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Plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho... Mesmo tendo 
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Para isso um caminho foi percorrido... 
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- Vai, anda! Olha aqui o caminho! 
Pra caminhar, é preciso energia, vitalidade: 
- Vamos lá! Você vai conseguir! 
Os pés doloridos de andar, muitas vezes precisam de um afago, de 
uma massagem... 
- Vem cá, vem... 
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Ao meu pai, Clécio, pelo exemplo de vontade de 
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RESUMO 
 
 
QUESADO, Mirna de Almeida. A Natureza da Ciência e os Livros Didáticos de Ciências 
para o Ensino Fundamental – Uma Análise Textual. Rio de Janeiro, 2005. Dissertação 
(Mestrado em Tecnologia Educacional), orientadora: Profa. Dra. Isabel G. R. Martins - Núcleo 
de Tecnologia Educacional Para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2005 
 
 
 

Esta dissertação objetiva compreender o papel do texto do livro didático na construção 
de sentidos sobre a natureza da ciência. Para que isso fosse possível foi empreendida uma 
investigação que envolveu: um mapeamento dos sentidos para a expressão Natureza da 
Ciência presentes na literatura de pesquisa do campo da Educação em Ciências, em nível 
nacional e internacional e uma análise de textos didáticos brasileiros. O estudo bibliográfico 
serviu para buscar a caracterização da polissemia deste termo na literatura pertinente ao 
ensino de ciências e conformar um corpo de sentidos que refletissem aspectos relevantes da 
natureza da ciência tanto para o campo da pesquisa em educação em ciências quanto para a 
prática pedagógica. Este estudo bibliográfico, em consonância com a leitura dos livros 
didáticos, consolidou quatro aspectos de natureza da ciência, relacionados ao método e à 
experimentação, à atividade científica, à história da ciência e ao papel do cientista. A escolha 
do corpus deste trabalho – cinco coleções de livros didáticos de ciências para o ensino 
fundamental recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático de 2002 – 
fundamenta-se na sua grande visibilidade e a conseqüente abrangência de possíveis visões de 
ciência construídas em seus textos. A análise textual das coleções didáticas foi informada por 
um quadro teórico que considera as relações entre linguagem e educação em ciências, a leitura 
como ato interpretativo e o texto como heterogêneo, cujos sentidos dependem de seus 
contextos. A análise buscou também os papéis que os aspectos de natureza da ciência 
desempenhavam no texto e relacionou-os às formas de inserção encontradas tipicamente nos 
livros didáticos de ciências. Os resultados obtidos caracterizam as coleções didáticas como 
suportes de textos que apresentam e representam a natureza da ciência de formas variadas, 
apesar das muitas semelhanças encontradas. Apontam também para a permanência nos textos 
didáticos de representações que os estudiosos desta temática dentro da educação em ciências 
pretendem superar em detrimento de outras mais alinhadas com uma visão de ciência como 
produto cultural. A importância dos aspectos de natureza da ciência para a construção do texto 
do livro didático de ciências, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, também 
pode ser inferida pelos resultados obtidos. 
 
 
 
Palavras-chave: LIVRO DIDÁTICO; NATUREZA DA CIÊNCIA; LINGUAGEM; ANÁLISE TEXTUAL; 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  
 
 
 

Rio de Janeiro 
Maio / 2005 
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ABSTRACT 
 
 
 
QUESADO, Mirna de Almeida. The Nature of Science and Science’s Textbooks for Basic 
Education - a Textual Analysis. Rio de Janeiro, 2005. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 
Educacional), orientadora: Profa. Dra. Isabel G. R. Martins - Núcleo de Tecnologia 
Educacional Para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005 
 
 
 
 
 

This research aims at understanding the role of the textbook in the construction of 
meanings about the nature of science. Based upon a theoretical framework that considers 
reading as an act of interpretation and the heterogeneous nature of texts, two studies were 
undertaken. Firstly, a literature analysis, both at national and international level, which 
identified clusters of meanings related to different aspects of the nature of science, namely 
method and experimentation, scientific activity, history of science and role of the scientist. 
Secondly, an analysis of the text about nature of science in five sets of Brazilian science 
textbooks that had been recommended by the Brazilian Textbook Evaluation Programme 
(PNLD) was conducted.  The analysis focused on identifying and establishing relationships 
between the most prevalent aspects in science textbooks, their forms of presentation and 
didactic functions. Overall the analysis characterizes the presence of a variety of 
representations for the nature of science in the books, including those not compatible with 
views of science as a cultural product. The results show that method and experimentation, 
followed by history of science are the main aspects explored in the books. In addition the 
analysis revealed that, although most books deal with aspects of the nature of science, there is 
still difficulty in integrating the discussion of these aspects with curriculum contents in the 
text. Finally, the analysis showed that the discussion of aspects related to the nature of science 
mainly illustrates and adds information to the text though, less often, serves the purpose of 
developing science contents.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: SCIENCE TEXTBOOKS; NATURE OF SCIENCE; LANGUAGE; TEXTUAL ANALYSIS; 
SCIENCE EDUCATION  
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Maio / 2005 
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Compreender, eu diria, é saber que o sentido poderia ser outro. 
Orlandi 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é fruto de uma combinação de interesses, cuja origem remonta à 

minha prática docente, como professora de Biologia do Colégio Pedro II, onde me deparo, 

constantemente, com concepções variadas de ciência expressas pelos alunos. Um longo 

período como professora da 5ª série do Ensino Fundamental aguçou este interesse, pois nesta 

faixa etária os estudantes mostram uma grande curiosidade por assuntos que eles identificam 

com a ciência: viagens espaciais, vida em outros planetas, cura para doenças, "experiências", 

entre outros. Este é também o momento da escolarização em que os alunos se deparam com 

uma disciplina específica, com métodos e materiais específicos. As concepções de ciência 

afloram em profusão nas salas de aula de Ciências de turmas de 5ª série. Tais concepções 

revelam, muitas vezes, visões equivocadas de suas facetas.  

O contato com livros didáticos de Ciências foi se tornando cada vez maior na 

medida em que compunha equipes que selecionavam as coleções para uso no Colégio. O olhar 

crítico sobre estes materiais foi orientado, a princípio, por questões de cunho conceitual, mas 

foi migrando, posteriormente, para um olhar ideológico. Já não considerava critério suficiente 

para seleção de um livro didático a ausência de erros conceituais. As formas pelas quais 

algumas questões, como gênero ou o conhecimento do corpo, eram tratadas passavam a pesar 

na minha avaliação do livro. Além disso, a prática docente sugeria que a abordagem pela qual 

o texto didático tratava um dado assunto influenciava a compreensão dos alunos.  

Ao ser instada a compor a equipe que modificaria o currículo de Ciências da 8ª 

Série daquele Colégio, me vi em situação privilegiada: poderia propor as discussões que 

sempre julguei necessárias de forma a problematizar e discutir aspectos da natureza da 

ciência como algo a ser ensinado pelo professor de Ciências. No entanto, ao concretizar 
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tais discussões por meio da definição de textos para uso dos alunos encontrei, eu mesma, 

dificuldades para lidar com minhas próprias concepções a cerca da natureza da ciência e 

em estabelecer quais seriam os limites e as abordagens adotadas para a construção de 

textos a este respeito.  

No amadurecimento da minha carreira como profissional do ensino de ciências, 

busquei informar e sistematizar estes interesses por concepções de ciência presentes no livro 

didático de Ciências. Ao assumir o lugar social de pesquisadora, propus-me, através deste 

trabalho, a contribuir para o entendimento deste tema, considerando não só a relevância do 

ensino sobre a natureza da ciência, mas também as diferentes, e freqüentemente acríticas, 

formas de utilização do livro didático por professores e alunos. 

Considero que ensinar Ciências envolve não somente compreender conceitos e 

utilizar formas de raciocínio científico, mas também considerá-los em contextos mais amplos 

de relações entre ciência e tecnologia, problematizando aspectos relacionados à natureza do 

conhecimento e ao papel da ciência e do cientista na sociedade. Assim, o conhecimento a 

respeito da ciência, da natureza do conhecimento e das práticas científicas, é visto como 

fundamental para o ensino de Ciências e para a sociedade. Nas palavras de Lemke (2001, 

paginação irregular1): 

[...]A mais sofisticada visão de conhecimento disponível para nós hoje diz 
que é um falseamento da natureza da ciência ensinar conceitos fora do seu 
contexto social, econômico, histórico e tecnológico. Conceitos ensinados 
desta forma são relativamente inúteis na vida, não importa o quanto eles 
pareçam ter sido aprendidos numa prova. (tradução minha) 

Outros autores associam a construção de concepções sobre aspectos da natureza da 

ciência durante os Ensinos Fundamental e Médio como da mais alta relevância para a 

sociedade, como será discutido mais adiante. 

                                                 
1 "The most sophisticated view of knowledge available to us today says that it is a falsification of the 
nature of science to teach concepts outside of their social, economic, historical, and technological 
contexts. Concepts taught in this way are relatively useless in life, however well they may seem to be 
understood on a test." Texto obtido por intermédio de site pessoal do autor de modo que sua paginação não 
corresponde àquela do periódico de publicação. 
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Os estudos do Laboratório de Linguagens e Mediações aguçaram meu interesse pelo 

livro didático, esclareceram as relações entre textos e discursos que constituem este material, 

permitiram a elaboração de aspectos da leitura destes textos e permitiram reconceber meus 

questionamentos em termos de uma proposta de investigação. O contato com um quadro 

teórico que entende a linguagem como constitutiva dos sujeitos, que lança ao texto um olhar 

mais profundo, que percebe a leitura como um exercício de compreensão, me fez perceber a 

importância da linguagem e dos mediadores para a constituição socio-histórica dos sujeitos. 

O livro didático, enquanto tecnologia educacional, é um ator importante que medeia a 

relação do professor com o conteúdo, do professor com o aluno e deste com o conteúdo. Este 

papel de destaque, aliado a outras características, como a presença, em seu texto, de vários 

discursos (científico escolar, do cotidiano, pedagógico, etc.), torna o livro didático um objeto 

de estudo privilegiado para o entendimento do cotidiano escolar, minha área de interesse. 

No capítulo dedicado ao quadro teórico-metodológico procurei esclarecer o viés pelo 

qual investiguei o objeto de estudo em foco, apresento as discussões sobre as quais me 

debrucei desde o início do meu contato com os pilares teóricos deste trabalho e as implicações 

para o seu desenvolvimento.  

 Da minha aproximação com os campos de estudos de linguagem, mediações e sobre 

natureza da ciência emergiu o problema ao qual este estudo se dedica: como os textos dos 

livros didáticos de Ciências abordam aspectos da natureza da ciência?  

 É meu objetivo fazer, através deste trabalho, uma reflexão sobre o livro didático, 

contribuindo para tornar explícitas as visões de aspectos da natureza da ciência presentes neste 

instrumento. A relevância deste estudo pode ser entendida mediante considerações de que o 

livro didático é um dos principais responsáveis pela atualização do professor de Ciências.  
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 Defini, meu objeto de estudo como sendo o texto do livro didático para o Ensino 

Fundamental sobre natureza da ciência e da atividade científica e optei por analisar as coleções 

recomendadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) na avaliação de 2002. 

Nesta investigação pretendo, portanto, contribuir para uma discussão que tem como 

finalidade maior colaborar para o entendimento de etapas, processos e ações que permitam a 

construção de sujeitos que possam influir nas decisões a respeito da ciência na sociedade, que 

saibam dimensionar essa ciência e pensar com e sobre ela. 

