pergunta, o que, portanto reforça a nossa hipótese de 

que os conteúdos da NdC, como, por exemplo, a noção de indução, seriam algo novo para os 

professores de ciências.  

Dessa maneira a tarefa em nosso caso seria mais árdua, pois consistiria em realizar 

um trabalho de fundamentação a priori dos conceitos epistemológicos, históricos, filosóficos 

e sociológicos do trabalho científico, juntamente conscientizando os professores sobre os 

ganhos que esta temática poderia trazer, ou seja, um ensino com enfoque crítico e reflexivo de 

que tanto se fala.  

Nos parágrafos anteriores descrevemos uma dificuldade específica com relação a 

uma inserção de um tema no ensino de ciências e apontamos a não-abordagem desse tema na 
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formação inicial como uma das causas prováveis, no entanto não podemos de deixar de 

considerar que os problemas no ensino de ciências não são restritos apenas à inserção desse 

assunto e ao Brasil, pois é necessário considerar o que Fourez (2003) apresenta: 

 

A formação dos licenciados esteve mais centrada sobre o projeto de fazer deles 

técnicos de ciências do que de fazê-los educadores. Quanto muito acrescentou-se à 

sua formação de cientistas uma introdução à didática de sua disciplina. Mas nossos 

licenciados em ciências, como nossos regentes de então, quase não foram atingidos, 

quando de sua formação, por questões epistemológicas, históricas e sociais. (p.111) 

 

No caso do ensino de ciências, Krasilchik (1987) mostra que nos anos 50 o Brasil até 

conseguiu organizar um movimento em prol da melhoria do ensino de ciências que antecedia 

inclusive os estadunidenses, através do Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura, 

(IBECC), porém as mudanças não foram bem sucedidas e, segundo a autora:  

 

Enquanto algumas pessoas desenvolviam esforços trabalhando independentemente, 

ou em grupos aglutinados como ocorria com o IBECC, também o Ministério da 

Educação promovia cursos de capacitação. Em geral esses cursos serviam para dar 

títulos a professores improvisados, pois eram raros os licenciados que se dedicavam 

ao magistério, ficando as aulas das disciplinas científicas a cargo de profissionais, 

como médicos, engenheiros, farmacêuticos e bacharéis. Os programas oficiais, 

fortemente impregnados pela literatura didática européia e norte-americana, 

influenciavam os livros-texto brasileiros, em muitos casos meras traduções. (p. 9) 

 

Dessa maneira, se Fourez (2003) nos alerta a respeito de uma crise mundial no 

ensino de ciências, precisamos entender quais mecanismos estão por trás de tal crise de modo 

a compreender como a mesma se configura em nossa realidade e a partir daí propor soluções.  

 

 

4.1.1.6 Indicativos que apontam para o início da formação de uma comunidade de 

prática 

 

 

Os Quadros 16, 17, 18 e 19 a seguir são exemplos que demonstram elementos 

indicativos para a formação de uma CoP e que aconteceram durante o primeiro curso. 

Ressaltamos que os interesses ainda se constituíam como diversos, por isso falamos em início 

e que a constituição plena de uma CoP se estabelece principalmente no decorrer do segundo 

curso, conforme abordaremos. 

Verificamos resumidamente nessa etapa o compartilhamento de ideias, materiais e 

emoções expressos em diferentes instrumentos de coleta, como demonstraremos na sequência.  
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No Quadro 16, por exemplo, a preocupação da professora e do seu grupo se 

consolida acerca da necessidade em se refletir a respeito de conteúdos da NdC veiculados em  

material audiovisual como no caso as propaganda comerciais citadas, portanto nesse trecho os 

professores compartilham uma preocupação e identificam uma necessidade para a profissão. 

 

Instrumento: gravação de trecho de aula (17 mar. 2012) 

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 conseguiu 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 

Quadro 16 - Transcrição de um momento da aula 

 

Essas iniciativas também estão expressas nos Quadros 17 e 18 em que os professores 

compartilhavam materiais e informação, conforme se vê a seguir. 

 

Instrumento: gravação de trecho de aula – 28 abr. 2012 

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

descoberta. Se alguém quiser eu posso compartilhar. 

P13: Eu quero. 

Quadro 17 - Trecho transcrito da aula de 28 abr. 2012 

 

Instrumento: trecho publicado no Facebook (29 jun. 2012 às 21h31) 

P8: Oi, gente vocês viram que chegou nas escolas do Estado vários livros para o 

professor estudar na sala de leitura? Entre eles o do Kuhn que o Edson indicou na 

última aula? Só para compartilhar... Beijinhos. (9 visualizações) 

Quadro 18 – Trecho retirado do Facebook 

 

Outro tipo de compartilhamento é demonstrado no Quadro 18, ou seja, os professores 

compartilhavam emoções vivenciadas nos filmes. Aliás, esse recurso apresenta características 

importantes que engendram discussões e estimulam interações na coletividade, dadas a 

natureza social e cultural do cinema. Nesse sentido justifica-se a estratégia de inserir esse 

recurso na CoP. 
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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. 

P3: Gente como eu chorei porque o menino morreu [O Óleo de Lorenzo] 

P1: Quem assistiu Saneamento Básico? 

P10: Maravilhoso! 

Quadro 19 - Transcrição de trecho da aula (31 mar. 2012) 

 

 

4.1.1.7 Etapa inicial - Concepções dos professores após a primeira intervenção, com 

contribuições de Chinelli e colaboradores (Questionário 2) 

 

 

Nesse instrumento (Questionário 2), Chinelli, Ferreira e Aguiar (2010) procuram 

identificar no discurso dos professores a coexistência de dois aspectos, os quais são: as 

concepções epistemológicas a respeito da NdC e as concepções de ensino de ciência. Para isso 

os pesquisadores construíram um questionário que tem como característica a constituição de 

questões que se opõem na formulação interpretativa e que são distribuídas aleatoriamente ao 

longo do questionário, sendo que tais aspectos se justificam para que os respondentes não 

estejam sujeitos ao processo indutivo. 

Ainda de acordo com esse instrumento, os pesquisadores classificam as 

perguntas/respostas em duas categorias: paradigma emergente, pós-moderno, mais aceito para 

a concepção de NdC como também para o ensino de ciências, e paradigma clássico, moderno, 

caracterizado como oposto ao outro paradigma e considerado como não recomendável ou, 

ainda, em declínio. 

Esse questionário contribuiu para que pudéssemos compreender melhor as 

concepções de NdC e o ensino de ciência dos professores pesquisados, portanto foi mais um 

instrumento de apoio ao primeiro questionário o qual já abordamos.  

Na sequência, no Quadro 20, apresentamos somente o par de questões: oposição 

entre conceber a ciência como modelagem do real, orientada por objetivos versus concebê-la 

com verdade absoluta. Para isso o questionário dispunha das seguintes opções de respostas: 

concordo plenamente; concordo parcialmente; discordo; estou indeciso (a). 
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Afirmativas
Concordo

plenamente

Concordo

parcialmente
Discordo

Estou

indeciso(a)

As ciências são elaborações criativas, representações

da realidade que correspodem às interpretações dos

cientistas. O conhecimento é elaborado em função de

objetivos e tem ligações com o contexto em que é

produzido.

2 8

Os cientistas são profissionais que trabalham com

abnegação para desvendar os mistérios de natureza. É

importante que os alunos possam conhecer a verdade

sobre o mundo natural, descoberta pela ciência.

2 7 1

Responderam, concomitantemente a ambas

afirmativas.
4

Frequência

              
Quadro 20 - Respostas dos professores ao questionário por Chinelli et al., 2010 

 

Gráfico 1 - oposição entre conceber a ciência como modelagem do real, orientada por 

objetivos e concebê-la como verdade absoluta (CHINELLI et al., 2010). 

 

O Gráfico 1 e o Quadro 20 mostram que parte significativa das respostas dos 

professores se enquadra no Paradigma clássico, moderno, com vertente na ideia de verdade 

absoluta da ciência, de orientação empírica-indutivista ingênua da ciência.  

Alguns elementos como os citados antes também são encontrados nas falas dos 

professores como, por exemplo, na transcrição de um episódio onde a professora expressava 

sua ideia de método científico, conforme o Quadro 21 a seguir. 

P8: Eu acho que a ciência está no cotidiano, exemplo eu trabalho com alimentação 

saudável, tem um método desenvolvido para isso, assim também como para os 

procedimentos de reciclagem 

P8: Eu trabalho com eles o que é um método científico para entenderem essas coisas 

do cotidiano com o método científico. 

Quadro 21 – Trecho transcrito da aula de (26 mar. 2012, Método científico) 
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Exemplo de transcrição de um episódio com ênfase ao ensino por transmissão. 

 

P5: Professor, eu estou tendo uma experiência com vídeos na internet e achei no 

Youtobe vídeos de montagem sobre meio ambiente muito interessante. Aí eu me 

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. 

Quadro 22 - Episódio da aula de 26 mar. 2012 (Ensino por transmissão) 

 

Nesse episódio estávamos discutindo alguns conceitos da utilização dos filmes e a 

interface com o ensino de ciência com destaque para uma visão de ensino contrária à de 

ensino por transmissão, inclusive com críticas ao uso passivo dos filmes, porém a professora 

destaca uma experiência onde utiliza vídeos da internet com o objetivo memorístico e distante 

de um aprofundamento nos conceitos científicos. Tal fato é justificado no final da fala pelo 

objetivo de “[...] passar no vestibular”. 

 

 

4.1.1.8 Etapa inicial - Concepções dos professores após a primeira intervenção, com 

contribuições de Borges (Questionário 3)  

 

 

Para esse momento aplicamos o questionário 3 desenvolvido por Borges (2007), 

instrumento a partir do qual é possível mapear as tendências dos professores de acordo com 

diferentes concepções epistemológicas da ciência.  

O instrumento apresenta pequenos textos (Anexo) com ideias sobre a natureza do 

conhecimento científico. Fizemos uma adaptação, conforme o Quadro 23, pois no início de 

cada texto havia uma letra como, por exemplo, no texto P, que continha as ideias de Popper. 

O mesmo acontecia com os outros seis textos, e entendemos que isso poderia induzir a 

resposta, pois bastava um professor conhecer apenas um dos autores para associar o texto com 

a letra inicial. 

Sendo assim, fizemos uma adaptação que consistiu do seguinte modo: substituímos a 

letra do questionário original por outra letra como, por exemplo, no caso do texto que trazia 

referências de Popper em cujo início, portanto, havia a letra P, a qual substituímos pela letra 

A. Aplicamos essa lógica para os outros textos conforme demonstramos no Quadro 23. 
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Letra inicial no texto original Letra utilizada por nós 

Texto L (visão tradicional das ciências) A 

Texto P (Visão falseacionista - Popper) B 

Texto K (Visão contextualista - Kuhn) C 

Texto F (Visão de diversidade de métodos - Feyerabend e 

Bachelard) 

D 

Texto B (Visão dialética do conhecimento científico - Bachelard) E 

Texto E (Visão externalista das ciências) 
F 

Quadro 23 - Modificações das letras iniciais (elaborado por BORGES, 2007) 

 

Os professores deveriam avaliar cada texto e atribuir graus de concordâncias da 

seguinte maneira: 0 discordância, 1 concordância parcial e 2 concordância plena. Também 

havia a possibilidade de no final registrar comentários sobre cada texto acrescentando outras 

ideias.  

Os dois quadros a seguir (24 e 25) mostram as respostas dos professores com as 

atribuições referidas acima. No caso do Quadro 24 estão demonstradas as respostas de cada 

professor, enquanto o Quadro 25 expressa as respostas do grupo. 

                      Textos

Professores
A/L B/P C/K D/F E/B F/E

P2 1 2 1 0 1 1

P3 1 2 1 0 1 0

P4 2 2 1 1 0 1

P5 1 0 1 1 2 2

P6 1 1 1 1 1 1

P7 1 0 1 1 0 1

P8 2 1 1 1 2 1

P9 1 2 2 1 1 1

P10 1 1 0 2 1 2

P11 2 1 2 2 2 2

P13 1 2 2 1 1 1
 

Quadro 24 - Respostas dos professores ao questionário proposto por Borges (2007) 
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                      Textos

Grau de

 concordância

A/L B/P C/K D/F E/B F/E

Discordância total 0 27,2 9,1 18,2 18,2 9,1

Concordância Parcial 72,7 36,4 63,6 63,6 54,5 63,3

Concordância Plena 27,3 36,4 27,3 18,2 27,3 27,3          

Quadro 25 – Respostas do grupo ao questionário proposto por Borges (2007)  

 

A seguir apresentaremos os mesmos dados distribuídos nos Gráficos 2, 3 e 4 

 

Gráfico 2 - Respostas do grupo ao questionário de Borges: discordância total 

                     

 

 

 

 

Gráfico 3 - Respostas do grupo ao questionário de Borges: concordância parcial 

    

 

 

 

     

Gráfico 4 - Respostas do grupo ao questionário de Borges: concordância plena 
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4.1.1.9 Breve análise dos dados acima 

 

 

Verificamos que a distribuição do grau de concordância dos professores é 

heterogênea, mas chama a atenção com relação à visão tradicional de ciência, o que, de 

acordo com Borges (Ibid., p. 16), possui as seguintes características:  

 

 Método científico empirista-indutivista, que parte de observação para a 

formulação de teorias; 

 Conhecimento científico visto como seguro, por ser baseado em evidência 

observacional e experimental; 

 Ênfase nas ideias defendidas por Francis Bacon e o positivismo lógico. 

 

Conforme é possível identificar nos dados acima, nenhum professor discorda dessa 

visão e ainda há 72,7% das respostas que são atribuídas a concordância parcial e 27,3% 

atribuídas a concordância plena. Esses dados contribuíram para orientar a pesquisa e as 

próximas intervenções no curso. Com relação à pesquisa, já esperávamos resultados 

parecidos. Com isso apenas fortalecemos nossas questões de investigação. 

Assim, o que apresentamos até aqui, simplesmente reforça o que já havíamos 

apresentado no primeiro questionário, pois parte significativa dos professores possui 

concepções da NdC e de ensino de ciências muito próximas à visão absolutista de verdade 

científica e método único da ciência com implicações diretas no ensino.  

Dessa forma argumentamos que visões ingênuas e estereotipadas da NdC expressas 

pelos professores podem influenciar para que os alunos percebam a NdC não como um 

processo em construção, mas como uma atividade da ciência acabada e pronta (LATOUR, 

2007). 

É importante ressaltar que não tomamos esses dados como absolutos, apenas os 

utilizamos como contribuição para os outros dados (entrevistas, transcrições das aulas, SD, 

questões abertas, textos produzidos pelos professores, e-mails e notas de campo). 
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4.1.2 Etapa intermediária - utilização dos recursos fílmicos 

  

 

Após o levantamento inicial das concepções prévias dos professores sobre a NdC e 

que já discutimos na seção anterior, prosseguimos as discussões utilizando os recursos 

fílmicos (trechos de filmes), de modo que, a partir de agora, é possível identificar alguns 

elementos de mudanças, ainda que incipientes, porém importantes. 

Essa etapa tem início a partir da terceira aula, portanto algumas atividades e 

discussões em torno da NdC e dos recursos fílmicos já haviam sido discutidas. Para realização 

dela, foram utilizados trechos dos seguintes filmes: O óleo de Lorenzo, 2001 uma odisséia no 

espaço, Jurassic Park, Viagem à lua e O informante. 

O procedimento para análise e seleção dos filmes foi com base no enfoque do 

método documentário em que, segundo Bohnsack e Weller (2010), a tarefa do pesquisador é 

compreender o que é tácito ou implícito na realidade social de modo a explicá-la em etapa 

posterior. Para isso, de acordo com esse enfoque, é necessária a mudança na forma da 

pergunta de por que para como uma determinada realidade social é estabelecida. 

Assim entendemos que a realidade social pode ser representada por meio de filmes. 

Nesse sentido a análise fílmica, segundo os autores acima citados, assumem duas fases, as 

quais são: interpretação formulada (ou descritiva), que se caracteriza apenas com a descrição 

das sequências do filme, e a refletida, que procura descrever os sentidos atribuídos, estes 

construídos a partir dos planos e da montagem. 

Baltruschat (2010) retira do método documentário o conceito de metáfora de foco, ou 

seja, trechos e cortes que se distinguem por uma densidade interativa e metafórica (p. 160), e 

amplia para três tipos, os quais apresentamos, no Quadro 26 a seguir.  

 

Metáforas de Foco Exemplos 

No âmbito da composição formal de 

fotogramas 

Presente nos objetos, personagens e ambientes da 

ação fílmica. 

No ramo da montagem Nos procedimentos da montagem do filme 

No campo dos gestos e dos elementos da 

realidade física 

No campo da linguagem corporal 

Quadro 26 - Conceito de metáforas de foco (BALTRUSCHAT, 2010) 
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Usamos essa classificação, embora de forma simplificada, como critério 

procedimental para preparar os filmes e alicerçar as nossas discussões em torno da NdC, 

portanto os incluímos da seguinte maneira no Quadro 27: 

 

Filmes  Metáforas de foco 

O óleo de Lorenzo, Jurassic Park e O 

informante 

No âmbito da composição formal de fotogramas 

2001 uma odisséia no espaço No ramo da montagem 

Viagem à lua No campo dos gestos e dos elementos da realidade 

física 

Quadro 27 - Filmes e as metáforas de foco 

 

Salientamos que o enfoque desta pesquisa não é o método documentário e o seu uso 

se justifica apenas como uma contribuição teórica e prática para as nossas intervenções com o 

material fílmico durante o curso. 

Na sequência serão apresentadas algumas contribuições acerca da potencialidade 

contida nos recursos fílmicos para se discutir elementos da NdC e que utilizamos durante o 

curso. 

A orientação teórica para se discutir a NdC foi pautada nas seguintes referências: 

Gil-Perez et al.(2001), Bell, Lederman e Abd-El-Khalick (1998), Borges (2007), Vasquez-

Alonso et al. (2008), Chalmers (2001) e Akerson, et. al. (2012).  

Praticamente em todos eles localizamos convergências a respeito de conceitos da 

NdC, como por exemplo a crítica a um método científico universal, distinção entre inferência 

e observação,  definição entre teoria e lei, o papel da teoria na experimentação, critica à visão 

ingênua empírico-indutivista da ciência, objetividade e neutralidade na ciência, o papel da 

subjetividade e da criatividade na elaboração das teorias científicas, a visão ingênua na crença 

da prova científica como mecanismo de verdade eterna e por fim a relação da ciência com a 

sociedade e a tecnologia. 

Procuramos estabelecer uma relação entre os filmes, as visões de ciências e os 

recursos da linguagem cinematográfica. Para isso utilizamos a ideia de núcleo de sentido 

retirada de Bardin (2009) juntamente com algumas visões de ciência descritas por Gil-Pérez et 

al. (2001) como distorcidas do trabalho científico em conjunto com alguns elementos da 
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linguagem cinematográfica encontrados em Martin (1990), Almeida (1994), Baltruschat 

(2010) e Moran (2011). 

Sendo assim, os classificamos em três categorias do tipo a priori (MORAES, 2005), 

portanto tínhamos alguns pressupostos teóricos na organização delas.  

Essas categorias foram introduzidas com o objetivo de elaborar um mecanismo de 

intervenção e mediação durante o curso que contribuísse ao mesmo tempo como instrumento 

de pesquisa e também como recurso metodológico para as aulas durante o curso.  

Entendemos que a combinação entre a mediação do formador em conjunto com a 

discussão das ideias contidas nos filmes sobre a NdC permitiu que os professores iniciassem 

um processo de mudança, que destacaremos na sequência com a apresentação dos fragmentos 

transcritos das falas dos professores. Antes, porém, apresentamos os trechos dos filmes 

relacionando núcleo de sentido, visões de ciência e linguagem cinematográfica. 

 

 

4.1.2.1 Recurso fílmico utilizado: O óleo de Lorenzo 

 

 

Abaixo é ilustrado um trecho do referido filme e nos próximos parágrafos 

especificaremos as questões pertinentes. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Imagem do filme O óleo de Lorenzo 

 

Usamos esse trecho (Fig. 7) como recurso para exemplificação de algumas situações 

que pudessem fomentar discussões a respeito da NdC e o classificamos como núcleo de 

sentido na categoria Ciência e Sociedade. 

Para isso inserimos em conjunto as contribuições contidas no texto de Gil-Perez et al. 

(2001), especificamente as seguintes visões: aproblemática e ahistórica (dogmática e 

fechada), socialmente neutra e individualista e elitista. A narrativa fílmica contribuiria para 
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que se exemplificassem essas visões, ou seja, a cena reforçava o que havíamos discutido e 

lido.  

Na sequência destacaremos a relação entre essas visões e algumas cenas 

selecionadas. 

 

 Visão aproblemática e ahistórica (dogmática e fechada) 

 

Segundo Gil-Pérez et al. (2001), a transmissão dos conhecimentos sem a reflexão de 

como os mesmos foram elaborados, contribui para reforçar uma imagem da ciência a qual os 

autores denominam aproblemática e ahistórica, pois o que é enfatizado nesse tipo de visão é a 

ciência enquanto produto, desconsiderando o processo de produção da ciência e, com isso, 

excluindo todo o processo histórico. 

 

 

 Visão socialmente neutra 

Nesse caso a distorção ocorre quando se transmite que os conhecimentos científicos 

são elaborados de forma neutra, ou seja, que os cientistas são pessoas que não são afetadas 

por interesses sociais ou que suas ideias são desprovidas de ideologias, crenças, motivações 

políticas e financeiras. Com isso, de acordo com os autores, os cientistas são descritos como: 

“pessoas acima do bem e do mal, fechados em torres de marfim e alheios às necessidades de 

fazer opções.” (Ibid.). 

A combinação dessas duas visões, basicamente, exclui os processos históricos e 

sociais do empreendimento científico.  

Assim, na cena a qual selecionamos, o médico descreve à comunidade 

médica/científica unicamente as suas observações clínicas. Não há, por exemplo, nenhuma 

citação da origem da doença que se relacione com os primeiros casos, ou ainda, como eles 

foram diagnosticados. Sequer são questionados quais problemas os familiares encontraram 

para lidar com a doença e quais foram os erros de interpretação no passado ou, por fim, de 

que maneira foi possível chegar ao sistema de classificação dessa doença no momento 

presente. Dessa maneira a consideração dessas questões demonstra que é necessário um 

processo amplo e não apenas uma descrição clínica.  

A interface entre ciência e sociedade é algo a se destacar, pois ambas se relacionam, 

porém nessa cena verificamos que isso não ocorre, pois os cientistas insistem em dar 
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explicações restritas à lógica interna da ciência e escondem as limitações do conhecimento 

científico. 

Tal fato serviu de base para discutir a interação entre ciência e sociedade, 

principalmente porque contribuiu para que os professores percebessem a importância da 

demanda dos problemas que a sociedade coloca ao conhecimento científico e que, em muitas 

vezes, é necessário reconsiderar a lógica interna da ciência para que determinado problema 

seja resolvido. 

Um exemplo que poderia ilustrar esse argumento e que, portanto, reforça o papel da 

importância do contexto social no empreendimento científico, é o que Kuhn (2001) descreve 

como pré-requisito para a rejeição do paradigma ptolomaico por parte de Copérnico.  

 

Certamente o fracasso da atividade técnica normal de resolução de quebra-cabeças 

não foi o único ingrediente da crise astronômica com a qual Copérnico se 

confrontou. Um estudo amplo discutiria igualmente a pressão social para a reforma 

do calendário, pressão que tornou particularmente premente o problema da 

precessão dos equinócios. (p. 97) 

 

 Visão individualista e elitista da ciência 

 

O principal equívoco nesse tipo de visão distorcida é a ideia de que o trabalho 

científico é realizado por gênios isolados ou, ainda, por pessoas dotadas de dons inatos, assim 

o trabalho coletivo e colaborativo do empreendimento científico é desconsiderado. Outra 

característica marcante é a exclusão da participação feminina, com isso essa visão pode 

reforçar a ideia de que fazer ciência seja para minorias dotadas de capacidades inatas e 

restritas a questões de gênero.  

Nesse caso a cena selecionada contribui porque permitiu mostrar exatamente o 

contrário, pois é possível encontrar um grupo de cientistas reunidos juntamente com o doente 

e seus familiares, portanto o aspecto individualista não é enfatizado. Já no caso de elitismo 

não foi possível encontrar nenhum elemento que contribuísse para discuti-lo. 

Tal aspecto é evidenciado pela linguagem cinematográfica apresentando o salão de 

conferência em plano geral e o ângulo de visão superior, também chamado de plongé. Tal 

efeito geralmente é utilizado para diminuir os personagens e evidenciar o ambiente 

(BALTRUSCHAT, 2010, p.166).  

Dessa forma, criando um clima de superioridade, se permitiu contextualizar a visão 

de ciência antes descrita, de modo que o efeito da linguagem cinematográfica contribuiu para 
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exemplificar a temática da limitação da ciência em determinadas situações, pois tanto 

cientistas quanto o garoto doente e sua família são reduzidos diante das poucas possibilidades 

de cura. 

A conexão atribuída é exatamente apresentar algumas situações em que a ciência tem 

limitações para resolver determinados problemas colocados. No caso do filme, a 

impossibilidade de encontrar a cura para Lorenzo. 

 

4.1.2.2 Recurso fílmico utilizado: 2001 uma odisséia no espaço 

 

 

A seguir discutiremos alguns elementos encontrados no filme 2001 uma odisséia no 

espaço, representados na Fig. 8.  

A visão deformada de ciência que mais abordamos com os professores nesse trecho 

foi aquela aproblemática e ahistórica, cujas principais características não serão repetidas. 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagem 8a                                                         Imagem 8b 

Figura 8 - Imagens do filme 2001 uma odisséia no espaço 

 

O objetivo de selecionarmos as imagens acima (8a e 8b) foi apresentar aos 

professores uma possível situação para discutir elementos da relação do homem com o mundo 

natural durante sua história, ou seja, o deslumbramento humano diante de um fato novo. 

No caso do filme, trata-se da presença de um monólito que surge nas duas cenas  que 

causa curiosidade, medo e desejo de entender e explicar aos seus pares o novo que os cerca, 

ou seja, características essencialmente humanas encontradas no empreendimento científico. 

Mesmo que exposto em dois momentos historicamente diferentes, o aspecto humano de 

curiosidade e deslumbramento se repete nas duas cenas.  
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Tais elementos são características universais que sempre moveram a nossa espécie, e, 

dessa forma, nesse trecho, foram utilizadas algumas metáforas para comparar que tal 

deslumbramento esteve e continua presente nos dois períodos da nossa história assim 

retratados, tanto com possíveis ancestrais da espécie humana, representados no filme pelos 

macacos (imagem 8a) quanto no período mais recente representado pelos cientistas (imagem 

8b).  

A diferença fundamental é que no caso da cena representada com os macacos não 

existia uma ciência sistematizada, diferentemente da cena com os humanos. 

Assim, o núcleo de sentido relacionado ao empreendimento científico é a dimensão 

humana na construção da ciência, ou seja, a relação dos humanos diante de situações-

problemas impostas, portanto foi possível novamente retomar com os professores todas as 

questões que outrora discutimos como, por exemplo, o caráter histórico e coletivo da ciência e 

ainda evidenciar que a mesma é uma constante construção. 

Com relação à linguagem cinematográfica, que por meio da narrativa articula 

imagens e sons, há a possibilidade de exemplificar ideias como, por exemplo, na compreensão 

da sequência de tempo, que nesse filme é marcada com a clássica cena em que a imagem de 

um osso lançado para cima é substituído na sequência pela de uma caneta flutuando.  

Esse mecanismo fornece ao espectador o entendimento de um terceiro sentido, ou 

seja, considera a maior elipse temporal de tempos, espaços e personagens na narrativa fílmica, 

pois fica subentendido que se passaram milhões de anos nessa transição de corte.  

Além disso, há indicativos que apontam a preferência do produtor em demonstrar sua 

opção pela Teoria da Evolução de Charles Darwin. 

Também é importante ressaltar que não podemos falar em intencionalidade do 

produtor desse e de qualquer recurso cinematográfico com relação às questões que nos 

propomos a discutir relacionadas à NdC. Assim quem faz o recorte e procura dar relevância e 

contexto é a ação de quem se propõe a inserir algum conteúdo de ensino no produto 

audiovisual. 

Nesse sentido é clara a nossa intencionalidade com relação à utilização da NdC nesse 

trecho do filme, assim como o nosso objetivo de que os professores também saibam usar esse 

procedimento para trabalhar a NdC com seus alunos.  
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4.1.2.3 Recurso fílmico utilizado: Jurassic Park 

 

 

A imagem representada pela Fig. 9 ilustra um trecho do filme Jurassic Park e as 

questões de discussão se aglutinaram no que Gil-Pérez et al. (2001) denominam visão rígida 

(algorítmica, exata e infalível) que apresenta o método científico como um conjunto de etapas 

a seguir mecanicamente. Além disso, evidencia um tratamento quantitativo e essencialmente 

indutivo dos dados. 

 

 

 

Figura 9 - Imagem do filme Jurassic Park 

 

Dessa maneira, classificamos essa abordagem como núcleo de sentido aspectos da 

epistemologia da ciência, em virtude de enfatizarmos questões que se remetiam a elementos 

internos da ciência, ou melhor, a face epistemológica como, por exemplo, os conceitos de 

indução, inferência, observação, teorias, discussão dos métodos, validação dos dados etc.  

A partir disso, procuramos centralizar e priorizar as discussões em torno dois 

aspectos da NdC:  

 

I. As concepções ingênuas de um método científico;  

II. A supervalorização da observação e experimentação em detrimento da 

importância das teorias, caracterizada por Chalmers (2001) como algo 

empírico-indutivista ingênuo, pois nesse caso a ciência começaria com a 

observação seguida por experimentação derivando destas as descobertas 

científicas verdadeiras.  

 

Nessa cena os diálogos são acompanhados pela apresentação de um plano americano 

que engloba cientistas, financiadores do projeto, experimento e equipamento tecnológico. 

Nesse exemplo um dos cientistas enfatiza em suas explicações a importância dos testes 

confiáveis feitos pela experimentação e observação sem citar nenhuma relação com teorias, 

portanto fornecem uma condição de argumentação em torno das visões citadas. 



149 

 

4.1.2.4 Recurso fílmico utilizado: Viagem à lua 

 

 

A próxima ilustração (Fig. 10) expressa a reunião de um grupo de cientistas que se 

propuseram a lançar um foguete em direção à lua. Como a duração desse filme é de apenas 

dez minutos, optamos por apresentá-lo na íntegra. 

A justificativa em usar esse filme consiste em reforçar o que discutimos 

anteriormente no trecho do filme Jurassic Park, ou seja, questões básicas da epistemologia da 

ciência 

 

 

 

 

Figura 10 - Imagem do filme Viagem a lua de Georges Meliès (1902) 

 

O objetivo principal desse filme foi conduzir a uma reflexão no sentido de que o 

discurso da ciência como um projeto importante, confiável e de autoridade já estava presente 

no início do século passado (1902).  

Assim, expandimos o núcleo de sentido “aspectos da epistemologia da ciência”. Tal 

ideia é reforçada através da linguagem cinematográfica que, ao apresentar em plano geral os 

cientistas e a empreitada de ir à lua, usa a articulação entre imagens ainda sem as falas dos 

personagens, porém com excelente uso do som (música clássica) conduzindo uma narrativa 

que procura demonstrar que algo eloquente e grandioso estaria acontecendo.  

Nesse sentido o recurso fílmico armazena uma materialidade histórica de que as 

crenças ingênuas em uma atividade científica não são apenas de nossa época.  

Tais aspectos são importantes, pois permitem uma exemplificação didática dos 

conceitos, históricos, filosóficos e sociológicos da ciência que estão envolvidos, ou seja, 

possibilita refletir sobre as condições de existência do discurso científico da época e comparar 

com os de hoje. 