 Esta dissertação é um texto organizado em sete capítulos, incluindo esta 

introdução, ao que se somam referências bibliográficas e apêndices. O segundo capítulo se 

detém sobre os pressupostos metodológicos e teóricos que fundamentam e norteiam o 

trabalho. Descrevo as duas etapas da pesquisa e todo o procedimento adotado em sua 

composição. A primeira etapa é um estudo bibliográfico, com o objetivo de buscar os 

sentidos atribuídos ao termo natureza da ciência pela comunidade dos pesquisadores em 

educação em ciências. A segunda etapa se consolidou como uma análise textual, cujo 

corpus e os critérios adotados para a sua seleção, também se encontram relatados, bem 

como o processo de construção dos instrumentos necessários. 

 O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa. 

Trata-se de um relato acerca da pesquisa sobre natureza da ciência, de abrangência nacional e 

internacional, buscando a demarcação deste amplo campo de significações e a definição de 

facetas mais relacionadas com o ensino. Verifiquei a existência de uma gama de relações 

entre aspectos de natureza da ciência e a educação em ciências, seja pela inclusão destes em 

documentos educacionais ou pela grande importância dada pelos pesquisadores a esta relação. 

 Os resultados advindos da segunda etapa da pesquisa são apresentados nos três 

capítulos que seguem. O capítulo 4 caracteriza cada um dos eixos de análise utilizados e os 

termos que delimitam o enfoque adotado. Como apresentado no capítulo dedicado ao quadro 
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teórico-metodológico, estes eixos e termos surgiram de um encontro de categorias teóricas, 

definidas a partir da pesquisa bibliográfica, com o material empírico, sem que se sobrepusesse 

a primeira sobre o segundo. Muitos excertos foram utilizados como exemplos para a 

caracterização da compreensão destas categorias e eixos de análise. 

 O capítulo seguinte é dedicado a uma análise freqüencial das categorias, cuja 

apresentação é auxiliada pela utilização de uma seleção de tabelas e gráficos. Este capítulo 

descreve o texto do livro didático em relação à ênfase dada aos vários aspectos de natureza da 

ciência, às formas de inserção das citações destes aspectos e aos papéis que eles exercem. 

 Uma busca pela caracterização das coleções didáticas estudadas, em termos das 

abordagens sobre natureza da ciência das quais lançam mão, foi empreendida e relatada no 

capítulo 6. Nesta parte do trabalho o enfoque recai sobre estas coleções e sobre a forma com a 

qual o texto contido nelas relaciona os eixos de análise. 

 O último capítulo traz uma síntese dos resultados desta investigação, algumas de suas 

implicações e perspectivas futuras para pesquisa, incluindo rumos complementares a este 

trabalho e questões que foram se apresentando e que motivam a continuação de estudos com 

esta perspectiva. 

 Os elementos pós-textuais se compõem de referências bibliográficas e apêndices 

contendo um conjunto de tabelas e gráficos que fundamentam as discussões realizadas ao 

longo do corpo principal do texto.  
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2 QUADRO TEÓRICO - METODOLÓGICO 

 

 

 Este capítulo objetiva esclarecer a composição do arcabouço teórico-metodológico 

deste estudo em termos de suas duas vertentes: as teorias que suportam o olhar sobre a 

linguagem adotado nesta pesquisa e os estudos sobre livro didático. Descreve também a 

construção da metodologia empreendida, bem como os suportes teórico-metodológicos que 

permitiram esta construção. 

 

2.1 O ENTENDIMENTO DE LINGUAGEM 

 

Como descreve Gee (1999, p. 11, tradução nossa, grifos do autor) 

A Linguagem tem uma propriedade mágica: quando nós falamos ou escrevemos 
nós modelamos o que temos que dizer para se ajustar na situação ou contexto 
no qual estamos comunicando. Mas, ao mesmo tempo, a medida em que 
falamos ou escrevemos criamos esta mesma situação ou contexto. Parece, 
então, que nós adequamos nossa linguagem a uma situação ou contexto que 
nossa linguagem, por sua vez, ajudou a criar primeiramente2. (GEE, 1999, p. 
11, tradução nossa, grifos do autor) 

O entendimento de linguagem aqui expresso difere daquele adotado nos trabalhos no 

campo da lingüística clássica já que não considera a linguagem nem como suporte de pensamento 

e nem somente como instrumento de comunicação, linguagem é trabalho, é produção social 

(ORLANDI, 2000) e, portanto, não pode ser descolada de seu contexto sócio-histórico-cultural. 

Este contexto abarca interlocutores –autores e leitores, situação, momento histórico e aspectos 

ideológicos envolvidos (ORLANDI, 2000) como condições de produção do texto, tendo, estas 

                                                 
2 "Language has a magical property: when we speak or write we craft what we have to say to fit the situation or 
context in which we are communicating. But, at the same time, how we speak or write creates that very situation 
or context. It seems, then, that we fit our language to a situation or context that our language, in turn, helped to 
create in the first place." 
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condições de produção, um papel central no entendimento do discurso: é através delas que o seu 

sentido se constitui.  

Ao percebemos que o sentido de um determinado discurso só se constitui graças a 

condições sociais de produção também determinadas, tornamos óbvia a ilusão da transparência da 

linguagem: o sentido do texto não está na letra do texto, muito antes de nos perguntarmos o que 

está escrito, deveríamos levar em conta como está escrito, (PINTO, 2002)  

Todo texto é heterogêneo. Essa heterogeneidade da enunciação (PINTO, 2002), seja ela 

ao nível da heterogeneidade mostrada3 - quando marcas textuais, como aspas ou citações, 

literalmente mostram a origem daquela enunciação, ou da heterogeneidade constitutiva4 - quando 

estas marcas são irrecuperáveis, mas se percebem vestígios de outros textos, que caracterizam, por 

exemplo, uma situação sócio-cultural definida, faz parte da tessitura do texto, é o próprio texto. 

O texto presente no livro didático de Ciências pode assim ser encarado como 

materialização de uma teia de discursos de diferentes origens e com diferentes características, 

compondo o discurso científico escolar. Estes discursos, de acordo com Nascimento, 2003, se 

relacionam às vozes presentes na sala de aula de Ciências, como os discursos pedagógico, do 

cotidiano, da divulgação científica e, é claro, o discurso científico. É nas relações entre estes 

discursos que os sentidos se constituem. 

As relações de sentido, construídas e constituídas dentro do próprio texto ou entre textos 

diferentes, colaboram para consubstanciar as idéias de um sujeito sobre um determinado tema de 

tal forma que, ao participar da cadeia de enunciações, ele, o sujeito, se encontra imerso no 

discurso sobre este tema, constitui e é constituído por ele. No contexto deste trabalho, esta 

perspectiva esclarece aspectos fundamentais das relações entre textos e sujeitos leitores de duas 

formas. Em primeiro lugar ajuda-nos a justificar nosso interesse no texto de natureza da ciência 

                                                 
3 Também chamada de intertextualidade por alguns autores. 
4 Ou interdiscurso. 
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presente no livro didático como constitutivo de idéias e posicionamentos de seus leitores, alunos e 

professores, a respeito do tema. 

Em segundo lugar permite problematizar o papel do analista e questiona a opacidade do 

texto, caracterizando a análise como construção de sentidos. Nesta busca por sentidos não –

expressos e despidos da ilusão da transparência do texto, é preciso desconfiar da letra do texto, 

não podemos tratá-los de forma independente de seu contexto (PINTO, 2002). 

 

 

2.2 O LIVRO DIDÁTICO: 

 

Nos últimos anos se manifestou de maneira mais clara o papel que o livro didático tem 

dentro da educação. Desde o ponto de vista dos órgãos internacionais encarregados do 

financiamento em matéria de educação, o livro didático é um dos recursos mais importantes que 

se emprega nas escolas. Segundo um relatório do Banco Mundial (1995) o livro de texto está em 

quarto lugar em importância no processo de aprendizagem dos estudantes e o considera, deste 

modo, mais importante do que o conhecimento, a experiência e a remuneração do professor. O 

relatório da Comissão Internacional para a UNESCO (1998) considera o livro de texto como ‘o 

apoio mais fácil de manejar e mais econômico’ (DELORS, 1998, p.192). 

O livro didático vem, cada vez mais, merecendo a atenção de pesquisadores da área de 

ensino de ciências. Sua importância freqüentemente é descrita em termos dos diversos papéis 

por ele cumpridos: mediador da aprendizagem dos estudantes, recurso estruturador das 

atividades didáticas, fonte de atualização do professor etc. Relatórios produzidos por 

organismos internacionais chegam a caracterizá-lo como um dos mais importantes apoios para 

a atividade docente (DELORS, 1998, p.192). 
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O livro didático é, de fato, uma das tecnologias educacionais midiáticas mais 

utilizadas pelos professores, sendo um instrumento importante de mediação discursiva no 

ensino e sua análise pode auxiliar o entendimento de como está sedimentada a transformação 

do conhecimento científico em conhecimento escolar (MOTOKANE; TRIVELATO, 2004). 

Segundo Freitag, Costa e Motta (1993, p. 128, grifo das autoras) “Defensores e críticos, 

políticos e cientistas, professores e alunos são, no momento, unânimes em relação ao livro 

didático: ele deixa muito a desejar, mas é indispensável na sala de aula.” 

A importância dos livros didáticos é também atestada pelos esforços empreendidos na 

sua avaliação. Desde 1998, os livros didáticos brasileiros de ensino fundamental passam por 

uma avaliação cuidadosa promovida pelo ministério da educação através do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Essa avaliação usa critérios tais como a acurácia e 

veracidade das informações dos livros; a abordagem utilizada; qualidade técnica das 

ilustrações; a adequação à faixa etária; grau de contextualização dos conteúdos, etc. Este 

Programa Governamental vem acendendo a discussão acerca da qualidade do livro didático 

no Brasil e a busca das editoras em se adequarem às recomendações. No que diz respeito ao 

tratamento de aspectos relacionados à natureza da ciência os critérios utilizados nas 

avaliações favorecem abordagens que não dicotomizam conteúdos científicos e natureza da 

ciência. Por exemplo, ao incentivar as contextualizações, promovem uma aproximação entre 

produto e meios de produção; quando estimulam o estabelecimento de relações com o 

cotidiano, abrem perspectivas para discussão de tópicos atuais que relacionam ciência-

tecnologia-sociedade-ambiente.  

Sobre os estudos a respeito de livros didáticos de Ciências, Ferreira e Selles (2003) 

chamam a atenção para a importância de se adotar novos referenciais teórico-metodológicos, 

para que se possam produzir estudos que consigam ir além das constatações de erros 

conceituais, buscando contextos de produção e uso destes materiais. 



 27

Muitos trabalhos de pesquisa em ensino de ciências utilizam o livro didático como 

cenário empírico para vários olhares e perspectivas, algumas bem recentes, como a forma como 

este elemento mediador aborda aspectos sociais e culturais implícitos no ensino (questões de 

gênero, representações do corpo, representações do próprio livro didático, entre outros). Para 

exemplificar esta diversidade vou utilizar como fonte de referências os resumos do IX EPEB - 

Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia ocorrido em julho de 2004. Alguns trabalhos 

buscam o entendimento de um tema específico em um ou mais livros, como é o caso de 

Zabendzala-Linheira (2004)5, Pereira e Holanda (2004), Cardoso e Silva (2004), Vasconcellos, 

Gomes e Ferreira (2004)6, Almeida, Lopes Júnior e Câmara (2004)7 e de Motokane e Trivelato 

(2004)8; alguns tratam de imagens nos livros didáticos, como Rosa e Amorim (2004) e Freitas 

et al (2004); outros estão mais preocupados com elementos de linguagem mesmo utilizando 

focos diversos como Souza e Selles (2004), que traçaram um perfil histórico do uso de 

terminologia científica nos livros didáticos de biologia, Braga e Mortimer (2004), que discute a 

relação entre aspectos lingüísticos do texto verbal e suas condições de produção, Nascimento e 

Martins (2004) que fazem uma análise retórica do texto de genética do livro didático de 

ciências, Buske et al (2004), que enfocam as analogias utilizadas no ensino de ciências, ou 

Andrade e El-Hani (2004) que buscaram os tipos de explicações para a diversidade de 

orientações sexuais em livros didáticos e paradidáticos de ciências. 

A forte presença do livro didático nas salas de aula de ciência é discutida por Zeidler 

et al (2002) em conexão com as formas pelas quais nele se trabalham aspectos do 

desenvolvimento do conhecimento científico. Estes autores afirmam que 

A transmissão da instrução científica em muitas salas de aula de hoje ainda 
recai fortemente sobre livros didáticos que dão a impressão de que o 

                                                 
5 Fez análise de um livro em busca do conteúdo sobre educação ambiental e confrontou seus achados com as 
recomendações dos PCN. 
6 As autoras buscaram o tema fotossíntese em livros didáticos de ciências e em livros para o ensino superior. 
7 Buscaram entender a abordagem do conteúdo sobre o ecossistema caatinga em livros didáticos de geografia e 
biologia do ensino médio. 
8 O foco de trabalho é a biodiversidade, os usos e definições existentes para o termo. 
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conhecimento científico evoluiu de uma maneira linear e detalhada9. 
(ZEIDLER et al, 2002, p. 346, tradução nossa) 

Segundo Campos e Cachapuz (1997) o aumento da preocupação com a forma pela 

qual aspectos da natureza da ciência são tratados nos  livros didáticos data do final dos anos 

80, e pode ser atribuído ao interesse da comunidade de pesquisadores em educação a respeito 

de concepções de alunos e professores sobre a natureza da ciência e da construção do 

conhecimento científico no processo de ensino-aprendizagem das ciências. 

No Brasil um dos primeiros trabalhos relacionados ao tema foi realizado nos anos 

1980 (PRETTO, 1995) e se dedicou a analisar livros didáticos de Ciências para o 1o e 2o 

ciclos (na época 1a a 4a Séries) mais utilizados em Salvador / Bahia, buscando as visões de 

ciência e cientista presentes nestes textos. Nele o autor ressaltava a importância da percepção 

e do reconhecimento destas visões, diga-se de passagem, muito distorcidas, de aspectos da 

natureza da ciência para a utilização de uma abordagem epistemológica diferente, 

considerando necessário que 

[...]este conhecimento seja apresentado com base na sua história; que as 
teorias sejam discutidas com todos os aspectos que estiveram subjacentes ao 
seu aparecimento. A história da ciência tem que ser a espinha dorsal do 
ensino de Ciências. Assim veremos uma ciência dinâmica, construíndo-se 
na história e através da história e com suas relações com o social 
explicitadas. (PRETTO, 1995, p.87, grifo do autor) 

Afirmações feitas por Campos e Cachapuz (1997) para manuais de química podem ser 

estendidas para livros didáticos de outras disciplinas científicas e, ao meu ver, muito 

especialmente para os que são dedicados à disciplina Ciências, no ensino fundamental 

O manual escolar (ME) de química, sendo um instrumento didático habitual 
e majoritariamente utilizado por professores e alunos, exerce uma 
influência marcante no processo de ensino- aprendizagem, sendo portanto 
relevante para as concepções de ciência e de cientistas construídas pelos 
alunos. (CAMPOS; CACHAPUZ, 1997, p. 23) 

                                                 
9 “The delivery of science instruction in most classrooms today still relies heavily upon textbooks that give the 
impression that scientific knowledge has evolved in a linear and comprehensive manner.” 
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Finalmente, os aspectos da natureza da ciência em livros didáticos de Ciências são 

muitas vezes discutidos em conexão com conteúdos de história da ciência e em termos de 

categorias que discutem, contexto, acurácia de informações, status e organização dos 

conteúdos históricos (LEITE, 2002). 

Neste trabalho me debrucei sobre textos didáticos. Apesar deste texto-objeto ser de um 

tipo para o qual tradicionalmente se atribui este título – já que se trata do tipo verbal escrito –, se 

faz necessário deixar claro que entendo texto como materialização de um discurso, como em 

Pinto (2002) 

Os produtos culturais são entendidos como textos, como formas empíricas do 
uso da linguagem verbal, oral ou escrita, e / ou de outros sistemas semióticos 
no interior de práticas sociais contextualizadas histórica e socialmente. 
(PINTO, 2002, p. 11, grifo do autor) 

É a linguagem que medeia o diálogo entre os diferentes interlocutores que participam dos 

processos de produção e recepção de textos didáticos: o aluno e o autor do livro, os jornalistas 

científicos, os cientistas e os responsáveis pelas políticas públicas da educação no Brasil (através 

da voz dos PCN presente na tessitura do texto) etc. todo este conjunto de vozes, aliado a outras, 

como a voz do senso comum, constituiriam o discurso do aluno sobre a natureza da ciência e 

colaborariam para a construção de sentidos acerca dos aspectos ligados a natureza da ciência. 

Como afirma Orlandi (2000) 

[...] podemos dizer que há relações de sentidos que se estabelecem entre o que 
um texto diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, e entre o que ele diz e o que 
os outros textos dizem. Essas relações de sentido atestam, pois, a 
intertextualidade, isto é, a relação de um texto com outros (existentes, possíveis, 
ou imaginários). (ORLANDI, 2000, p. 11) 

Nesse sentido minhas análises pretendem, numa primeira exploração do texto de 

natureza da ciência nos livros didáticos de Ciências, caracterizar e compreender sua 

complexidade. 
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2.3 AS QUESTÕES E O OBJETO DA PESQUISA 

 

 A proposta de compreender sobre o texto que trabalha aspectos da  natureza da ciência 

em um grupo de livros didáticos demanda um olhar interpretativo sobre documentos que 

possuem um papel social bem definido. Poder-se-ia identificar o desenho metodológico desta 

pesquisa dentro de várias visões. Na verdade, como os próprios objetos de estudo, cujos 

sentidos foram sendo construídos na medida em que se aprofundava o meu exame, o modo 

como conduzi esta pesquisa foi sendo urdido conforme os fios se davam a conhecer. 

 A análise de textos é, antes de tudo, uma leitura. É uma leitura informada, crítica, 

profunda, mas, substancialmente, uma leitura que envolve “atribuição de sentidos” 

(ORLANDI, 2000, p. 7). Tendo em vista que toda leitura tem uma história, ou seja, que as 

atribuições de sentido variam de acordo com valores, condições sociais, contexto histórico 

etc., o analista de textos deve se assumir como leitor.10 

Indo ao encontro da preocupação crescente de pesquisadores em educação em 

ciências, e até mesmo de alguns autores de livros didáticos, com a inclusão de aspectos 

relativos à natureza da Ciência nos conteúdos das disciplinas científicas, me parece ser 

relevante a análise das coleções de Ciências atualmente recomendadas pelo PNLD utilizando 

a presença e funções atribuídas, pelos textos dos livros didáticos, aos aspectos relativos à 

natureza da ciência.  

O olhar sobre o material empírico desta pesquisa – o texto de livros didáticos de 

ciências – orientado pela concepção de linguagem já discorrida e imbuído do interesse sobre 

as representações de ciência, suscitou o propósito desta pesquisa. A busca pela caracterização 

da forma pela qual os aspectos relativos à natureza da ciência são enfocados no texto do livro 

didático de ciências é o objetivo do qual emergem as questões investigadas. 

                                                 
10 Em função disso optei por redigir esta dissertação utilizando a primeira pessoa do singular, numa tentativa de 
explicitar esta posição teórico-metodológica. 
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 Para que fosse possível investigar o problema ressaltado acima, organizei o estudo da 

seguinte forma: 

 caracterizar a polissemia e buscar definições relevantes do termo NATUREZA DA 

CIÊNCIA; 

 identificar idéias acerca de aspectos da NATUREZA DA CIÊNCIA construídos por Livros 

Didáticos de Ciências do Ensino Fundamental recomendados pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). 

 A caracterização das coleções didáticas, no contexto de informações disponíveis sobre 

suas condições sociais de produção, e a relação que fazem entre idéias de ciência e a forma 

como estas são encontradas inseridas no texto, também se apresentaram como fatores 

relevantes para a análise.  

 Outro aspecto investigado diz respeito às funções desempenhadas pelos aspectos da 

natureza da ciência no texto, o que pode revelar algumas das visões sobre este tema presentes 

na sala de aula de Ciências. 

  

 

2.4 METODOLOGIA 

 

2.4.1 ESTUDO BIBLIOGRÁFICO – PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA 

 

 A polissemia do termo natureza da ciência motivou uma pesquisa bibliográfica em 

periódicos de grande circulação na comunidade de educação em ciências para descrever os 

sentidos circulantes na literatura do campo de pesquisa em ensino de ciências, almejando 

detectar as recorrências que indicariam sentidos estáveis. Iniciei um trabalho de busca, 

fazendo a leitura dos resumos dos artigos presentes em periódicos com representatividade 
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na Europa (International Journal of Science Education, Enseñanza de las Ciencias), na 

América do Norte (Science Education, Journal of Research in Science Teaching), na 

Oceania (Science & Education), e em nosso país (Revista Ciência & Educação, Caderno 

Brasileiro/Catarinense de Ensino de Física e Investigações em Ensino de Ciências). Nesta 

varredura, que buscava referências a aspectos da natureza da ciência, encontrei mais de 

200 artigos no período de 1991 até parte de 2004. Esta busca foi bastante abrangente, e, 

apesar de não se pretender completa, pode-se ter uma visão panorâmica da dedicação dos 

pesquisadores em ensino de ciências a este tema. 

 Os periódicos International Journal of Science Education, Science Education e 

Science & Education, foram mais cuidadosamente vasculhados no período inicial da 

revisão bibliográfica, na intenção de que eu obtivesse um resultado mais geral, e que 

fosse revelador do estado da arte das pesquisas sobre natureza da ciência com relevância 

no ensino. Estes periódicos foram escolhidos por se tratarem de publicações 

representativas de lugares com tradição no estudo do ensino de ciências, no caso dos 

dois primeiros, e que transcendem, especialmente o terceiro periódico deste grupo, os 

limites de seus locais de publicação. 

 A leitura dos resumos indicava quais relatos se relacionavam, ao tema da minha 

pesquisa, seja conceituando natureza da ciência ou relacionando seus aspectos ao ambiente 

pedagógico. Alguns destes artigos eram então consultados na íntegra e, caso revelassem um 

conteúdo afim aos meus propósitos, passavam a compor um conjunto de trabalhos 

efetivamente utilizados nesta revisão bibliográfica. 

Partindo das referências bibliográficas contidas nos artigos consultados no início da 

varredura, outros periódicos, tais como Research in Science Education e Public Understanding 

of Science, foram incluídos na lista para comporem o conjunto que deu suporte a este trabalho, 

bem como artigos isolados publicados em outras revistas.  



 33

Alguns artigos, por exemplo, McComas, Almazroa e Clough (1998), Harres (1999), 

Bell et al (2001) e Pérez et al (2001), foram especialmente importantes como fonte de 

referências bibliográficas para consulta, por se tratarem de trabalhos que apresentaram 

extensa revisão da literatura sobre natureza da ciência.  

Nem todos os artigos selecionados foram citados no trabalho de revisão, mas 

tiveram um papel relevante no desenvolvimento da minha sensibilidade ao tema, 

possibilitando uma leitura mais capacitada a identificar os aspectos de natureza da ciência 

nos textos dos livros analisados. 