Outro ponto importante nesse filme foi poder discutir com os professores a respeito 

do positivismo lógico, pois a maneira como a ciência é apresentada no filme condiz com esse 

tipo de pensamento que vigorava exatamente nesse período (início do século XX).  
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Tal época foi o auge dessa forma de pensamento e, mesmo que, na atualidade a 

discussão em torno do positivismo lógico não seja tão relevante, ainda consideramos 

pertinente o debate desse tema, principalmente como exemplo didático para o que seria o 

positivismo lógico, pois em uma das aulas, ao citarmos o assunto, um dos professores (P6) 

perguntou: “Edson o que foi o positivismo lógico?”. 

 

4.1.2.5 Recurso fílmico utilizado: O informante 

 

Em seguida extraímos um trecho do filme O informante, conforme ilustrado na Fig. 

11, para abordar com os professores basicamente questões éticas relacionadas à NdC. 

         

Imagem 11a                                                                 Imagem 11b 

  

Imagem 11c 

Figura 11 - Imagens do filme O informante. 
 

O núcleo de sentido no qual classificamos foi ética e ciência e a visão de ciência que 

contribuiu para sustentar nossas intervenções foi a já discutida socialmente neutra, conforme 

Gil-Pérez et al. (2001).    

Tal condição coloca o cientista e as empresas de cigarros em situação de agir de 

acordo com a ética mínima, ou seja, apenas os interesses econômicos são respeitados, tanto os 

do cientista quanto os da empresa. Assim, esses elementos contribuíram para desconstruir a 

ideia de que os cientistas são neutros e desprovidos de interesses pessoais e corporativos. 

Em determinado momento do filme o cientista encontra-se em dúvida se deve ou não 

denunciar o sistema ao qual outrora pertencia, pois nele manipulava os relatórios sobre os 

índices de nicotina com o intuito de enganar as autoridades de saúde dos Estados Unidos.  
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A linguagem cinematográfica auxilia a evidenciar e selecionar esse trecho através de 

um recurso de aproximação de câmera denominado close e na sequência são introduzidos 

carros policias e repórteres em frente ao tribunal de justiça.  

O recurso de aproximar a expressão do rosto, seguido da cena com carros policiais, 

repórteres e tribunal favorece a compreensão, pois simplifica a exemplificação e cria um 

ambiente através da via sensorial próprio da linguagem cinematográfica, uma vez que 

evidencia um terceiro sentido de completamento também característico dessa linguagem. 

Esses aspectos podem ser atrelados à discussão em torno do núcleo de sentido descrito, em 

função da montagem apresentada no filme. Abaixo no Quadro 28 sintetizamos o que foi 

discutido nos últimos parágrafos. 

 

Categorias 

Filme Minutagem 

Núcleo de 

sentido 

relacionado 

à NdC 

Referência 

as visões do 

trabalho 

científico 

Linguagem 

Cinematográfica 

O óleo de 

Lorenzo 

30min58seg a 

32min25seg 

Ciência e 

Sociedade 

Aproblemática 

e ateórica 

(dogmática e 

fechada); 

Socialmente 

Neutra 

Individualista e 

elitista 

Plano geral do salão de 

conferência 

2001: uma 

odisséia no 

espaço 

a) 2min29seg a 

4min22seg 
Dimensão 

humana na 

ciência 

Aproblemática 

e ateórica 

(dogmática e 

fechada) 

Imagem do osso e da caneta 

acompanhados pelo som (elipse 

de tempos, espaços e 

personagens) 

b) 50min53seg 

a 54min32seg 

Jurassic Park  
29min55seg a 

30min25seg 

Aspectos da 

epistemologia 

da ciência I 

Rígida 

(algorítmica, 

exata, infalível 

e indutivista). 

Plano americano com cientistas, 

experimento e equipamento 

tecnológico. 

Viagem à lua Todo o filme 

Aspectos da 

epistemologia 

da ciência II 

Rígida 

(algorítmica, 

exata, infalível 

e indutivista). 

Plano geral no início e ênfase da 

música que acompanha a 

narrativa das imagens. 

O Informante 
1h26min2seg a 

1h32min6seg 

Ética e 

Ciência 

Socialmente 

neutra 

Close no cientista, plano geral 

dos carros chegando ao tribunal 

e primeiro plano nos fotógrafos. 

Quadro 28 – Categorias de análises que emergiram dos filmes 
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4.1.2.6 Algumas modificações encontradas 

  

 

É possível identificar algumas modificações nas concepções dos professores acerca 

da NdC. Apesar de iniciais, atribuímos a isso as interações que se estabeleceram na CoP e a 

mediação com os recursos fílmicos. Na sequência discutiremos essas modificações que 

resultaram de três encontros. 

Selecionamos um episódio do dia 07 abr. 2012 (Quadro 29) e contamos com a 

transcrição das falas e anotações do pesquisador que emergiram após a exposição dos três 

filmes. 

Pesquisador: O que é a ciência? O que entendemos por natureza da ciência, que 

alias este termo é titulo de nosso curso. [Os professores demoram um pouco para 

responder e ficam pensativos, quando começam a responder, falam muito baixo e 

com medo de falar, fato importante, pois a turma é extrovertida e participativa em 

todos os temas]. 

P2: É quando a gente questiona algo, porém eu acho que deveria perguntar primeiro 

o que é conhecimento? 

P7: Eu acho assim, por exemplo, os animais percebem o mundo para sobreviver e 

desse jeito eles tem um conhecimento. 

P13: A ciência é a ação humana sobre o mundo. 

P10: Eu acho que, por exemplo, é uma teoria que depois produz uma tecnologia, por 

exemplo, na construção de foguetes que é uma tecnologia utiliza todo o conhecimento 

teórico da física elaborado durante muitos anos. 

P2: É eu acho... Assim a gente é diferente, porque os animais não constroem cultura, 

não podemos falar em conhecimento animal, eles agem instintivamente e nos não é so 

isso. A gente questiona as coisas e igual o P10 falou a gente usa a ciência para 

produzir coisas. 

Quadro 29: Transcrição (trecho) das falas dos professores 

 

Os trechos acima (Quadro 29) desencadearam uma discussão no grupo em torno da 

ideia de conhecimento animal, fato que dividiu as opiniões gerando polêmica e ao mesmo 

tempo reflexões que faziam referências à pergunta inicial, portanto termos como: “ação 

humana, utilização da teoria para produzir tecnologias, conhecimento animal e questionar o 

que é conhecimento” são exemplos que compõem enunciados que não estavam 

explicitamente presentes nos filmes, porém os professores se apropriaram deles de modo que 

podemos perguntar qual a origem dos tais. 

É possível que as ideias contidas nos filmes, a nossa mediação e intencionalidade 

para que os professores compreendam a NdC, os textos lidos e o lugar onde os discursos 
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foram produzidos (academia) nos façam inferir que esses fatores podem ter contribuído para a 

formação enunciativa dos professores com relação aos referidos termos. 

Em outro momento (5ª encontro) apresentamos aos professores os conceitos de 

período de revoluções científicas, paradigmas, relativismo e ciência normal (Kuhn); vale tudo 

e crítica ao dogmatismo científico (Feyerabend), além das ideias de realismo, relativismo, 

instrumentalismo e racionalismo, apresentadas no livro de Chalmers (O que é ciência afinal?). 

Durante essa aula alguns professores destacaram importantes aspectos concernentes 

ao método científico, sendo assim classificamos esse episódio como uma categoria que 

emergiu dos dados e que tem referência ao filme Jurassic Park. Questionamos se tal método 

seria plausível na atividade científica. 

 Para exemplificar separamos um trecho do 5ª aula: 

P13: Edson, você está apresentando estes filósofos das ciências em ordem 

cronológica? 

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

Chalmers.Apenas formalismo didático. OK!  

P9: 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 por 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 pequena que não consideram 

científica, você pode pensar melhor, pois você não está preso a um método. 

P6: As coisas estão começando a fazer sentido, principalmente nestas últimas aulas. 

P8: Foi legal, porque você foi elencando e relacionando com o livro. 

Quadro 30 - Transcrição (trecho) da 5ª aula 
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É interessante notar em P3, no Quadro 30, a tentativa de transportar para o universo 

escolar as questões da filosofia da ciência com certa influência kuhniana, em especial as 

determinações históricas e sociológicas que permeiam a atividade científica durante a ciência 

normal e o período de revoluções, citando o caso da acupuntura. Assim, além de P3 entender 

um conteúdo da NdC, ao mesmo tempo fez relação com a sua prática quando iníciou a fala. 

Já em P6 existe a autocrítica no sentido de que ele também achava que a ciência era 

assim, ou seja, dependente exclusivamente de um método científico universal. O importante é 

que P6 conseguiu avaliar a sua condição e também relacionar com outros momentos do curso, 

inclusive citando os filmes. 

Organizamos as falas dos professores fazendo inferências que nos permitiram 

construir interpretações com os filmes assistidos, ou seja, identificamos nos episódios de falas 

dos professores prováveis relações com os filmes acima descritos.  

Para isso utilizamos o que Bardin (2009) chama codificação com a utilização de 

unidades de registro e de contexto.  

Uma questão importante a esclarecer diz respeito à ideia de materialidade 

discursiva
3
, conceito desenvolvido por Focault e sintetizado por Fischer (2001) e Santos

4
. 

Desse modo, materialidade é a descrição de como as formas de um enunciado são expressas, 

por exemplo, em textos e falas situadas em diferentes situações e épocas. 

 

O enunciado não é em si essa materialidade, uma vez que uma mesma materialidade 

pode pressupor uma gama de enunciados atuantes. Logo, o enunciado é, para 

Foucault, a materialização de uma ordem que age sobre as palavras e as coisas, lhes 

imprimindo um movimento particular na história; por isso a necessidade de 

descrever-lhe uma função (a função enunciativa) que aponte para os porquês de sua 

existência material.
 
(SANTOS

4
) 

 

Nesse raciocínio podemos argumentar que materialidades diferentes carregam 

diversos enunciados. Por exemplo, filmes e falas dos professores enquanto materialidades 

diferentes podem conter enunciados científicos, políticos, artísticos e religiosos, no entanto a 

nossa análise recai em identificar as regularidades discursivas (termo foucaultiano) presentes 

tanto nas falas dos professores quanto nos filmes, em especial aquelas relacionadas à NdC. 

Dessa maneira os filmes e as discussões planejadas pelo pesquisador estão inseridos 

em uma condição de existência (termo foucaultiano) descrita por Fischer (2001), ou seja, um 

                                                           
3
 Diferente de Bakhtin, onde o próprio enunciado é materializado através das interações verbais. Não é nosso 

objetivo aprofundar as distinções entre Foucault e Bakhtin, entretanto entendemos que o primeiro estaria mais 

próximo aos nossos objetivos, embora reconheçamos as contribuições de Bakhtin principalmente no campo da 

mediação entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem.
 

4
 SANTOS, J. F. V. dos. Linguagem ISSN 1983-6988. Disponível em: 

<http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/>. Acesso em: 18 fev. 2013 

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/%3e.%20Acesso%20em:%2018%20fev.%202013
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grupo que produz discurso em uma situação de aula (o curso) onde é trabalhado um tema com 

um recurso metodológico denominado filme o qual também possui uma rede de enunciados e 

que também compõe discursos. 

Entendemos que as contribuições de Foucault descritas por Fischer com relação ao 

campo discursivo são pertinentes, pois as “[...] regras da formação dos conceitos discursivos 

não residem na mentalidade nem na consciência dos indivíduos; pelo contrário, elas estão no 

próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um 

determinado campo discursivo” (FOUCAULT, 1986, p.70 apud FISCHER, 2001, p. 200). 

Com isso, os enunciados dos professores são apropriações ou imposições discursivas 

encontradas nos filmes, nas leituras realizadas durante o curso, assim como na fala do 

formador e dos outros professores.  

A tarefa de identificar todos esses campos discursivos poderia afastar os nossos 

objetivos, portanto nos concentramos nos enunciados da NdC expressos nos filmes e como 

eles se impõem como campo discursivo nas falas dos professores, ou seja, os porquês de sua 

existência material. 

Também compartilhamos do enfoque sociocultural no processo de argumentação em 

assuntos sociocientíficos descritos por Santos, Mortimer e Scott (2001), sobretudo quando 

eles destacam a contribuição de Bakhtin a respeito da cognição, pois, segundo Bakhtin, citado 

por Santos, Mortimer e Scott (2001), a cognição não depende apenas do indivíduo, mas 

também das condições sociais de produção das interações humanas, assim uma palavra 

depende do contexto de sua produção. 

Entendemos que Bakhtin e Foucault compreendem de forma diferente o enunciado, 

no entanto ambos atribuem valor às condições de existência (Foucault) ou de produção 

(Bakhtin). 

Em posse das falas procuramos organizá-las em categorias emergentes, pois, de 

acordo com Moares (2005), estas emergem dos dados. No caso dessa etapa, as categorias 

foram: Aspectos humanos, Conhecimento, Conhecimento em animais, Tecnologia e Método 

científico. 

Exemplificaremos no Quadro 31 a relação das categorias com os filmes para 

relacionar as condições de existência dos discursos dos professores. 
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Categorias Filmes Exemplos Condição de 

existência 
Aspectos humanos O óleo de Lorenzo e 2001 

uma odisséia no espaço 

Figura 1 e Figura 2 Segunda e terceira 

aula 

Conhecimento 2001 uma odisséia no 

espaço 

Figura 1, Imagem b Segunda aula 

Conhecimento em 

animais 

2001 uma odisséia no 

espaço e Jurassic Park 

Figura 2 e Figura 3 Segunda aula 

Tecnologia Jurassic Park Figura 3 Primeira aula e 

segunda aula 

Método científico Jurassic Park Figura 3 Terceira quarta e 

quinta aula 

Quadro 31 - Categorias e filmes utilizados 

 

Procuramos até aqui fazer o que Bardin (2009) e Foucault (2009) chamam 

arqueologia da análise, ou seja, quem analisa um conteúdo, de acordo com Bardin e um 

discurso de Foucault, faz um trabalho de arqueólogo, portanto utilizamos um procedimento 

apresentado por Bardin (2009) com relação à análise de conteúdo que parte da ideia de 

elaboração de descrições seguida de inferências e interpretação. 

Assim as descrições elaboradas nos permitem inferir à luz das pesquisas apontadas 

por Bell, Ledermam e Abd-El-Khalick (1998), Gil-Perez et al. (2001), Acevedo (2010) e 

Santana e Arroio (2009) que existem problemas nas concepções dos professores sobre a NdC. 

Entretanto, diante dos resultados podemos argumentar que há indícios de que as concepções 

dos professores começam a se modificar. 

É possível identificar no Quadro 32 essas mudanças iniciais ao destacarmos 

fragmentos discursivos como:  

 

P13: Ciência é a ação humana. 

P2: [...] temos que primeiro perguntar o que é conhecimento? 

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. 

P6: 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.  

Quadro 32 - Fragmento de falas que indicam mudanças 

Além disso, o material fílmico com a proposta do curso permitiu a inserção de uma 

discussão elaborada pelo próprio grupo. Tal fato tem relevância, pois colocou os professores 

em interação discursiva com exposição de ideias sobre a NdC. 
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Nesse sentido as contribuições de Acevedo (2010) e Shwartz e Lederman (2002) 

sobre a proposta de conhecimento didático do conteúdo da natureza da ciência (CDC-NdC) 

são pertinentes, pois não basta apenas um conhecimento da natureza da ciência, mas também 

outros elementos são importantes como o conhecimento do conteúdo científico e uma didática 

necessária para ensinar tal temática.  

Com relação à didática necessária, é exatamente nesse item que buscamos contribuir 

com este trabalho, pois as utilizações de recursos fílmicos em contextos adequados permitem 

o que Acevedo (2010) apresentou como condições necessárias para o tratamento da NdC com 

alunos, as quais são:  

 Planejar atividades de indagação científica para ajudar estudantes a 

compreender as principais características da NdC;  

 Dirigir debates sobre questões que envolvem polêmicas em torno da ciência e 

promover a argumentação dialógica; 

 Ser capaz de contextualizar a NdC com exemplos apropriados com narrativas 

da história e filosofia da ciência além da tecnociência. 

 

 

4.1.3 Etapa final: a construção das sequências didáticas elaboradas pelos professores 

  

 

Nessa etapa procuramos destacar que, além das modificações já mencionadas com 

relação à NdC, também identificamos ações dos professores no que se refere à inserção dessa 

temática no ensino através de um planejamento prévio que denominamos de Sequência 

Didática.  

Para a elaboração das SD, discutimos com os professores a respeito da aplicação e 

validação das mesmas, para isso utilizamos o modelo proposto por Guimarães e Giordan 

(2011) o qual adaptamos para o propósito dos professores e em que são descritos elementos 

teóricos e empíricos que contribuíram para as construções das SD. 

A análise utilizada para verificar as modificações dos professores acerca da NdC, 

assim como a iniciativa dos mesmos para introduzir essa temática no ensino, está embasada 

no conceito de análise do conteúdo descrito por Bardin (2009) e também nas contribuições de 

Akerson et al. (2012), especificamente com relação aos seguintes itens:  

a. Concepções de NdC;  
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b. Prática de ensino envolvendo a NdC.  

Nesse segundo item apontamos elementos que indicam a ocorrência de gradativo 

domínio por parte dos professores acerca das ideias da NdC, assim como também houve a 

transposição das mesmas para o campo de prática de ensino expresso nas SD. 

É importante ressaltar que os itens citados foram utilizados no trabalho dos 

pesquisadores acima referidos de maneira conjunta entre dados quantitativos e qualitativos. 

Outros dois itens, CoP para apoiar o ensino de NdC e preocupações sobre o ensino de NdC, 

também são descritos por esses estudiosos. Com relação a estes dois últimos itens citados, não 

os utilizamos nesta discussão, mas utilizaremos na próxima análise.  

Neste trabalho utilizaremos os itens a e b acima descritos, porém não explicitaremos 

dados quantitativos.  

Ainda destacamos que no trabalho de Akerson et al. (2012) a discussão ocorreu em 

torno de dados diferentes dos nossos, pois se tratava de um grupo de professores em formação 

inicial e com aceitável compreensão das questões da NdC. Tais aspectos não são os mesmos 

em nossa pesquisa, pois os professores por nós pesquisados já atuam no ensino, Além disso, o 

tema NdC ainda se caracteriza como uma novidade. 

Apresentaremos a seguir no Quadro 33 alguns trechos da SD elaborada por P6. É 

importante ressaltar que o critério utilizado para escolha da SD desse professor se deve ao fato 

de que nela havia uma quantidade significativa de dados para analisar quando comparada com 

as SD dos outros professores.  

Além disso, esse aspecto nos permite utilizá-la como modelo, em virtude de 

contemplar todas as características contidas nas outras SDs. 

 

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, no intervalo 

de tempo entre 4min e 8min33seg) 

pretendendo discutir a índole do cientista 

e a relação dele com sua agência de 

fomento. 

- Usando o mesmo intervalo de tempo 

destacado acima, discutir o método 

científico utilizado pelo cientista e por 

sua visão individualista. 

Quadro 33 - Trecho de sequência didática elaborada por P6 
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O conteúdo apresentado no Quadro 33 permite tratar o item a (concepções de NdC), 

pois há um posicionamento do professor, no sentido de questionar o estereótipo de cientista e 

também alguns traços da critica à neutralidade da ciência, conforme descritos por Gil-Pérez et 

al. (2001). Evidencia-se nessa construção uma mudança de compreensão da NdC, 

principalmente se compararmos com os dados da etapa inicial. 

No próximo trecho da SD, expresso no Quadro 34 encontraremos o esforço de P6 em 

articular a NdC e o audiovisual. 

 

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. 

Como o objetivo desta SD é analisar a NdC presente no produto audiovisual, serão 

detalhados abaixo alguns trechos, destacando os pontos importantes para o ensino da 

natureza da ciência. 

Quadro 34 - Descrição retirada de sequência didática de P6 

 

A descrição acima (Quadro 34) é um indicativo de que existe uma habilidade para 

utilizar o audiovisual em situações de ensino, por isso a agrupamos no item b (prática de 

ensino) envolvendo a NdC, pois na argumentação da não-intencionalidade do audiovisual 

para abordar NdC há a preocupação para encontrar situações que dão relevância e contexto à 

NdC.  

Assim encontramos três temas que abordamos no curso, os quais são: as discussões 

em torno da NdC, as possibilidade e limites do audiovisual e a importância no ensino da NdC. 

A seguir apresentaremos outro excerto da SD retirada de P6 e o que extraímos são: o 

Quadro 35, que caracteriza trecho do filme com a marcação inicial e final, o objetivo didático 

e quatro situações de discussões expressas nos Quadros 36, 37, 38, 39 e 40, portanto primeiro 

será descrito o que foi construído pelo professor e somente após isso é que faremos uma breve 

análise. 

O filme escolhido pelo professor é a produção brasileira O homem do futuro com a 

participação do ator Wagner Moura. 
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Trecho Início Fim Objetivo 

1 4min 5min 20seg 
Destacar as ideias da visão individualista e elitista de um 

cientista. 

2 6min 8min 30seg 

(a)  
Destacar as ideias da concepção empírica – 

indutivista. 

(b)  
Destacar a visão individualista e elitista do 

pesquisador. 

(c)  Destacar o estereótipo do cientista. 

3 8min 30seg 
13min 

10seg 

Destacar as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, assim como mostrar a visão rígida da ciência. 

Quadro 35 - Trecho de sequência didática de P6 

 

Figura do filme selecionada pelo professor Comentários do professor 

 

Foto 1 - Discurso do protagonista referindo-se à 

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 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.  

Quadro 36 - Situação de discussão 1 
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Figura do filme selecionada pelo professor Comentários do professor 

 
Foto 2 – Trecho 2 (a) – Interferência do pesquisador 

na ciência 

. 

 

O trecho 2 (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 a 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.  

 

Quadro 37 - Situação de discussão 2 (trecho a) 

 

Figura do filme selecionada pelo professor Comentários do professor 

. 

 
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 negros que destruiriam o 

mundo. Fica evidente que os interesses de 

cada época modelam o interesse social e, 

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. 

 

Quadro 38 - Situação de discussão 2 (trecho b) 
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Figura do filme selecionada pelo professor Comentários do professor 

 

 
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 relevantes como, por exemplo, 

trabalha sozinho, é esquisito e revoltado e, 

para finalizar, está sempre infeliz. 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. 

Quadro 39 - Situação de discussão 2 (trecho c) 

 

Figura do filme selecionada pelo professor Comentários do professor 

 

 
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! 

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. 

 

Quadro 40 - Situação de discussão 3 

 

Acima, nos Quadros 36, 37, 38, 39 e 40, verificamos que existe por parte de P6 o 

trabalho de agrupar descrições que contenham exemplos de situações para discutir a NdC no 
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filme. Assim encontramos ao mesmo tempo um posicionamento do professor no sentido de 

refletir e até mesmo inferir sobre a atividade científica do cientista. Ao mesmo tempo o 

professor também procura introduzir no plano da sequência didática essas discussões com os 

alunos, especialmente quando encontramos os termos discutir com os discentes e enfatizar 

com os discentes’, localizados no Quadro 41 a seguir. 

 

“A partir desta análise, pode-se discutir com os discentes”. 

“É importante enfatizar com os discentes que esta visão é muito extremista, e que a 

ciência deve ser aberta”. 

Quadro 41 - Comentários retirados da sequência didática 

          

Ao elaborar esse material com intenções de prática, o professor pode mobilizar 

saberes como, por exemplo, assistir filmes que não foram utilizados no curso, como nesse 

caso, usando O homem do futuro, de modo que foram selecionados trechos de relevância para 

discussão da NdC com os alunos relacionando inclusive preocupações encontradas nos 

trabalhos de Gil-Pérez et al. (2001) a respeito das visões distorcidas da atividade científica. 

É importante salientar que o professor planeja o uso do filme com a intenção de 

demonstrar aos seus alunos exemplos de visões distorcidas da ciência e dos cientistas e que 

nessa etapa não há demonstrações de dados em situações reais em sala de aula; há, no entanto, 

a iniciativa de planejar uma situação que partiu do professor, inclusive ao selecionar um filme 

com trechos específicos para se abordar em sala. 

Nesse sentido é possível argumentar que o professor conseguiu mobilizar saberes 

teóricos para um plano de ação prática, materializados na SD e, ainda, ao experimentar 

situações propiciadas pela narrativa audiovisual, como os mecanismos de identificação e 

projeção. Esse professor pode ter se motivado para transpor sua experiência para os seus 

alunos, ou seja, tal motivação tem origem na valoração e expectativa positivas criadas pelo 

professor durante o curso.  
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4.2 Momento II (2º Curso) 

 

Todos os dados discutidos na próxima seção foram retirados das gravações que 

ocorreram no segundo curso e são eles que contribuem para melhor fundamentar a formação 

da CoP que se estabeleceu.  

Também aqui a discussão dos resultados foi dividida em duas vertentes de 

categorias, ou seja, uma em que foi identificada maior interação entre os membros da 

comunidade e, portanto a nomeamos de “Interações entre os professores com 

compartilhamento de ideias e práticas” (IpCIP) e a outra por se caracterizar com maiores 

fluxos de falas individuais e com pouca interação entre os membros, portanto assim as 

classificamos como, “Reflexões individuais” (RI) dos professores.  

Há de se destacar que nas RI apesar de prevalecer às falas individuais, existem 

diversos turnos que fazem referências a elementos relacionados à coletividade na CoP e que 

aprofundaremos nas discussões a seguir. 

Outro ponto ao qual nos apoiamos para elaborar estas categoriais foi à própria 

estruturação das falas, ou seja, nas Interações observamos prevalência de frases na segunda 

pessoa, enquanto que nas reflexões individuais, prevalecia a primeira pessoa. 

Conforme já descrevemos no tópico análise de dados, utilizaremos as contribuições 

de Bogdan e Biklen (1994), para esta análise, portanto é usado o que os autores denominam 

de desenvolvimento de categorias de codificação, ou seja, “determinadas questões e 

preocupações de investigação dão origem a determinadas categorias” (Bogdan e Biklen,1994, 

p. 221). 

Segundo estes autores, para cada categoria de codificação existem uma ou mais 

famílias de codificação, estas não representam codificações universais definidas, mas 

apresentam instrumentos para o desenvolvimento de categorias de codificação que são úteis 

na classificação dos dados. Dessa maneira aproveitamos duas famílias de codificação 

descritas por Bogdan e Biklen (1994, p. 223) para derivarmos as nossas categorias, estas são: 

 

 Códigos de definição da situação: Neste tipo de código o objetivo é o de organizar 

conjuntos de dados que descrevam a forma como os sujeitos definem a situação ou 

tópicos particulares. Está interessado na visão que os sujeitos têm do mundo e na 

forma como se veem a si próprios em relação à situação ou o tópico em causa. O que 

é que eles esperam atingir? Como definem aquilo que fazem? O que é importante 
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para eles? Têm determinadas convicções que influenciam a forma como definem a 

sua participação (religiosas, políticas, de classe social, feministas, movimento pela 

vida)? 

 Perspectivas tidas pelos sujeitos: Esta família inclui códigos orientados para formas 

de pensamento partilhadas por todos ou alguns sujeitos, mas que não são tão gerais 

como as perspectivas que têm sobre a definição geral da situação, embora revelem 

convicções concernentes a aspectos específicos da situação; 

 

A esta escolha destas duas famílias de codificação se justifica em virtude da 

aproximação a qual identificamos com os nossos dados, com as descrições teóricas acerca da 

CoP e dos elementos das reflexões dos professores os quais já explicitamos no 

enquadramento teórico, portanto o nosso procedimento para a elaboração das categorias de 

codificação ocorreu da seguinte maneira:  

A categoria de codificação “Interação entre os professores” foi derivada da família 

de codificação Perspectivas tida pelos sujeitos, pois nestas existe maior correlação entre 

fluxos de falas do tipo interativas, ou seja, onde a interação entre os membros mais se verifica. 

Já a categoria de codificação “Reflexões individuais” dos professores tem origem na 

família de codificação Códigos de definição da situação, em virtude de que nestas há 

prevalência das descrições dos sujeitos, ou ainda, as suas percepções de si e de como 

descrevem as situações do mundo a partir de suas visões. Assim entendemos que são 

descrições particulares ou ainda, individuais. 

Além destas categorias foi necessário introduzir para cada uma delas subcategorias, 

isso devido à especificidade a qual procuramos tratar os dados, portanto foram criadas as 

seguintes subcategorias:   

 

Subcategorias da categoria Interação entre os professores: 

 “Interação entre os professores com compartilhamento de ideias e práticas e 

com a maior caracterização nas falas com a  NdC” (IpCIP – NdC);  

 “Interação entre os professores com compartilhamento de ideias e práticas e 

com maior caracterização nas falas com os Filmes” (IpCIP – Filmes); 

 “Interação entre os professores com compartilhamento de ideias e práticas e 

maior caracterização nas falas com filmes e NdC” (IpCIP – Filmes NdC). 



166 

 

O que se verifica nestas três subcategorias é a presença marcante de interações entre 

os professores, as quais se observam nos turnos de falas um dois ou três temas, 

respectivamente, NdC, filmes ou concomitantemente NdC e filmes, ou seja, os professores 

interagem mediados pelos temas descritos de modo que a base do que se compartilha, são 

ideias e práticas relacionadas com os temas das subcategorias.  

 

Subcategorias da categoria Reflexões individuais dos professores: 

 “Reflexões individuais dos professores e NdC” (R.I – NdC);  

 “Reflexões individuais dos professores e Filmes” (R.I – Filmes); 

 “Reflexões individuais dos professores, Filmes e NdC” (IpCIP – Filmes NdC). 

  

Nestas subcategorias encontramos os mesmos temas das subcategorias anteriores, 

porém a característica principal destas, conforme já apresentada, são as descrições individuais 

e particulares dos professores. 

Retomamos o aspecto de que para a construção destas categorias e subcategorias, foi 

necessária uma orientação teórica, com relação a isso nos apoiamos no que Bogdan e Biklen 

(1994) descrevem a respeito das influências durante a elaboração da codificação na análise, 

pois de acordo com esta perspectiva a análise de dados não é algo exclusivo e somente dos 

dados, mas sim de perspectivas do investigador, sobretudo suas crenças e escolhas teóricas 

envolvidas na análise. Portanto, CoP e Elementos da Formação de Professores são escolhas 

teóricas as quais atribuímos para a análise. 

O Quadro 42 a seguir sintetiza estas questões, também neste é possível identificar o 

tipo de dado que retiramos, assim como a localização.  

Para melhor identificação agrupamos as falas transcritas dos professores em turnos. 

Também numeramos cada agrupamento de acordo com uma ordem temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Referência na 

tese 

Famílias de 

codificação 

Categorias de 

codificação 

Subcategorias Tipo Localização 

 

 

 

 

 

CoP 

e 

elementos da 

formação de 

professores 

 

 

Perspectivas tidas 

pelos sujeitos 

 

 

 

Interação entre 

professores 

 

 

 

 IpCIP - NdC; 

 

 IpCIP - Filmes; 

 

 IpCIP - (Filmes e 

NdC). 

 

 

 

Gravação 

dos 

encontros 

durante o 

2º curso 

 

 

 

Turnos 3 a 704 

 

 

Códigos de 

definição da 

situação 

 

 

 

Reflexões 

individuais 

dos professores 

   

 R.I - NdC; 

 

 R.I – Filmes; 

 

 R.I - (Filmes e 

NdC). 

 

    

  

 

 

 

Gravação 

dos 

encontros 

durante o 

2º curso 

 

 

 

 

Turnos 51 a 

727 

Quadro 42 – Organização em categorias e subcategorias aplicadas no 2º curso 

 

 

4.2.1 Categoria de codificação: Interação entre os professores, subcategoria: Interação 

entre os professores com compartilhamento de ideia e prática e NdC (IpCIP - NdC) 

 

 

Os turnos a seguir são transcrições de falas as quais classificamos na categoria 

Interação entre os professores com Compartilhamento de Ideias ou Práticas (IpCIP) de 

maneira que nela ainda foi necessário refinar a classificação e portanto inserir uma 

subcategoria a qual chamamos natureza da ciência (NdC). 