Uma outra fonte importante para evidenciar os sentidos atribuídos ao termo em 

questão em nossa comunidade de pesquisadores foi o conjunto de trabalhos publicados nos 

Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências [cd-rom] que se 

realizou na cidade de Bauru/SP em novembro de 2003. Esta fonte bibliográfica cumpre dois 

objetivos: proporcionar uma visão doméstica e atual do tema. Levando em conta apenas os 

trabalhos apresentados na forma de comunicações orais11, cheguei a 16 textos de grande valor 

para a estruturação desta revisão bibliográfica. 

Algumas dificuldades encontradas no acesso aos periódicos utilizados como fontes de 

pesquisa desta primeira etapa, explicam as lacunas evidentes na tabela abaixo. O periódico 

Investigações em Ensino de Ciências não compôs a Tabela 1 por não apresentar um número 

expressivo de artigos dedicados ao tema em estudo. Fontes virtuais de acesso a resumos e a 

textos completos de artigos foram utilizadas sempre que possível. 

 

 

 

 

                                                 
11 Estes são mais representativos, pois apresentam discussões e resultados mais aprofundados. 
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TABELA 1 : Número de artigos consultados por periódico e por ano de publicação 
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1991 3      0  Não 
existente 

1992 6 0     2  2 
1993 4 0     1  0 
1994 0 1   3  3  0 
1995 1 2   3  2  1 
1996 1 1 4  2  5  1 
1997 2 3 2  5  1  1 
1998 3 5 2  2 1 1  1 
1999 6 6 0 1 3 0 0  0 
2000 2 4 3 2 4 2 1  0 
2001 3 7 15 0 4 5 0 2 1 
2002 4 7 4 1 5 3 7 1 1 
2003 4 9 8 0 2 2 0 0 2 
2004 6 1 2 0 1 1  1  
Total 45 46 40 4 34 14 23 4 10 220 
Obs: as células hachuradas correspondem a volumes não consultados dos periódicos. 
 

 Os resultados deste estudo bibliográfico são discutidos no capítulo 3. 

 

 

2.4.2 ANÁLISE TEXTUAL – SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA 

 

2.4.2.1 A Natureza da Pesquisa 

 

 A segunda etapa corresponde a uma pesquisa documental que foi elaborada com uma 

postura qualitativa utilizando alguns recursos quantitativos para reconhecer a relevância dos 

sentidos atribuídos, numa aproximação com a análise de conteúdo temática. Buscou-se uma 

aproximação que integrasse as duas posturas metodológicas, uma tendência relevante e atual, 
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defendida, por exemplo, em Greca (2002). A autora salienta que esta integração não deveria 

ser tomada como uma maquiadura: não seriam desejáveis nem trabalhos quantitativos 

adornados por narrativas sem valor e nem trabalhos qualitativos que usam números como 

enfeites. Tal não foi minha intenção. Busquei, como defende Greca (2002),  

[...] um delineamento metodológico integrando técnicas oriundas das duas 
metodologias a fim de obter dados sólidos (característicos da metodologia 
quantitativa) e profundos e reais (característicos da metodologia 
qualitativa). Nas ultimas duas décadas, pesquisadores das diferentes áreas 
sociais estão defendendo a necessidade de buscar uma articulação e 
complementação entre os dois paradigmas a fim de superar as limitações 
dos métodos quantitativos e qualitativos. (GRECA, 2002, p. 79) 

 Ainda neste trabalho, a autora defende a utilização do que ela chama de multi-métodos, 

pois, com isso, o pesquisador atenderia à complexidade da pesquisa educacional, aproveitando, 

de cada paradigma, o seu melhor ângulo. Ainda defendendo a imbricação entre as metodologias 

qualitativa e quantitativa, a autora utiliza-se dos argumentos de Bericat (1998) 

[...] é cada vez mais evidente que a separação entre ambos paradigmas, sua 
permanência em compartimentos estanques e a impossibilidade de 
traspassar as fronteiras estabelecidas limitam seriamente as possibilidades 
da ciência de alcançar descrições ou quantificações, compreensão ou 
explicação, criticas ou legitimações válidas, precisas e fidedignas da 
realidade. (BERICAT, 1998, apud GRECA, 2002, p. 81) 

 Após refletir sobre as considerações acima, posso situar esta pesquisa como 

metodologicamente mista. Algumas das características da pesquisa qualitativa estão presentes, 

tais como: predomínio de dados descritivos, uma preocupação maior com o processo e não 

com o produto, a focalização nos significados atribuídos às coisas ou aos fatos (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986), abordagem indutiva na análise dos dados (ALVES-MAZZOTI, 1998, apud 

NASCIMENTO, 2003). Já a contagem e a utilização de freqüências podem ser associadas a 

um modo mais objetivo e quantitativo de fazer coleta de dados12.  

 Trata-se, sem dúvida de uma pesquisa documental, como entendida por Gil (1999), ou 

seja, uma pesquisa em fontes textuais que ainda não receberam tratamento analítico. Tipo de 

                                                 
12 Leite (2002) empreendeu um tipo de análise que também associava interpretação e quantificação. 
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documento este identificado por Bardin (1977) como documento natural13. Phillips (1974, 

apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) identifica como documentos os materiais escritos que possam 

ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano. 

 Fazendo a transposição das atribuições dos documentos de Lüdke e André (1986) para 

os livros didáticos, considero-os como documentos e, portanto, não apenas como uma fonte 

de informação contextualizada, mas como frutos de um contexto e, como tal, fontes de 

informação sobre este mesmo contexto. 

 

2.4.2.2 Definição do Corpus de Análise 

 

As coleções de livros didáticos de ensino fundamental atualmente passam por uma 

avaliação cuidadosa para integrar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), essa 

avaliação usa critérios tais como a acurácia e veracidade das informações dos livros; a 

abordagem utilizada; qualidade técnica das ilustrações; contribuições e riscos para a 

construção da cidadania; grau de contextualização dos conteúdos; e, no caso das coleções de 

ciências, os riscos para a integridade física dos alunos etc. Por ter esta preocupação, os livros 

que resultam desta avaliação tendem a apresentar menos erros conceituais e a incluir aspectos 

de natureza da ciência em seus textos, o que facilitaria esta análise textual. Um outro fator que 

reforçou a escolha destes livros para compor o corpus desta pesquisa é que este Programa 

Governamental proporciona, aos livros recomendados, uma visibilidade muito grande. 

Assim, as coleções de livros didáticos de Ciências recomendadas pelo PNLD de 2002, 

listadas na Tabela 2, foram os textos utilizados para a análise nesta pesquisa. 

 No capítulo dedicado à análise dos textos usei siglas para identificar as coleções e seus 

volumes constituintes conforme a Tabela 2, a seguir. 

                                                 
13 Seriam naturais por terem sido produzidos espontaneamente na realidade. 
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TABELA 2: Siglas identificadoras dos livros das coleções 
COLEÇÕES VOLUMES SIGLAS 

O mundo em que vivemos – 5ª Série CEN – 5ª S 
Os seres vivos no ambiente – 6ª Série CEN – 6ª S 
O homem no ambiente – 7ª Série CEN – 7ª S 

Ciências – Entendendo a Natureza de 
César da Silva Júnior, Sezar Sasson, P. S. 
Bedaque Sanches – Ed. Saraiva, 2001 

A matéria e a energia – 8ª Série CEN – 8ª S 
O meio ambiente – 5ª Série CCB – 5ª S 
Os seres vivos – 6ª Série CCB – 6ª S 
O corpo humano – 7ª Série CCB – 7ª S 

Ciências de Carlos Barros e Wilson 
Roberto Paulino - Ed. Ática, 2000. 

Física e química – 8ª Série CCB – 8ª S 
5ª Série CMW – 5ª S 
6ª Série CMW – 6ª S 
7ª Série CMW – 7ª S 

Ciências de Mônica de C. V.Waldhelm, 
Margarida C. de Santana e Ana Maria dos 
S. P. Coelho - Ed. do Brasil, 1999. 

8ª Série CMW – 8ª S 
O meio ambiente – 5ª Série CEA – 5ª S 
Os seres vivos – 6ª Série CEA – 6ª S 
O corpo humano – 7ª Série CEA – 7ª S 

Ciências e Educação Ambiental de 
Daniel Cruz - Ed. Ática, 2001. 

Química e física – 8ª Série CEA – 8ª S 
5ª Série VC – 5ª S 
6ª Série VC – 6ª S 
7ª Série VC – 7ª S 

Vivendo Ciências de Maria de La Luz 
M. Costa e Magaly Terezinha dos Santos. 
São Paulo: Ed. FTD, 1999. 

8ª Série VC – 8ª S 
5ª Série CND – 5ª S 
6ª Série CND – 6ª S 
7ª Série CND – 7ª S 

Ciências Naturais no Dia-a-Dia de 
Jenner P. de Alvarenga, José Luiz 
Pedersoli, Moacir Assis D. Assunção 
Filho e Wellington C. Gomes – Ed. 
Dimensão.14 8ª Série CND – 8ª S 

 

 

2.4.2.3 Definição dos Eixos Orientadores para a Análise 

 

 A definição dos eixos orientadores, assim como a abordagem metodológica utilizada, 

se deu de maneira mista. Graças ao extenso estudo bibliográfico empreendido15, alguns 

pressupostos foram estabelecidos: há diferentes FORMAS DE INSERÇÃO de idéias sobre natureza 

da ciência no livro didático; há um conjunto de FUNÇÕES possíveis para estas idéias; há uma 

gama de ASPECTOS que compõem o que se denomina natureza da ciência. Estes três eixos de 

                                                 
14 Não foi possível que esta coleção fizesse parte deste trabalho pois somente obtive acesso a estes textos depois 
que o trabalho já estava em fase de conclusão. Sua distribuição no Estado do Rio de Janeiro não foi muito 
expressiva o que, ao mesmo tempo, inviabilizou a sua obtenção rápida por mim e fez com que esta ausência não 
se configurasse em grande prejuízo para os resultados apresentados. 
15 Chamo a atenção para Leite (2002), ao qual já me referi em seção anterior, um trabalho com caráter 
metodológico bastante acentuado, cujas categorias de análise apresentam confluências com as deste meu 
trabalho. 
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análise e as suas classes integrantes informaram a leitura, mas sem a preocupação de se 

estabelecer categorias a priori. 

 Para dar início à análise submeti à leitura atenta uma das coleções componentes do 

corpus. A coleção Ciências – Entendendo a Natureza de César da Silva Júnior, Sezar 

Sasson, P. S. Bedaque Sanches – Ed. Saraiva, 2001 foi a escolhida, pois já era de meu 

conhecimento que esta coleção apresentava algum tipo de preocupação diferenciada sobre a 

natureza da ciência. A emergência das dimensões de análise se deu a partir da negociação 

entre perspectivas identificadas na revisão de literatura e da leitura deste primeiro texto. 