 

Interação com compartilhamento de prática - transcrição  

Os turnos 3 e 5 (Quadro 43) foram extraídos após conversa inicial do pesquisador 

com o grupo de professores em que discutíamos um artigo de nossa autoria, Santana, Dias de 

Souza e Arroio, (2012) e apresentava algumas questões a respeito do uso da atividade 

experimental em sala de aula.  

Um dos nossos objetivos era que os professores percebessem a importância das 

teorias no processo de construção do conhecimento científico, além de discutir e retomar 

alguns aspectos do que se coloca na pesquisa científica como observação e inferência, 
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sobretudo o modo como esses conceitos são transportados para sala de aula ao conduzirem 

atividades denominadas práticas ou de laboratório.  

Também nessa aula introduzimos como recurso fílmico um material produzido pela 

TV Cultura denominado De onde vem? com a personagem “Kika”, uma criança que faz 

diversas perguntas sobre as coisas, no entanto não é compreendida pelos adultos. O fato 

interessante é que a narrativa fílmica apresenta logo na sequência de suas dúvidas uma 

explicação que é dada pelos próprios objetos, coisas ou aspectos da natureza, ou seja, há 

personificação deles, fato amplamente encontrado nos desenhos animados e que normalmente 

é um importante recurso usado para cativar a atenção das crianças. 

A partir dessa sensibilização inicial, P13 relatou uma prática que costuma fazer com 

seus alunos usando mudas de plantas como atividade experimental (turno 3).  

Destacamos nesse episódio a iniciativa de usar um recurso fílmico para reforçar o 

que havíamos discutido antes no nosso artigo, assim como retomar alguns conceitos tratados 

no curso anterior. Disso derivam as falas de P13 e P7 nas quais se percebe que elas 

claramente interagem na comunidade de duas maneiras: avaliando positivamente a atividade 

da outra e refletindo a respeito de sua prática com relação à observação e inferência. 

Assim, o que os turnos 3 e 5 nos mostram é a conexão entre sugerir/intervir e 

compartilhar uma atividade permeada por um dos tópicos (inferência e observação) da NdC 

discutido no curso. 

Turnos Falas transcritas 

3 P13: Então, isso que você está falando [inaudível] eu costumo usar, por 

exemplo, com uma atividade sobre as mudas [inaudível], aí eu coloco um 

roteiro de perguntas que procura contemplar a opinião dos alunos, perguntas 

do tipo: todos acham que..., todos acham importante que... Todos concordam 

que... Apenas depois é que o professor deve retomar com as respostas dos 

alunos. Fica muito rica a aula, mas é difícil. [a professora destaca uma 

referência bibliográfica que reforça a minha fala, especificamente nesta 

questão em identificar o que é observação e o que é inferência. Também 

descreve uma situação de uso de questões que facilitam esta abordagem, neste 

momento uma das professoras pede maiores explicações]. 

5 P7: Puxa, gostei você poderia me emprestar para eu fazer uma adaptação 

com os meus alunos, pois estou exatamente trabalhando com eles a 

observação de mudinhas de feijões. Eu faço isso todos os anos, mas hoje vejo 

que fico só na observação, até porque eu não tinha noção do que era 

inferência.   

Quadro 43 – Transcrição da interação dos professores entre os turnos 3 e 5 
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Interação com Compartilhamento de ideia - transcrição  

No Quadro 44 nos turnos 62 e 64 encontramos respectivamente o professor que 

mobiliza conhecimento da NdC para refletir sobre a educação e o que faz considerações a 

respeito da abertura da ciência a processos críticos. 

É destacável a análise feita pela professora no turno 62, em que se observa a 

derivação do global para o local, ou seja, o deslocamento do que foi discutido no curso a 

respeito do positivismo para uma situação significativa dada pela professora - no caso, a 

situação socioeconômica e educacional de crianças que vivem em habitações desfavoráveis.  

Também identificamos nesses turnos um aspecto destacado nas pesquisas de 

Akerson, Abd-El-Khalick e Lederman (2000) e Bell, Abd-El-Khalick e Lederman (1998) que 

abordam as concepções de NdC dos professores, nas quais os questionamentos feitos são na 

direção de que nem sempre os professores mobilizam o que sabem da NdC em situações de 

ensino ou simplesmente dão pouca importância à inserção desse tema em situações de ensino 

e aprendizagem.  

Aqui mesmo que não encontramos uma situação explícita de sala de aula. Há, no 

entanto, uma preocupação da professora com os alunos, inclusive fazendo julgamento do que 

o pensamento positivista poderia acarretar se o mesmo fosse transposto para a sala de aula. 

  

Turnos  Falas transcritas 

62 P7: É mesmo, pois do mesmo modo como discutimos sobre o positivismo, 

pode ter algum grupo de cientistas que alinhado com interesses econômicos 

que destacam que alunos que moram em favelas nunca conseguiram aprender 

como os outros, pois estaria científicamente comprovado. (Professor mobiliza 

conhecimento para refletir sobre a educação) 

63 Pesquisador: Vejam, na pesquisa científica que envolve aspectos humanos é 

necessário encarar de outra maneira, por isso falamos em metodologia 

qualitativa [explico um pouco sobre esta metodologia] 

64 P13: Por isso que a ciência precisa estar aberta a críticas como aquele 

pesquisador que você falou [a professor se refere à Popper, abordado no 

primeiro curso].  Professor se posiciona criticamente com relação à ciência 

Quadro 44 – Transcrição da interação dos professores entre os turnos 62 a 64 

  

Interação com compartilhamento de prática - transcrição  

Nesse trecho utilizaremos os Quadros 45 e 46 para discutir o que se estabeleceu entre 

os professores com relação ao compartilhamento de um recurso prático para levantar as 

concepções dos alunos sobre a NdC. 
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No turno 66 (Quadro 45), P7 apresenta o recurso de gravar as falas dos alunos a 

respeito do que os eles pensam sobre a NdC seguido da intenção de transcrever a gravação. 

Logo após, P4 aprova o procedimento de P7 de modo que também reconhece isso como 

significativo. 

O importante nessa interação é a preocupação da professora com as ideias dos alunos 

a respeito da NdC, aspecto que é aceito pela outra professora, há portanto uma concepção de 

ensino, nesse caso de viés construtivista e que incorpora a abordagem da NdC.  

A iniciativa em gravar, transcrever as falas de alunos e ver os erros torna o professor 

como um investigador de sua ação prática, segundo Schön (2000), pois o coloca na condição 

de analisar os aspectos teóricos e de conteúdos da NdC e como estes poderiam ser 

incorporados em situações de sala de aula, onde as questões são específicas, localizadas e com 

peculiaridades próprias. 

No turno 70 surge a ideia de organizar uma SD coletiva e há nesse momento uma 

sensação de pertencimento entre as professoras que se identificam mesmo atuando em níveis 

diferentes do ensino básico. Tal aspecto é significativo, pois poderíamos nos apoiar nas 

contribuições de Vygotsky (2000) a respeito da ideia de um par mais avançado, pois a mesma 

professora, ao sugerir uma construção em grupo da SD, também destaca a importância da 

minha presença para tirar dúvidas. 

Essa situação é discutida por Nóvoa (2009) como formação local e acerca disso em 

relação a Vygotsky (2000) é significativa a ideia de mediação, portanto um mediador com 

mais experiência junto com um grupo de professores de um mesmo local seria a situação ideal 

para avançarmos na questão da abordagem da NdC na sala de aula, porém diversos aspectos 

dificultam essa ação, ainda que esta possibilidade não se exclua, uma vez que depende de 

esforços externos a uma pesquisa científica, pois dependeríamos de condições políticas e 

estruturais para sua implementação. 

 

Turnos  Falas transcritas 

66 P7: Edson, na minha aplicação da sequência didática eu gravei as falas dos 

alunos sobre o que eles pensam que os cientistas fazem aí eu estou 

transcrevendo as falas.   (Professor faz intervenção da sua prática) 

67 P4: Eu vou reestruturar a minha e acho que vou fazer o mesmo, vou gravar 

as falas como a P7 fez. 

68 P7: É bom, porque aí a gente observa onde estão os erros e pode replanejar 

as aulas, eu nunca tinha feito isso e gostei. Farei mais vezes. 

69 Pesquisador [as professoras trocam telefones, fato curioso, pois as mesmas já 

possuíam os e-mail] 

70 P4: A gente poderia montar uma sequência do nosso grupo, pena que não 
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trabalhamos próximas e as nossas turmas são diferentes [turmas: EJA, 

Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil, respectivamente: 

P13, P4, P1 e P7]. Outra coisa, se o Edson estivesse disponível na escola para 

ajudar a gente a tirar a dúvida que surgi na hora, pois esperar quinze dias 

para perguntar, aí eu já esqueci.  

Quadro 45 – Transcrição da interação dos professores entre os turnos 66 a 70 

 

 

Os turnos 74 e 75 do Quadro 46 materializam as intenções dos professores 

apresentadas nos turnos 66 e 70 de modo que é compartilhado um modelo prático para captar 

as concepções prévias dos alunos sobre ciência e cientistas por meio de desenhos. 

 

Turnos  Falas transcritas 

74 P4: Edson, eu tenho em outra escola uma turma de 1ª série do Fundamental I 

e combinei com a P7 de fazer um trabalho parecido usando a ideia de 

desenhos para representar a ciência e os cientistas.       

75 P7: É isso seria para a gente levantar as concepções prévias deles. 

Quadro 46 – Transcrição da interação dos professores entre os turnos 74 a 75 

 

Interação com compartilhamento de prática - transcrição  

Nos turnos (78 e 79) do Quadro 47 é notável o que Wenger (2000) descreve como 

características fundamentais de uma CoP, ou seja, “[...] nestas os membros desenvolvem um 

repertório compartilhado de recursos: experiências, histórias, ferramentas, formas de resolver 

os problemas, em suma uma prática comum recorrente. Isso leva tempo e interação 

sustentada” (2000, p. 229, tradução nossa).  

Novamente encontramos a preocupação dos professores em adaptar materiais e 

recursos para trabalhar especificamente com a identificação das concepções prévias dos seus 

alunos sobre a NdC, de modo que após isso houve uma necessidade em discutir essas 

concepções entre os membros da CoP. Os dois trechos a seguir foram retirados do turno 79 e 

mostram a relevância da CoP, principalmente como suporte para os professores no sentido de 

compartilhar práticas, ideias e sugestões, entre outras coisas, ou ainda, a tentativa de 

desenvolver um repertório compartilhado é notável nos dois trechos. 

Ainda há de se destacar o papel do professor como gerador de conhecimento, 

especialmente no segundo trecho, pois, ao propor um banco de padrões com as concepções 

dos alunos e comparar com a teoria, mostra com isso a mobilização de saberes importantes 

como, por exemplo, identificar, classificar e interpretar as ideias dos alunos, além de fazer o 
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uso crítico das contribuições teóricas, fato relevante, já que geralmente os professores são 

meramente consumidores passivos dos conhecimentos gerados na academia.  

Nesse sentido é relevante o papel da CoP na medida em que ela favorece as 

interações e reflexões dos professores, pois é sustentada por relações entre iguais e que se 

reconhecem através de domínios comuns de práticas e situações cotidianas em sala de aula, 

com isso as contribuições teóricas da academia e os conhecimentos gerados pelos professores, 

esses geralmente engendrados de suas experiências práticas, são estreitados, ou seja,  se reduz 

ou se exclui a possibilidade de sobreposição de um sobre o outro. 

 

 “O Kaio deixou comigo um texto sobre desenhos e representação das crianças, 

vou tirar Xerox, acho que vai nos ajudar.” 

 

“Cada uma poderia mandar por e-mail e aí a gente elaboraria uma espécie de 

banco de padrões de representações sobre cientistas e ciência dos nossos alunos e 

comparamos com o que é descrito na teoria.” 

 

 

Turnos  Falas transcritas 

78 P4: Eu adaptaria a aplicação da minha sequência, inclusive eu posso usar o 

laboratório para inserir uma experiência na discussão da NdC. 

79 P7: Pessoal, cada uma pode mandar o que conseguir com os alunos na 

semana para a gente discutir durante a semana. O Kaio deixou comigo um 

texto sobre desenhos e representação das crianças, vou tirar Xerox, acho que 

vai nos ajudar, porque explica melhor os padrões de representação dos 

alunos. Cada uma poderia mandar por e-mail e aí a gente elaboraria uma 

espécie de banco de padrões de representações sobre cientistas e ciência dos 

nossos alunos e comparamos com o que é descrito na teoria.  

Quadro 47 – Transcrição da interação dos professores entre os turnos 78 e 79 

 

Interação com compartilhamento de ideia - transcrição 

A reflexão da professora (turno 112, Quadro 48) de que “[...] a ciência não é linear 

que existem conflitos” é uma ideia compartilhada e elaborada a partir da ação de partilhar o 

que outra professora falou em conjunto com o que a mesma identificou nos filmes exibidos 

nesse dia. Além disso, também há citação de um artigo
 
(GIL-PÉREZ et al., 2001) amplamente 

discutido na CoP.  

Assim encontramos três elementos presentes na CoP e todos articulados com a NdC: 

um texto, as ideias de outra professora e os filmes exibidos. 
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Turnos  Falas transcritas 

112 P1: Bom, principalmente aquelas ideias que discutimos do artigo do Gil-

Pérez, por exemplo, os aspectos históricos de uma teoria, que a ciência não é 

linear que existem conflitos, como a P4 falou hoje e depois os exemplos com 

os filmes que foram destacado por você.  

Quadro 48 – Transcrição da interação dos professores, turno 112 

 

Interação com compartilhamento de ideia - transcrição (06 out. 2012) 

Nos turnos 157 e 158 (Quadro 49) P13 disponibilizou para o grupo um texto o qual 

foi retirado do site da Fapesp e que discute se apenas o acesso ao conhecimento científico se 

traduz em atitudes positivas por parte dos cidadãos. 

A discussão a ser feita nesses turnos é a provável relação que a professora tenha feito 

com a sua função como professora, pois uma parte dela é formar cidadãos e nesse sentido se 

enquadra na sua percepção do seu trabalho.  

Assim a professora identificou um tema abordado no curso e qual a relevância dele 

na sua ação como professora, fato que ocorreu espontaneamente, pois não havia nenhuma 

indicação no curso de leitura em tal site, portanto há nisso a mobilização de uma ideia a qual a 

professora sente a necessidade de compartilhar com o grupo, de modo que outro professor 

retoma a discussão e também expressa a mesma dúvida da professora. 

Outro ponto importante está na capacidade dos professores questionarem o 

conhecimento científico, no sentido de colocar em dúvida se basta apenas uma alfabetização 

científica desprovida de outras abordagens como moral ética e cidadania na ciência. 

Turnos Falas transcritas 

157 P13: Eu encaminhei para o email de todos. 

158 P9: Eu li Edson, e realmente acho que... Será mesmo que ter o conhecimento 

científico implica em atitudes positivas pelos cidadãos?  

Quadro 49 – Transcrição da interação dos professores, turnos 157 e 158 

 

Interação com compartilhamento de ideia - transcrição (06 out. 2012) 

Diante da dúvida de P1, P13 faz sugestões acerca da maneira de reestruturar a SD 

com a inclusão de elementos da NdC encontrados no texto do artigo estudado, pois P1 já 

havia trabalhado com filmes, porém sem utilizar a NdC. 

A descrição NdC aparece em três momentos (turnos 218, 220 e 225 no Quadro 50) 

da seguinte maneira: primeiro com referência ao artigo “Visões distorcidas da ciência” Gil- 



174 

 

Pérez et. al. (2001), identificando e criticando os problemas das visões distorcidas da ciência e 

depois com o apontamento crítico por parte da professora de que apresentar a pesquisa 

científica aos alunos estritamente por meio do laboratório é uma prática reprovável. Mesmo 

que não haja citação explícita do termo empírico-indutivismo é possível argumentar que há 

implícito o conceito dessa ideia na fala da professora.  

Há outro dado interessante, pois nas falas existe a preocupação de veicular a NdC 

com os próprios alunos dessas professoras. Ainda que incipiente, o fator positivo está em 

refletir concomitantemente a visão da NdC das professoras e a introdução do mesmo assunto 

em situações de prática, ou seja, é provável que a CoP tenha favorecido a reflexão em torno 

do domínio lecionar um tema mediado por um recurso. 

Compromisso e adesão ao domínio provavelmente foram aspectos que favoreceram o 

estreitamento entre refletir meramente conteúdos da NdC, individualmente e em grupo, com 

refletir práticas com o uso da NdC em situações de sala de aula.  

Como uma das características da CoP é a preocupação em resolver problemas que 

são comuns aos membros, é significativo dizer que o desejo de melhorar a aula é um aspecto 

individual, porém a preocupação é coletiva, assim os professores, ao serem introduzidos no 

tema da NdC, procuraram encontrar maneiras de otimizar o tema com a sua realidade prática 

da sala de aula. 

Turnos    Falas transcritas 

218 P13: você pode colocar que a partir da hora que fez o curso algumas coisas 

mudaram, por exemplo, você parece que não sabia daquelas visões descritas 

pelo Gil-Perez que estudamos aqui, então, veja o que faltou. Você tinha um 

planejamento? (Professor orienta outro colega do curso) 

220 P13: Então, acho que você pode colocar assim: apesar de já ter usado o filme 

antes, não havia utilizado de forma mais sistematizada e com um tema 

específico deste jeito fica claro que acrescentou coisas como as visões 

distorcidas de ciências que não estavam em seu trabalho. Vai ficar mais rico 

seu trabalho. 

221 P1: Você tem razão, obrigada pela ajuda, inclusive eu mudei a minha visão. 

222 P13: Eu também aprendo coisas quando vocês falam, inclusive, hoje, depois 

que o P9 falou do trabalho dele consegui enxergar algo que posso fazer com 

meus alunos na próxima oportunidade. 

225 P1: Também dá para trabalhar com os alunos a ideia de que ciência não faz 

apenas em laboratório. 

Edson, então o meu trabalho seria a discussão da visão dos alunos sobre a 

NdC referente à Teoria da Evolução, né?     

Quadro 50 – Transcrição da interação dos professores, turnos 218 a 225 
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Interação com compartilhamento de prática e ideia - transcrição (06 out. 2012) 

Os dados do Quadro 51 (turnos 284 a 287) também nos permitem fazer uma análise 

semelhante à do Quadro anterior com relação ao estreitamento da abordagem individual da 

NdC do professor e a transferência dela para situações de sala de aula.  

O que se acrescenta a esses turnos é a ação dos professores dentro da CoP ao 

compartilhar e analisar os desenhos onde se expressam as concepções de NdC dos alunos da 

professora P13.  

Além disso, no turno 285 o professor P9 coloca um fator importante, pois ao 

reconhecer que as visões distorcidas dos alunos da professora são parecidas com as dos 

próprios professores da CoP, faz com que os professores se coloquem no lugar daqueles, de 

modo que tal mecanismo favorece para que os  professores compreendam as dificuldades dos 

alunos. Dizendo de outra maneira: se é difícil para nós, imaginem para eles.  

Essa reflexão sustentada por uma autocrítica faz com que as práticas sejam 

reelaboradas, ou seja, o fato de ter consciência dos problemas estimula a busca por soluções. 

 

Turnos  Falas transcritas 

284 P1: Os desenhos se repetem em todos do grupo, até parece que são alunos da 

mesma escola, impressionante como as visões deles são parecidas. 

285 P9: É igual a nossa e de nossos colegas e se a gente não tivesse lido o texto 

do Gil-Perez a gente nem perceberia isso.   

286 Pesquisador: Eles assistiram ao filme antes? 

287 P13: Não, apenas fiz uma discussão com o grupo. 

Quadro 51 – Transcrição da interação dos professores, turnos 284 a 287 

 

Interação com compartilhamento de ideia e prática - transcrição (06 out. 2012) 

No Quadro 52 encontramos os turnos 289 a 293 em que se destaca o 

compartilhamento de ideia. Já nos turnos 294 a 300 verifica-se o compartilhamento de uma 

prática a qual a professora aplicou com os seus alunos. 

Na primeira sequência de turnos, a professora P13 trouxe para a CoP um texto com a 

característica de uma metáfora o qual destacava o caráter investigativo da ciência, em seguida 

a professora P1 complementou com outros exemplos e o fluxo de falas desses turnos é 

concluído com as falas do pesquisador e do professor P9. 

Um dos assuntos discutidos na CoP foi acerca da visão de ciência feita 

exclusivamente por descobertas ao acaso e da crença na infalibilidade da aplicação do método 

científico bastando ao cientista simplesmente aplicá-lo ao fazer perguntas à natureza.  
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É possível argumentar que a expressão usada pela professora P13, “desvendou este 

mistério”, traz um pouco da visão ingênua da ciência apresentada no parágrafo anterior, por 

outro lado o trecho “é necessário um estudo científico para esclarecer” (turno 291), 

destacado pelo professor P9, apresenta um viés mais amplo, principalmente porque “um 

estudo científico” se contrapõe a alguém desvendar um mistério sem antes problematizá-lo. 

Nesse caso o termo estudo científico, apesar de também ensejar certas críticas, é mais 

completo, pois poderia embutir, por exemplo, a importância das teorias no estudo científico.  

Essa diferença entre os professores pode ser justificada no Quadro 53 nos turnos 347 

e 348, pois o professor P9 ao corrigir a professora P1 demonstra exatamente uma visão de 

ciência que rechaça a visão empírico-indutivista e enfatiza a importância das teorias. 

No turno 296 identificamos uma mudança no fluxo de falas, pois o pesquisador 

propõe analisar os desenhos dos alunos de P1 de maneira que eles fossem agrupados pelos 

professores em categorias como, por exemplo, vida social, cotidiano e área da ciência. 

Chamam a atenção dos professores as categorias vida social e área da ciência. No 

caso da categoria vida social, onde os alunos expressaram os seus desenhos em ir à igreja, 

houve estranheza no professor P9, pois o que ele constata é que normalmente os alunos 

expressam que os cientistas não acreditam em Deus. 

Com relação à categoria área da ciência, os alunos destacaram a área da Biologia, 

fato que a professora justifica ser devido à abordagem de conteúdo (teoria da evolução) 

utilizada em conjunto com o tratamento da NdC. 

A explicação dada pelos professores para o padrão de desenhos dos alunos da 

professora P1 no uso do filme A Evolução é o fato de que a maioria dos alunos é evangélica e 

os exemplos prioritariamente de conteúdos da zoologia e botânica para explicar a teoria da 

evolução talvez tivessem alguma influência nas expressões pictóricas dos alunos.  

Essas explicações são importantes porque demonstram certo interesse por parte dos 

professores nas ideias dos alunos e que podemos relacionar a um domínio comum 

compartilhado na CoP. 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Turnos  Falas transcritas 

289 P13: Este trabalho aqui [ininteligível] é muito legal, olha só! Imagine você, 

existe uma cidade em que as pessoas depois de certa idade morriam se 

nascesse lá... [ininteligível] e se caso mudassem para lá também. O que 

aconteceria era o seguinte, alguém desvendou este mistério, pois havia uma 

planta [ininteligível] e que... [a professora continua a contar a história que tem 

a duração de aproximados 2 minutos e em seguida a professora P1 fala]. 

290 P1: É como as pessoas que tomam chás ou medicamentos para emagrecer 

sem saber os efeitos adversos, porque uma simples planta pode causar muitos 

problemas.  

291 P9: Neste caso é o outro lado da questão é necessário um estudo científico 

para esclarecer.   

 Pesquisador: Até porque não podemos demonizar o conhecimento científico, 

apenas discutimos o uso ou o aproveitamento do que é científico, também nos 

preocupamos com ideias ingênuas da ciência. Gostei do texto que você 

mandou das jaboticabeiras. 

292 P1: Eu também. [ruídos] 

293 P13: [risos] É ele age com o DNA genômico que gera... [os professores 

conversam sobre o texto que destaca informações a respeito de doenças e 

estilo de vida]. 

294 Pesquisador: P1, eu posso compartilhar os desenhos dos seus alunos? 

295 P1: Claro. 

296 Pesquisador: Vejamos, perfil das áreas científicas que mais apareceram, 

primeiro biologia, a representação de cientista mais destacada é de homem e 

sozinho e interessante aparece o cientista com vida social e fazendo coisas do 

cotidiano geralmente com a família, curiosamente um aluno representa na 

vida cotidiana do cientista a ida à igreja. 

298 P9: Isso não é comum, porque eu já trabalhei com eles e os alunos colocam 

que os cientista não acreditam em Deus. Professor procura saber o que os 

alunos pensam 

300 P1: E no caso da área é porque a discussão de ciência é feita com animais e 

plantas.  Professor sabe explicar porque os alunos apresentam determinado 

tipo de pensamento. 

Quadro 52 – Transcrição da interação dos professores, turnos 289 a 300 

 

Turnos  Falas transcritas 

347 P9: Não fale só experimentar e observar tem que estudar teorias, viu P1?  

348 P1: Preciso de mais tempo para ler 

Quadro 53 – Transcrição da interação dos professores, turnos 347 a 348 

 

 

 

 



178 

 

Interação com compartilhamento de ideia - transcrição (06 out. 2012) 

Os turnos 444 e 445 do Quadro 54 são um fragmento retirado de uma discussão que 

se originou na CoP após a análise de conteúdos de biologia encontrados nas apostilas da rede 

pública do estado de São Paulo.  

O chamamento “Olha aqui”, pronunciado pelo professor P9 no início do turno 444, 

tem a intencionalidade de mostrar aos outros professores que há um anacronismo na história 

da biologia quando na apostila se apresenta o conteúdo de gametas com as ideias de Mendel, 

portanto o professor contribui na CoP para se posicionar criticamente ao analisar um material 

institucional preparado para todos os alunos da rede pública.  

Alem disso, o professor também compartilha o que aprendeu em outro curso, 

inclusive acerca do mesmo assunto, citando, por exemplo, autores importantes do ensino de 

biologia que são professores da Universidade de São Paulo. 

Dessa maneira o professor traz para a CoP uma reflexão acerca da história da 

biologia com desdobramentos importantes para a prática, pois, ao analisar incoerências no 

material institucional, o professor demonstra autonomia profissional de modo que essa atitude 

poderia influenciar os outros professores da CoP. 

 

Turnos  Falas transcritas 

444 P9: Olha aqui, gente, agora eles falam em gametas junto com Mendel [risos]. 

Professor reflete sobre materiais 

445 P9: Outra coisa, os textos que estou lendo no outro curso, da Sônia Lopes e 

do Nélio Bizzo, já trazem uma visão diferente dos trabalhos do Mendel. 

Quadro 54 – Transcrição da interação dos professores, turnos 444 e 445 

 

Interação com compartilhamento de prática - transcrição (10 nov. 2012) 

Os turnos contidos no Quadro 55 (607 a 610) novamente reforçam o 

desenvolvimento dos professores membros da CoP, principalmente quanto ao que 

comentamos, ou seja, o estreitamento entre pensamento do professor acerca da NdC e 

preocupação em usá-la em sala de aula. 

Aqui identificamos uma prática de usar desenhos para obter as concepções dos 

alunos acerca da visão de ciência e cientistas, que já comentamos em outros turnos. Nesse 

caso a professora trouxe para a CoP os desenhos de seus alunos, de maneira que a CoP 

auxiliou a professora a classificá-los em categorias. 
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Os critérios para classificação em categorias foram elaborados pela CoP e 

construídos a partir da análise de todos os desenhos de cada professor da CoP, a qual 

identificou padrões e regularidades como, por exemplo, expressões de grupo social, de 

cotidiano e de área da ciência, entre outras. 

Para analisar os desenhos a CoP utilizava a discussão entre os professores acerca de 

qual filme foi utilizado e a qual conteúdo de ciência a sala estava sendo submetida. No caso 

da professora P1, ela trabalhava com o filme A Criação e o conteúdo de ciência era a Teoria 

da Evolução. 

A ação que se destaca no turno 608 ocorre da seguinte maneira: ação individual com 

alunos, seguida por ação coletiva na CoP e finalizada pela ação individual com a análise da 

apostila (material institucional da rede pública do estado de São Paulo). 

Aqui o domínio compartilhado é a preocupação com as ideias dos alunos acerca da 

NdC expressas nos desenhos, ao lidar com isso são necessários critérios de avaliação de 

maneira que ao elaborá-los o professor é submetido a construções cognitivas dos elementos da 

NdC, ou melhor, permite que o professor revisite suas concepções de NdC. Nesse sentido se 

potencializa o estreitamento o qual citamos entre pensamento do professor e transferência 

para a sala de aula. 

Há nitidamente uma prática compartilhada, característica de uma CoP, pois não basta 

apenas o interesse por uma ideia, é necessário que se materializem em ações e isso 

identificamos durante os turnos, principalmente com a preocupação em compartilhar a SD 

localizada na fala (turno 608) “[...] você pode me emprestar a sua SD?” ou no interesse em 

trabalhar um conteúdo com um filme, nesse caso um recurso para a prática localizado no 

turno 610: “Você manda para mim também? Eu tentarei trabalhar com a minha turma o 

conteúdo de fosseis e utilizarei o Jurassic Park”. 

 

Turnos  Falas transcritas 

607 Pesquisador: E os desenhos? 

608 P1: Usei depois quando você e o Kaio explicaram no curso. Então pedi aos 

alunos com perguntas do tipo, o que faz um cientista? Aí verificamos aqui 

com o grupo aquelas categorias família, religião, conflitos, biologia, animais, 

plantas. Professor compartilha como os colegas do curso a evolução de seus 

alunos Depois veio o 4º bimestre que na apostila falava dos epidemiologistas 

e aí acabou qualquer tipo de conflito porque mostrava que o cientista não era 

uma pessoa que só explodia e analisava fosseis, observa a natureza, mas era 

alguém que também [ininteligível]. P9, você pode me emprestar a sua SD? 

609 P9: Claro, mando por email. 
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610 P13: Você manda para mim também? Eu tentarei trabalhar com a minha 

turma o conteúdo de fosseis e utilizarei o Jurassic Park. 

Quadro 55 – Transcrição da interação dos professores, turnos 607 a 610 

 

Interação com compartilhamento de prática continuação das análises anteriores, porém 

com a transcrição de outra data (25 nov. 2012) 

 

O Quadro 56 apenas complementa o que foi abordado no Quadro 52 (turnos 296 e 

298) e o que foi analisado do Quadro 53, em especial o turno 702, pois a professora e a CoP 

nomeiam ir à igreja como uma nova categoria.  

O ponto importante é que essa nova informação é transformada em conhecimento 

produzido pelos professores, na medida em que foram eles quem identificaram o fato curioso 

de que os alunos expressam o ato de ir à igreja como parte do cotidiano de um cientista. A 

novidade é que geralmente os alunos têm uma percepção contrária como o próprio professor 

destaca no turno 298: “Isso não é comum, porque eu já trabalhei com eles e os alunos 

colocam que os cientistas não acreditam em Deus”. 

Assim esse novo conhecimento foi gerado e compartilhado na CoP a partir de uma 

realidade individual, mas a preocupação foi partilhada em um grupo. 

Mesmo que já houvesse sido disponibilizado um material teórico e prático para 

captar as concepções dos alunos, é notável o modo como a CoP fez adaptações desse modelo 

além de se mobilizar para construir as categorias de análise.  

Além das adaptações do modelo citado, também houve a inserção dos filmes. 

 

Turnos   Falas transcritas 

702 P1: Edson, nos identificamos uma categoria nova que surgiu nos meus 

desenhos. 

703 Pesquisador: Qual? 

704 P1: Aquela de ir à igreja, o cientista que vai à igreja. Professor produz 

conhecimento  

Quadro 56 – Transcrição da interação dos professores, turnos 702 a 704 
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4.2.2 Categoria de codificação: Interação entre os professores, subcategoria: Interação 

entre os professores com compartilhamento de ideia e prática e Filmes (IpCIP - Filmes) 

 

 

As interações abaixo são novamente sustentadas em torno da ajuda mútua e com 

compartilhamento de informações por parte dos membros da CoP, aliás características de uma 

CoP  destacadas em outros turnos. 

Há algumas implicações com a formação de professores que pretendemos discutir 

nestes turnos como, por exemplo, a falta de tempo e a insegurança por parte da professora em 

elaborar a SD, evidenciada nos turnos 41e 46 (Quadro 57).São duas variáveis que devem ser 

consideradas quando se pretende trabalhar com formação continuada de professores, pois 

estão imbricadas com as condições estruturais que também podem condicionar as práticas dos 

professores, ou seja, a falta de tempo pode ser explicada em virtude da necessidade de 

extensas jornadas de trabalho que se justificam devido às condições salariais desfavoráveis.  

No caso da insegurança, a provável explicação seria a de que modelos didáticos do 

tipo ensino por transmissão são geradores de insegurança, na medida em que neles o professor 

é o detentor do saber, cabendo ao aluno apenas absorver o conhecimento transmitido 

exclusivamente pelo professor.  

Dessa forma, a insegurança é criada porque o professor não consegue transmitir todo 

o conhecimento existente e o aluno também se sente inferiorizado por não conseguir aprender 

tudo, gerando assim desânimo, indisciplina e cansaço. 

Assim, é compreensível que a maioria dos professores que procuram os cursos de 

formação, em virtude de estarem “presos” a tais variáveis, apresente características similares 

como, por exemplo, a busca por modelos que correspondam às variáveis citadas. Isso também 

requer de nós enquanto formadores estar em constante vigilância para não deixar que se 

sobreponham processos de formação do tipo da racionalidade técnica, apesar de, como já 

argumentamos, haver a impossibilidade de extirpar por completo esse tipo de formação.  

Nesse sentido a importância da CoP é relevante porque permite a contribuição de 

construir junto com sujeitos que se reconhecem em suas práticas modelos provisórios e que 

podem ser reestruturados a todo o momento, o que pode ser justificado quando uma das 

professoras recomenda o uso do YouTube, mas que também se tenham cuidados.  

Essa recomendação traz elementos, ainda que incipientes, de certa autonomia em 

preparar práticas de ensino com os recursos fílmicos encontrados na internet, portanto a 
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veiculação desse tipo de fala na CoP poderia contribuir para encorajar outros membros, pois 

são sustentadas na ajuda mútua e compartilhada entre os mesmos. 

  

Turnos Transcrição das falas 

41 P4: Estou com dificuldades para fazer uma SD, pra falar a verdade nunca fiz. 

42 P1: A gente pode te ajudar aqui. 

43 Pesquisador: Eu imprimi e está aqui comigo, podemos usá-la e aproveitamos 

para discutir, tudo bem? 

44 P4: Ótimo! Vai me ajudar muito! 

45 Pesquisador: Ok, verifiquei que você deu ênfase ao funcionamento das 

micro-ondas, precisa destacar a NdC, e o recurso fílmico? 

46 P4: Então não consegui e não tive tempo para pensar, pois li os resumos que 

você encaminhou e gostei do capitulo do livro sobre educar o olhar [livro de 

Jose Maria Marina]. Pensei em trabalhar conceitos da física e como usar um 

manual, mas como você pode ver não consegui sistematizar melhor e deixei 

em tópicos a minha sequência didática. 

47 P9: Você pode trabalhar em duas frentes separadas ou até mesmo juntas, por 

exemplo, lembra quando discutimos aspectos externos e internos da natureza 

da ciência? Pois bem, você pode organizar algo neste sentido, a história da 

tecnologia das micro-ondas, o surgimento do equipamento, a demanda social 

por este tipo de tecnologia. 

48 P7: Pensei em uma coisa que pode te ajudar P4, você poderia usar 

propagandas, apesar de que não me lembro de nenhuma igual a que o Edson 

usou do Pantene. 

49 P1: Ela pode procurar no YouTube algum vídeo sobre microondas, mas vai 

ter que tomar cuidado para filtrar as coisas e adaptar ao que pretende. 

50 P4: Boa ideia eu me lembro de um comercial antigo que falava de 

microondas, vou procurar. 

Quadro 57 – Transcrição da interação dos professores, turnos 41 a 50 

 

A sequência de turnos a seguir (Quadro 58) demonstra a preocupação da CoP na 

meneira de inserir as dúvidas dos alunos durante atividades experimentais ou no uso de 

filmes.  

Inicialmente uma das professoras rechaça essas atividades justificando isso com o 

pouco tempo como fator limitante, momento em que o pesquisador discute com os mesmos a 

possibilidade de usar os dois recursos como facilitadores, por exemplo, nas avaliações do tipo 

formativa. Vale ressaltar que esse tipo de avaliação era desconhecido pelos membros da CoP, 

por esse motivo foi necessária a explicação do pesquisador para tal conceito de avaliação e 

que tem como fundamento teórico as contribuições de Hadji (2001). 
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A partir do turno 121 no fragmento da fala “parece que com o filme este problema 

se resolve, mas tem que ter preparo” há um reconhecimento de que com o filme é possível 

entender as dúvidas dos alunos e também aplicar a avaliação formativa, porém a professora se 

mostra insegura para isso. A mesma professora no final desse turno acrescenta o que Freire 

(2001) denomina como educação bancária e Mortimer (2006) ao discutir as interações que 

ocorrem em sala de aula, ou seja, a relação entre professor e alunos que é mediada pelo 

discurso de autoridade presente nos conteúdos, criando uma dinâmica de falas em que a 

autoridade do discurso do professor com o uso de um conteúdo se sobrepõe às falas dos 

alunos.  

O reconhecimento de que tal prática é nociva é apontado por outra professora, 

conforme verificamos no turno 122 com a expressão “É verdade quando elaboramos a 

pergunta a resposta já está pronta na nossa mente e o difícil é entender a fala do aluno”, 

portanto a preocupação em como ensinar usando determinados recursos, nesse caso a 

atividade experimental ou filmes, é um domínio compartilhado entre os membros da CoP.  

Pode-se ainda destacar o pensamento reflexivo dos professores com relação à 

formação para o uso de tais recursos, a compreensão da importância da avaliação formativa, 

bem como as ideias dos alunos e por fim o reconhecimento de que o tempo não seria um fator 

limitante.  

Nesse caso podemos inferir que a discordância da professora com relação ao tempo 

como fator limitante tem embasamento no conhecimento denominado gestão do tempo em 

sala de aula e mesmo que o termo não tenha sido veiculado pela professora é provável que tal 

conhecimento se enquadre no que Schön (2000) e Polanyi (1983) chamam conhecimento 

tácito.  

Novamente atribuímos a importância da CoP como elemento aglutinador de 

identidades comuns que se reconhecem, ou seja, são professores que se identificam em suas 

práticas, portanto isso coloca simetria nas relações, diferentemente de quando o formador é a 

única fonte de conhecimento e dessa forma as relações se caracterizam mais como 

assimétricas. No entanto há de se reconhecer a importância do formador e dos recursos 

fílmicos como mediadores na CoP.  
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Turnos  Transcrição das falas 

119 P1: Edson, no caso de uma atividade experimental a gente não tem tempo 

para prestar a atenção nas dúvidas dos alunos. Nos filmes também. 

120 Pesquisador: É aí que precisamos mudar, há uma ideia importante chamada 

de avaliação formativa [explico o conceito de avaliação formativa aos 

professores e relaciono com a atividade experimental e o uso dos filmes com a 

natureza da ciência]. 

121 P4: Parece que com o filme este problema se resolve, mas tem que ter 

preparo para isso eu ainda estou insegura. Outra coisa eu não concordo com 

a questão do tempo, acho que o problema é que queremos que os alunos 

respondam como nos queremos as respostas. 

122 P13: É verdade quando elaboramos a pergunta a resposta já está pronta na 

nossa mente e o difícil é entender a fala do aluno. 

123 Pesquisador: Bom é possível que eles se expressem por outros caminhos, por 

exemplo, através dos desenhos que vocês aplicarão. Eu tenho uma proposta 

com quadrinhos que depois podemos discutir [deixo algumas referências]. 

Para facilitar vocês podem também gravar as aulas e depois transcrever as 

falas e com cuidado depois analisá-las. Também podem colocar uma situação 

problema com um experimento e os filmes. 

124 P4: Eu percebi que quando trabalhava com grupos eu não deixava que eles 

colocassem as suas ideias, pois ficava preocupada para que eles não 

desviassem do conteúdo, então toda hora eu restringia o grupo. Mas veja, do 

jeito que a gente trabalhou aqui no curso, percebi como é importante um 

momento para expressar as ideias da forma que pensamos me coloquei no 

lugar dos alunos, pois se você ficasse cerceando as nossas ideias eu acho que 

as minhas dúvidas não surgiriam sabe por quê? Eu saía daqui e lia os textos 

procurando respostas corretas e percebi que o importante é saber fazer as 

perguntas além de que preciso saber usar os filmes e preparar atividades com 

eles em situações reais e você não estará lá, preciso saber usar eu acho que é 

isso que chamam de competência. 

Quadro 58 – Transcrição da interação dos professores, turnos 119 a 124 

 

Interação com compartilhamento de prática - transcrição (06 out. 2012) 

A sequência de turnos do Quadro 59 sintetiza o compartilhamento do uso do recurso 

fílmico como uma prática que é finalizada com a reflexão de uma das professoras acerca de 

sua prática com esse recurso, anterior a sua participação na CoP.  

Inicialmente os professores analisaram um recurso prático denominado “modalidades 

de usos do vídeo educativo”, que é uma orientação prática e teórica organizada pelos 

pesquisadores Arroio e Giordan (2006), na qual é possível encontrar formas de utilização do 

vídeo na sala de aula. 

O mais importante nesses turnos é a dinâmica das falas que parte do coletivo com o 

compartilhamento de uma prática para o individual verificado na descrição da professora de 
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como usava os recursos filmes antes de pertencer à CoP. Ainda é notável que o domínio 

compartilhado, os filmes, permanece durante a discussão no coletivo e na reflexão individual. 

Ainda é importante ressaltar a presença do livro didático como recurso norteador da 

prática da professora, pois, segundo ela, o uso dos filmes dependia de uma orientação 

preestabelecida no livro didático. 

 

Turnos Transcrição de falas 

242 P13: Mas aí ele está usando o vídeo como motivador. 

243 P1: Exatamente para polemizar. 

244 P9: Na verdade ele usa as duas coisas: a NdC em alguns conteúdos, então 

usa como vídeo apoio e vídeo motivador. 

245 P1: Antes do curso eu estava usando o vídeo sem nenhuma destas 

classificações. 

246 Pesquisador: Qual era o objetivo? 

247 P1: Ah, sei lá! Eu passava os filmes e como disse, não tinha nenhuma 

preocupação, às vezes eu via que no livro didático havia uma indicação para 

tal filme em tal conteúdo, então eu usava. 

Quadro 59 – Transcrição da interação dos professores, turnos 246 a 247 

 

A partir da análise de uma SD, surge na CoP a discussão a respeito da ideia de 

realidade e ficção no material fílmico, inclusive com a citação de P1 no turno 269 do Quadro 

60 acerca de documentário e ficção. 

É relevante essa temática, pois também consideramos, assim como Vidal e Rezende 

Filho (2010), que seja esclarecida a constante confusão feita por educadores assim como a 

ojeriza dos mesmos com relação ao gênero ficcional como material reprovável para 

aprendizagem, pois ele contribuiria apenas para entreter sem aprender. Já o gênero 

documental, de acordo com esses pesquisadores, seria mais bem aceito pelos professores, 

porque tem função contrária ao gênero ficcional, ou seja, como retrataria a realidade seu 

potencial para aprender é logo justificado. 

O turno 269 nos indica que o apontamento teórico o qual citamos no parágrafo 

anterior foi relevante para um dos membros da CoP, conforme é possível verificar na sua fala 

“É aí que cai naquela ideia de documentário e ficção que estudamos”, portanto um conceito 

teórico a respeito do material fílmico é reconhecido como importante na CoP, de maneira que 

é compartilhado.  

Junto a isso há de se salientar a preocupação, por parte de um dos professores, com o 

gosto dos alunos por determinados filmes de ficção. É provável que essa fala tenha 
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contribuído para estruturar a interação que se caracterizou nesses turnos em torno da temática 

dos tipos de gêneros fílmicos. 

 

Turnos Transcrição de falas 

266 P13: É, inclusive hoje, quando vi a SD do P6 pensei várias coisas que posso 

aproveitar no filme Epidemia, por exemplo [a professora relata uma cena do 

filme citado e relaciona a uma possível intervenção em aula]. Mas eu sou 

acho gritante aquela cena [destaca a cena]. Aquilo não acontece na realidade, 

267 Pesquisador: Mas é aí que entra a nossa intervenção, pois até isso é 

importante discutir com os alunos. 

268 P9: Não acontece, mas nos gostamos de ver, imagina os alunos! 

269 P1: É aí que cai naquela ideia de documentário e ficção que estudamos. 

Quadro 60 – Transcrição da interação dos professores, turnos 266 a 269 

 

Os Quadros 61, 62 e 63 apresentam exemplos em que os professores compartilham 

na CoP informações e ideias que se remetem a situações de prática em sala de aula, 

especialmente os turnos 57 (Quadro 61), 163 (Quadro 62) e 329 (Quadro 63). 

Encontramos nesses exemplos três tipos de preocupações. Primeiro em resolver as 

situações de indisciplina com o auxílio do conhecimento teórico, isto é, relevante, pois 

normalmente questões de indisciplina na escola são pouco discutidas à luz de um 

conhecimento mais elaborado e o que se observa com frequência são explicações simplistas. 

Portanto há por parte da professora um julgamento crítico quando ela recomenda e 

compartilha na CoP um programa televisivo que discutiu um assunto que tem relevância com 

a prática dos outros membros da CoP. 

No segundo exemplo destaca-se o saber organizar as SD, de modo que elas 

contemplem cenas dos filmes os quais os professores utilizarão em suas práticas, assim a 

preocupação consiste em saber construir um recurso que contribui para nortear a prática e que 

o mesmo seja entendido por outras pessoas que possam vir a ler tais SD. 

A preocupação na forma como a mídia pode manipular a informação é o terceiro 

exemplo compartilhado na CoP. Vale ressaltar que o primeiro e terceiro exemplo são 

referências ao recurso midiático televisivo, enquanto no segundo caso ocorre a descrição dos 

recursos fílmicos. Ambos os recursos pertencem à classificação de audiovisual.  

Argumentamos que a existência dessas preocupações na CoP é um fato relevante, 

pois não se trata apenas de um compartilhamento de interesses, mas também de compartilhar 

preocupação que se remete a situações que envolvem práticas, pois indisciplina, preparar 
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planos de aula e manipulação de informação são temas diretamente relacionados com a 

prática de qualquer professor.  

 

Turnos  Transcrição das falas 

57 P13: Falando de indisciplina assisti na TV Cultura um programa com um 

professor daqui, o Júlio Groppa de Aquino, muito bom, vejam no site da TV 

Cultura é um programa que passa de domingo à noite [a professora se refere 

ao programa Café Filosófico que é exibido aos domingos à noite]. 

Quadro 61 – Transcrição da fala da professora turno 57 

 

Turnos Transcrição das falas 

163 P9: Tenho uma sugestão, podemos criar um quadro para colocar apenas as 

cenas dos filmes. 

164 P13: Mas não ficará desconexo do texto? A pessoa que ler não entenderá. 

165 P1: E acho que podemos colocar igual a do P6 a única diferença é que agora 

colocamos um espaço para os alunos. 

166 P9: Concordo eu também li a sequência dele no primeiro curso. 

Quadro 62 – Transcrição da interação dos professores, turnos 163 a 166 

 

Turnos Transcrição das falas 

325 P13: No livro da EJA tem algumas coisas, alguém tem algum material para 

trabalhar com jovens e adultos coisas de cientista, bem simples. 

326 Pesquisador: [P9 e P13 trocam informações sobre filmes e atividades. No 

mesmo momento oriento a P1, portanto durante 7 minutos não foi possível 

transcrever as falas]. 

327 P1: P9, você pode me mandar o material do Estado? 

328 P9: Mando já para o seu email. 

329 P13: Mandarei a vocês este filme que destaca como a mídia trabalha com a 

informação. 

Quadro 63 – Transcrição da interação dos professores, turnos 325 a 329 

 

Nos Quadros 64 e 65 procuramos abordar um momento em que é compartilhada a 

dificuldade dos professores com relação aos recursos estruturais, porém com sugestão de 

como solucionar tal dificuldade.  

Inicialmente a preocupação dos professores está em como rastrear as ideias de seus 

alunos antes e depois da exibição dos filmes, para isso é sugerida a prática de usar debates, 

fato que é o início da exposição da dificuldade de uma das professoras. 

Assim, o apontamento de uma dificuldade que identificamos no turno 379 e a 

sugestão de como a mesma pode ser resolvida, expressa no turno 383, demonstram que houve 
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ajuda mútua na CoP, além disso a explicitação de um problema com a apresentação posterior 

de uma solução para o mesmo foram processos elaborados por membros da CoP.   

Outro ponto importante no turno 383 é a capacidade do professor em identificar nos 

recursos fílmicos possibilidades que se adéquam às dificuldades estruturais, pois um 

comercial poderia substituir um filme mais longo, assim houve o compartilhamento de uma 

competência de saber usar recursos que se adaptam às dificuldades. 

 

Turnos Transcrição das falas 

376 P9: Podemos fazer um acompanhamento do que eles falam antes e depois. Eu 

já trabalhei com debates é muito bom. 

377 P1: Mas eles bagunçam muito. 

378 P13: A gente tem que organizar.  

379 P1: Para mim é difícil, porque eu tenho que passar os filmes na sala de 

leitura e depois descer para sala de aula, a professora da sala de leitura não 

gosta que a gente continue na sala. A minha escola não tem sala de vídeo. 

Quadro 64 – Transcrição da interação dos professores, turnos 376 a 379 

 

Turnos Transcrição das falas 

383 P9: É uma boa ideia trabalhar com o comercial, no seu caso, pois são apenas 

30 segundos e como você tem problemas com tempo e o local... É melhor do 

que trabalhar com o filme De Volta para o Futuro, até porque os alunos vão 

querer assistir o filme todo. 

384 P1: É, mais mesmo assim ficará difícil, porque nos primeiros desenhos, eles 

ficaram 2 aulas para terminar, 

385 P9: Você terá que montar outra estratégia de desenhos diferentes destes, 

porque eles simplesmente vão desenhar a mesma coisa e ainda falarão, ah! 

De novo! 

Quadro 65 – Transcrição da interação dos professores, turnos 383 a 385 

 

 

 

4.2.3 Categoria de codificação: Interação entre os professores, subcategoria: Interação 

entre os professores com compartilhamento de ideia e prática e NdC e Filmes - IpCIP  

(NdC e Filmes) 

 

 

Interação com compartilhamento de prática - transcrição  

A preocupação principal dos professores encontrada no Quadro 66 (turnos 77 a 79) é 

identificar as concepções prévias dos alunos de ciência e cientistas, para isso a CoP destaca o 
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uso de desenhos e a inserção de uma atividade de laboratório. Há também a necessidade de 

compartilhar os desenhos de todos e encontrar padrões para análise posterior. 

Estabeleceu-se na CoP que filmes com enfoque na NdC apenas seriam utilizados 

após a compreensão prévia do que os alunos entenderiam a respeito do assunto. Assim o 

apontamento de qual o momento para fazer uso do recurso fílmico é determinado pela própria 

CoP, escolha que demonstra certa maturidade e autonomia profissional na medida em que a 

decisão é gerada na CoP. 

 

Turnos  Transcrições das falas 

77 P7: Então, apenas depois é que pensaríamos no filme e em qual enfoque da 

NdC trabalharíamos, a P4 tem menos tempo que eu. 

78 P4: Eu adaptaria a aplicação da minha sequência, inclusive eu posso usar o 

laboratório para inserir uma experiência na discussão da natureza da 

ciência. 

79 P7: Pessoal, cada uma pode mandar o que conseguir com os alunos na 

semana para a gente discutir durante a semana. O Kaio deixou comigo um 

texto sobre desenhos e representação das crianças, vou tirar Xerox, acho que 

vai nos ajudar, porque explica melhor os padrões de representação dos 

alunos. Cada uma poderia mandar por e-mail e aí a gente elaboraria uma 

espécie de banco de padrões de representações sobre cientistas e ciência dos 

nossos alunos e compararíamos com o que é descrito na teoria. 

Quadro 66 – Transcrição da interação dos professores, turnos 77 a 79 

 

Interação com compartilhamento de prática e ideia - transcrição  

Dois conceitos importantes da NdC são encontrados no Quadro 67: reconhecimento e 

valorização do papel feminino na construção da ciência; e o questionamento do fazer 

científico restrito à atividade de laboratório. Tais conceitos foram veiculados por professoras 

distintas e gerados a partir da valorização que os membros da CoP atribuíram à SD elaborada 

e aplicada pelo professor P9. 

É destacável que os dois conceitos acima descritos foram identificados pelos 

professores após a apresentação da SD de P9, em que também foram exibidos alguns trechos 

do filme Jurassic Park utilizados na SD do professor, no entanto as professoras identificaram 

outras formas de abordagens e possibilidades de usos que o filme poderia oferecer de acordo 

com a realidade delas. As evidenciamos nos turnos 224 e 225. 

Novamente destacamos que são os professores que atribuíram significados de usos 

assim como possibilidades de práticas com os filmes. É possível que tais aspectos sejam 

potencializados, porque houve nesse caso a valorização da competência coletiva, típica de 
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uma CoP. Essa valorização talvez seja mais bem reconhecida porque se faz entre iguais ou em 

relações do tipo simétricas, ou seja, entre professores que se identificam e compartilham de 

problemas comuns. 

Esse argumento tem como base a crítica aos processos de formação que se sustentam 

em modelos verticais e assimétricos, com a figura de um que sabe e outro não, cabendo, como 

diz Paulo Freire, apenas transferir conhecimentos. 

 

Turnos Transcrição de falas 

222 P13: Eu também aprendo coisas quando vocês falam, inclusive, hoje, depois 

que o P9 falou do trabalho dele consegui enxergar algo que posso fazer com 

meus alunos na próxima oportunidade. 

223 Pesquisador: O que? 

224 P13: O conteúdo do solo, posso trabalhar os fosseis e o filme que ele usou, dá 

para abordar o tema do programa e a ideia de mulheres na ciência. 

225 P1: Também dá para trabalhar com os alunos a ideia de que ciência não se 

faz apenas em laboratório. 

Quadro 67 – Transcrição da interação dos professores, turnos 222 a 225 

 

No turno 250 do Quadro 68 a professora explicita uma dúvida acerca de qual 

enfoque da NdC abordar com os seus alunos e logo no turno 251 é respondida por outra 

professora de que seria necessário maior aprofundamento, pois o filme o qual a professora 

havia usado (A Criação) conteria outras possibilidades como, por exemplo, os estereótipos de 

ciência e cientistas. 

A partir dessa possibilidade um terceiro professor cita a SD de outro docente em que 

foi utilizado o filme O Homem do Futuro e por fim no turno 254 novamente é citado o artigo 

das visões distorcidas da ciência de autoria de Gil-Pérez et al. (2001). 

Assim encontramos a circulação na CoP de ideias, modelos práticos (os filmes/SD) e 

textos que servem de base para a identificação dos professores, pois quando o professor no 

turno 252 cita o termo estereótipo de cientista é provável que também tenha sido incorporado 

na CoP, o que é possível identificar no turno 251, pois o mesmo termo também é citado por 

outra professora. 

Ainda é destacável o potencial da CoP em identificar nos filmes as visões distorcidas 

de ciência, portanto podemos falar em uma certa competência em analisar o que foi abordado 

em textos e transferir essa análise para os filmes. 
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O valor dessa competência se verifica na dificuldade em fazer essas análises nos 

filmes comerciais, pois eles não apresentam os elementos de forma explícita como no caso do 

texto das visões distorcidas já citado.  

 

Turnos Transcrição de falas  

250 P1: Edson, então o meu trabalho seria a discussão da visão dos alunos sobre 

a NdC referente à Teoria da Evolução, né? 

251 P13: O seu são mais coisas, porque o filme aborda também os estereótipos de 

ciência e cientistas.  

252 P9: Mas o do P6 também, olha aqui este trecho com o Wagner Moura, 

destaca o estereotipo de cientista. 

253 P13: É mesmo. 

254 P9: Eu acho que não tem como fugir, quando você fala de NdC acaba falando 

destes estereótipos, pois são visões de ciência distorcidas com lemos no 

artigo do Gil-Pérez. 

Quadro 68 – Transcrição da interação dos professores, turnos 250 a 254 

 

O uso dos recursos fílmicos na CoP se estabelece de duas maneiras, primeiro nos 

turnos 274, 275 e 278 (Quadro 69) com o reconhecimento das potencialidades do filme O 

informante por parte da professora, pois ela, apesar das dificuldades, transferiu para sua 

prática com os seus alunos de forma espontânea o mesmo filme, sendo que obteve certa 

aceitação por parte da classe. 

Assim, ética e interesse social, associados ao conteúdo, produtos químicos e 

subsidiados por um recurso fílmico, foram elementos de domínio importantes para a adesão 

da professora naquele momento. 

A segunda referência aos filmes ocorre especificamente no turno 276, pois nesse 

momento de fala o professor identifica o potencial de usar os filmes de temática complexa 

para trabalhar em projetos, inclusive valorizando a participação de outros professores de áreas 

distintas. 

Argumentamos que nos dois casos os professores reconheceram as potencialidades 

dos recursos fílmicos, pois em ambas as situações há referência a certo momento de uso de 

tais filmes na CoP. Como exemplos temos o turno 274 da professora P13, “Aquele filme que 

assistimos aqui, O Informante [...]”, e o turno 276 do professor P9, “Sabe Edson, aquele 

filme que trabalhamos no começo o 2001 Uma Odisseia no Espaço”. 
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No caso do tema da NdC, ele se restringe ao turno 278, especificamente a aspectos 

relacionados à interface entre ciência e sociedade. Tal tema circulou principalmente nos 

filmes nomeados nos turnos anteriormente citados do Quadro 65. 

Turnos Transcrição de falas 

274 P13: Eu comentei com alunos ontem à noite, é... Aquele filme que assistimos 

aqui, O Informante, eu pedi para eles assistirem. Qual a melhor maneira de 

trabalhar com este filme? Aqui você trabalhou trechos deles, apesar de que 

pediu para a gente assistir em casa. 

275 Pesquisador: Neste caso este filme é longo e complexo, com vocês eu inseri 

este filme no fim do curso, porque já havíamos discutido várias coisas, mas  

depende do como você vai trabalhar. 

276 P9: Eu acho que este filme é um excelente material para trabalhar com um 

projeto longo e inclusive com participação de outros professores, 

principalmente de história e geografia. Sabe Edson, aquele filme que 

trabalhamos no começo o 2001 Uma Odisseia no Espaço, então na outra 

escola os professores fizeram um projeto e colocaram várias situações. 

277 Pesquisador: Concordo P9, pois O Informante aborda temas que extrapolam 

a nossa competência. Mas P13, você pretende continuar com o filme? 

278 P13: Então, na aula eu estava comentando sobre produtos químicos e 

lembrei-me de coisas que falamos aqui no curso sobre ética e interesse social, 

aí eu me lembrei do filme, os trechos que você selecionou e resolvi falar 

também para eles, foi então que comentei com os alunos o caso da indústria 

de cigarros e eles ficaram superinteressados. Mas estamos no fim do ano e 

não será possível aprofundar. 

Quadro 69 – Transcrição da interação dos professores, turnos 274 a 278 

 

Interação com compartilhamento de ideia 

A sugestão do professor que encontramos no turno 335 (Quadro 70) coloca em 

questão verificar em que medida os filmes influenciariam as expressões pictóricas dos alunos 

acerca da NdC, pois no primeiro momento a CoP analisava as produções de alunos que 

assistiram ao filme A Criação atrelado ao conteúdo teoria da evolução.  

Para testar a hipótese de quais filmes influenciariam a maneira como os alunos 

expressam seus desenhos, o professor sugeriu que a professora exibisse o filme De volta para 

o futuro atrelado aos conteúdos da física e, na sequência, fizesse a coleta de novos desenhos 

para outra análise. 

Nesses turnos é possível argumentar, assim como em outros, que houve 

conhecimento construído por parte do professor e, o mais importante, isso foi possível porque 

a CoP permitiu sustentá-lo, pois quando o professor sugere outro filme há nitidamente a ideia 

de experimento-controle além de um pensamento investigativo sobre os materiais. Nesse 
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sentido, verificamos um conceito de professor pesquisador de sua prática e com autonomia 

para elaborar críticas a partir do envolvimento conjunto entre pares. 

No caso da explicação em que procuramos argumentar que a sugestão do professor 

tenha sido sustentada a partir da CoP, houve uma análise coletiva de uma prática individual, 

em que essa é reconhecida coletivamente, pois o domínio lecionar e usar recursos 

metodológicos é elemento comum aos membros e portanto determinante na criação de 

identidade na CoP. 

 

Turnos Transcrição de falas 

335 P9: Agora me veio uma ideia, será que se a P1, por exemplo, trabalhasse com 

esta mesma turma, outro filme como o De Volta para o Futuro, que aborda 

mais conteúdos da física, será que eles manteriam o mesmo padrão de 

categorias nos seus desenhos? 

336 Pesquisador: Muito bem lembrado professor, isso seria chamado de 

experimento controle. P1, você pode usar esta sugestão do P9. 

337 P1: É eu também gostei, o problema é que não haverá tempo, pois estamos no 

fim do ano em época de avaliações externas e internas. Mas no próximo ano 

pensarei nisso. 

339 P13: É curioso como os dados dos alunos da P1 se encaixam exatamente com 

o filme, é a igreja, a biologia, o convívio com a família é... [ininteligível]. 

Quadro 70 – Transcrição da interação dos professores, turnos 335 a 339 

 

O turno 356 do Quadro 71 reforça o que apontamos anteriormente sobre a relação 

entre sustentação da construção de conhecimento do professor e CoP, pois a inferência feita 

pelo professor de que filmes diferentes poderiam gerar expressões pictóricas diferentes de 

ciência e cientistas foi elaborada a partir do momento em que houve a oportunidade de 

compartilhar o que outro professor aceitou em compartilhar, ou seja, a adesão da professora à 

CoP contribuiu para que fosse construído essa inferência e, portanto, a identificamos como 

um conhecimento construído na CoP.  

Há de se destacar a preocupação da professora nos turnos 354 e 357, pois a mesma 

aceita a sugestão e isso demonstra uma das características de uma CoP, que é a de ajuda 

mútua com compartilhamento de informações. A ajuda acontece com a disponibilidade de 

contribuir ao compartilhar aulas e produzir análises dessas aulas, assim essa também parece 

ser uma das características fundamentais para “nutrir” uma CoP. 

O entrelaçamento entre NdC e recursos fílmicos ocorre, especificamente, nos turnos 

355 e 356 quando há indícios de que os filmes poderiam exercer algum tipo de influência nas 

representações pictóricas dos alunos. 
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Turnos Transcrição de falas 

354 P1: Eu fico preocupada, porque parece que estou inventando, mas eu vou 

tentar aprofundar. 

355 Pesquisador: Você poderia usar aquele trecho que usamos do De Volta para 

o Futuro sobre a visão em um sonho que o personagem teve sobre o capacitor 

de fluxo. 

356 P9: [ininteligível], monta tudo aquilo que passou no filme do Darwin 

[ininteligível] um conflito... Uma série de problemas que ele enfrentou. E no 

De Volta para o Futuro mostra uma visão de cientista diferente do filme A 

Criação. 

357 P1: Um aluno colocou um desenho com o laboratório explodindo. Então 

perguntei a ele de onde tirou isso [inaudível]. Mas no geral eles colocaram o 

cientista no campo como um biólogo/botânico ou zoólogo igual ao Darwin no 

filme... É... Vou passar o De Volta para o Futuro para comparar... Não sei se 

terei tempo... 