 Os eixos de análise: aspecto de natureza da ciência presente no texto, função atribuída 

a este aspecto e localização deste no texto, foram desdobrados em dimensões e categorias, 

cujos sentidos estão explicitados nos fluxogramas abaixo e cuja descrição detalhada será 

apresentada no CAPÍTULO 4, após a apresentação dos resultados do levantamento 

bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

 

Papel do Cientista 

 

Atividade Científica

Método / 
Experimentação 

 

História da ciência 

 

FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AOS CIENTISTAS 

VALORES, OBJETIVOS, INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA 
CIENTÍFICA 

INSTRUÇÕES PROCEDIMENTAIS, EXPERIÊNCIAS, 
ORIENTAÇÕES DE CUNHO METODOLÓGICO 

REFERÊNCIAS A EPISÓDIOS HISTÓRICOS, 
CONTEXTUALIZAÇÕES DE CUNHO TEMPORAL
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INSERÇÃO 

Apresentação do capítulo 
ou unidade 

Integrada ao corpo do 
texto 

Em leitura suplementar 
no meio do capítulo 

Em leitura suplementar 
no fim do capítulo 

 

Em capítulo separado 

TRECHO LOCALIZADO LOGO APÓS O TÍTULO, 
GERALMENTE MARCADO GRAFICAMENTE 

COMPÕE A NARRATIVA PRINCIPAL DO CAPÍTULO, 
PERCEBE-SE UMA UNIFORMIDADE GRÁFICA 

BOXES DESTACADOS VISUALMENTE DO CORPO DO 
TEXTO PRINCIPAL 

BOXES AO FINAL DO TEXTO PRINCIPAL, APÓS 
ALGUM TIPO DE ENCERRAMENTO DO TEXTO 

A EXISTÊNCIA, NO LIVRO, DE UM CAPÍTULO CUJO 
TEMA SEJA ALGUM DOS ASPECTOS DE NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.4. Construção do instrumento de análise 

 

 Tendo em mente a necessidade imposta pelo objeto de estudo escolhido, os discursos 

acerca da natureza da ciência e da atividade científica construídos por Livros Didáticos de 

Ciências do Ensino Fundamental recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

FUNÇÕES 

 

Apenas Enriquece 

 

Legitima informação 

Ferramenta para 
Desenvolver conteúdos 

TRATADO DE FORMA ACESSÓRIA, NÃO TEM UM 
PAPEL RELEVANTE NA NARRATIVA 

USADO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE 

INTEGRA A NARRATIVA DE FORMA A FORNECER 
SUBSÍDIO PARA EXPLICAÇÕES DOS CONCEITOS 
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(PNLD) de 2002, precisei elaborar um instrumento que possibilitasse o registro das 

informações obtidas a partir dos textos durante a análise. 

 Ao fazer a leitura dos livros, os fragmentos16 que possibilitavam a apreensão de 

sentidos a respeito de aspectos da natureza da ciência, que nomeei como CITAÇÃO, eram 

identificados e registrados neste instrumento, cujo modelo pode ser observado ao final desta 

seção. Estas citações eram registradas segundo os dois outros eixos: função no texto e 

localização dentro da arquitetura do capítulo analisado. 

 Estas citações, ou, como foram chamadas por Bardin (1977), unidades de significação, 

estão ligadas ao tema, que é, como afirma Urung (1974) 

uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua 
validade não é de ordem lingüística, mas antes de ordem psicológica: 
podem constituir um tema, tanto uma afirmação como uma alusão; 
inversamente, um tema pode ser desenvolvido em várias afirmações (ou 
proposições). Enfim, qualquer fragmento pode reenviar (e reenvia 
geralmente) para diversos temas.... (URUNG, 1974, apud BARDIN, 
1977, p.105) 

 O olhar utilizado buscou captar mensagens explícitas, mas também procurou inferir, 

pela função atribuída à citação no texto, o conteúdo indireto sobre natureza da ciência nos 

textos dos livros didáticos. No sentido de ilustrar o que entendo por sentido indireto posso 

citar a apresentação do capítulo 2 (p. 20) do CEN – 7ª S onde os autores propõem um 

exercício de identificação de níveis de complexidade utilizando objetos de uma biblioteca, de 

fato esta proposta de ordenação envolve uma certa postura metodológica, mas não há 

referência direta a esta característica da ciência. 

 A contagem destas citações gerou números e freqüências, articulados em tabelas 

segundo os vários critérios de análise, que forneceram subsídios para as discussões 

posteriores. 

 

                                                 
16 Entendo estes fragmentos como uma unidade de sentido que, em alguns casos se restringiam a algumas 
sentenças e, em outros, a parágrafos. 
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MODELO DE INSTRUMENTO DE ANÁLISE 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

                   Categorias 
obs. 
Status  

Papel do cientista Atividade científica Método / experimentação História da ciência 

Apresenta capítulo     

Integrado ao corpo do 
texto     

Leit. supl. no meio do 
cap.     

Leit. supl. no fim do cap.     

Capítulo separado     
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2.4.2.5 Validação da Análise 

 

 A fidelidade e validade das pesquisas que envolvem interpretação de textos é sempre 

um ponto importante a ser considerado e, como afirmam Campos e Cachapuz (1997), diz 

respeito a todas as etapas de uma análise de conteúdo.  

 Várias leituras de cada livro e releituras das citações destacadas, feitas em 

momentos diferentes da trajetória de contato com o referencial teórico deste estudo, 

buscaram imprimir a ele uma fidelidade intracodificador (ROBSON, 1993 apud 

CAMPOS; CACHAPUZ, 1997) que buscasse uma estabilidade de sentidos dentro do 

contexto de elaboração desta pesquisa. 

 

 

2.4.2.6 Considerações finais 

 

 O desenho metodológico desta pesquisa se assemelha muito à metodologia da 

análise textual discursiva, apresentada por Roque Moraes (2003a)17. Esta metodologia, 

comparada pelo autor a uma tempestade de luz18, se constituiria em um esforço 

interpretativo para explicitar novos sentidos e construir um metatexto a partir de um 

texto-fonte. 

O entendimento de linguagem deste autor se coaduna com aquele que apresentei, e, a 

partir desta percepção, toda a análise textual empreendida nesta dissertação ganha corpo e 

alma, se constituindo no elo de ligação mais forte entre o trabalho de Moraes (2003a) e este 

meu trabalho. Encerro este capítulo destacando um trecho onde se encontra muito bem 

expresso este entendimento ao qual me refiro 
                                                 
17 Infelizmente este trabalho só me veio às mãos após a análise ter sido concluída. 
18 Esta metáfora foi usada pelo autor na tentativa de mostrar que do caos formado pela desmontagem do texto 
surgem flashes de luz que iluminam os fenômenos investigados. 
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Nossos exercícios de comunicação carregam junto nossas teorias e nossas 
visões de mundo. Nós nos constituímos na linguagem e não temos como sair 
dela para observar um fenômeno de modo neutro. Enxergamos as coisas, 
percebemos os fenômenos, lemos textos, sempre a partir de referenciais 
teóricos que constituem nossos domínios lingüísticos, nossos discursos. Por 
isso sempre estamos interpretando. Não temos como sair da “prisão” da 
linguagem e do discurso a partir dos quais falamos. Necessitamos 
manifestar-nos de dentro deles. (MORAES, 2003, p. 203) 
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3 NATUREZA DA CIÊNCIA 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho de revisão bibliográfica foi ganhando corpo na medida em que me 

aprofundei na busca de sentidos para a natureza da ciência. Até mesmo a delimitação do 

termo natureza da ciência teve que ser feita após um diálogo com o campo da pesquisa em 

educação em ciências, pois pude perceber que expressões como natureza do conhecimento 

científico, imagem de ciência, concepções sobre ciência, crenças sobre ciência (ou sobre o 

conhecimento científico), concepções epistemológicas, visões de ciência e atitudes em relação 

à ciência muitas vezes se equivaliam.  

Segundo Zeidler et al (2002), como não há uma definição deste termo universalmente 

aceita, uma base comum de características para o empreendimento científico tem que ser 

encontrada, pois esta polissemia muitas vezes faz o pesquisador da área de educação em 

ciências confundir vocábulos (JIMÉNEZ GOMEZ; SOLANO MARTÍNEZ; MARÍN 

MARTINEZ, 1994). 

Vàzquez Alonso e Manassero Mas (1999) chamam a atenção para o grande interesse 

sobre o tema e fazem um breve histórico das mudanças pelas quais o termo natureza da 

ciência já passou, creditando este interesse ao progresso, avanço e resultados espetaculares 

atingidos pela ciência. 

A visibilidade deste tema pode ser evidenciada pela revisão bibliográfica publicada por Bell 

et al (2001) na qual ele faz referência à quase 400 trabalhos relacionados à natureza da ciência com 

objetivos educacionais. Ainda neste trabalho, os autores identificam como marco para o início da 

pesquisa sobre a relação entre natureza da ciência e educação em ciências os trabalhos de Ernst 

Mach no final do século 19 e de John Dewey no começo do século 20. 
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De fato, esta relação nem sempre foi devidamente explorada. Por exemplo, a grande 

quantidade de trabalhos escritos sobre idéias prévias19, em contraposição ao reduzido número 

de trabalhos sobre concepções epistemológicas, é identificada por Campanario e Otero 

(2000), em referência a Hammer (1994), como revelador da orientação tradicional do ensino 

de ciências centrada no conteúdo. 

Lederman et al (1998) traça críticas aos métodos de investigação sobre natureza da 

ciência utilizados pelos pesquisadores do campo, indicando que métodos mais qualitativos 

dariam resultados mais válidos. Esta postura se contrapõe aos métodos ditos mais objetivos de 

coleta de dados empíricos. Em um trabalho anterior, Lederman (1992, apud PEIXOTO; 

MARCONDES, 2003) também se refere à dificuldade de se estabelecer definições para 

natureza da ciência, pois, para ele, esta não seria universal e nem sequer estável. 

A variação metodológica e de contexto de estudo é apresentada como razão para os 

conflitos percebidos nos resultados de estudos sobre concepções de ciência por Liu (2001). 

Este autor, ao citar Marton (1981, 1984) e Marton e Booth (1997) e a perspectiva 

fenomenológica, atribui à própria natureza deste objeto de pesquisa, a variação encontrada 

pelos pesquisadores e propõe uma metodologia para este tipo de investigação. 

 Solomon (1996), buscou perceber o desenvolvimento de interesses por atividades científicas 

nos jovens. Os resultados mostraram diferenças culturais marcantes, relacionando a visão de ciência 

tradicional com o enfoque curricular das ciências. Esses resultados, longe de causar-me espanto, só 

reforçam um pressuposto deste trabalho: a conexão entre ciência e valores sociais. 

 Visões sobre ciência compõem a trama tecidual de discursos do cotidiano veiculados 

pelas mídias como mostram os trabalhos de  Christidou, Dimopoulos e Koulaidis (2004) que 

destacam, em revistas de divulgação científica e jornais impressos diários, a grande valorização 

da autoridade epistêmica da ciência e da tecnologia e do conhecimento associado a estas. 

                                                 
19 Entendida como “o que o aluno sabe”. 
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A publicidade é um meio de divulgação em massa que, em nossa sociedade, não 

pode ser ignorado. Esta mídia também veicula visões sobre ciência. O estudo de 

Campanario, Moya e Otero (2001) mostrou que há um freqüente uso da ciência na 

publicidade e que isso já se estende por décadas20 e que se dá no sentido de atribuir garantia 

aos produtos através da autoridade da ciência, de forma implícita ou explícita. O uso 

inadequado do linguajar científico, da lógica e de conceitos científicos errôneos deve ser 

eficaz e rentável para os anunciantes. É importante considerar a visão de público –alvo dos 

produtores deste tipo de anúncio, pois como afirmam Campanario, Moya e Otero (2001, p. 

55, tradução nossa): “os publicitários devem contar com a insensibilidade dos 

consumidores às inconsistências e incorreções em suas mensagens.”21 

Esta última afirmação de Campanario, Moya e Otero (2001) pode ser tomada como 

um alerta aos educadores em ciências, pois poderíamos atribuir estas inconsistências a falhas 

na formação educacional científica e metacientífica22 dos estudantes. Os PCN (1998) já 

alertam para esta questão, como será visto em outra seção. 

O debate filosófico para caracterização da natureza da ciência ocorre na literatura, de 

modo explícito ou de modo um tanto implícito. Sem pretender uma análise cronológica deste 

debate, pode-se dizer que o interesse pelo desenvolvimento de visões adequadas de ciência 

data, pelo menos de 1920, segundo Petrucci e Dibar Ure (2001). Estes autores indicam que já 

nesta época era identificado, como fim básico da educação em ciências, fazer com que os 

estudantes alcancem uma adequada compreensão de sua natureza.  

O compartilhamento da crença na verdade da ciência por parte de professores e alunos 

das Ciências Naturais é reconhecido, com base na literatura, por muitos autores como 

Manassero Mas e Vázquez Alonso (2001) e Cudmani (2001) que, indo além, mostra que desta 

                                                 
20 Os autores se referem a anúncios da década de 1920. 
21 “los publicistas deben contar con la insensibilidad de los consumidores a las inconsistencias e incorrecciones 
en sus mensajes.” 
22 Termo compreendido como em Campanario (1999). 
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crença se pode elicitar outra: a que existe um mundo real que é cognoscível pela razão 

humana. Citando Rodriguez, 1998, p.8 (apud CUDMANI, 2001, p.156, tradução nossa): 

“Força, inércia, gravidade não são construções mentais mas entidades realmente existentes 

que revelam uma estrutura causal do mundo e permitem uma explicação mediante estes 

mecanismos causais.”23 

 Cudmani (2001), neste trabalho, remete ao II Congresso Ibero-americano de Educação 

em Ciências (Argentina, 2000) no qual os expositores apoiaram o tema central do encontro – 

Ciência para Todos: Qualidade e Equidade – baseados na necessidade dos cidadãos 

conhecerem o mundo para tomar decisões fundadas sobre ele. Essa afirmação implica em que 

seja possível conhecer o mundo através da ciência, que ela apresente algum grau de verdade. 

 O modo como a ciência captura (se é que isto seja possível) o mundo cotidiano e o 

modo como atribuímos valor a este retrato é objeto de discussão de Barra (1998), em artigo 

que inicia citando Matthews (1994)24 e traz à tona uma questão bastante problemática: a 

realidade da ciência  

Em que sentido poderíamos considerar como existentes diversas entidades, 
tais como átomos, elétrons, campos eletromagnéticos, genes, DNA, placas 
tectônicas, galáxias espirais, buracos negros, que povoam nossas teorias 
científicas? Muitas dessas entidades, para que sejam minimamente 
identificadas e descritas, dependem de um sofisticado aparato teórico e 
tecnológico. Quais razões poderiam justificar uma possível crença na 
existência dessas entidades independentemente das teorias e dos 
instrumentos que atualmente utilizamos para identificá-las e descrevê-las? 
(BARRA, 1998, p.15) 

 Trabalhos como este são um convite a desnaturalização dos construtos científicos 

mais corriqueiros e que associamos, quase que por instinto, a realidade. Tal como na 

citação de Matthews (1994) transcrita em nota de rodapé (no 24), considero que um 

pesquisador que se dedique a um campo de significados tão cambiantes como os estudos 
                                                 
23 “Fuerza, inercia, gravedad no son construcciones mentales sino entidades realmente existentes que revelan 
una estructura causal del mundo y permiten una explicación mediante estos mecanismos causales” 
24 “Um professor de ciência histórica e filosoficamente instruído pode ajudar os seus alunos a compreenderem 
exatamente como a ciência apreende e não apreende o mundo real, subjetivo e vivido. Um professor sem essa 
instrução deixa os estudantes com a infeliz escolha entre rejeitar, por ser uma fantasia, ou o seu próprio mundo 
ou o mundo da ciência.” (MATTHEWS, 1994 apud BARRA, 1998, tradução nossa). 
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de natureza da ciência deve procurar deixar desconstruir de seu repertório de visões 

justamente aquelas mais ingênitas. Desta forma, Barra (1998) apresenta excelentes 

argumentos para uma educação em ciências mais afinada com a história e a filosofia da 

ciência. Ele afirma que o professor que não domina minimamente idéias e conceitos da 

filosofia e história da ciência estará condenado a abandonar seus alunos – e, quiçá, a si 

mesmo – diante da “infeliz escolha” declarada por Matthews (1994). A situação pode se 

complexificar ainda mais, pois a ciência freqüentemente recorre a idealizações para 

desenvolver explicações.25 

Em Manassero Mas e Vázquez Alonso (2001, p.255, tradução nossa) as autoras 

criticam veementemente o positivismo na ciência, imputando a esta filosofia muitas das 

mazelas do ensino de ciências  

Em parte como conseqüência desta filosofia, as disciplinas científicas se 
oferecem aos estudantes em faculdades, institutos e escolas de uma 
maneira parcial, excessivamente centradas nos conteúdos e conceitos de 
cada uma (leis, teorias, equações e formalismos), os quais enchem os 
livros didáticos e os manuais científicos e a maior parte do tempo 
empregado nas classes, como álibi da objetividade e a neutralidade que o 
positivismo lógico prega do conhecimento científico e esquecendo os 
fatores contextuais de qualquer atividade humana. Este enfoque da ciência 
nos livros didáticos e nas classes, centrado nos conteúdos como 
conhecimentos elaborados, apaga o processo histórico através do qual 
foram construídos esses conceitos, produz uma imagem da ciência na que 
se omitem os problemas (às vezes, sociais) que originaram o 
conhecimento, a evolução e as controvérsias, as limitações ou as 
perspectivas abertas e, por isso, deformam o papel do cientista como 
protagonista e principal responsável da ciência.26 

                                                 
25 O autor do artigo em foco esclarece, em nota de rodapé, as questões levantadas por Matthews (1994): “O que 
é essa coisa chamada ciência? O que caracteriza o método científico? A ‘natureza’ da ciência permanece a 
mesma ao longo dos séculos? Ocorrem mudanças em sua epistemologia? Quais são seus testes característicos 
para avaliar as pretensões de verdade? Como eles se diferenciam de outras atividades intelectuais? Quais são 
os papéis relevantes desempenhados pela observação e pela razão na condução da ciência?” 
26 “En parte como consecuencia de esta filosofía, las disciplinas científicas se ofrecen a los estudiantes en 
facultades, institutos y escuelas de una manera parcial, excesivamente centradas en los contenidos y conceptos 
de cada disciplina (leyes, teorías, ecuaciones y formalismos), los cuales llenan los libros de texto y los manuales 
científicos y la mayor parte del tiempo empleado en las clases, como coartada de la objetividad y la neutralidad 
que el positivismo lógico predica del conocimiento científico y olvidando los factores contextuales de cualquier 
actividad humana. Este enfoque de la ciencia de los libros de texto y las clases, centrado en los contenidos como 
conocimientos elaborados (Gil, 1993), borra el proceso histórico a través del cual han sido construidos esos 
conceptos, produce una imagen de la ciencia en la que se omiten los problemas (a veces, sociales) que 
originaron el conocimiento, la evolución y las controversias, las limitaciones o las perspectivas abiertas y, por 
ello, deforman el papel del científico como protagonista y responsable principal de la ciencia.” 
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Citarei, à guisa de exemplo, os trabalhos de Helms e Carlone (1999), que sugerem o 

uso instrucional dos “lugares-comuns”, dos clichês sobre ciência, argumentando que estes 

clichês trariam a vantagem de incorporar várias visões distintas de ciência; de Palmer (1999) 

que identifica, em sua pesquisa empírica com estudantes de ciência, a convivência entre 

concepções científicas e alternativas a respeito de funções ligadas a seres vivos; e de Cobern 

(2000) que traça paralelos entre proposições sabidas (conhecimento) e opiniões (crenças), 

aconselhando o reconhecimento, nas salas de aula de ciências, deste paralelismo, o que, 

segundo o autor, integraria o conhecimento científico aos outros tipos de conhecimento e 

convicções que eles possuem. 

 Em um artigo que se propõe assentar objetivos racionais para a educação em ciência, 

Longbottom e Butler (1999) afirmam que os estudantes de ciências devem desenvolver uma 

visão de mundo científica, adotando as atitudes criativas e críticas dos cientistas. 

Segundo Wong (2002), para muitas pessoas a ciência exemplifica uma perspectiva 

racional sobre o mundo, o que leva à conclusão que aprender Ciências faz delas melhores 

pensadores, melhorando a sua capacidade de resolver problemas. 

 Campanario (1999) chama atenção que mesmo quando se observa a inclusão de 

história e filosofia da ciência no currículo para o ensino de ciências, alguns de seus aspectos 

fundamentais, identificados como metacientíficos pelo autor, são postos de lado, como os 

relacionados à comunicação científica, objetivos e motivações na ciência e problemas éticos.  

Considerando a ciência como uma atividade muito incompreendida, Diniz e Schall 

(2003), reafirmam a ambigüidade com a qual é encarada pela sociedade, um misto de admiração e 

medo, esperança e temor, visão também presente em Christidou, Dimopoulos e Koulaidis (2004). 

As idéias sobre ciência dos entrevistados oscilam entre uma ciência que está orientada 

para um objetivo e a ciência realizada pelo puro prazer intelectual de explorar e compreender a 

natureza. Apresentam conceitos de ciência como metodologia, enquadrando-se ao conceito de 
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pesquisa operacional27. Até mesmo a identificação entre o que seria realmente ciência e as 

chamadas ciências da vida, foi reafirmada no estudo levado a cabo por Diniz e Schall (2003). 

 

 

3.2 SENTIDOS PARA NATUREZA DA CIÊNCIA 

 

3.2.1 A POLISSEMIA 

 

Nesta seção apresento trabalhos que me auxiliaram, de forma mais incisiva, na tentativa 

de delinear conceitualmente a natureza da ciência ou seus aspectos por meio da apresentação e 

da discussão de algumas definições coletadas ao longo da revisão bibliográfica.  

Ao introduzirem seu trabalho, McComas, Almazroa e Clough (1998) partem da 

dificuldade em se conseguir um consenso a respeito do que, efetivamente, deve ser a natureza 

da ciência. Os autores se referem a Herron (1969) para desacreditar na existência de uma 

descrição válida ou precisa em relação à natureza e a estrutura da ciência.  

Já Smith e Scharmann (1999), identificam as desavenças na caracterização da natureza 

da ciência como mais uma dificuldade para conseguir o que parece ser o único consenso: 

incluir aspectos de natureza da ciência no ensino de ciência  

Parece haver um quase universal engajamento entre os educadores em 
ciências em promover o entendimento dos estudantes sobre a natureza da 
ciência. Recentes desentendimentos entre filósofos da ciência e entre filósofos 
da ciência e outros grupos como cientistas e educadores em ciências sobre a 
natureza da ciência, no entanto, deixam os professores em uma encruzilhada: 
Se os experts não concordam sobre a natureza da ciência, como vamos 
decidir o que ensinar aos alunos? (SMITH; SCHARMANN, 1999, p. 493, 
tradução nossa)28 

                                                 
27 Diniz e Schall (2003) definem este tipo de pesquisa como “a aplicação de métodos científicos, técnicas e 
instrumentos a problemas envolvendo as operações de um sistema de forma a proporcionar aos que detêm o 
controle do sistema, as soluções para os problemas (Beveridge, 1981, p 79-80, apud Duckworth, 1962). ” 
28 “There appears to be an almost universal commitment among science educators to promote the goal of 
student understanding of the nature of science. Recent disagreements among philosophers of science and 
between philosophers and other groups such as scientists and science educators about the nature of science, 
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Vázquez Alonso e Manassero Mas (1999) discutem definições da literatura, já estáveis 

sobre natureza da ciência que revelam uma perspectiva marcantemente relacionada ao método. 