Quadro 71 – Transcrição da interação dos professores, turnos 354 a 357 

 

Os Quadros 67 e 72 complementam a hipótese de que a abordagem da NdC em uma 

CoP subsidiada por recursos fílmicos pode favorecer o estreitamento entre ação de formação e 

ação de sala de aula.  

É exatamente isso que apontam os dois quadros, pois no Quadro 67 (turno 224) a 

discussão ocorre no plano de intenções de uso, após a CoP compartilhar uma prática de um 

dos membros atribuindo usos para a NdC não encontrados naquela prática, ou seja, a 

professora identificara a possibilidade de abordar a presença feminina na ciência. Já o Quadro 

72 concretiza o plano de intenções em prática, pois dois professores relatam, inclusive com 

uso de outro filme, que seus alunos identificaram a importância da mulher na ciência. 

A valorização da competência coletiva é uma das características de uma CoP. É 

possível identificar o tratamento da questão de gênero como um dos tópicos valorizados pela 

CoP devido à recorrência do assunto nos dois quadros citados.  

É significativa a presença da questão de gênero circular na CoP como um dos tópicos 

da NdC, inclusive partilhamos das indicações de Matthews (1994, p.107) para a incorporação 

desse tema nos currículos de ensino de Ciências, já que, de acordo com o autor, os professores 

de ciências prestam mais atenção aos meninos do que às meninas, especialmente quando 

abordam questões da natureza da ciência.  

Esse é um dos temas da NdC que, a nosso ver, poderia ser demonstrado facilmente 

aos professores, principalmente em filmes comerciais, talvez pela recorrência da 

discriminação feminina ser algo encontrado em larga escala na sociedade durante séculos e 

também expresso na representação feminina do fazer científico. 
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Turnos Transcrição de falas 

395 P1: Eles assistiram o Jurassic Park e falaram da cientista, então alguns me 

contaram que tinha uma mulher cientista... [interrupção de P9 e P13]. 

396 P9: Eles identificaram a mulher, isso é marcante no filme, pois os meus 

alunos também. 

Quadro 72 – Transcrição da interação dos professores, turnos 354 a 357 

 

Nos turnos seguintes do Quadro 73, a CoP procura identificar as concepções dos 

alunos acerca da NdC e se a exposição ao filme A Criação influenciaria nas expressões 

pictóricas dos alunos. Os dois primeiros turnos, de acordo com os professores, confirmam a 

significância dos filmes. 

É relevante a preocupação dos professores com a evolução das ideias dos alunos 

acerca da NdC, inclusive porque destacam problemas como dificuldades de aprendizagens, 

tempo e matérias como fatores que limitam essa evolução. Portanto a CoP compartilha de dois 

tópicos dentro do domínio lecionar, que são: preocupação dos professores com as ideias dos 

alunos e determinação sobre a relevância dos filmes nas expressões pictóricas dos alunos.  

Com relação ao último tópico, vale ressaltar que para o professor atribuir alguma 

relação do filme com as expressões dos alunos é necessário um julgamento que se justifique 

em alguns pressupostos que o professor deve ter escolhido; no caso dessa CoP tais 

pressupostos se estabelecem em torno de elementos da NdC como se pode identificar abaixo, 

no fragmento do turno 550: “Olha este desenho, tem um cientista observando a natureza”. 

Na fala acima destacada é possível identificar certa crítica implícita por parte do 

professor com relação a uma visão empírico-indutivista ingênua.  

Assim, novamente encontramos elementos que reforçam a importância da CoP no 

estreitamento entre concepções dos professores acerca da NdC e ações em sala de aula com 

essa temática. 

Turnos Transcrição de falas 

550 P9: Os desenhos mostram a maioria com animais e plantas. Olha este 

desenho, tem um cientista observando a natureza com os filhos, realmente 

parece que eles se referem ao filme. 

551 P13: Tem uma cena do filme que mostra exatamente isso, eles lembraram e 

usaram nos desenhos. 

552 Pesquisador: E você P9 o que acha? 

553 P9: Começarei a fazer um paralelo entre os discursos e os relatos. 

554 Pesquisador: Como assim? Na sala com os alunos pensando na sua SD? 
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555 P9: Pelo tempo que tive não consegui avançar além das concepções prévias 

dos alunos, ainda estou procurando compreende-las para avançar. Mas há 

dificuldades como tempo e recursos e o maior entrave, as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. 

556 P1: Realmente, isso eu também percebi, trabalhei com desenhos e não trouxe 

o que eles escrevem, pois a escrita é precária. Trabalhei com alguns 

questionários para complementar os desenhos, mas tenho sempre muitas 

dificuldades para entender o que os alunos escrevem, dá vontade de chorar. 

Quadro 73 – Transcrição da interação dos professores, turnos 550 a 556 

 

Os recursos fílmicos relatados nos turnos 567, 568 e 569 (Quadro 74) são referentes 

ao comercial da Pantene e ao filme Jurassic Park. 

Já no início a professora relata a fala representativa do grupo de seus alunos e em 

seguida faz uma avaliação positiva no sentido de que os estudantes possuem julgamento 

crítico com relação ao conteúdo publicitário.  

Vale ressaltar que tal propaganda também foi utilizada na CoP durante o primeiro 

curso com objetivo de sensibilização inicial acerca do tema. Outro fato relevante foi a 

iniciativa da CoP em recomendar à professora o uso daquele comercial com o argumento de 

que ele poderia contribuir como recurso de comparação com relação ao outro filme (A 

Criação) o qual a professora utilizou em suas aulas e que já discutimos em turnos anteriores. 

Também são destacáveis entre os membros da CoP o compartilhamento de dúvidas e 

inseguranças, porém com apoio mútuo, aspectos que favorecem na construção de relações de 

confiança.  

Ainda é importante acrescentar especialmente o que encontramos no turno 570 com 

relação à dificuldade em conciliar modelos com situações reais.  

Assim a proposta de elaborar SD, estas sendo modelos que apresentem planos de 

intenções que norteiam práticas e com a posterior aplicação dos mesmos em situações reais de 

sala de aula, também foi um dos objetivos o qual pretendíamos que a CoP identificasse, o que 

é localizado no trecho de fala do referido turno do início deste parágrafo:  “É difícil, pois a 

gente vai pensando no como fazer, mas quando chega na hora nem tudo sai da maneira 

planejada”. 

 Portanto vivenciar dificuldades como essas também contribuem para que haja 

amadurecimento entre os membros da CoP. 
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Turnos Transcrição de falas 

565 P1: Fiz a pergunta da ciência e da tecnologia, mas eles acham que tem a ver 

com a ciência, então... Não tem muito que fazer. 

566 Pesquisador: E a ideia de confiável, você percebeu alguma resposta... 

567 P1: Perguntei e eles falavam assim, “não professora, como é uma 

propaganda querem vender então não falam apenas verdades, tentarão iludir 

as pessoas.” Os alunos têm esta visão crítica. 

568 P9: Este tópico da confiança... Achei difícil abordar e sistematizar tudo o que 

eles falaram para analisar além de conduzir mesmo a aula articulando o 

tema com o filme. Mostrarei a minha gravação, mas estou com vergonha. 

569 P13: Estamos todos aprendendo, alias estou curiosa para ver, pois gosto 

muito deste filme e nunca trabalhei com os meus alunos.  

570 P9: É difícil, pois a gente vai pensando no como fazer, mas quando chega na 

hora nem tudo sai da maneira planejada. Edson este aqui é o comparativo 

que falei entre a 5ª e 6ª série os alunos que eram do PIC e os que não eram. 

[Eu exibi apenas uma parte do filme, mas a minha intenção era exibir inteiro, 

porém não foi possível devido aqueles problemas técnicos que falei antes.] 

[PIC é um projeto da prefeitura de São Paulo que trabalha com alunos que 

apresentam dificuldades de leitura, escrita e interpretação de texto]. Na fala 

dos alunos você já identifica estas dificuldades. Fiz uma roda de conversa. 

[eu e o grupo assistimos o vídeo do professor, este também está transcrito em 

outro episódio]. 

Quadro 74 – Transcrição da interação dos professores, turnos 565 a 570 

 

Novamente questões éticas para o uso do conhecimento científico chamam a atenção 

dos membros da CoP, especialmente as encontradas no filme O informante, de modo que uma 

das professoras parece atribuir maior significado a esse filme, pois no início do turno 676 do 

Quadro 75 a mesma cita outros dois filmes sem aprofundar a discussão. 

Há também outra ação importante atrelada ao ato de identificar questões da NdC por 

parte da professora, pois, ao citar o uso de um material do MEC com um conteúdo científico 

que também é encontrado no filme, faz com que a competência de saber julgar e aproximar 

materiais diferentes seja compartilhada na CoP . 

O que completa a interação das professoras nesses turnos é a ressignificação que 

outra professora elabora quando faz referência à indústria alimentícia de fast food, portanto, 

de acordo com a professora, há nessa situação uma transposição da análise do uso do 

conhecimento científico dado pela indústria de cigarro no filme para outra situação 

encontrada na indústria alimentícia - neste caso uma desconfiança de que seria provável uma 

situação similar à do filme na indústria de fast food. 

Não é objetivo aprofundar essa questão, mas é justificável a aproximação feita pela 

professora do uso científico entre os dois tipos de indústrias, pois, se num passado próximo 
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assistimos diversas ações movidas por pessoas e entidades de saúde contra a indústria de 

cigarros, parece que o mesmo encaminhamento é destinado à indústria alimentícia, 

principalmente aquelas que utilizam conhecimentos científicos que modificam processos 

químicos com fins meramente lucrativos e que podem prejudicar a saúde, portanto 

encontramos aqui a interface da ciência com a tecnologia e a sociedade, (CTS). 

 

Turnos Transcrição de falas 

676 P13: Usei os filmes Epidemia e Quase Deuses, mas as minhas perguntas 

eram sucintas e bem simples, porque o filme eu passo sem contar nada. 

677 Pesquisador: Você exibiu o filme inteiro? 

678 P13: É quase todo. O Epidemia deu canseira [risos] porque o que eu tinha 

gravado tinha só um pedaço e aí para passar o filme inteiro demorou. 

679 Pesquisador: Mas eles conseguiram assistir tudo? 

680 P13: Sim, agora veja que interessante, quando eu fui discutir o filme O 

Informante com a turma do [a professora cita o nome da escola]... É... eu não 

tinha como eu vi aqui... assim... tão claro como uma pessoa estuda na 

verdade e está trabalhando ou contribuindo para o prejuízo da saúde das 

outras pessoas, achei aquele exemplo fantástico para discutir com os alunos 

a ética na ciência e olha só neste livro que comentamos que o MEC mandou, 

então tem coisas falando exatamente da amônia, então o filme veio na hora 

certa, deu para usar as duas coisas a leitura e o filme e falar de várias coisas. 

Eu não sei se esta historia do filme é criada ou se existiu. 

681 P1: É baseado em fatos reais, inclusive vem sendo denunciado há anos. 

682 P13: É interessante porque é uma coisa de valores e isso é bom porque às 

vezes as pessoas acham que os cientistas e a ciência são só para o bem da 

humanidade. 

683 P7: É parecido com as empresas de fast food. 

Quadro 75 – transcrição da interação dos professores, turnos 565 a 570 

 

 

4.2.4 Reflexões individuais dos professores  

  

 

Nas reflexões individuais (RI) existe o que denominas “preocupações particulares 

dos professores”, estas são maneiras pessoais por meio de que os sujeitos definem uma 

situação ou tópico, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), e estão relacionadas à família de 

codificação “Códigos de Definição da Situação”, conforme já descrito.  

Também contamos com as contribuições de Akerson, et al. (2012) na formulação 

dessas preocupações particulares, porém procuramos adaptar aos nossos dados, na medida em 

que as pesquisadoras acima citadas trabalharam com professores que não apresentavam 
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grandes problemas com concepções de NdC, portanto usamos apenas a ideia de preocupações 

particulares de modo que as caracterizações delas emergiram dos nossos dados. 

O Quadro 76 destaca as principais preocupações dos professores retiradas dos turnos 

de falas. Com o objetivo de facilitar a leitura elaboramos para cada uma delas um código 

como, por exemplo, a Preocupação Como Ensinar, que tem como código PCE, sendo o 

mesmo procedimento adotado para as outras preocupações. 

 

Preocupações dos professores: Códigos 

Como Ensinar PCE 

Identificar Conteúdo da NdC  PICNdC 

Compreender Temas da NdC PCTNdC 

Aluno PA 

Usar os Recursos Fílmicos PURF 

Formação PF 

Prática PP 

Organização da Aula POA 

Saber Usar o que Aprendeu nos Cursos PSUAC 

Escassez de Tempo para Estudar PETE 

Fazer Sozinho(a) PFS 

Condições Estruturais e Materiais para Exibir os Filmes PCEMEF 

Organização da Sequência Didática POSD 

Quadro 76 – Principais preocupações dos professores 

 

O que das reflexões individuais se correlaciona com as interações entre os 

professores? Essas preocupações particulares também se correlacionam com o domínio 

coletivo encontrado nas interações da CoP, na medida em que ocorrem intercaladas ou até 

mesmo misturadas, ou seja, é possível encontrar nos turnos de falas ora interações coletivas, 

ora reflexões individuais com correlações como, por exemplo, quando um professor define ou 

se preocupa com o modo como ocorre a aprendizagem do seu aluno; nesse momento a sua 

fala carrega suas crenças ou saberes que contribuirão para a sua explicação. 

Este modo peculiar de definir o modo como o professor age na profissão é o que 

Tardif (2001) destaca como tipologias de saberes que são oriundas de diferentes meios como 

a família, as etapas de escolarização ao longo da vida, uma religião que se frequenta há muito. 

No caso do exemplo do professor que faz definições de como seu aluno aprende, essa 

definição particular que denominamos preocupações particulares com o Aluno (PA) tem 

como correlação uma preocupação coletiva e, portanto, mais geral que chamamos Ensinar e 

que está diretamente relacionada com um domínio coletivo compartilhado na CoP. Na 

sequência selecionamos alguns exemplos de preocupações particulares com o aluno. 
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“Então eu acho que com eles, antes de apresentar o desenho é necessário retomar o 

ontem e aí projetar, ajuda eles a pensar” (Quadro 82, turno 726) e “por isso não falamos na 

escola com os nossos alunos e isso é natural” (Quadro 81, turno 644) que demonstram 

exatamente preocupações com os alunos. O primeiro se restringe à situação localizada do 

professor e o segundo, apesar de partir da reflexão de um deles, refere-se à coletividade. 

É importante ressaltar que não há uma incidência imediata das preocupações 

particulares com a CoP, até porque são particulares. No entanto elas permeiam os domínios de 

identidade da CoP.  Na sequência, o Quadro 77 e a Fig. 12 sintetizam essa ideia. 

 

Preocupações particulares dos professores Preocupações coletivas que contribuem na 

construção de domínios na CoP 

Usar os Recursos Fílmicos Cinema 

Identificar Conteúdo da NdC  

NdC 
Compreender temas da NdC 

Aluno 

Ensinar 

Como Ensinar 

Formação 

Prática 

Organização da Aula 

Saber Usar o que Aprendeu nos Cursos 

Escassez de Tempo para Estudar 

Fazer Sozinho(a) 

Condições Estruturais e Materiais para Exibir Filmes 

Organização da Sequência Didática 

 

Quadro 77 – Preocupações particulares relacionadas com preocupações coletivas 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Relação entre preocupações particulares e coletivas 

 

 

4.2.5 Categoria de codificação: Reflexões individuais dos professores, subcategoria 

Reflexões individuais e NdC (RI e NdC) 

  

 

Reflexões Individuais e NdC (RI e NdC) 

O Quadro 78 demonstra a maneira como a professora relaciona um assunto abordado 

no curso com a sua realidade de sala de aula, sendo que a professora leciona para a Educação 

Infantil e, portanto, convive com alunos que têm como características a fantasia e a 

criatividade como visão do mundo e das coisas. 
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As palavras subjetividade e criativos, ambas enunciadas pela professora, nos 

remetem ao conceito de imaginação criadora como descrita por Alves (2008, p. 168) sendo 

que o mesmo cita Einstein, Popper, Polany e Shopenhauer para explicar que a ciência não se 

constrói apenas de ações racionais, destacando inclusive a importância da intuição. 

Assim o paralelismo entre ações das crianças e características da ciência, verificado 

na fala da professora, demonstra a maneira como a mesma direciona os seus focos de 

preocupações em dois aspectos, os alunos e a identificação de conteúdos da NdC, os quais 

respectivamente codificamos de acordo com o Quadro 34 como PA e PICNdC. 

Essas duas preocupações particulares se correlacionam respectivamente com os 

domínios coletivos Ensinar e NdC. 

  

Turnos Transcrição da fala  

51 P7: Edson, você falou em criatividade nas ciências, é aí que se insere a 

subjetividade que muitos acham que não existe. Eu trabalho com crianças e 

vejo como elas colocam aspectos criativos para explicar coisas científicas. 

Quadro 78 – Transcrição da reflexão da professora, turno 51 

 

A ponderação da professora expressa nos turnos 106 e 108 do Quadro 79 abaixo 

demonstra a transposição de um dos temas da NdC discutido no curso para uma análise 

particular de sua prática. O tema em questão é a visão empírico-indutivista descrita por Gil-

Pérez et al. (2001). 

Desse modo a professora consegue derivar um assunto genérico para sua prática, 

inclusive fazendo autojulgamento ao tomar consciência de que antes usava os filmes sem um 

embasamento de conhecimento teórico e, portanto, segundo a própria professora, que tinha 

antes de fazer o curso uma prática do tipo empírico-indutivista (turno 108). 

A tomada de consciência da professora tem como referência as seguintes 

preocupações que se correlacionam com o domínio coletivo na CoP Ensinar: com sua prática 

(PP), sua formação (PF) e no saber usar o que aprendeu no curso (PSUAC). 

 

Turnos Transcrição da fala 

106 P4: Ah, verifiquei que existe uma base teórica para o seu uso, pois eu achava 

que bastava assistir os filmes e depois eu comentava os conceitos científicos 

contidos nos filmes. Outra coisa! Relacionei que inclusive a minha prática 

passa por uma compreensão não equivocada da ciência. Antes eu não 

percebia assim, ou melhor, eu nem questionava o funcionamento da ciência.  
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107 Pesquisador: Como assim? 

108 P4: A gente não discutiu e leu do empirismo? Então eu acho que eu era muito 

empírica indutivista com o modo de usar os filmes e como te falei é 

importante um embasamento teórico inclusive com minha prática. Isso foi 

importante porque relacionou com o tema da NdC que estudamos. 

Quadro 79 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 106 a 108 

 

A pesquisa por nós realizada com professores de Ciências da Educação Básica 

procurou por meio de entrevistas fazer um levantamento de quais seriam as concepções dos 

professores sobre a NdC e o que permeava quase todas as falas, de maneira explícita ou 

implícita, era o relato da ausência da abordagem da história e filosofia da ciência na formação 

inicial (SANTANA, 2009).  

Os turnos 127 (Quadro 80) e 643, 644 e 645 (Quadro 81) trazem novamente a mesma 

problemática, agora com outros professores e numa situação de formação continuada.  

No caso dos relatos expressos nos quadros acima citados é pertinente o fato de que os 

professores retomam o assunto em momentos distintos, o que reforça o argumento da pouca 

ou em larga medida dos casos da não-abordagem da NdC no ensino de Ciências.  

Estudiosos na área de Pesquisa em Ensino de Ciências tiveram um papel 

fundamental ao justificarem a importância da inserção de questões históricas, filosóficas e 

sociológicas da ciência, de maneira que atualmente as encontramos nas Diretrizes 

Curriculares para o ensino de Ciência na Educação Básica, portanto a relevância desse tema 

traz para a formação dos professores novas exigências que ainda parecem que não foram 

plenamente contempladas.  

A abordagem dessas questões na formação inicial de forma articulada com a prática 

do professor poderia contribuir para que não ocorressem relatos do tipo encontrado nos turnos 

133 e 135, em que o professor expressa problemas com o próprio tema, além de transposição 

para situações de aula e também pouco tempo para estudar e preparar aulas com essa 

temática.  

Apesar de apresentarmos nesses turnos um panorama de problemas na formação de 

professores com a inserção da NdC nesses processos de formação, ainda localizamos algumas 

das preocupações particulares dos professores imersas nessa apresentação como, por exemplo, 

com a formação (PF) nos turnos 127,135 (Quadro 80) e 645 (Quadro 81); compreender 

conteúdos da NdC (PCTNdC) no turno 133; dificuldades com a escassez de tempo (PETE) 

no turno 135 e preocupação com o aluno (PA) no turno 644. 
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As preocupações PA, PF e PETE estão correlacionados com o domínio coletivo 

Ensinar, enquanto a preocupação PCTNdC está relacionada ao domínio NdC. 

 

Turnos Transcrição de falas 

127 P1: Na faculdade me lembro de que não ficávamos debruçados em teorias a 

ideia era fazer contas e mais contas dos experimentos que eram montados 

pelos professores, aí tínhamos as listas de exercícios que deveriam ser 

entregues. Mas essa coisa de estudar a historia das teorias e a importância 

disso nas experiências, ah! Isso nunca![inaudível] Agora eu aprendi como 

dar continuidade ao [inaudível]... É dar importância as teorias. 

132 Pesquisador:Como assim? 

133 P13: Primeiro, você precisa saber um pouco de historia e filosofia e isso não 

é fácil, embora aprendi muita coisa aqui. Depois é preciso fazer com que isso 

se transforme em aula. É difícil. 

134 Pesquisador: O que facilitaria? 

135 P13: Aí tem que partir da gente mesmo, precisamos estudar mais, só que ao 

mesmo tempo isso também é difícil, veja, hoje é sábado e praticamente 

metade do dia passou tem só amanhã e depois já estamos na sala de aula. 

Quadro 80 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 127, 132, 133, 134 e 135 

 

Turnos Transcrição de falas 

643 P1: Na minha não foi nem pouca, foi ausente, eu nunca ouvi falar de NdC 

como aqui. 

644 P9: É, aquela discussão que a gente colocou no começo, não se fala na 

universidade e por isso não falamos na escola com os nossos alunos e isso é 

natural. 

645 P1: Por isso que falei que eu não tinha aquela visão critica, porque eu não 

tive nada disso na minha formação.  

Quadro 81 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 643, 644 e 645 

 

Novamente encontramos no Quadro 82 descrições da mesma professora, a qual 

citamos no Quadro 76, do modo como foram realizadas as ações as quais haviam sido 

planejadas em sua SD. 

É destacável a maneira como a professora procura inserir o tema da NdC com seus 

alunos, principalmente quando procura contextualizar o tema adaptando noções de tempo e 

espaço de acordo com a realidade do pensamento infantil, ou seja, a professora consegue 

transpor um assunto complexo e geral da NdC para a sua realidade de prática como já citamos 

em outros momentos. 

Na reflexão da professora é possível identificar as seguintes preocupações 

particulares: Identificar Conteúdos da NdC (PICNdC), no início do turno 726, pois procura 
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desmistificar estereótipos de cientistas; com o Aluno (PA), integralmente nos dois turnos, 

Organização da Aula (POA) no turno 726, organização da SD (POSD) no turno 727 e 

Preocupação com a Prática (PP) nos dois turnos. Portanto, a correspondência entre domínios 

estabeleceu-se da seguinte maneira: domínio Ensinar (PA, POA, POSD e PP) e domínio 

NdC: (PICNdC).  

 

Turnos Transcrição de falas 

726 P7: Também os afazeres do cientista em casa e no trabalho e não significa 

que em casa ele é cientista, mas... Aqui tem fotos para por... Terceiro dia: fiz 

outra roda de conversa. Aí eu fui aproveitado porque a cada encontro com 

eles eu de fato ia provocando o que eles tinham visto ontem, pois com as 

crianças tem a questão do tempo, o que é o ontem? E o hoje e o amanhã? 

Existe um processo de construção destas perguntas no pensamento infantil. 

Então eu acho que com eles, antes de apresentar o desenho é necessário 

retomar o ontem e aí projetar, ajuda eles a pensar [inaudível]. [novamente a 

professor lê o seu protocolo]. A questão da localização temporal, observar o 

cotidiano de um cientista, o que se repete e o que se mantém no cotidiano dos 

cientistas. Estas foram as questões norteadoras que fiz aos alunos 

727 P7: Por que aí eu pensei: [inteligível] a questão dos ritos... Será que as 

crianças também acham que o tempo da pesquisa é mágico? Ah, hoje é uma 

coisa e amanhã é outra? Aproveitando a discussão que a gente fez em sala 

[neste trecho a professora destaca uma orientação dada no ultimo encontro 

com relação a percepção do tempo e espaço entendida pelos alunos a qual a 

professora trabalha]. Aí introduzi muitos materiais que orientam a questão de 

olhar o calendário. Da sala. 

Quadro 82 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 726 e 727 

 

Linearidade e conflito são palavras enunciadas pela professora no turno 256 do 

Quadro 83, as quais são engendradas de reflexões que aconteceram durante o curso, 

principalmente do livro de Alan Chalmers (O que é Ciência afinal?) e o artigo já citado de 

Gil-Pérez et al. (Visões distorcidas da natureza da ciência). 

O importante na fala da professora é exatamente o que esperávamos como ponto de 

reflexão entre dois eixos, ou seja, o professor saber identificar um tema da NdC e se 

preocupar em usá-lo em suas aulas, ou melhor, ter consciência da importância da NdC no 

ensino. É possível justificar esse argumento no trecho da fala transcrita:  

“isso depois que fiz o curso, porque eu não tinha essa concepção que estudamos 

aqui sobre o conflito e a não linearidade das teorias científicas”.  
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Assim, nesse turno classificamos as preocupações particulares do seguinte modo: 

identificar conteúdo da NdC (PICNdC), pois a professora demonstra certo conhecimento em 

dois momentos da fala, primeiro ao citar conflito e linearidade, termos específicos 

encontrados nos conteúdos da NdC, e depois ao perguntar sobre o nome do livro do qual não 

se lembrava no momento. A correlação a qual atribuímos a essa preocupação particular é o 

domínio NdC. 

As outras preocupações particulares são: saber usar o que aprendeu nos cursos 

(PSUAC) e com a formação (PF) e a correlação de domínio coletivo referenciado é Ensinar. 

 

Turno Transcrição de fala 

256 P1: Primeiro pensei em trabalhar com a biografia do Darwin, mas 

relacionando com a Teoria da Evolução a outros cientistas como o Wallace e 

Lamarck, isso depois que fiz o curso, porque eu não tinha essa concepção que 

estudamos aqui sobre o conflito e a não linearidade das teorias científicas 

que o... Como é mesmo? daquele livro que você trouxe e mostrou naquele 

Power point? 

Quadro 83 – Transcrição da reflexão da professora, turno 256 

 

O elemento central para se analisar no Quadro 84 é a maneira como o professor 

procura compreender quais seriam as concepções dos seus alunos de ciência e cientista. Ao 

perceber que os alunos apresentavam dificuldades para responder, o professor procurou ajudá-

los, inclusive modificando a forma de perguntar. 

É preciso reconhecer o esforço de um professor que procura discutir com seus alunos 

uma temática um tanto complexa e, além disso, também considerar o necessário preparo para 

tal empreendimento, assim é compreensível a dificuldade a qual podemos encontrar quando o 

professor interage com seus alunos, pois o docente também estava em processo de construção 

de conceitos e reflexão de prática sobre a NdC, portanto em fase de experimentação de uma 

inovação. 

A preocupação do professor com o conhecimento prévio dos alunos demonstra uma 

visão de ensino de Ciência de enfoque construtivista no trecho de fala (turno 407):  

“Trabalhei basicamente com o que é um cientista [risos], eles não tinham noção e 

as respostas eram as mais variadas. Trabalhei com 5ª 6ª e 8ª série e achei os alunos das 5ª 

séries elaboravam respostas mais verdadeiras, mas muitas coisas precisei ajudá-los.” 
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Ainda há indícios de um construtivismo relacionado ao que Limón e Mason (2002) 

chamam ecologias intelectuais, nas quais os alunos elaboram um complexo emaranhado de 

relações entre conhecimentos prévios e elaborados nas atividades de ensino e aprendizagem. 

De fato não podemos atribuir que o professor realmente teve a intenção de enquadrar 

essa situação nos pressupostos das orientações teóricas acima expostas, mas o seu 

apontamento de que as “respostas eram as mais variadas” seguida por “precisei ajudá-los” 

justifica-se porque falamos em indícios.  

Assim é possível que esse professor em algum momento de sua formação tenha 

tomado consciência a respeito das contribuições teóricas das quais citamos o que 

consideramos positivo, pois também compartilhamos desses referenciais. 

Com isso classificamos as preocupações particulares do professor expressas nesses 

turnos da seguinte maneira: como Ensinar (PCE) e com o Aluno (PA), ambas 

complementares e que se correlacionam com o domínio coletivo Ensinar o qual é 

compartilhado na CoP. 

 

Turnos Transcrição de falas 

406 Pesquisador: Fiquei sabendo, inclusive será a mesma história, pois é... 20 

anos e ainda alunos e professores também adoram. P9, como foi o seu 

processo? Foi diferente da P1. 

407 P9: Sim, primeiro eu apresentei a eles com uma atividade relacionada a 

natureza da ciência, os desenhos, assim, como vocês entendem a ciência e os 

cientistas? Procurei não fazer aprofundamentos no plano conceitual. 

Trabalhei basicamente com o que é um cientista [risos], eles não tinham 

noção e as respostas eram as mais variadas. Trabalhei com 5ª 6ª e 8ª série e 

achei que os alunos das 5ª séries elaboravam respostas mais verdadeiras, 

mas muitas coisas precisei ajudá-los. 

408 Pesquisador: como 

409 P9: Com perguntas do tipo, como você acha que a ciência é construída e na 

8ª série coloquei a pergunta, como o conhecimento científico é construído e vi 

que eles tiveram dificuldade para entender o que é o conhecimento científico. 

410 Pesquisador: Ciência e conhecimento científico para eles são coisas 

diferentes? 

411 P9: Sim, pois ciência eles respondem conteúdos, então tentei mudar as 

perguntas, foi então que passei a falar do cotidiano dos cientistas, pedindo 

para que fizessem um relato breve do cotidiano dos cientistas. Eles 

desenharam e escreveram, fiz assim, pois alguns não queriam desenhar. 

Agora preciso da sua ajudar para organizar estes desenhos na análise. 

Quadro 84 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 406 a 411 
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É possível identificar no Quadro 85 a tríade: conceitos da NdC, análise de material 

didático e compreensão dos alunos. O professor faz inferências acerca do material didático, 

apresentando inclusive erros históricos conceituais a respeito da origem dos genes e os 

trabalhos de Mendel de modo que tais erros, segundo o professor, poderiam prejudicar a 

compreensão dos alunos a respeito de questões da história da biologia.  

A ação do professor expressa nesses turnos evidencia um comportamento de 

autonomia profissional, na medida em que o professor usa conhecimentos adquiridos para 

julgar um material didático.  

Assim o tema da NdC foi mobilizado para uma ação profissional, ou seja, podemos 

falar em um tipo de saber, o de saber julgar material de trabalho. 

Entendemos que para isso é fundamental um espaço de liberdade mediado por 

relações primordialmente do tipo horizontal em que o professor tenha a confiança e a 

segurança para se expressar, para isso é necessário que seja superada a visão de que o 

professor é mal formado e que, o formando adequadamente, toda a responsabilidade será dele. 

Segundo Rocha (2014, p. 12), essa é uma visão ingênua e no nosso modo de entender pode 

acentuar as relações do tipo verticais e na maioria das vezes pouco considera a natureza dos 

saberes dos professores. 

Nesses turnos as preocupações particulares do professor foram agrupadas em: 

Identificar Conteúdos da NdC (PICNdC), principalmente porque o professor faz isso ao 

apontar problemas com a apostila; Compreender Temas da NdC (PCTNdC), especificamente  

quando o professor mostra a incompatibilidade entre Mendel e genes e que é expressa em 

algumas figuras da apostila, portanto o professor compreende eventos da história da biologia; 

Preocupação com o Aluno (PA) e também com sua Formação (PF). 

A correlação com os domínios estabeleceu-se assim: PICNdC e PCTNdC se 

correlacionam com o domínio NdC, enquanto PA e PF estão para o domínio Ensinar. 

 

Turnos Transcrição de falas 

431 P9: É difícil este tipo de intervenção, mas entendo que é importante, 

principalmente porque estes alunos terão ao chegarem ao Ensino Médio uma 

visão mais crítica, por exemplo, ao estudarem as Leis de Mendel poderão se 

posicionar criticamente diante o que é colocado por alguns livros didáticos 

que mostram uma linearidade dos fatos ou aquilo que discutimos de história 

de pedigree.    

432 Pesquisador: É este o objetivo. 

433 P9: Você viu o caderno de biologia do Ensino Médio? Sobre o Mendel? Tem 

um material com histórias em quadrinhos, vou baixar aqui no meu 

computador. [aprox. 3min. depois] 
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434 P9: Eu acho que eles não se preocuparam com a natureza da ciência, porque 

veja aqui, mostra o desenho com o Mendel estudando os genes e isto não 

aconteceu, não é? 

436 P9: Estou lendo no outro curso exatamente isso, é um texto da Marandino e 

parece com o do Gil-Perez, pois os problemas que Mendel tinha naquele 

momento não reflete o que tem hoje, por isso ao usar este conteúdo é 

importante saber fazer a transposição didática, aliás, também estou 

estudando isso. Então a maioria dos livros didáticos fazem isso, reproduzem 

estereótipos de ciência e cientistas.  

437 P9: [ao apontar ilustrações do material didático], Olha aqui, exatamente o que 

você falou, as ervilhas segurando os genes. 

Quadro 85 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 431 a 437 

 

Se nos turnos do Quadro 84 destacamos como positiva a iniciativa do professor em 

empreender em suas aulas um enfoque construtivista, nos Quadros 86 e 87 verificamos na fala 

da professora uma tendência do tipo ensino por transmissão, principalmente nos trechos: 

“eles não entendem muito de química eu também não quis ficar falando” e “mas não 

aceitaram a teoria”.  

Não fica clara nesses trechos a importância das concepções prévias dos alunos. Além 

disso, parece que há na professora a intenção de forçar um conteúdo que inclusive a própria 

sala sinaliza certa rejeição, pois o ambiente cultural e social dos alunos não é compatível com 

o que a professora procura demonstrar entre teoria de Darwin e verdade e isso se evidencia 

porque a maioria dos alunos é evangélica (turnos 487 e 596). Dessa forma se estabelece na 

sala uma situação do tipo alunos criacionistas versus professora evolucionista. 

Harres et al. (2005), seguindo a classificação epistemológica de Toulmin, apresentam 

dois modelos de classificação: didáticos absolutistas e didáticos evolutivo-construtivistas. 

Segundo esses pesquisadores, “um modelo didático interpreta a realidade de sala de aula em 

um determinado contexto de aplicação” (Ibid., p.9). Ainda de acordo com esses 

pesquisadores, algumas concepções de NdC podem ser relacionadas com certas práticas 

didáticas. 

No caso dos turnos acima destacados é possível classificar as falas da professora no 

modelo didático absolutista, do tipo tradicional, pois nele, de acordo com Harres et al. 

(Ibidem), as correntes filosóficas racionalistas e empiricistas, embora tenham origem 

filosófica distinta, baseiam-se em um absolutismo epistemológico: as verdades da ciência e de 

qualquer outro campo do conhecimento estão na razão ou na realidade (TOULMIN, 1997 

apud HARRES et al., 2005). 
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Essa mesma característica de definir verdade é encontrada em alguns modelos 

didáticos de ensino de ciência que também procuram enquadrar os conteúdos de ciências 

como formados por fatos e teorias como verdades definitivas que, portanto, devem ser 

transmitidas aos alunos. 

Apesar de considerarmos as contribuições da CoP e dos recursos fílmicos para 

abordar a NdC em processos de formação de professores de ciências, esses dois Quadros nos 

mostram um problema, a limitação ao abordar um tema não se esgota apenas nos conteúdos, 

nos recursos e metodologias, pois o trabalho de formação é complexo e no nosso entender há 

de se considerar nos processos de formação a natureza dos saberes dos professores, as 

condições estruturais da profissão, além de um acompanhamento mais prolongado de apoio 

aos professores inclusive em suas próprias escolas, aspectos que nos limitam nesta pesquisa. 

 

Turnos Transcrição de falas 

485 P1: Não porque eles riram da sopa e acharam absurdo [risos] e como eles 

não entendem muito de química eu também não quis ficar falando, mas falei 

dos átomos, expliquei que tudo é constituído de átomos, mas não aceitaram a 

teoria, ficaram mesmo é com a ideia da Bíblia [risos]. Aí eu deixei né! 

Aceitaram a teoria do Darwin, mas não como verdade, eles entenderam, mas 

a verdade que prevalece é Deus. 

486 Pesquisador: Você acha que... 

487 P1: É porque existem muitos alunos evangélicos nesta escola [a professora 

cita o nome da escola e do bairro]. 

Quadro 86 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 485 a 487 

 

Turno Transcrição de fala 

596 P1: Vale, até porque a gente como professor tem que sair do senso comum. 

Eu estudei mais cheguei a conclusão que mesmo assim estava no senso 

comum com relação a natureza da ciência. Até pelo fato de religião era 

necessário fazer com que eles observassem como funcionam as coisas o que é 

mito e o que é verdade... Até para comparar a realidade do que querem 

passar a eles.  

Quadro 87 – Transcrição da reflexão do professor, turno 596 

 

Não discutiremos nenhuma preocupação particular nos turnos a seguir do Quadro 88.  

No entanto é necessário colocar em relevo uma preocupação a qual perpassou durante todo o 

nosso envolvimento com alguns professores e para a qual encontramos inclusive um respaldo 

teórico, ou seja, “[...] a necessidade de eliminar a separação que atualmente existe entre o 
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mundo dos professores-pesquisadores e o mundo dos pesquisadores acadêmicos” 

(ZEICHNER, 1998, p. 207). 

Ainda de acordo com Zeichner, há entre os professores uma repulsa à pesquisa 

acadêmica, devido ao distanciamento entre ela e a realidade prática das escolas. 

Nos turnos abaixo não identificamos uma repulsa expressa por parte da professora 

com relação à pesquisa acadêmica, porém é destacável o rechaço em ser pesquisador 

concomitante com o sentimento de baixa estima, sendo que no turno 707 procuramos motivá-

la após a mesma descrever como trabalhou com os seus alunos (turno 706). 

 

Turnos Transcrição de falas 

699 P13: Eu? Pesquisadora? [risos] 

700 Pesquisador: Claro, todo professor também é pesquisador, lembra-se do 

Paulo Freire? Ensino exige pesquisa e quem pesquisa é pesquisador. 

701 P13: Mas eu não tenho capacidade para isso não. É muito complicado a vida 

na sala de aula. 

706 P13: Agora lembrei uma coisa que o aluno falou. Ele disse que percebeu no 

filme é que o trabalho do cientista é incessante ele não para nunca que se 

dedica o tempo todo a pesquisar e que deixa até a família 

707 Pesquisador: Viu como você pesquisa? Estes também são dados.  

708 P13: Eu preciso confessar uma coisa [risos]. Eu fiz um curso [a professora 

descreve o curso e o professor que ofereceu o mesmo com  comentário de 

admiração do professor, talvez algo do tipo: “acho que vim aqui só para varrer 

o chão para ele”, só para contribuir com a pesquisa] e  tive essa sensação 

quando você me mandou este último email e falei não! acho que vou lá e vou 

fazer apesar de eu vim com as mãos vazias, porque eu vejo que você está 

empenhado né e... eu poderia ter feito melhor né [neste trecho a professora 

faz um relato do email o qual eu procurei motivá-la]. 

710 P13: Deixa eu falar uma coisa, um exemplo para você, bom teve um curso da 

[a professora cita o nome de uma universidade particular de São Paulo] um 

dia ele estava falando da [ininteligível] então aí ele colocou... trouxe um livro 

antigo da década de 70 e aí ele vai mostrando um desenho do professor com 

um microscópio e tinha a explicação que ele dava na ilustração, mas quem 

olhava o microscópio era o professor e os alunos nada. Então ele falava 

assim o que está implícito nesta imagem? Professor, dono do conhecimento. 

Só que o fato de eu fazer o curso aqui com você para mim era muito claro, 

mas para os colegas isso não era. Por isso que falei e fui juntando coisas que 

eu via aqui e lá no outro curso e também tem coisas do livro que ele pediu 

depois para a gente comentar e apenas eu sabia coisas da natureza da 

ciência. Eu percebi que o professor queria chegar neste ponto e os outros 

colegas não conseguiam perceber e até comentavam outras coisas e eu 

percebia como esse tema faz falta para entender uma série de coisas inclusive 

na própria educação. 

Quadro 88 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 699 a 710 
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4.2.6 Categoria de codificação: Reflexões individuais dos professores, subcategoria 

Reflexões individuais e Filmes (RI - Filmes). 

 

 

Antes de analisar o turno 130 do Quadro 89 há de se destacar um aspecto relevante o 

qual diz respeito ao uso dos filmes no ambiente escolar.  

Franco (2010), com embasamento nas ideias de Bergala, enfatiza que esse uso não 

deve se restringir a procedimentos didáticos ou de instrução, como a autora denomina, pois há 

nos filmes elementos sensoriais prazerosos e afetivos e, logo, individualizados e subjetivos.  

Com isso há um argumento defendido pela autora o qual nos chama a atenção, ou 

seja, “[...] que a escola tenha uma intervenção na elaboração das emoções residuais que os 

filmes deixam e que estes se tornem objeto de socialização” (FRANCO, 2010, p.19).  

Com essas considerações e voltando ao trecho 130 encontramos a preocupação da 

professora em saber usar os filmes de modo que seja possível conciliar os conteúdos previstos 

em currículo para que “rendesse mais a aula”. Isso porque anteriormente a professora 

“demorava uma semana para terminar o filme”. Cabem nesse trecho duas considerações, a 

primeira diz respeito a um viés de uso de filme com características de um ensino por 

transmissão e, portanto, de ênfase à passividade ou, ainda, certa negligência no uso desse 

recurso. A segunda é a de que há uma preocupação em cumprir uma quantidade exagerada de 

conteúdos, praticamente se esquecendo dos alunos, ou seja, um enfoque nos conteúdos e isso 

talvez justifique o termo “rendesse mais a aula”.  

Dessa maneira propostas como as acima citadas praticamente ficariam inviabilizadas, 

pois não sobraria tempo para que as emoções residuais dos filmes fossem socializadas, apesar 

de que, no nosso ponto de vista, escolas com plataformas do tipo integral poderiam amenizar 

tal conflito. 

Ressaltamos, porém, que defendemos a ação de saber selecionar trechos de filmes e 

inseri-los em discussões sobre a NdC com os alunos, nesse sentido os filmes têm a função de 

situações exemplificadoras, assim são meios para se atingir objetivos de aprendizagem, ou, 

como os chamamos, de suportes metodológicos.  

Já a concepção defendida por Franco (2010), da qual também partilhamos, atribui ao 

filme um conteúdo não-formal com viés do tipo transdisciplinar à medida que propõe discutir 

temas que extravasam os conteúdos estabelecidos e previstos em orientações curriculares. 

A preocupação particular da professora expressas nesse turno é: Saber Usar os 

Recursos Fílmicos (PURF) e que tem como domínio coletivo o Cinema na CoP. 
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Turno Transcrição de falas 

130 P1: Eu acho que a recomendação de trabalhar trechos de filmes e pedir para 

que os alunos assistam antes em casa o filme completo, neste caso rende mais 

a aula. Antes de fazer o curso eu passava o filme inteiro, as vezes demorava 

uma semana para terminar. 

Quadro 89 – Transcrição da reflexão da professora, turno 130 

 

A segurança a qual a professora relata no turno 139 do Quadro 90 pode ser explicada 

a partir do momento em que o professor compreende que não há nenhum demérito em usar 

filmes de veiculação comercial e do gênero ficcional em aulas.  O trecho extraído desse turno 

retrata um pouco a origem do problema. 

 

“Na verdade eu tinha certo preconceito com filmes do cotidiano e achava que não 

serviam para aprender e que para isso deveríamos usar filmes mais sérios com explicações 

científicas do tipo Globo Repórter” 

 

Vidal e Rezende Filho (2010), ao entrevistarem professores iniciantes de ciências e 

biologia, identificaram nestes que há distinção entre gêneros cinematográficos com atribuição 

de valor de aprendizagem, ou seja, para esses professores o gênero documentário é a 

apresentação do real e, portanto, mais valorado para usar em sala de aula quando o quesito é o 

uso do recurso para a aprendizagem. Já com relação ao gênero ficcional ocorre o inverso, ou 

melhor, não é o real e nesse sentido não contribui para aprender.  

Há de se argumentar que o documentário não é o retratamento direto do real, pois a 

partir do momento em que alguém ou um grupo resolver selecionar determinadas imagens 

para narrar uma história, ela já carrega impressões subjetivas de quem as selecionou, portanto 

não se fala em realidade, mas sim representação do real. Existem pesquisadores como Franco 

que preferem usar o termo não-ficcional para os documentários. 

Acrescenta-se a essa discussão o que Arnheim (1980), ao utilizar ideias da Gestalt, 

destaca: “Toda a percepção é também pensamento, todo o raciocínio é também intuição, toda 

a observação é também invenção” (p.3), portanto a experiência visual passa por mecanismos 

sensoriais que são decodificados por processos mentais complexos daí idiossincráticos.  
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Assim o termo “filmes mais sérios” surge na reflexão da professora com referência 

aos documentários, no entanto imediatamente a professora também reconhece o potencial dos 

filmes ficcionais para serem usados em situações de aula.  

O reconhecimento das potencialidades dos recursos audiovisuais ficcionais surge a 

partir dos diversos exemplos de usos de audiovisuais, discussões e leituras, especificamente 

do artigo acima citado (VIDAL e REZENDE FILHO, 2010), e que ocorreram durante o curso.     

Dessa maneira as preocupações particulares identificadas nesse turno são: Usar 

Recursos Fílmicos (PURF) e Saber Usar o que Aprendeu no Curso (PSUAC) com 

correlações aos domínios coletivos respectivos Cinema e Ensinar. 

Novamente é necessário retomar o que já discutimos em outros momentos, ou seja, a 

respeito de alguns cuidados tomados durante esse processo de formação, o qual procurou se 

distanciar de procedimentos do tipo prescritivos e em quase todos os momentos se pautava em 

intervenções mais reflexivas de maneira que os próprios professores pudessem identificar as 

suas demandas em sala de aula e as relacionassem com o que estava sendo tratado no curso. 

 

Turno Transcrição de fala  

139 P4: Agora eu estou mais segura quanto ao uso dos filmes, pois com aquela 

aula sobre modalidades do vídeo educativo eu enxerguei maneira de como 

preparar as minhas aulas usando os filmes. Na verdade eu tinha certo 

preconceito com filmes do cotidiano e achava que não serviam para aprender 

e que para isso deveríamos usar filmes mais sérios com explicações 

científicas do tipo Globo Repórter. Gostei até comecei a usar o movie maker 

para editar as minhas coisas e trabalhar com pedaços de filmes e até mesmo 

como você fez ao usar uma propaganda e que rendeu muita discussão. 

Quadro 90 – Transcrição da reflexão da professora, turno 139 

 

No turno 733 do Quadro 91 a professora procurou trabalhar com o filme seguindo 

uma orientação teórica a qual já abordamos em outros turnos (vídeo apoio e motivador), 

ARROIO e GIORDAN, (2006) e na sequência é incluída uma roda de discussão a respeito do 

trecho do filme. Os alunos em questão são oriundos da educação infantil. 

Esse procedimento evidencia uma postura prática que não utiliza o material fílmico 

apenas como entretenimento, pois o ato de colocar os alunos para conversar em roda propicia 

socializar as sensações, os gostos, as aprendizagens e, nesse sentido, há uma concepção que 

considera o ouvir das crianças, ou seja, está atenta ao repertório dos alunos que sendo sujeitos 

sociais possuidores de repertório social, cultural e cognitivo precisam ter esse repertório 

reconhecido e respeitado. 
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Segundo Fantin (2007), ao se trabalhar com filmes com o público infantil é 

necessário que se considerem as necessidades do grupo, dos conteúdos, dos sujeitos e dos 

propósitos educacionais, dessa maneira a pesquisadora destaca dez princípios gerais de 

trabalho com cinema e crianças, dos quais identificamos três, propiciados quando a professora 

propõe a discussão em roda, que são: Espontaneidade das reações e verbalizações das 

crianças, Problematização e Situação coletiva (Ibid., p.10). 

A preocupação particular da professora é em Usar os Recursos Fílmicos (PURF) e 

que se correlaciona com o domínio coletivo Cinema. 

Turno Transcrição de fala 

733 P7: Eu passei o filme inteiro na modalidade de vídeo apoio e motivador, 

depois a gente fez outra roda para ver um trecho que eu tinha selecionado do 

filme para trabalhar com eles e no meio de passar o filme inteiro até a outra 

semana que eu fiz a conversa com eles, passou o filme no sábado, na 

televisão. Então eles sabem todos os detalhes do filme. 

Quadro 91 – Transcrição da reflexão da professora, turno 733 

 

Os turnos a seguir do Quadro 92 simplesmente adiantam o que já apresentaremos nos 

Quadros 108 e 109 nas subcategorias RI e NdC e  RI e Filmes a respeito das dificuldades 

encontradas pelos professores para exibir filmes nas escolas.  

As classificamos em duas subcategorias porque as sequências das falas apresentam 

algumas distinções. Por exemplo, a origem da reflexão no turno 510 surge após a discussão de 

um tema da NdC, já as sequências anteriores do turno 201 não apresentam a mesma origem. 

 

Turnos Transcrição de falas 

201 P9: É verdade, estou tentando passar o filme... [inaudível] fosseis... há dois 

meses e não tem som, a escola é um [inaudível] e espaço para isso é ruim. 

202 P1: Se a sua é ruim, imagina a minha. 

203 P9: Não tem som. 

204 P1: Para passar um filme eu tenho que levar o meu computador, as caixas e 

agora comprarei um projetor, porque eu cansei de esperar, pois a gente faz 

tanta coisa e não... 

205 P9: É muito difícil, estou há três meses tentando. 

208 P9: É, porque eu passo os filmes na sala de leitura, não tem outro espaço e 

som é horrível e no piso de baixo tem intervalo de outras turmas [quando o 

professor relata ausência de som, na verdade o mesmo se refere a péssima 

acústica da sala de leitura para a reprodução de material audiovisual]. Tem 

uma Tv grande de LCD, mas está com problemas e ninguém arruma. 

Quadro 92 – Transcrição da reflexão dos professores, turno 201 a 208 

 



216 

 

O turno 247 do Quadro 93 mostra outro exemplo em que o livro didático orienta 

práticas dos professores, até mesmo para uso de filmes. Como a professora expressa: “não 

tinha nenhuma preocupação”. Não é possível garantir que a partir do momento em que a 

professora realizou o curso imediatamente a mesma mude a sua postura, pois isso implicaria 

vários fatores, porém propiciar momentos para reflexão da prática pode contribuir para 

mudanças. 

Vale lembrar que no Quadro 29 da subcategoria IpCIP e Filmes já havia sido feita 

uma análise em que também aparece o turno 247 e, apesar de alguma similaridade encontrada, 

principalmente com relação ao livro didático.  

Há nas duas subcategorias recortes distintos, pois na IpCIP e Filmes a origem das 

falas ocorre a partir da discussão coletiva a respeito dos modos de usos do vídeo educativo. Já 

na subcategoria RI e Filmes há um pergunta do pesquisador direcionada especificamente para 

a professora em questão e a partir daí a mesma apresenta suas considerações. 

 

Turno Transcrição de fala 

247 P1: Ah, sei lá! Eu passava os filmes e como disse, não tinha nenhuma 

preocupação, às vezes eu via que no livro didático havia uma indicação para 

tal filme em tal conteúdo, então eu usava. 

Quadro 93 – Transcrição da reflexão da professora, turno 247 

 

No turno 574 (Quadro 94) o professor se preocupa com o modo de usar os filmes em 

suas aulas, para isso empenha-se em introduzi-los em tempos estratégicos e determinados. Há 

nesse turno, portanto, duas preocupações particulares, as quais são: Com o aluno (PA), que se 

correlaciona com o domínio coletivo Ensinar, e Usar os Recursos Fílmicos (PURF), em 

correlação com o domínio coletivo Cinema. 

Chama atenção o apontamento do professor com relação à necessidade de mais 

tempo quando se refere aos alunos da 5ª série/6º ano, pois a imersão em atividades práticas e a 

possibilidade de retornar a elas e discutir entre pares e com mediação favorecem para tomadas 

de consciência com estas.  

É a isso que nos referimos acima acerca de propostas do tipo prescritivas, pois é 

possível observar que foi o professor que vivenciou essa dificuldade, ou seja, foi ele quem 

identificou que as turmas são diferentes e que necessitam de tempos distintos quando se 

pretende usar filmes em sala de aula. O ponto central é exatamente permitir o feed back, ou 

melhor, prever no processo de formação etapas para relatar a experiência vivida em aula. 
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Turno Transcrição de fala 

574 P9: Na turma da 6ª série trabalhei com os filmes o antes o durante e o depois 

do filme, já com a turma da 5ª série não foi possível, porque é necessário 

mais tempo e outras intervenções. 

Quadro 94 – Transcrição da reflexão do professor, turno 574 

 

Os dois quadros abaixo (95 e 96) destacam as preocupações dos professores da 

seguinte maneira: com o gosto dos alunos no tocante aos filmes (turno 647, Quadro 95) e em 

facilitar a compreensão de filmes com legendas (turno 689, Quadro 96). Esses dois detalhes 

são importantes porque estão centrados nos alunos, ou seja, no modo como o material fílmico 

pode contribuir para melhorar práticas que se orientam fundamentalmente nos alunos. Assim 

as preocupações particulares são Com o aluno (PA) e se correlacionam com o domínio 

coletivo Ensinar. 

 

Turno Transcrição de fala 

647 P9: E percebi que com o cinema chama mais a atenção, facilita falar do 

assunto, principalmente com filmes que os alunos gostam. 

Quadro 95 – Transcrição da reflexão do professor, turno 647 

 

Turno Transcrição de fala 

689 P13: No Epidemia quando trabalhei eu ia parando, porque como ele é 

legendado então eu parava, mas é muito ruim ver filme deste jeito, você já 

havia orientado sobre isso, aí o que passava no geral assim né, ah, o filme 

não tinha tradução [risos] aí eu tinha que explicar para eles. Eu consegui 

mostrar aqueles níveis de segurança até porque isso faz parte de um pouco do 

nosso conteúdo, aí depois, eu tinha os temas escolhidos e comecei passar o 

filme que não estava traduzido, só que, é muito chato é bom para a gente, 

mas para eles não. Então, eu falei pessoal, vou pegar o filme integral e depois 

passo para vocês, porque só depois que vi que tinha o filme com tradução, 

mas depois eu já não estava mais com os alunos, eles estavam com outra 

professora e isso é outro complicador, pois ela é de outra área. 

Quadro 96 – Transcrição da reflexão da professora, turno 689 
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4.2.7 Categoria de codificação: Reflexões individuais dos professores, subcategoria 

Reflexões individuais e Filmes e NdC (RI e Filmes e NdC) 

 

  

Assim como no turno 127 do Quadro 80, o turno a seguir (26, Quadro 97), também 

evidencia a problemática de que apenas a formação inicial não é suficiente, por mais que ela 

seja comprometida e eficiente, pois a profissão professor exige um processo constante de 

formação. 

O termo usado pela professora “Na faculdade você não tem isso como conteúdo” 

refere-se à abordagem teórica e metodológica quanto ao uso de material fílmico e a NdC no 

ensino de ciências. A respeito dessas questões, Arroio e Giordan (2006) discutem as 

modalidades e usos do vídeo em sala de aula enquanto Santana e Arroio (2012) acrescentam a 

essa discussão a NdC em recursos fílmicos. Ambas as referências trazem contribuições para a 

formação de professores, principalmente relacionadas a práticas e recursos metodológicos. 

A reflexão da professora demonstra a preocupação com a sua formação, 

especificamente no saber usar o material fílmico com a NdC, portanto a codificamos como 

preocupação com a Formação (PF) e tem como correlação ao domínio coletivo Ensinar. 

 

Turno Transcrição de fala 

26 P1: Na faculdade você não tem isso como conteúdo, você aprende apenas os 

temas das disciplinas e na parte pedagógica aquelas coisa de didática, mas o 

como fazer isso com os alunos, isso não. Eu achava no começo do curso que 

bastava passar os filmes e esta coisa de discutir antes com eles o tema a 

sinopse do filme além da NdCnão eram necessários. 

Quadro 97 – Transcrição da reflexão do professor, turno 26 

 

Os próximos turnos (32, Quadro 98 e 110, Quadro 99) destacam a fala da mesma 

professora do Quadro 45. O importante é notar a conscientização a qual a professora expressa 

com relação ao saber identificar temas da NdC em filmes comerciais e ao mesmo tempo saber 

preparar SD que potencializem sua ação prática. 

Apesar de se identificar certa insegurança na fala da professora, há ao mesmo tempo 

três aspectos positivos nos termos “Estou melhorando”, “estou gostando” e “hoje eu já 

identifico coisas que antes não identificava”, pois são indicadores de que as inovações filmes 

e NdC favoreceram para que a professora se motivasse, mesmo diante de dificuldades. 
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A respeito disso, Akerson et al. (2012), ao trabalharem com a adoção de modelo 

baseado nas preocupações dos professores, também destacam o papel das inovações como 

mecanismo de motivação e que favorecem mudanças nas ações e preocupações dos 

professores. 

As preocupações da professora nesse turno estão relacionadas, primeiro, em saber 

usar o que aprendeu no curso (PSUAC), e segundo com o objetivo de melhorar a sua prática 

com os alunos, (PA). Essas duas preocupações particulares se correlacionam com o domínio 

coletivo Ensinar. 

 

Turno Transcrição de fala  

32 P1: Estou melhorando, mas entender e assistir um filme procurando um foco 

da NdC de modo a preparar uma aula com isso e depois discutir com os 

alunos, ainda tenho um pouquinho de insegurança. Apesar de que, estou 

gostando! 

Quadro 98 – Transcrição da reflexão da professora, turno 32 

 

Turno Transcrição de fala 

110 P1: Olha Edson, eu já trabalhava com filmes, mas eu não consegui ver estas 

discussões sobre a natureza da ciência, por exemplo, o filme A Criação eu já 

havia trabalhado com ele antes do curso, porém hoje eu já identifico coisas 

que antes não identificava. Eu simplesmente achava que bastava colocar o 

filme e discutir com os alunos os conceitos da teoria da Evolução presentes 

no currículo 

Quadro 99 – Transcrição da reflexão da professora, turno 110 

 

A percepção do senso comum de que algo que ainda está no plano teórico necessita 

de comprovação, evidenciada por meio de provas científicas irrefutáveis, coloca as 

construções teóricas em um patamar inferior com relação às observações e construção de 

dados empíricos no processo do fazer científico, ou melhor, se é teórico é porque não é 

comprovado, jargão amplamente encontrado na sociedade.  

Tal percepção também é amplamente encontrada em filmes e aqui não podemos 

fazer juízo de valor ou até mesmo desconsiderar as potencialidades desse recurso 

comunicativo em virtude de existirem distorções do fazer científico, pois não é demais 

lembrar a natureza eminentemente de entretenimento à qual pertencem os filmes.  

A professora no turno 115 do Quadro 100 também consegue identificar a mesma 

percepção a qual destacamos nos dois parágrafos anteriores em seus alunos, assim ficou 
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evidenciado que é necessário saber organizar situações de ensino e aprendizagem que 

envolvam o tema da NdC e que utilizem os filmes comerciais com certos cuidados. 

Com isso a preocupação da professora a qual codificamos é com os Alunos (PA) e 

está correlacionada com o domínio coletivo Ensinar. 

 

Turno Transcrição de fala 

115 P1: É realmente a referência que os alunos têm da ciência é como está 

apresentada no filme, para eles se é teórico é porque não é válido, eu percebi 

isso quando comecei a trabalhar com eles algumas coisas da natureza da 

ciência. 

Quadro 100 – Transcrição da reflexão da professora, turno 115 

 

Os três Quadros a seguir (101, 102 e 103) descrevem sinteticamente uma intervenção 

realizada pela professora com alunos da Educação Infantil com objetivo de sensibilizá-los a 

respeito de questões da NdC, sempre respeitando as características cognitivas e os valores 

culturais e emocionais  que fazem parte do universo infantil.  

É importante ressaltar que uma parte da ação da professora com esses alunos foi 

construída com a participação da CoP; tal auxílio aconteceu após a professora compartilhar a 

sua problemática com a CoP, assim as preocupações da professora foram geradoras de 

soluções e recomendações de intervenções como, por exemplo, com a indicação do filme: Tá 

Chovendo Hambúrguer.  

 O fato ocorreu da seguinte maneira. A professora descreve aos membros da CoP que 

as concepções prévias dos seus alunos com relação à ciência e aos cientistas são de que ambos 

estariam mais próximos às situações de maior complexidade e de distância como, por 

exemplo, na explicação das crianças em que há elementos como o estudo de planetas e 

construção de alguns objetos de grande complexidade tecnológica como aviões e 

computadores. Porém para essas mesmas crianças coisas do cotidiano, como os alimentos e os 

objetos para brincar, entre outras, não seriam ocupações da ciência e dos cientistas. 

Diante disso é que foi sugerido pelos membros da CoP o filme acima citado, pois 

para eles haveria nesse filme um potencial a ser explorado exatamente devido à aproximação 

entre a realidade do problema da professora e a situação ficcional a qual o filme abarca. A 

partir disso encontramos trechos de reflexão individual da professora no momento em que é 

solicitado a ela que relate ao pesquisador como foi a sua ação em sala de aula. 
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Para uma discussão, chamam atenção os trechos das falas localizadas no turno 761 

do Quadro 101: 

“o filme também traz isso de que a criança pode construir coisas também”  

“Então aproveitei este trecho para chamar a atenção dos alunos na roda de 

conversa sobre a questão de gênero, procurando destacar que mulher também pesquisa e 

inclusive existem mulheres cientistas como a personagem do filme que é uma cientista que 

estuda o tempo, pois ela é meteorologista. Outra coisa ela gosta de ciência desde pequena”. 

Há na ação de intervenção da professora duas preocupações, primeiro em tentar 

provocar um conflito entre o que os alunos pensam sobre a ciência e os cientistas e segundo o 

que é expresso no filme, que, aliás, contradiz o pensamento das crianças, pois para os alunos 

coisas do cotidiano não são da ciência e nem dos cientistas, mas sim deles e por isso eles, 

alunos, não fazem ciência, nem tampouco se consideram como cientistas, porque não lidam 

com coisas complexas.  

A contribuição do filme está exatamente ao demonstrar que coisas do cotidiano, no 

caso do filme uma máquina de fazer hambúrgueres, também fazem parte da ciência e dos 

cientistas, inclusive, porque a maior parte da narrativa ficcional é centralizada em 

personagens infantis.  

O segundo trecho acima selecionado contribui para explicar a segunda ação da 

professora; nesse caso há a intenção de selecionar um aspecto especifico da NdC que já 

comentamos que é a questão de gênero, ou seja, a presença feminina na construção da ciência, 

portanto esse tipo de intervenção contribui para desmitificar a ideia de que a ciência é feita 

apenas por homens. 