Sob a denominação de natureza da ciência se englobam todos aqueles 
aspectos que configuram a ciência como uma maneira especial de chegar ao 
conhecimento (Aikenhead, 1979), isto é, os valores e suposições implicadas 
no desenvolvimento do conhecimento científico e que se costuma denominar 
o método científico (Lederman e Zeidler, 1987). (VÁSQUEZ ALONSO; 
MASSANERO MAS, 1999, p. 377, tradução nossa)29 

 No entanto, as mesmas autoras destacam que a ciência está submetida aos mesmos 

condicionamentos que qualquer atividade humana e exemplificam estes condicionamentos, 

citando as políticas de desenvolvimento científico dos países, determinadas por relações de 

poder e a divisão social dos papéis entre homem e mulher, que origina uma menor 

representação feminina na ciência. Estas autoras descrevem que   

(...) a posição social-construtivista sublinha a ciência como um 
conhecimento que se está fazendo e refazendo continuamente, por tanto, 
sempre provisório e sujeito à revisão, construído por humanos e, por isso, 
influenciado pelos elementos pessoais e sociais da condição humana que 
constrói esse conhecimento –especialmente seus valores, ideologias e ética– 
(Bingle e Gaskell, 1994). (VÁSQUEZ ALONSO; MASSANERO MAS, 
1999, p. 378, tradução nossa)30 

 Zeidler et al (2002), buscando contribuir para a construção de uma base comum de 

características da ciência, segundo eles, altamente necessária, definem que natureza da ciência 

se refere ao entendimento que se pode ter da organização e das práticas sociais da ciência, 

bem como de que forma os cientistas coletam, interpretam e usam os dados para guiar 

pesquisas posteriores. 

                                                                                                                                                         
however, leave classroom teachers in a quandry: If experts disagree about the nature of science, how should we 
decide what to teach students?” 
29 “Bajo la denominación de naturaleza de la ciencia se engloban todos aquellos aspectos que configuran la 
ciencia como una manera especial de llegar al conocimiento (Aikenhead, 1979), es decir, los valores y 
suposiciones implicadas en el desarrollo del conocimiento científico y que se suele denominar el método 
científico (Lederman y Zeidler, 1987).” 
30 “la posición social-constructivista subraya la ciencia como un conocimiento que se está haciendo y 
rehaciendo continuamente, por tanto, siempre provisional y sujeto a revisión, construido por humanos y, por 
ello, influenciado por los elementos personales y sociales de la condición humana que construye ese 
conocimiento –especialmente sus valores, ideologías y ética– (Bingle y Gaskell, 1994).” 
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Smith e Scharmann (1999, apud NIAZ, 2001, p.684, tradução nossa), apresentam as 

seguintes características que, se presentes em um estudo, identificariam-no como científico: 

1- a ciência é empírica; 
2- asserções científicas são testáveis/verificáveis; 
3- testes ou observações científicos são repetíveis; 
4- a ciência é tentativa/falível; 
5- a ciência é auto-corrigível. 31 

Ao se contrapor a Smith e Scharmann (1999), Niaz (2001, p.685, tradução nossa) propõe 

uma reformulação da caracterização elaborada por eles no sentido de melhor identificar as duas 

primeiras afirmações e adicionar, à lista elaborada, as seguintes características 

6- o progresso científico é caracterizado pela competição entre teorias 
rivais; 
7- cientistas diferentes podem interpretar os mesmos dados experimentais de 
modo diverso; 
8- o desenvolvimento de teorias científicas é, às vezes, baseado em 
fundamentos inconsistentes.32 

Niaz (2001) acrescenta ainda que, a ciência precisa ser entendida como uma transição 

progressiva de princípios heurísticos, da forma como foi conceitualizada por Schwab (1962, 

1974), pois, para esta autora, como para ele,  

[...] o progresso científico não depende somente dos dados empíricos, mas 
antes é o princípio heurístico (construção da mente) que ajuda o cientista a 
olhar os dados relevantes (cf. Matthews, 1994; Monk e Osborne, 1997; 
Niaz, 1999). A idéia de Schwab de um princípio heurístico se aproxima 
muito do que os modernos filósofos da ciência se referiram como 
pressupostos (Holton, 1978) / núcleo duro (Lakatos, 1970) / hipótese-guia 
(Laudan, Laudan e Donovan, 1988). (NIAZ, 2001, p. 685, tradução 
nossa)33 

 Em Séré (2002, p. 362, tradução nossa) encontramos algumas definições adicionais 

referidas na literatura  

                                                 
31 “1- Science is empirical; 2- Scientific claims are testable / falsifiable; 3- Scientific tests or observations are 
repeatable; 4- Science is tentative/fallible; 5- Science is self-correcting.” 
32 “6- Scientific progress is characterized by competition among rival theories; 7- Different scientists can 
interpret same experimental data in more than one way; 8- Development of scientific theories at times is based 
on inconsistent foundations.” 
33 “...scientific progress does not depend on empirical data alone, but rather it is the heuristics principle 
(construction of the mind) that helps the scientist to look for relevant data (cf. Matthews, 1994; Monk e Osborne, 
1997; Niaz, 1999). Schwab’a idea of a principle comes quite close to what modern philosophers of science have 
referred to as presuppositions(Holton, 1978) / hard core (Lakatos, 1970) / guiding assumptions (Laudan, 
Laudan e Donovan, 1988).” 
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[...]Uma definição possível das atitudes sobre ciência é a seguinte (Doña e 
Salinas, 2001): ’Predisposição pela qual se tende a reagir favorável ou 
desfavoravelmente a um objeto que pode ser uma coisa, outra pessoa ou 
uma instituição.’  
Velazco e Salinas (2001) definem ademais as concepções epistemológicas 
como: ’Entendimento da natureza epistemológica de conceitos, leis, teorias 
e modelos.’34 

Inspirados pela concepção epistemológica de Fleck, Scheid, Delizoicov e Ferrari 

(2003) concordam que a atividade científica teria um caráter social, sendo, a forma como 

pensamos ou vemos, condicionada pelo coletivo de pensamento ao qual pertencemos o qual 

se encontra inserido em um quadro histórico, determinado pelo estilo de pensamento. 

3.2.2 NATUREZA DA CIÊNCIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

A inspeção da literatura sugere uma grande conexão entre as discussões acerca da 

natureza da ciência e a história da ciência. 

 Ao exemplificar o uso de história da ciência nas salas de aula de Ciências, Silva e 

Martins (2003), apresentam uma lista de componentes da natureza da ciência que podem ser 

trabalhados sob a perspectiva histórica (PUMFREY, 1991 apud SILVA; MARTINS, 2003):  

1. Uma observação significativa não é possível sem uma expectativa pré-
existente.  
2. A natureza não fornece evidências simples o suficiente que permitam 
interpretações sem ambigüidade. 
3. Teorias científicas não são induções, mas sim hipóteses que vão 
necessariamente além das observações. 
4. Teorias científicas não podem ser provadas. 
5. O conhecimento científico não é estático e convergente, mas sim mutável e 
sem fim. 
6. Uma formação prévia dentro de um mesmo paradigma é uma componente 
essencial para que haja acordo entre os cientistas. 
7. O pensamento científico não se constrói sem influência de fatores sociais, 
morais, espirituais e culturais. 
8. Os cientistas não constroem deduções incontestáveis, mas sim 
julgamentos complexos e especializados. 
9. O desacordo é sempre possível. 

                                                 
34 “Una definición posible de las actitudes hacia la ciencia es la siguiente (Doña y Salinas, 2001): 
«Predisposición por la cual se tiende a reaccionar favorable o desfavorablemente hacia un objeto que puede ser 
una cosa, otra persona o una institución.» 
Velazco y Salinas (2001) definen además las concepciones epistemológicas como: «Comprensión de la 
naturaleza epistemológica de conceptos, leyes, teorías y modelos.» 
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Allchin (2004) relaciona uma concepção mítica de ciência à pseudo-história e à 

pseudociência35. Neste trabalho ele afirma que tanto a pseudo-história, como a pseudociência, 

usa fatos seletivamente, favorecendo imagens deturpadas sobre a natureza da ciência. O autor 

reforça o paralelismo entre pseudo-história e pseudociência, utilizando como argumento 

justamente a imagem de ciência  

Pseudo-história da ciência é pseudociência. Como a pseudociência, 
conduz a idéias falsas sobre a ciência. Mas ao contrário da pseudociência, 
que trata tipicamente dos fatos ou dos conceitos, concerne às idéias 
enganadoras sobre a natureza da ciência. A pseudo-história retrata mal o 
processo da ciência, mais do que seu conteúdo. (grifos do autor, 
paginação irregular, tradução nossa)36 

E, finalmente, Allchin (2004) sugere a utilização da história das pseudociências para o 

ensino de natureza da ciência  

Ao ensinar a natureza da ciência, então, alguém pode apropriadamente 
começar reconhecendo como as alegações pseudocientíficas parecem 
inteiramente plausíveis ou razoáveis, ao menos no início. Se alguém seguir 
estratégias pedagógicas do construtivismo, eliciar tais visões é preliminar a 
transformá-las em algo mais sofisticado. Aqui, o exercício educacional é 
também histórico: recuperar os (bons) fundamentos que progrediram para o 
que é agora pseudociência. (tradução nossa, paginação irregular)37 

Segundo Solomon (1996), a inclusão da história da Ciência nas aulas de ciências, seria 

importante porque ao mostrar os processos da ciência, mostra também seu trabalho, o esforço 

empreendido antes dos “sucessos” alcançados. Isso, como afirma a autora, poderia trazer aos 

alunos o conforto de saber que mesmo os ‘grandes homens da ciência’ precisaram se esforçar 

(como eles mesmos se esforçam). Esta possibilidade é endossada por Diniz e Schall (2003) e 

por Assis e Teixeira (2003). 

  
                                                 
35 Entendida por ele como um conjunto de crenças e/ ou atividades que evocam a autoridade da ciência sem se 
constituírem em ciência, ou utilizam alguns meios também utilizados pela ciência, mas de forma escusa. 
36 “Pseudohistory of science is pseudoscience. Like pseudoscience, it conveys false ideas about science. But 
unlike pseudoscience, which typically deals with facts or concepts, it concerns misleading ideas about the nature 
of science. Pseudohistory misportrays the process of science, rather than its content.” 
37 “When teaching the nature of science, therefore, one might appropriately begin by acknowledging how 
pseudoscientific claims seem entirely plausible or reasonable, at least at first. If one follows constructivist 
pedagogical strategies, eliciting such views is preliminary to transforming them into something more 
sophisticated. Here, the educational exercise is also historical: to recover the (good) reasons once advanced for 
what is now pseudoscience.” 
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3.2.3 NATUREZA DA CIÊNCIA E RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

O âmbito das relações Ciência – Tecnologia – Sociedade (CTS), ou melhor ainda, das 

relações Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente (CTSA), utilizando uma abordagem 

como a sugerida em Fernández et al (2002), no sentido de chamar a atenção sobre os graves 

problemas de degradação do meio ambiente, e também utilizada no trabalho recente de Brito, 

Souza e Freitas (2003), também modela sentidos para natureza da ciência.  

Alguns trabalhos se utilizam de questões inerentes a este contexto e apreendem as 

visões de ciência relacionadas às reações de estudantes a estas questões, como por exemplo, o 

já comentado Zeidler et al (2002). 

Os resultados obtidos por Bell e Lederman (2003) se apresentam conflitantes com a idéia 

disseminada, presente em alguns trabalhos como Kolsto (2001) e Tytler (2001), de que uma visão 

de ciência adequada influenciaria nas decisões sobre questões ligadas a ciência e tecnologia. 