Esse episódio é bastante ilustrativo nesta pesquisa, na medida em que demonstra o 

como a professora se apropria de um recurso fílmico para discutir temas da NdC, mesmo que 

tal recurso não tivesse sido construído para essa empreitada, sendo assim há de se destacar a 

capacidade para selecionar trechos os quais potencializam aproximações com a realidade de 

cada situação de ensino e aprendizagem. Além disso, há notável correlação entre preocupação 

particular e apoio coletivo encontrada na CoP. 

Codificamos essas preocupações como: Identificar conteúdos da NdC (PICNdC), 

pois foi necessário verificar no filme em que momento do filme se poderia realçar a discussão 

da NdC; Preocupação em Compreender temas da NdC (PCTNdC), que portanto orienta o 

aprofundamento dos professores no sentido de que eles procurem compreender os diversos 

temas encontrados na NdC. Essas duas preocupações têm correlação com o domínio coletivo 

da CoP denominado NdC. 
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As outras preocupações da professora são: com o Aluno (PA) e saber Usar os 

Recursos Fílmicos (PURF). A correlação entre estas e os domínios são, respectivamente: 

Ensinar e Cinema. 

 

Turno Transcrição de fala 

730 Pesquisador: Ah, aquele filme que o P9 recomendou no ultimo encontro? Ta 

chovendo hambúrguer! 

731 P7: É, puxa foi muito bom![muito entusiasmo da professora]. 

737 P7: A primeira vez eu passei o filme inteiro. Eu falei que ia trazer um filme 

que falava coisas de cientistas, de crianças e de alguns assuntos que a gente 

não tinha discutido que a gente pensava que cientista não pesquisava, mas 

eles que tinham que descobrir, mas eu retomei com eles... Lembra que eu 

tinha anotado que eles falaram que cientista pesquisa a natureza, pesquisa 

pessoa, enfim..., mas não falavam de comida? 

Quadro 101 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 730, 731 e 737 

 

Turnos Transcrição de falas 

745 Pesquisador: Muito bom também discutimos como seriam as ações após o 

filme. 

746 P7: Isso, aí...o conteúdo seria o que a gente estava procurando com este 

filme, seria o campo de investigação científica, as concepções das crianças 

sobre o papel da ciência e do cientista no filme. Mas o principal seria 

acompanhar se os alunos percebiam que a ciência e os cientistas também 

fazem parte de coisas do cotidiano, no caso do filme, os alimentos. 

Quadro 102 – Transcrição da reflexão da professora, turnos 745 e 746 

Turnos Transcrição de falas 

759 P7: Porque eles localizaram que eles estudam que fazem pesquisas. Mas 

cientista é apenas coisa de adultos 

760 Pesquisador: E também de coisas que não estão no cotidiano. 

761 P7: Isso, e aí o filme também traz isso de que a criança pode construir coisas 

também. Bom esta moça aqui é uma repórter [a professora relata trecho do 

filme]. Então aproveitei este trecho para chamar a atenção dos alunos na 

roda de conversa sobre a questão de gênero, procurando destacar que 

mulher também pesquisa e inclusive existem mulheres cientistas como a 

personagem do filme que é uma cientista que estuda o tempo, pois ela é 

meteorologista. Outra coisa ela gosta de ciência desde pequena.  

762 P7: Apesar de que nos desenhos e nas falas deles aparecem mulheres 

pesquisadoras. Mas optei por reforçar esta ideia da mulher cientista [a 

professora faz a leitura de um trecho de sua sequência didática]. Fomentar as 

ideias: o que é matéria de pesquisa? Porque crianças não pesquisam?  

763 A Pesquisador: Acho que o trabalho está no caminho certo, parabéns! 
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763 B P7: Também procurei fomentar novas hipóteses sobre a natureza da ciência. 

Tudo isso é apenas o início, pois pretendo começar outra sequência didática 

que seria continuação desta, principalmente porque preciso compreender as 

dúvidas que restaram e com isso elaborar outras estratégias. 

Quadro 103 – Transcrição da reflexão da professora, turno 759 a 763B 

 

Os três Quadros a seguir (104, 105 e 106) são exemplos que apenas completam o que 

já discutimos, pois abarcam reflexões individuais que expressam preocupações em saber 

identificar temas da NdC em filmes comerciais, portanto há nos professores a construção de 

uma mentalidade crítica com relação aos usos dos filmes e da NdC. 

Turno Transcrição de fala 

260 P13: A gente acaba mexendo com muita coisa, como é amplo, o que é a 

ciência, saber selecionar um pedaço de filme que diz respeito a um conteúdo, 

puxa!  

Quadro 104 – Transcrição da reflexão da professora, turno 260 

Turno Transcrição de fala 

304 P9: É por que se deixar sozinho o filme vai apenas reforçar os estereótipos e 

visões erradas da ciência. 

Quadro 105 – Transcrição da reflexão da professora, turno 304 

Turno Transcrição de fala 

345 P1: É mesmo... Mas eu ainda preciso estudar mais sobre a NdC para poder 

identificar coisas nos filmes. 

Quadro 106 – Transcrição da reflexão da professora, turno 345 

 

Nos três primeiros turnos do Quadro 107 a seguir o que encontramos são descrições 

de ações futuras as quais o professor pretende aplicar com os seus alunos, no entanto no turno 

418 é possível inferir que há uma diferença e entendemos que há um caráter de reflexão, pois 

o professor põe em evidência uma preocupação que, inclusive, relaciona três coisas 

importantes: se haverá mudanças nas concepções prévias dos alunos, qual o papel do 

professor e se os filmes contribuem para reforçar estereótipos ou visões distorcidas. 

Acerca disso é necessário acrescentar que o professor ainda questiona se com sua 

mediação aqueles fatores negativos atribuídos aos filmes poderiam ser acentuados, de modo 

que o restante da potencialidade dos filmes seria aproveitado.  

Esse plano de intervenção, materializado na SD do professor, realmente foi aplicado 

em situação de prática e destacaremos em outro momento as dificuldades as quais o professor 
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encontrou e mesmo as considerando é importante salientar a experiência em vivenciar o que 

foi planejado, ou seja, sair do plano das intenções e explorar o que a realidade nos apresenta. 

Outro ponto importante é a maneira como o professor se apropria e atribui valor a 

algumas ideias tratadas no curso, portanto durante o processo de formação e que são 

transpostas para a sua prática, conforme o trecho a seguir: 

 

“Explorarei a ideia que trabalhamos aqui no curso de que a ciência é feita por 

descobertas espontâneas e para isso usarei aquele trecho que o cientista no filme fala: 

‘Bingo’, lembra?”. 

 

Dessa maneira não fomos nós enquanto formadores que indicamos essa ação, pois 

quem reconheceu a pertinência disso em sua realidade foi o professor, inclusive ao identificar 

a sutileza do termo Bingo o qual traz uma conotação na narrativa fílmica de descoberta 

espontânea e com viés de uma ciência desprovida de teorias. 

Usamos o termo preocupação com um cuidado teórico e o mesmo também aparece 

na fala do professor, por exemplo, no turno 418. As preocupações particulares classificadas 

nesses turnos são: Como Ensinar (PCE), Aluno (PA), Saber Usar o que Aprendeu no Curso 

(PSUAC) e Organização da SD (POSD). Todas se correlacionam com o domínio Ensinar. 

As preocupações Identificar Conteúdos da NdC (PICNdC) e Compreender Temas da 

NdC (PCTNdC) têm correlação com o domínio coletivo NdC, enquanto Usar os Recursos 

Fílmicos (PURF) está para o domínio Cinema.  

   

Turnos Transcrição de falas 

415 P9: Gravarei as discussões com eles e vou tentar identificar o que emergiu do 

filme e qual foi a evolução das ideias deles a partir dos primeiros dados das 

concepções prévias deles sobre a natureza da ciência. Explorarei a ideia que 

trabalhamos aqui no curso de que a ciência é feita por descobertas 

espontâneas e para isso usarei aquele trecho que o cientista no filme fala: 

“Bingo”, lembra? 

416 Pesquisador: Claro. 

417 P9: Então perguntarei a eles se na realidade é assim. Outra coisa, a questão 

do financiamento da pesquisa que é demonstrado no filme, isso eu achei 

importante quando foi comentado aqui, então pensei em usar também com os 

meus alunos. 

418 P9: A minha preocupação é identificar se há uma mudança nas concepções 
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dos alunos sobre ciência e cientista e qual o papel da escola e do professor 

nisto e se o filme reforça ou se mesmo o filme com concepções erradas, mas 

com as minhas intervenções, se há mudanças.  

Quadro 107 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 415 a 418 

 

A questão colocada pelo professor e expressa no Quadro anterior se os filmes 

poderiam reforçar as visões distorcidas de ciência e cientistas é praticamente respondida 

quando outra professora apresenta os seus resultados conforme será descrito nos Quadros 108 

e 109 especificamente nos turnos 506 e 584 

Apesar disso, se acompanharmos cuidadosamente as sequências dos dois turnos, 

verificaremos que há uma contradição por parte da professora, portanto não fica claro se as 

representações pictóricas dos alunos de ciência e cientistas podem ser atribuídas diretamente 

ao ato de assistir a determinados filmes, principalmente nas sequências do Quadro 109. Não 

selecionamos a sequência contraditória, porém ressaltamos que a análise é feita em trechos 

em que não há contradição aparente. 

“o filme reforçou tanto que eles colocaram que o cientista vai à igreja, o cientista 

observador” (Quadro 108, turno 506, referência ao filme A Criação) 

“Não, se eu colocasse este filme, nos desenhos surgiram vários alquimistas” 

(Quadro 109, turno 586, referência ao filme De Volta Para o Futuro) 

As preocupações expressas nos dois Quadros pela professora são as seguintes: Usar 

os Recursos Fílmicos (PURF) que praticamente está em paralelo com a Preocupação com os 

Alunos (PA). Apesar delas duas se apresentarem praticamente juntas no momento em que a 

professora explicita sua reflexão, são de origem distintas com relação aos domínios coletivos 

na CoP, de modo que a primeira está para o domínio Cinema, enquanto a outra para Ensinar. 

As outras, Preocupação com o Aluno (PA); com a Formação (PF); com a Prática 

(PP) e com Condições Estruturais e Materiais para Exibir Filmes (PCEMEF), todas, também, 

têm correlação com o domínio coletivo na CoP Ensinar. 

Turnos Transcrição de falas 

505 Pesquisador: Pensamos em exibir o comercial Pantene e comparar com os 

dados do filme A Origem da Vida. 

506 P1: O filme reforçou tanto que eles colocaram que o cientista vai à igreja, o 

cientista observador, agora houve um aluno que... Eu também tive que 

improvisar a gravação, porque teve problema com a sala e o áudio era baixo. 

Quadro 108 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 505 e 506 
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Turnos Transcrição de falas 

584 P1: Exatamente mesmo eu forçando as coisas eles continuaram. Acho que foi 

porque o próprio filme com as minhas intervenções é que colaboraram para 

isso. 

585 Pesquisador: É, porque, podemos pensar que filmes como o De Volta para o 

Futuro [sou interrompido]. 

586 P1: Não, se eu colocasse este filme, nos desenhos surgiram vários 

alquimistas. Como eu disse o problema também está em mim. Eu não tinha 

uma visão crítica então como induziria uma visão crítica neles se eu não 

tinha?  

Quadro 109 – Transcrição da reflexão do professor, turnos 584, 585 e 586 

 

Os Quadros 110 e 111 apresentam a preocupação particular Condições Estruturais e 

Materiais para Exibir Filmes (PCEMEF) que se correlaciona com o domínio Ensinar.  

É notável a pouca atenção que se atribui por parte dos gestores educacionais aos 

recursos materiais e estruturais relacionados aos recursos fílmicos e o que causa estranheza é 

que nos anos 30 do século passado havia uma política pública pela qual Humberto Mauro 

tinha como missão colocar em prática a experiência do cinema nas escolas.  

É nesse período que foi idealizado principalmente por Anísio Teixeira o conceito de 

Escola Nova. 

Assim relatos como os da professora do tipo “nunca tem lugar para assistir” fazem-

nos considerar as dificuldades em se introduzir novas propostas. Aliás, essas condicionantes 

materiais e estruturais que convivem com os professores dificultam não apenas as inserções 

de novas propostas como também influenciam em ações do cotidiano. 

 

Turno Transcrição de falas 

510 P1: Na verdade eu pensei que seria difícil, mas não foi difícil de trabalhar e a 

única dificuldade é aquilo que... nunca tem lugar para assistir, as vezes levo 

meu notebook e ligava na TV, mas o meu quebrou e tive que me virar. 

Tirando isso eu acho que os alunos entenderam, achei que a linguagem seria 

difícil pela idade deles e não foi. Na verdade eu mesma coloquei mais 

barreiras do que..., eu criei as barreiras...  

Quadro 110 – Transcrição da reflexão do professor, turno 510 
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Turno Transcrição de fala 

576 P9: Pausava e discutia com eles, mas antes pedi para que se possível eles 

assistissem em casa. Eu até emprestei para alguns alunos. Edson, eu percebi 

que o som do equipamento da escola [kit multimídia] era ruim e isso 

prejudicou muito, por exemplo, aquela parte que o cientista fala Bingo. 

Precisei dizer a eles, porque não dava para escutar. 

Quadro 111 – Transcrição da reflexão do professor, turno 576 

 

Na sequência no turno 528 do Quadro 112 é interessante notar a autocrítica realizada 

pela professora concernente à abordagem do conteúdo evolução, pois há nitidamente certa 

dificuldade em tratar o tema em sua diversidade e complexidade o qual tangencia, por 

exemplo, questões de crenças.  

Ainda há referência ao material didático da rede pública estadual de São Paulo 

destacando a importância dele em auxiliar uma discussão, cuja professora tem dificuldade em 

realizar principalmente com uma abordagem transdisciplinar. Ainda no mesmo relato são 

citados o curso e os filmes como relevantes em sua formação; com relação a isso, faz-se 

necessário discutir o seguinte trecho: 

 

“[...] eu percebi que não olhava os filmes de forma crítica naquele dia aqui na sala 

em que quase todas as pessoas falavam criticamente dos filmes e eu, nada!... Não consegui 

enxergar aquelas coisas antes, foi então ao ouvir as pessoas junto com as leituras e os 

filmes que assistimos que eu comecei a formular um pensamento mais crítico [risos]. Eu 

pensava, será que sou a única que não observei isso?” [risos], 

 

É fundamental destacar a explícita preocupação da professora com relação a sua 

formação, inclusive ao se comparar com os outros membros da CoP, gerando aliás em si 

algum desconforto, de maneira que isso a mobilizou e motivou para que também ficasse em 

situação de igualdade.  

Esse turno também evidencia um problema amplamente encontrado entre professores 

de ciência, pelo menos no relato de professores, e pensamos que também acontece com outras 

áreas disciplinares, ou seja, a relação que há entre insegurança profissional e dependência de 

recursos didáticos norteadores de aulas, principalmente materiais como os livros didáticos e 

apostilas.  
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Ou ainda “O livro didático, que muito eficazmente padronizou propostas curriculares 

de ciências, acabou por subjugar o ensino de ciências, tornando-se seu orientador exclusivo, e 

transformou-se de auxiliar didático em ditador de planejamento” (FRACALANZA, 

AMARAL; GOUVEIA, 1986, p. 18). 

Tal aspecto, em parte, pode ser explicado em virtude da insegurança na qual se 

encontram os professores, explicável por razões diversas que não pretendemos abordar, porém 

um aspecto é claro, pois, se os professores não se sentem seguros com relação a suas práticas, 

é notável que materiais prontos como livros didáticos e apostilas supram suas inseguranças.  

Concernente a isso, é pertinente a contribuição de Freire (2001) quando condiciona a 

segurança a qual move a autoridade do professor com a competência profissional, pois 

“Nenhuma autoridade docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve 

a sério sua formação, que não estude que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não 

tem força moral para coordenar as atividades de sua classe” (p. 103). 

É nesse sentido que a nosso ver dar autonomia aos professores não se restringe 

meramente a deixá-los escolher materiais didáticos, porém é necessário pensar em estratégias 

de formação que ao mesmo tempo visem a conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos 

em consonância com ações que favoreçam a visibilidade de suas práticas colocando assim os 

professores como protagonistas e principalmente que a mediação considere particularidades.  

A reflexão da professora remete à preocupação particular Formação (PF) que se 

correlaciona com o domino coletivo Ensinar, inclusive essa correlação é bastante nítida no 

trecho antes destacado em negrito e itálico.  

Turno Transcrição de fala 

528 P1: O material do Estado abordando de forma diferente a origem da vida com 

o filme ajudou, porque como falei para vocês, se eu fosse falar da origem das 

espécies e dependesse de mim eu nem falaria do Gênese, talvez falaria dos 

mitos sem aprofundar, falaria do Darwin, do Stanley e só, acabou, partiria 

logo para o conteúdo, então se dependesse de mim eles continuariam no 

senso comum. [pausa] Então o filme ajudou e também o curso e como eu 

disse, eu percebi que não olhava os filmes de forma crítica naquele dia aqui 

na sala em que quase todas as pessoas falavam criticamente dos filmes e eu, 

nada... Não consegui enxergar aquelas coisas antes, foi então ao ouvir as 

pessoas junto com as leituras e os filmes que assistimos que eu comecei a 

formular um pensamento mais crítico [risos]. Eu pensava, será que sou a 

única que não observei isso? [risos]. 

Quadro 112 – Transcrição da reflexão do professor, turno 528. 
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Parte das dificuldades as quais citamos na discussão do Quadro 107 está expressa 

também no Quadro 113, por exemplo, na pouca participação dos alunos, além de dificuldades 

com leitura e escrita evidenciadas na sigla PIC (Programa Intensivo no Ciclo), que se refere a 

um programa da Prefeitura de São Paulo que procurou agrupar alunos com dificuldades 

básicas de leitura, escrita e interpretação de textos. 

Portanto é compreensível encontrar limitações na implementação da temática da 

NdC com os recursos fílmicos em virtude dessas dificuldades básicas de alfabetização, apesar 

de que consideramos que essas questões se tencionam, porém não se excluem, na medida que 

é possível trabalhar o tema desde que se considerem níveis e graus de dificuldades nos quais 

os alunos estão inseridos e com isso se construam propostas de intervenção que se adaptem à 

realidade dos alunos para que eles possam avançar.  

 

Turno Transcrição de fala  

571 P9: Este é a turma da 6ª série e a outra é completamente diferente, até mesmo 

para falar, então fica difícil trabalhar, inclusive a oralidade, eles não 

participam são estáticos. [o professor se refere à turma com dificuldades a do 

PIC. Alguns professores perguntam sobre o PIC e o P9 explica]. [na sequência 

assistimos a gravação da turma do PIC]. Ciências para eles é a matéria, por 

isso falam em provas e conteúdos da ciência. Então é onde preciso trabalhar 

isso eu identifiquei bem nas duas turmas e questão é a partir disso depois 

também a outra parte do filme... Juntar com o que eles viram no outro filme o 

Planeta dos Macacos, ou seja, na minha SD a minha avaliação era essa, 

fazer a intervenção com o Filme Jurassic Park e depois tentar que na 

avaliação eles fizessem a identificação do filme Planeta dos Macacos. 

Quadro 113 – Transcrição da reflexão do professor, turno 571. 

 

O turno 606 do Quadro 113 apresenta trechos importantes. Por exemplo: 

“então encontrei no site o curso e as coisas se encaixaram, foi incrível, porque 

uma coisa se relacionava com outra eu não esperava isso, porque me matriculei no curso 

pensando que o foco seria como trabalhar filmes de um modo geral, não com este viés da 

natureza da ciência”. 

Esse trecho contribui para a explicação de que a preocupação inicial da professora se 

restringia ao uso dos filmes, tal aspecto também foi encontrado nos outros professores, assim 

se justifica o domínio coletivo ao qual denominamos Cinema.  

Ainda são destacáveis os seguintes termos: “as coisas se encaixaram”, “uma coisa 

se relacionava com outra” e “eu não esperava isso”. 
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 Os trechos acima são indicativos de aprovação e satisfação por parte da professora 

que podem contribuir com o argumento de que tais indicativos favoreceram para que as 

questões abordadas no curso, tanto de conteúdo quanto de metodologias, fossem transportadas 

para situações de sala de sala. O trecho a seguir reforça essa ideia:  

“Eu ainda não tinha o filme A Criação, foi durante o curso que exibi o filme aos 

alunos” 

Há ainda outro aspecto importante para se acrescentar, pois no final do trecho 606 a 

professora destaca:  

“o filme não apresentava visões distorcidas de ciência e cientista, acho que tive 

sorte”. 

 Diferentemente do que a professora afirma, o filme citado apresenta sim alguns 

problemas com relação a NdC. Por exemplo, há estereotipo de ciência e cientista. Porém essa 

dificuldade em notar esses aspectos não diminui o fator maior, ou seja, a adesão da 

professora, bem como o que já apontamos para a transposição para situações de sala de aula. 

Entendemos o fato de que essa não-percepção da professora nos filmes poderia 

contribuir para reforçar visões de ciência e cientistas equivocadas nos alunos, no entanto essa 

dificuldade pode ser solucionada à medida que a professora entre em contato com o tema e 

isso é possível porque há motivação.  

Já o aspecto de ter iniciativa para abordar o tema com os alunos não depende apenas 

de iniciar um conhecimento novo, mas sim de questões pessoais e que, portanto são mais 

difíceis. Em outras palavras, é mais fácil “corrigir” ideias e conhecimentos equivocados de 

pessoas dispostas a usar tais conhecimentos em sala de aula do que convencer alguém de que 

é importante usar tanto o tema quanto o recurso com os alunos, mesmo que esse professor não 

apresente nenhum problema ou nenhuma visão equivocada da NdC. 

Este corrigir ocorre durante toda a vida profissional do professor e por isso é que o 

chamamos formação continuada. 

 

Turno Transcrição de fala 

606 P1: Sim eu estava seguindo a apostila e aí resolvi trabalhar um filme, mas 

antes pedi uma pesquisa sobre a vida do Darwin que abordava o assunto, no 

caso o conteúdo da apostila era a origem da vida e depois tinha o que fazia 

um epidemiologista, então encontrei no site o curso e as coisas se 

encaixaram, foi incrível, porque uma coisa se relacionava com outra eu não 

esperava isso, porque me matriculei no curso pensando que o foco seria como 

trabalhar filmes de um modo geral, não com este viés da natureza da ciência. 
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Eu ainda não tinha o filme A Criação foi durante o curso que exibi o filme 

aos alunos. Aí utilizei o filme e comecei a verificar qual a visão de ciência no 

filme e nos alunos, por isso usei o foco do próprio Darwin até porque eles já 

haviam feito uma pesquisa do Darwin, só que o filme não apresentava visões 

distorcidas de ciência e cientista, acho que tive sorte. 

Quadro 114 – Transcrição da reflexão do professor, turno 606 

 

O trecho 706 localizado no Quadro 115 é apenas mais um exemplo do trabalho da 

professora para coletar as concepções prévias dos seus alunos de NdC com o uso de filmes. Já 

esperávamos encontrar nos alunos relatos ingênuos como os citados e o que para nós se 

constitui como mais importante é a ação da professora em sala de aula, ou seja, vivenciar os 

elementos teóricos em situações de prática. 

 

Turno Transcrição de fala 

706 P13: Agora lembrei uma coisa que o aluno falou. Ele disse que percebeu no 

filme é que o trabalho do cientista é incessante ele não para nunca que se 

dedica o tempo todo a pesquisar e que deixa até a família. 

Quadro 115 – Transcrição da reflexão do professor, turno 706 

 

 

 

4.2.8 Intervenções dos professores em situações de prática e orientadas previamente por 

sequências didáticas 

 

 

O objetivo ao apresentar essas intervenções é reforçar os dados das reflexões 

individuais, especificamente as preocupações particulares que se correlacionam com os 

domínios coletivos da CoP. 

A seguir serão destacados trechos de intervenções realizadas pelos professores com 

os seus alunos em situações de prática. Elas estão materializadas em textos (artigos) os quais 

são de autoria dos professores e abarcam informações e análises dos trabalhos realizados com 

alunos. Em anexo é possível encontrar na íntegra esses textos. 

A nossa intenção era a de que esses textos fossem publicados em cadernos de 

pesquisas realizadas por professores, porém isso foi inviabilizado devido a problemas 

administrativos e burocráticos que não estavam ao nosso alcance. 
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Vale ressaltar que a próxima análise está organizada da seguinte forma: serão 

discutidos três fragmentos dos textos produzidos por professores distintos, exatamente do 

tópico resultados e discussão.  

Diante da insegurança e falta de tempo dos professores, foi necessário ajudá-los na 

construção dos textos e organização dos dados. Esse processo ocorreu presencialmente 

durante o curso e com orientações não-presenciais (e-mail, telefone e rede social). 

Nos três casos os professores inicialmente usam os filmes como recurso para 

capturar as concepções prévias de seus alunos a respeito de ciência e cientistas. Também é 

utilizado outro instrumento, conforme Silva, Santana e Arroio (2012), para que os alunos 

expressem através de desenhos suas concepções. A evolução das três práticas é diferenciada e 

a respeito disso teceremos alguns comentários.  

Novamente ressaltamos que para distinguir entre a nossa análise e as 

análises/intervenções dos professores no corpo do texto na tese, foi necessário destacar a 

produção dos professores em itálico e negrito, conforme sequências a seguir. Também 

procuramos preservar nos dados a maneira exata como os professores usaram para expressar 

seus resultados, assim é possível encontrar alguns problemas, por exemplo, de ortografia e em 

citações. 

A primeira análise será no trabalho da professora P1, realizado com alunos do Ensino 

Fundamental II de uma escola pública do estado de São Paulo. 

 

4.2.9 Resultados da professora P1 

 

 

De acordo com o relato da professora, um dos motivos pelos quais se matriculou 

neste curso foi exatamente porque a mesma estava trabalhando com o conteúdo evolução e 

para isso usava o filme A criação. No entanto a professora não tinha clareza tanto da 

importância do tema da NdC quanto do uso crítico e reflexivo dos filmes em situações de 

ensino e aprendizagem. 

Assim, é no decorrer do curso e no envolvimento com os membros da CoP que a sua 

prática é reelaborada.  

Uma das dúvidas da professora era até que ponto os filmes poderiam influenciar as 

visões dos alunos, pois segundo a professora haveria a hipótese de que os alunos já 

possuíssem uma visão crítica da ciência e de cientistas, porém ao se discutir isso com os 
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membros da CoP surgiram dúvidas a esse respeito, inclusive com a recomendação de que a 

professora aplicasse outro filme para confirmar a sua hipótese. 

Um aspecto que contribuiu para que a professora repensasse a respeito da sua 

hipótese inicial foi a contribuição da análise dos membros da CoP juntamente com a 

professora das representações pictóricas dos seus alunos sistematizadas no Quadro 116. 

A organização em categorias e subcategorias emergiu diretamente dos dados da 

professora e é possível identificar claramente a influência do filme nas representações 

pictóricas dos alunos, especialmente, na relação entre cada subcategoria e elementos da 

narrativa do filme como, por exemplo, na relação do Darwin com sua família, no conflito 

religioso, na ênfase na biologia como ciência, principalmente a zoologia e botânica. O 

fragmento a seguir sintetiza essa ideia:  

 

“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” 

 

Portanto um símbolo da narrativa fílmica é transposto para as representações dos 

alunos, nesse sentido é possível argumentar que a visão de ciência e cientistas do aluno é 

nitidamente influenciada pelo filme. Entendemos que isso é muito pouco para julgar a visão 

do aluno, todavia não há como negar o papel de referencial para o qual o filme contribui. 

Categorias Subcategorias Total 

Vida social 

Relação com a família 6 

Vai à igreja 1 

Coisas do cotidiano 10 

Ciência 

relacionada 

Astronomia 1 

Biologia/Zoologia/Botânica 11 

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 

Quadro 116: categorias e subcategorias que emergiram dos desenhos 
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Figura 13 - Imagem dos alunos discutindo sobre o comercial do xampu Pantene 

  

Na sequência é apresentado um exemplar dos desenhos realizados pelos alunos da 

professora P1 e que expressam pradrões encontrados na maioria dos outros desenhos como, 

por exemplo, cientistas sozinhos ou com a família. Em seguida, destacado em itálico e negrito 

há a análise da professora. A inferência da mesma se resume a elementos da NdC e que a 

professora separa em aspectos positivos e negativos. 
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Figura 14 - 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.” 

Análise realizada pela professora 

 

Abaixo encontramos outro exemplo de representação dos alunos que também é 

seguida da análise da professora, de modo que nesse trecho é evidenciada a relevância do 

filme nas construções dessas representações pictóricas. É dado destaque à presença da cartola 

usada pelo cientista e o tipo de procedimento científico realizado por ele que, no caso do 

filme, era a observação de animais. 
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Figura 15 - Desenho de aluno 

 

“O curioso no exemplo 2 representado pela figura [15] 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.” 

Análise realizada pela professora 

 

A professora se restringe a analisar as concepções prévias dos alunos, de modo que 

as preocupações particulares principais apresentadas nessa sequência são: Identificar 

Conteúdos da NdC (PICNdC); Compreender Temas da NdC (PCTNdC); com o Aluno (PA) 

e Organização da Aula (POA). As duas primeiras se correlacionam com o domínio coletivo 

NdC, enquanto as outras ao domínio Ensinar. 

Os próximos dados a serem analisados, destacam as intervenções do professor P9 

com os seus alunos, estes oriundos do Ensino Fundamental II de uma escola pública do 

município de São Paulo. 

 

 



237 

 

4.2.10 Resultados do professor P9  

 

 

Apresentaremos uma breve discussão acerca de uma intervenção realizada pelo 

professor com os seus alunos, a qual o professor organizou em duas etapas: momento I e 

momento II. Em seguida é possível encontrar os dados do professor, inclusive com as suas 

intervenções e análises.  

Momento I: o professor fez um levantamento das concepções prévias dos alunos a 

respeito de ciência e cientistas e em seguida as organizou em categorias de análise. 

Momento II: o professor separou trechos do filme Jurassic Park para discutir com 

os alunos de acordo com as principais concepções prévias levantadas na etapa anterior, 

procurando problematizar e contextualizar com o filme. 

O que é importante analisar na prática desse professor é a sua decisão de transferir o 

que foi usado no curso para a uma ação em sala de aula, ou seja, o professor usou o mesmo 

filme Jurassic Park e também algumas questões da NdC que discutimos como, por exemplo, 

o caso da presença feminina na atividade científica.  

Com relação à ação do professor, Zeichner (1993) ressalta dois aspectos, primeiro, a 

importância dos professores enquanto consumidores críticos dos conhecimentos gerados pela 

investigação e, segundo, a participação deles na criação de tais conhecimentos, os quais 

procuramos demonstrar, pois é possível verificar que o professor não apenas consumiu o que 

foi produzido no curso quando resolveu transferir para a sua sala de aula. Mas também 

contribuiu, por exemplo, na identificação e classificação de categorias que emergiram dos 

seus alunos, além disso, novas intervenções com trechos do filme que não utilizamos no curso 

foram construídas pelo professor. 

Outros exemplos de contribuição de professores na produção de conhecimento 

podem ser verificados em: Quadro 70, turno 335, subcategoria IpCIP, NdC e Filmes; Quadro 

64 e  Quadro 65, turnos 376 e 383, subcategoria IpCIP e Filmes; Quadro 84, turno 411, 

subcategoria RI e NdC e Quadro 101 nos turnos 730 e 731 da subcategoria RI, NdC e 

Filmes. 

Com relação à ideia do professor enquanto consumidor crítico, entendemos que isso 

é possível a partir do momento em que são fornecidos recursos e processos de mediação que 

sejam fomentadores de reflexões críticas. No nosso caso entendemos que o audiovisual e o 

papel da CoP puderam contribuir com isso.  
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Com relação à contribuição do audiovisual, com destaque para as ideias de Barthes 

descritas por Arroio (2010) a respeito da função de verossimilhança na narrativa fílmica e 

Morin (1970) na descrição dos mecanismos de projeção/identificação é que teceremos alguns 

comentários nos próximos parágrafos. 

Antes, porém, é significativo dizer que não houve nenhuma orientação para que os 

professores usassem os mesmos filmes exibidos durante os cursos, além disso, a elaboração e 

aplicação das SD ocorreram de forma facultativa, de modo que nem todos os professores 

fizeram, porém todos que concluíram o curso receberam os certificados, portanto foi 

preservada a espontaneidade dos professores. 

A respeito do reuso dos filmes, como no caso do professor P9, podemos inserir as 

contribuições de Arroio (2010) quando discute o papel do cinema na educação científica e 

para isso usa dois autores importantes: Vygotsky e Roland Barthes. 

Para Vygotsky a aprendizagem ocorre através da mediação entre aspectos 

sociais/culturais e construções individuais, ou seja, é a relação entre o externo coletivo e o 

interno individual e se processa na forma de como se percebe o mundo, de modo que esse 

estudo é denominado abordagem socio-cultural.  

Já no campo do audiovisual o pesquisador cita o trabalho de Roland Barthes, 

especificamente a ideia de verossimilhança e que é encontrada na narrativa fílmica, ou seja, o 

conceito de criar um mundo provável e compatível com a experiência individual. 

As duas ideias acima, contribuem para o argumento de que o “reuso” do filme e de 

alguns tópicos da NdC realizados pelo professor, pode estar relacionado com a maneira como 

a narrativa fílmica pode ter impactado o professor, principalmente através dos mecanismos os 

quais Morin (1970) destaca como  identificação e projeção e que são reforçados pelos 

sentidos, ou seja, a apresentação de um mundo verossímil ganha vida na experiência pessoal. 

Dessa forma o reuso do filme na experiência do professor com os seus alunos ganhou 

sentido, provavelmente, porque os mecanismos de identificação/projeção contribuíram para 

que houvesse motivação para reprodução do que foi aprendido.  

A experiência individual do professor com a narrativa fílmica durante o curso 

poderia contribuir para essa transferência na medida em que o professor, ao identificar que 

para ele esse processo de aprender foi significativo, percebe que o mesmo ocorreria com os 

seus alunos, embora não disponhamos de elementos empíricos para embasar esse argumento. 

Para demonstração extraímos apenas uma parcela da produção do professor; em 

anexo há outros exemplos da intervenção. 
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Momento I – Antes do filme 

“Ao todo foram analisadas as respostas de um grupo de 31 alunos 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/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.” 

 

0%

20%
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Figura 16 – Gráfico com respostas dadas pelos alunos e classificadas em categorias. 

 

“No gráfico 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. Um exemplo desta manifestação pode ser 

analisado na seguinte citação de um aluno:” 

 

 

Figura 17 - 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)” 
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Figura 18 - Exemplo da categoria B (explicativa/estudo). 

 

“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.” 

 

“Outra análise também pertinente sobre a concepção da NdCse baseou na 

verificação por meio de ilustração a respeito da visão de cientista.” 

 

“Foi possível elucidar a presença constante de homens, trabalhando dentro de um 

laboratório isolados, refletindo aquilo que Gil Perez e colaboradores, (2001) haviam 

descrito como visão estereotipada do cientista e do trabalho científico. A partir da imagem 

abaixo é possível ter uma dimensão desta concepção.”   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Desenho produzido por aluno (imagem de ciência e cientista) 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Desenho produzido por aluno (imagem de ciência e cientista) 
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Momento II – Durante e pós-filme (Jurassic Park) 

“A partir de todas as constatações obtidas anteriormente foi possível selecionar 

alguns trechos do filme Jurassic Park.” 

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).” 

“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.” 

 

 

Figura 21 - Grupo de pesquisadores fazendo 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- Pérez e colaboradores, 2001).” 

“A partir deste trecho os alunos foram questionados sobre os seguintes pontos:” 

 

1) Será que todos fósseis 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?   

 

“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” 
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“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” 

  

“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.” 

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, 
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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 22 - Imagem de um paleontólogo (cientista) num trabalho de campo 

 

“Ainda neste trecho encontramos outro momento que contribuiu para desmitificar 

a visão deformada de ciência produzida por cientista homem e solitário, pois na cena 

representada pela figura [23] encontramos um grupo de pesquisadores incluindo uma 

mulher discutindo o melhor método de estudo para a investigação de um fóssil.” 

 

 

 

Figura 23 – Cena do filme que destaca um grupo de cientistas, inclusive com 

participação de uma cientista discutindo os métodos de investigação de fosseis 

 

Encontramos nessas sequências importantes intervenções realizadas pelo professor 

ao utilizar momentos do filme com potencial para discutir visões estereotipadas de ciência e 

cientistas encontradas nos alunos, portanto essas ações que orientaram a prática do professor 

foram engendradas das seguintes preocupações particulares:  

Identificar Conteúdos da NdC (PICNdC); Compreender Temas da NdC (PCTNdC) 

inclusive faz duas citações teóricas  (CHALMERS, 2001 e GIL-PÉREZ et al., 2001); com o 

Aluno (PA); Usar os Recursos Fílmicos (PURF); Organização da Aula (POA) e Saber Usar o 

que Aprendeu no Curso (PSUAC). Também a partir destas é possível apontar os três 

domínios coletivos correlacionados: Cinema, NdC e Ensinar. 
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A seguir discutiremos fragmentos do trabalho da professora P7 o qual destaca o 

envolvimento de alunos da Educação Infantil de uma escola localizada na Universidade de 

São Paulo. 

 

 

4.2.11 Resultados da professora P7 

 

 

Assim como o professor P9, a professora P7 também trabalhou com etapas prévias e 

posteriores, porém no caso da professora P7 o critério para selecionar o filme partiu das 

dificuldades apresentadas pelos alunos em entender a temática, aliás, o filme foi indicado por 

outro professor durante discussão na CoP (ver Quadro 101, subcategoria RI, NdC e Filmes). 

A preocupação de P7 não se restringiu a classificar as concepções prévias dos alunos 

acerca da ciência e dos cientistas, mas também procurou considerar o modo como os alunos 

entenderiam esse tema, pois são crianças da Educação Infantil e, portanto, seria necessário 

compreender como crianças expressam suas ideias. 

Ainda é destacável a modificação que a professora realizou com o instrumento para 

coletar as representações pictóricas dos alunos. Tal alteração consistiu na inserção da noção 

de tempo, aspecto relevante na prática da professora e materializado por meio da modalidade 

roda de conversa, conforme é verificável nos dados abaixo, portanto consideramos que essa 

modificação é um conhecimento produzido pela professora na medida em que o produto 

partiu das contribuições de suas observações e de sua prática. 

Também é pertinente nos dados da professora a maneira como os alunos incorporam 

durante o período de intervenções os elementos da narrativa fílmica trabalhada, por exemplo, 

nos últimos desenhos abaixo do dia 29 nov. 2012, especificamente nas expressões:  

 

“uma máquina de lavar cestos” (aluno 1) 

“Desenhei a cientista, a cama dela e o sol” (aluno 2) 

“Desenhei um castelo de gelatina igual do filme” (aluno 3) 

 

Nos três exemplos acima selecionados verificamos fragmentos da narrativa fílmica 

que precisamente atribuem a resolução de problemas cotidianos como também tarefa de um 
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cientista e da ciência, ou seja, não são apenas coisas complexas como investigar galáxias, 

produtos químicos e soluções médicas afazeres da ciência e dos cientistas.  

O que é importante nesse apontamento é exatamente a significância do recurso 

fílmico para abordar a NdC, pois na etapa de coletar as concepções prévias dos alunos a 

professora, em conjunto com a CoP, verificou que havia uma peculiaridade nessa turma, ou 

seja, a dificuldade dos alunos para identificar a ciência e os cientistas em coisas do cotidiano 

como, por exemplo, a comida.  

Ao partilhar essa situação na CoP foi possível elaborar um conhecimento que se 

adaptasse à realidade da professora, pois o filme Tá Chovendo Hambúrguer dispõe de um 

repertório narrativo que potencializava discussões pertinentes com o que os alunos 

expressavam. 

Na sequência são disponibilizados os dados da professora com as suas intervenções, 

após isso, no último parágrafo, destacaremos as preocupações particulares da professora e 

suas correlações com a CoP. 

“Norteada por um breve roteiro de perguntas, um gravador, e materiais para 

anotações, logo foi possível identificar três vozes que se destacavam no coletivo de alunos, 

[...]”. 
 

Transcrição da primeira roda de conversa. 

Professora: O que vocês acham que o cientista faz? 

Aluno 1: Ele pesquisa.  

Professora: O que ele faz?  

Aluno 1: O meu pai é Geógrafo. 

Aluno 1: Ah, ele pesquisa a natureza. 

Professora: O que da natureza ele pesquisa? 

Aluno 1: Ah, os animais e as plantas. 

Professora: Qual é o trabalho de um cientista? 

Aluno 1: O trabalho dele é pesquisar. 

Professora: Para que serve o trabalho do cientista? 

Aluno 2: Pra saber de tudo. De tudinho do planeta Terra. 

Aluno 1: Até pra saber como eu sou. O meu pai é cientista e eu sou filho dele. 

Professora: E quando o cientista sabe de tudo, o que ele faz com este conhecimento? 

Aluno 2: Ele pesquisa todos os dias. 

Aluno 3: Posso falar agora? 

Professora: Pode. Você é o Aluno 3? 

Aluno 3: Eu acho que todo mundo pesquisa.  

Professora: E todo mundo pesquisa? 

Aluno 1: Eu pesquiso sobre as estrelas. 

Professora: E todo mundo é cientista? 

Aluno 3: Todo mundo pesquisa porque todo mundo trabalha pra saber as coisas. 
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Aluno 2: As crianças estudam. 

Aluno 1: O meu pai ainda estuda, porque ele ainda esta no doutorado. 

Professora: As crianças pesquisam? 

Aluno 1: Não e sim. 

Aluno 3: Sim. 

Aluno 2: Não. 

Aluno 1: Quando eu era criança aqui, eu pesquisava sobre a água.  

Professora: Vocês disseram que todo mundo pesquisa menos os bebês. Por quê? 

Aluno 2: Ele não sabe falar e nem escrever. 

Professora: Tem alguma coisa parecida entre a pesquisa que o cientista faz e a 

pesquisa que todas as outras pessoas fazem? É igual ou diferente? 

Aluno 2: É diferente. 

Professora: O que é diferente? 

Aluno 2: É por que os pesquisadores não pesquisam a comida, não pesquisam um 

monte de coisas como a gente pesquisa. 

Professora: E os cientistas pesquisam o que então, já que eles não pesquisam a 

mesma coisa que a gente pesquisa? 

Aluno 1; As coisas da natureza. 

 Aluno 3: O meu pai pesquisa também. 

Aluno 1: O papai faz muitas pesquisas no interior. 

Aluno 3; E o meu pai faz também. 

Professora: E o que o seu pai faz o que Aluno 3? 

Aluno 3: A terra. Ele é Geógrafo. 

Aluno 1: O meu pai também é Geógrafo. 

 

“Nesta primeira conversa encontramos vários elementos da NdC nas inferências 

dos alunos como campo de pesquisa꞉ quem pode ser pesquisador, o que é Ciência e os 

fazeres do cientista.” 

 

“Algo importante a ser destacado é o distanciamento do universo dos 

pesquisadores da realidade ou demanda cotidiano da vida, como a questão da comida”.  

 

  “Assim, depois desta primeira conversa, foi anunciado aos alunos que, no 

próximo encontro eles fariam desenhos representando a rotina diária do cientista.” 

 

[...] “foi feita uma seleção no material coletado sendo o de três alunos alvo da 

pesquisa.”. 
  

 

 

 

 

 



247 

 

 

Desenhos de segunda-feira 12/09/2012 

   

Aluno 1 

O que você desenhou? 

Segunda-Feira 10h 

O cientista saindo de casa. 

Segunda-Feira 16h 

O cientista indo ao trabalho 

com o carro que ele 

inventou. 

Segunda-Feira 23h 

O cientista voltando para 

casa de Jipe. 

Aluno 2 

O que você desenhou? 
 

Segunda-Feira 10h 

A cientista fazendo fórmulas. 

Segunda-Feira 16h 

A cientista pesquisando no 

computador. 

 

Segunda-Feira 23h 

A cientista dormindo. 
 Aluno 3 

 

O que você desenhou? 

 

Segunda-Feira 10h 

O cientista tomando café 

da manhã. 

Segunda-Feira 16h 

O cientista pesquisando. 

Segunda-Feira 23h 

O cientista indo dormir. 

“Neste primeiro desenho, observamos que das nove situações ilustradas, apenas 

quatro fazem referências ao universo da Natureza da Ciência: o carro inventado pelo 

cientista; experimentos a partir de fórmulas; ato de pesquisar”.  

“Os demais elementos são semelhantes à rotina de qualquer outra pessoa.” 
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Desenhos de quinta-feira 14/09/2012 

   

O que você desenhou? 

 

Quinta-Feira 10h 

O cientista saindo de casa. 

Quinta-Feira 16h  

O cientista esta indo ao trabalho. 

lho dele 

Quinta-Feira 23h 

O cientista esta dormindo. 

Aluno 1 
 

O que você desenhou? 

 

          Quinta-Feira 10h 

A cientista fazendo 

experiênciasem casa.  

Quinta-Feira 16h 

A cientista dormindo. 

Quinta-Feira 23h 

A cientista pesquisando. 

Aluno 2 

 

 

O que você desenhou? 

       Quinta-Feira 10h 

O cientista saindo do 

banho.  

       Quinta-Feira 16h 

O cientista pesquisando o 

banho de esguicho. 

Quinta-Feira 23h 

O cientista trabalhando no 

laboratório. 

Aluno 3 

 

“Neste encontro, antes de iniciar os desenhos foi realizada uma roda de conversa 

retomando as discussões anteriores [...]. Foi utilizado um calendário para ajudar na 

localização.” 

“Além dos períodos (manhã, tarde e noite) também foi discutida a questão do 

passado, presente e futuro com os marcadores de tempo: ontem, hoje e amanhã. Esta é 

uma organização ainda em construção nesta faixa etária.”  

“Assim, o que foi novidade e o que se repete no cotidiano da vida do cientista, nos 

desenhos dos alunos, são as atividades de vida doméstica como dormir e tomar banho.” 

“Também os locais onde o cientista pode trabalhar, ou seja, em casa ou no 

laboratório.” 

“Sobre o campo de pesquisa científica surge uma informação interessante que é a 

pesquisa sobre o banho de esguicho na banheira.” 

 “Esta anotação desvela uma proximidade as demandas do cotidiano como campo 

de pesquisa coisa que, na roda de conversa inicial, foi apontada como um limitante dos 

assuntos não contemplados no universo investigativo do cientista, segundo depoimento dos 

alunos.” 
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Desenhos de domingo 24/09/2012 
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O que você desenhou? 

 

  Domingo 10h 

O cientista tomando banho de 

esguicho. 

Domingo 16h 

O cientista colocando comida 

para esquentar no micro-

ondas. 

Domingo 23h 

O cientista viajando para 

Guarulhos. 

Este é o meu pai viajando 

comigo. 

Aluno 1  

O que você desenhou? 

 

Domingo 10h 

O cientista descansando. 

Domingo 16h 

O cientista descansando no computador. 

Domingo 23h 

O cientista descansando. 

Aluno 3  

 
 

“Nos desenhos e depoimentos acima, observamos que a rotina do cientista no 

domingo é desvelada como as experiências dos próprios alunos. Eles se referem a esta data 

como um dia para descanso e para atividades domésticas e de lazer, assim como acontece 

em sua vida real.” 

Figura 24 – Fragmento de sequência didática elaborada por P7 

 

“A próxima etapa da pesquisa de campo foi à exibição do filme Tá Chovendo 

Hambúrgueres, que abarca as inferências dos alunos sobre campo de pesquisa científica e 

a faixa etária de um pesquisador.” 

 

Transcrição da última conversa 

Professora: O que faz um cientista? 

Aluno 1: Pesquisa! 

Professora: O que o Cientista pode pesquisar? 

Aluno 1: O Sommmmmmmmm!  

Aluno 2: Tudo. 
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Aluno 1: Ele também pode pesquisar as letras como o meu pai. Os astrônomos. 

Aluno 2: Ele pode pesquisa para ver as pessoas ficarem enormes. 

Professora: Ele pode pesquisar o crescimento das pessoas? 

Aluno 1: Ele pode pesquisar os micróbios e os microrganismos. 

Professora: O que é uma pesquisa? 

Aluno 2: É ..., eu não sei.  É ficar sabendo! 

Aluno 3: Tentar saber as coisas que os outros não sabem.  

Professora: Mas o cientista sabe o que vai pesquisar? 

Aluno 3; Sabe. 

Professora: Para ele saber, ele precisa fazer o que? 

Aluno 1: Pesquisar. 

Professora: Mas quando ele esta pesquisando ele esta fazendo o que?  

Aluno 1: Pesquisar.  

Professora: O que vocês fazem aqui na creche? 

Aluno 1: A gente brinca. 

Aluno 2: Aprende.   

Aluno 3: Sim.  

Professora: E vocês aprendem como? 

Aluno 3: Tem que aprender como ele vai pesquisar. 

Aluno 1: Graças a Edi. 

Professora:Vocês estudam? 

Aluno 3: Sim. 

Sim. Será que uma pesquisa pode ser comparada com um estudo? 

Aluno 1: Sim. 

Aluno 2: Sim. Com um trabalho. 

Professora: Agora que já falamos o que é uma pesquisa, o que um cientista pesquisa e 

o que será que é Ciência? 

Aluno 1: É que pra saber tem que fazer ciência ué. 

Aluno 3: Uma ciência é... eu não sei dizer. 

Aluno 2: Eu não sei dizer isto. 

Aluno 1: O meu pai sabe dizer. 

Professora: Pode dizer o que vocês acham o que, desconfiam o que é. Não se 

preocupem em acertar. O que vocês pensam sobre isto? 

Aluno 2: É testar. 

Aluno 1: Fazer teste. 

Aluno 2: Com as coisas. 

  

“Nesta conversa observamos que algumas inferências iniciais foram modificadas 

como o campo de pesquisa de um estudo científico. Apesar de não ter mais ênfase à 

questão da faixa etária de um pesquisador, outras crianças no grupo destacaram que 

crianças também pesquisam. Porem, o debate conduzido pelos três protagonistas deste 

estudo caminhou em direção a novas hipóteses e questionamentos sobre a Natureza da 

Ciência.”  

“Vejamos abaixo os desenhos produzidos pelos mesmos e os novos horizontes que 

se abriram como numa brincadeira.” 
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Desenho livre  29/11/2012 

 

 

 

Desenho livre sobre o tema 

 

Eu fiz muitas invenções 

que eu inventei: é um radar 

e uma máquina de lavar 

cestos. 

 

Aluno 1 

Desenho livre sobre o tema 

 

Desenhei a cientista, a cama 

dela e o sol. 

Ela esta acordando. 

 

Aluno 2 

 

Desenho livre sobre o tema 

 

Desenhei um castelo de 

gelatina igual do filme. 

 

 

Aluno 3 

 

“Observamos que os trabalhos abordam dimensões das discussões: que o cientista 

tem vida doméstica como qualquer outra pessoa; a possibilidade criativa das crianças de 

construir equipamentos utilitários as demandas do cotidiano e o universo fantástico do faz 

de conta presente no imaginário dos alunos.”  

Figura 25 – Fragmento de sequência didática elaborada por P7 

 

Apontamos no trabalho da professora as seguintes preocupações particulares: 

Identificar Conteúdos da NdC (PICNdC); Aluno (PA); Prática (PP) e com a Organização da 

sala de Aula (POA). Sendo que a primeira se correlaciona com o domínio coletivo NdC 

enquanto a correlação das demais é com o domínio coletivo Ensinar. 

Apesar de presente a preocupação com o recurso fílmico, é importante ressaltar que 

ela não foi tão evidenciada como nos outros casos, pois, como já discutimos, o fato da 

professora compartilhar a sua problemática com os membros da CoP fez com que essa 

preocupação se destacasse mais na coletividade da CoP, portanto a preocupação da professora 

com os seus alunos após compartilhada na CoP derivou uma preocupação coletiva, ou seja, a 

indicação de um filme que responderia aos anseios apresentados pela professora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Procuramos apresentar uma contribuição ao que pesquisas e documentos curriculares 

destacam como importante no ensino de ciências, ou seja, a inserção da NdC nos processos de 

ensino e aprendizagem, no entanto diversas linhas de investigação chamam a atenção para as 

chamadas “visões distorcidas” por parte dos professores, de modo que tais visões podem 

influenciar o trabalho desses professores e como consequência a visão de seus alunos. 

Também é presente nesses trabalhos uma orientação para que os processos de 

formação de professores não se restrinjam apenas à abordagem dos conteúdos da NdC. Que a 

questão seja tratada em consonância com a sala de aula, pois não bastaria simplesmente 

“melhorar” as concepções dos professores acerca da NdC.  

É com isso que argumentamos que a narrativa encontrada nos recursos fílmicos 

utilizada em discussões em uma CoP pode contribuir em processos de formação continuada 

para abordar a NdC.  

Inicialmente identificamos que as concepções dos professores acerca da NdC são 

similares ao que as pesquisas já indicavam, ou seja, visões ainda estereotipadas da ciência e 

dos cientistas. Verificamos ainda a presença de algumas modificações iniciais dessas 

concepções, as quais atribuímos ao uso dos recursos fílmicos em uma CoP. 

Outro ponto importante que procuramos demonstrar é a transferência do tema para 

ações práticas em sala de aula, assim destacamos o papel da produção das sequências 

didáticas durante o processo de formação. Tais sequências também contribuíram como 

material que fomentava discussões na CoP, tendo dessa forma uma função de feedback, como 

se pode verificar.  

Sabemos que seria irresponsável por nossa parte delegar ao professor que faça isso 

sozinho, assim temos consciência das limitações ao se prescrever situações ou modelos a 

serem aplicados. Partimos do princípio que o tempo e o espaço para formação de professores 

é fundamental para essa árdua tarefa, pois tratamos de um tema complexo e ainda pouco 

conhecido por professores da educação básica.  

Nesse sentido, desenvolvemos a ideia de suporte metodológico para abordar a NdC; 

tal proposta consiste em utilizar os recursos fílmicos, pois eles, como estão inseridos em uma 

matriz cultural, carregam sentidos e significados que correspondem aos anseios de um 

determinado grupo. No entanto é importante que o professor sabia decodificar e encontrar 
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potencialidades para a sua utilização em contextos determinados adequando em graus de 

complexidade o assunto o qual pretende discutir com os alunos. 

Tal ação não é tarefa das mais fáceis considerando as diversas atribuições delegadas 

aos professores, cabe, portanto, elaborarmos propostas de formação que considerem todas 

essas situações. 

Assim, demonstramos neste trabalho que ao se articular esses três temas é possível 

desenvolver autonomia e protagonismo das ações dos professores na medida em que 

identificamos nos dados interações e compartilhamento de práticas e ideias. 

 Isso é significativo, pois não pretendíamos uma modificação por completo das 

concepções dos professores acerca da NdC, mas sim uma sensibilização inicial acompanhada 

por ações que pudessem ser aplicadas em sala de aula. 

É importante esclarecer que os professores pesquisados chegaram ao final do 

processo de formação ainda com alguns problemas no tocante ao que Gil-Pérez et al. (2001) 

denominam “visões distorcidas do trabalho científico”, pois o tema se constituía para esses 

professores como algo novo, sendo que muitos termos eram estranhos, como indutivismo, 

dedutivismo e empírico, portanto foi necessário escolher uma proposta de abordagem simples, 

porém embasada em consensos conforme algumas pesquisas recomendam acerca da NdC.  

Além disso, o importante foi o alinhamento dessas questões com o tratamento das 

mesmas em sala de aula, assim em um primeiro momento a elaboração das sequências 

didáticas seguida pela validação das mesmas no segundo curso contribuiu para que ocorresse 

o paralelo: abordagem de temas da NdC com os professores e tratamento desses temas com os 

alunos dos professores cursistas. 

Essa estratégia foi fortalecida principalmente porque foi tratada de acordo com os 

pressupostos descritos em comunidades de práticas, pois os professores membros dessa 

comunidade se identificavam em suas ações, práticas, relatos, angústias etc. e com isso criou-

se uma identidade coletiva que favorecia a participação e motivação dos membros, 

principalmente porque boa parte das relações se baseava em trocas e compartilhamento entre 

iguais. Essas características nos permitiram caracterizar esse grupo como uma comunidade de 

prática. 

Ainda há de se destacar o papel dos recursos fílmicos, pois eles favoreceram as 

interações entre os membros, especialmente porque possuem núcleos agregadores de 

interesses e, nesse sentido, estimulavam trocas de ideias e emoções experimentadas. 

Os dados também demonstraram outros resultados importantes. Por exemplo, há 

certa dificuldade por parte dos professores em reconhecer o tema, atrelado a isso inicialmente 
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os professores procuraram o curso com o objetivo de encontrar alguns modelos de filmes ou 

orientações prontas que fossem ao encontro de suas dificuldades; eles ainda apresentam uma 

visão estereotipada da ciência, mas ao mesmo tempo começaram a perceber outros aspectos 

da ciência como demonstramos nos dados e nos referenciais teóricos apresentados. 

Também foi possível verificar algumas intervenções dos professores em sala de aula, 

decorrentes das orientações do segundo curso. No entanto, no primeiro curso os professores 

ao elaborarem as sequências didáticas puderam colocar em prática pelo menos no plano das 

intenções o modo de trabalhar esse tema usando os filmes e ao analisar essas sequências foi 

possível identificar algumas modificações em consonância com o como fazer na sala de aula.  

Outro ponto importante, especificamente nas primeiras aulas foi à necessidade a qual 

os professores têm de falar, por exemplo, de seus problemas em sala de aula com os alunos, as 

dificuldades com os materiais, as políticas públicas para a educação, problemas de 

indisciplina e gestão da escola, entre outros. 

Previamente já contávamos com isso e, apesar de conhecermos os aspectos teóricos 

das comunidades de práticas, não esperávamos que encontrássemos com tanta vivacidade 

relações sociais que se expressassem com tanta aproximação ao que os aspectos teóricos 

descreviam, pois os professores demonstravam uma grande necessidade de interação em todos 

os momentos. 

Por exemplo, um fato que não demonstramos nos resultados, e fica aqui apenas o 

relato, é a sinergia dessas pessoas quando no primeiro encontro informei que havia uma 

dificuldade para tomar café em virtude da distancia de locais, porém imediatamente formou-

se um consenso de organização que se estabeleceu durante os dois cursos. Assim em todos os 

encontros havia uma harmonia e descontração de modo que parecia que essas pessoas se 

conheciam há muito tempo. 

Entendemos que os processos de formação precisam contemplar como os professores 

estão inseridos em suas escolas, quais os problemas estruturais que os afligem, suas condições 

afetivas e sociais, quais os objetivos na procura de cursos, que concepções têm de ensino e 

alunos e somente após essas considerações possam partir para intervenções previamente 

planejadas procurando adaptar as mesmas às realidades apresentadas. 

Entendemos que as mudanças ainda são preliminares, pois se trata de um trabalho 

inicial e localizado, no entanto a proposta de encontrar potencialidades no material fílmico e 

discutir com os professores em profundidade pode contribuir para inserção dos mesmos em 

uma ação dialógica com situações de reflexão.  
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Isso é importante, pois abre espaço para conscientizar e refletir acerca da atividade 

científica e qual a sua importância no ensino e na aprendizagem. Além disso, também poderia 

contribuir para materializar o tão divulgado discurso encontrado em textos e falas dos 

professores, ou seja, de formar alunos críticos e reflexivos. 

Considerando esses aspectos verificamos que as concepções dos professores sobre a 

NdC ainda não são as ideais conforme o que a literatura apresenta, porém de acordo com os 

resultados foi possível encontrar mudanças, ainda que simples, inclusive elas estão vinculadas 

com atividades de ensino expressas nas sequências didáticas. 

Atribuímos essas mudanças principalmente ao uso dos filmes na CoP, pois também 

de acordo com os dados os professores se apropriavam em determinados momentos de certos 

elementos dos filmes para fazer ou responder perguntas, portanto os filmes contribuíram para 

exemplificar o que pretendíamos dizer sobre a NdC como também para que os professores 

usassem o mesmo como parte de suas SD. 

Para nós isso foi possível principalmente porque procuramos usar os recursos do 

audiovisual sem alterar sua linguagem e natureza comunicacional. 

As implicações deste trabalho para a pesquisa em ensino de ciência se baseiam na 

pertinência dos recursos fílmicos para abordar a NdC em comunidades de prática. 

Entendemos que diante das dificuldades tanto para se abordar com os professores temas da 

NdC assim como as várias indicações que a literatura nos aponta no tocante aos cuidados a 

serem tomados na formação de professores, é significativo argumentar que os filmes 

constituem materiais que potencializam debates, estimulam a reflexão, enquanto a 

comunidade de prática é o meio onde as discussões se materializam. 

Esta proposta é relevante porque propõe o uso de um recurso metodológico para 

tratar um tema descrito em diversas pesquisas, inclusive em algumas delas há referências às 

dificuldades em abordar esse tema em materiais e recursos didáticos.  

Além disso, o mais significativo é a pertinência das comunidades de prática em 

processos de formação continuada, pois em nossa concepção as relações sociais que se 

formam nesse tipo de agrupamento podem contribuir principalmente porque fortalecem as 

relações entre iguais e com isso dão visibilidade, protagonismo e autonomia aos professores, 

aspectos esses em muitos casos não encontrados em alguns processos de formação em que o 

professor é meramente um executor de propostas.  

Com relação ao impacto desta pesquisa, entendemos que haveria necessidade de um 

tempo maior, principalmente para se trabalhar com mais profundidade outras questões da 

NdC como, por exemplo, a participação de outros pesquisadores e visitas às escolas dos 
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professores envolvidos para dar suporte. Aliás, esse ponto é demonstrado nos dados. Portanto 

o que abordamos nesta pesquisa é caracterizado como um embrião de modo que, se os 

elementos os quais apontamos anteriormente fossem contemplados, poderíamos obter 

resultados práticos significativos no tocante à inserção da NdC no ensino de ciências. 

Para finalizar ressaltamos que outro fator que pode limitar a transposição desta 

pesquisa para uma aplicação prática se refere à dificuldade dos professores para participarem 

de processos de formação. No caso dos professores desta pesquisa todos participaram de 

forma voluntária e eram oriundos de diferentes regiões da cidade, portanto havia dificuldade 

de tempo para se locomover, além de conciliar outros atributos pessoais e profissionais, fato 

que fez com que alguns professores não participassem do segundo curso. Resolvidas essas 

questões, entendemos que a proposta tem potencial para alcançar resultados positivos. 

Ainda é preciso chamar a atenção para a tendência em incorporar certos modismos, 

os quais, o campo discursivo educacional normalmente se apropria sem a devida reflexão. 

Nesse sentido o simples termo comunidade de prática pode ser simplificado e com isso 

comprometer resultados importantes, assim ressalta-se a compreensão teórica prévia da 

proposta de comunidades de prática antes de aplicar qualquer ação de intervenção. 
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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. 
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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. 
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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 

(d)  
Destacar as ideias da concepção empírica – 

indutivista. 

(e)  
Destacar a visão individualista e elitista do 

pesquisador 

(f)  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. 
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Caderno de Ciências da Natureza e sua tecnologia – 6ª série volume2  

Governo do Estado de São Paulo.(2012) 
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1ª edição, São Paulo 2009 
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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 
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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” 



356 

 

 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: 

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?   
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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: 

 

9) Será que todos os fosseis são encontrados praticamente intactos, todo estruturado, 

como aparece nesta cena? 

10) Todos os ossos estarão presentes na escavação? 

11) Quanto tempo você imagina que eles levaram para chegar até o momento que aparece 

na cena? 

12) 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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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. 

 

 