 Angotti e Auth (2001) discutiram as implicações sociais e o papel da educação nos 

debates sobre o trinômio Ciência-Tecnologia-Sociedade e, além de destacarem a importância 

de se direcionar esforços para o desenvolvimento de uma alfabetização científica com base 

em aspectos históricos e epistemológicos, problematizaram a mudança de olhares sofrida pela 

Ciência e Tecnologia. 

 

3.2.4 NATUREZA DA CIÊNCIA E AS REPRESENTAÇÕES DOS CIENTISTAS 

 

Um conjunto de estudos muito relevantes para a composição de idéias sobre ciência, 

e que não nos restringe ao ambiente escolar, é o que discute idéias sobre aqueles que 

produzem a ciência. 
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 Entre estes trabalhos destaca-se um estudo estatístico sobre visões de ciência e de 

tecnologia dos brasileiros que articulava as respostas às classes sociais, regiões do Brasil, 

sexo, idade etc, realizado pelo CNPq em 1987, que determinou que a imagem mais freqüente 

de cientista corresponde a: “Pessoas cultas que produzem coisas úteis para a humanidade” 

(BRASIL, 1987, p. 39). 

 Com o objetivo de relacionar o conceito de ciência e de cientista com a escolha 

profissional, Diniz e Schall (2003) analisaram, segundo quadro teórico da análise do discurso, 

textos38 produzidos por jovens participantes do Programa de Vocação Científica (PROVOC), 

da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fundação Oswaldo Cruz. 

Foram comparados textos produzidos na fase de seleção para o convênio e no período final do 

estágio. Este trabalho, utilizando algumas referências bibliográficas importantes, traz uma 

discussão relevante para a delimitação de conceitos associados ao termo natureza da ciência. 

Sobre os cientistas, as autoras salientam a natureza caricatural da imagem que se tem destes 

profissionais, encontrada em outros estudos semelhantes (DE MEIS, 1998; AGUIAR et al, 

1998), e a mudança observada nos entrevistados após o estágio no PROVOC, evidenciadas 

por falas que desmistificam o estereótipo do cientista louco e totalmente anti-social, não 

considerando o cientista uma pessoa afastada da vida geral da sociedade. O cientista e, 

principalmente, seu papel na sociedade são alvo de imagens que, na melhor das hipóteses, 

estão longe da realidade. 

Mesmo alguns dos trabalhos que se reportam a cenários empíricos não-europeus e 

não-americanos corroboram estas visões estereotípicas (RUBIN; COHEN, 2003). 

Reis e Galvão39 (2004) estudaram o impacto das controvérsias sócio-científicas40, e a 

visão de cientista de alunos de nível médio em Portugal. Suas conclusões apontam para a visão 

                                                 
38 Compartilho o entendimento de texto das autoras, tratado no capítulo anterior. 
39 Artigo gentilmente enviado a mim pelo autor, antes mesmo de sua publicação 
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de cientistas como interessados em problemas importantes, de relevância social, como por 

exemplo, encontrar curas para doenças e resolver problemas ambientais. Os autores citam ainda 

outros estudos (MEAD; MÉTRAUX, 1957; AIKENHEAD, 1988; DRIVER et al., 1996; 

MATTHEWS; DAVIES, 1999) para justificar a influência da mídia nas visões dos estudantes. 

 Ainda neste estudo, Reis e Galvão (2004) detalham um trecho do trabalho de 

Matthews e Davies (1999), indicando, como fonte de visões sobre cientistas, as salas de aula 

de ciências e uma tendência a mesclar influências da mídia com as da ciência escolar na 

construção de concepções sobre cientistas. 

Finalmente, Manassero Mas e Vázquez Alonso (2001) apresentam o mito do cientista 

usando a metáfora da torre de marfim, onde, encerrado e alijado do mundo ele poderia se 

concentrar em seus trabalhos experimentais. 

 

3.2.5 CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES E PROFESSORES SOBRE NATUREZA DA CIÊNCIA 

 

No que diz respeito à compreensão que os atores do cenário escolar têm de ciência, 

alguns trabalhos se debruçam sobre os sentidos apresentados por estudantes para o termo 

em estudo. 

Utilizando questionários do tipo open-ended, Ledbetter (1993) relacionou as 

definições de ciência de estudantes com idades entre 11 e 19 anos, cursando disciplinas 

científicas. Deste trabalho, alguns sentidos afloraram, como por exemplo: Ciência como 

descoberta (‘busca por conhecimento’); Ciência centrada na escola (‘ciência é biologia, física 

e química’); Ciência como fenômeno (‘ciência é o mundo e tudo em torno do mundo’); 

relacionada a atividades mentais (‘ciência explica como o universo funciona’); relacionada a 

um método científico (ciência é a tentativa do homem de descrever ou classificar); outras 
                                                                                                                                                         
40 Tais como clonagem, os males do uso de telefones celulares, questões envolvendo fazendeiros e agentes do 
governo responsáveis pelo controle da encefalopatia espongiforme nos bovídeos, alimentos transgênicos, entre 
outras. 



 58

representações, tais como uma arte (‘ciência é a arte de observar’), relacionada a pessoas 

(‘ciência é algo que pessoas inteligentes fazem’), como tecnologia (‘ciência é hightech’), 

como visão de mundo (‘ciência é como as pessoas percebem seu ambiente’). 

 Lançando mão do título do livro de Chalmers (1993), Moraes (2003b) investigou as 

representações de ciência de professores ao ingressarem em Mestrado em Educação em 

ciências e matemática. As categorias, organizadas em grupos de sentido que abrangem 

categorias iniciais, intermediárias e finais, emergem dos textos produzidos pelos sujeitos 

investigados e definem ciência de modos variados, próximos aos resultados obtidos por 

Ledbetter (1993). Julgo que, a partir da leitura atenta da tabela a seguir, alguns aspectos da 

natureza da ciência possam ser depreendidos: 
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Peixoto e Marcondes (2003), com o intuito de promover reflexões a cerca da natureza da 

ciência entre licenciandos de química, apresentaram uma discussão baseada na literatura, sobre 

este tema, valorizando a manipulação de dados anômalos para que haja reflexões e 

reconstruções a cerca da natureza da ciência. O trabalho dá destaque à dimensão experimental 

do termo e apresenta relatos das reações dos professores integrantes do grupo pesquisado nos 

quais se pode perceber a rejeição a dados anômalos ou que contradigam resultados esperados.41  

 As autoras destacam ainda algumas visões tais como: a não existência de um único 

método científico, a idéia de “modelos científicos” enquanto tentativas de explicar fenômenos 

naturais, a idéia de que observações e propostas experimentais sejam influenciadas por teorias 

prévias, a idéia de que ciência e tecnologia se influenciam mutuamente. 

 O modo como estudantes (8ª série e 2º ano do ensino médio) percebem o desenho de 

testes experimentais foi problematizado por Gomes e Borges (2003). Neste trabalho, alguns 

pontos foram alvo de um debate mais minucioso que envolveu conceitualizações importantes 

para compreendermos qual a natureza da atividade científica, da experimentação e das 

características e habilidades envolvidas em sua prática 

A investigação científica é uma atividade complexa, socialmente construída. 
Seus métodos para a construção do conhecimento requerem a coordenação 
de uma série de habilidades e inclui uma gama de procedimentos e 
atividades como a formulação de questões e hipóteses, a concepção de 
experimentos e a utilização de montagens e aparelhos específicos. Envolve 
ainda observação, medição, predição, registro e interpretação de dados, 
realização de inferências e avaliação de evidências, modelos e teorias. 
(GOMES; BORGES, 2003, p. 2, paginação irregular) 

 Ao dar voz a um dos entrevistados, Borges et al (2003), trazem à tona uma questão 

que me parece muito oportuna e que vem de encontro ao que foi discutido anteriormente: a 

desconstrução das peculiaridades inerentes ao conhecimento científico e ao seu caráter 

experimental, com destaque para o papel do livro didático nesta desconstrução 

                                                 
41 Séré (2002) também relata maneiras pelas quais o que “deu errado” na experiência pode resultar em 
oportunidade de aprendizagem enriquecedora. 
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Então, ele [o entrevistado] destacou que, ao criticar o empirismo, pode-se 
passar de um extremo a outro: da simplificação dos livros didáticos à 
rotulação de qualquer experimento como empirista. Mas o trabalho 
experimental pode ser voltado a desestabilizar certezas e abalar a crença no 
que parece evidente, pela introdução de modificações intencionais na 
experimentação convencional, padronizada, pelas quais os resultados deixam 
de ser os esperados. (BORGES et al, 2003, p. 7, paginação irregular) 

Visões idealizadas e mistificadas de ciência são comuns entre professores, licenciandos 

e alunos. Alguns trabalhos, como Pérez et al (2001), se dedicaram a esmiuçar a natureza destas 

visões inadequadas, e afirmam que estas resultam de simplificações de aspectos da própria 

ciência. Os trabalhos de Harres (1999) e Tao (2003) expõem as visões inadequadas mais 

comuns entre os estudantes. Resultados dos estudos de Davis (2003) também mostram 

concepções prévias deformadas sobre ciência oriundas de alunos, seu estudo mostrou a 

dificuldade em promover a apropriação de sentidos considerados mais adequados. 

 

3.2.6 VISÕES SOBRE NATUREZA DA CIÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

 

Adotando uma postura prospectiva e utilizando-se do trabalho de vários epistemólogos 

de renome (BUNGE, 1976; GIERE, 1988; KHUN, 1971; LAKATOS, 1982; LAUDAN, 1984; 

POPPER, 1962; TOULMIN, 1977), Pérez et al (2001) elencam, em um segundo momento do 

seu trabalho, o que poderia ser aceitável em termos de definição de ciência (apesar de, até 

mesmo a idéia de uma definição de ciência ser algo questionável), posto que existem aspectos 

que são essenciais e consensuais, muito importantes para a educação em ciências. 

 Tais aspectos essenciais destacados por Pérez et al (2001) podem ser sumarizados 

como: 1. recusa da idéia de “Método Científico”, como um conjunto de regras perfeitamente 

definidas a aplicar de uma forma mecânica e independentemente do domínio investigado; 2. a 

recusa de um empirismo que concebe os conhecimentos como resultados da inferência 

indutiva a partir de “dados puros”; 3. destacar o papel atribuído pela investigação ao 
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pensamento divergente (colocação de hipóteses e de modelos ou a própria concepção de 

experiências); 4. procura de coerência global (é preciso duvidar sistematicamente dos 

resultados obtidos e de todo o processo seguido para os obter); 5. compreender o caráter 

social do desenvolvimento científico. 

 Em dois parágrafos da página 138, Pérez et al (2001) buscam sintetizar o que poderia 

ser atribuído à ciência 

Em síntese, pode dizer-se que a essência da orientação científica - deixando 
de lado toda a idéia de “o método” - se encontra na mudança de um 
pensamento, atitude e ação, baseados nas “evidências” do senso comum, 
para um raciocínio em termos de hipótese, por sua vez mais criativo (é 
necessário ir mais além do que parece evidente e imaginar novas 
possibilidades) e mais rigoroso (é necessário fundamentar e depois 
submeter as hipóteses à prova cuidadosamente, isto é, confrontar com o 
mundo, duvidar dos resultados e procurar a coerência global). 
É preciso ter presente que uma característica essencial de uma aproximação 
científica é a vontade explícita de simplificação e de controle rigoroso em 
condições pré-estabelecidas (o que não quer dizer que se o consiga), 
circunstâncias que introduzem elementos confirmadamente artificiais que não 
devem ser ignorados nem ocultados: os cientistas decidem abordar problemas 
resolúveis e começam, para isso, ignorando consciente e voluntariamente 
muitas das características das situações estudadas, o que os “afasta” da 
realidade; e continuam a afastar-se mediante o que se deve considerar, sem 
dúvida, a essência do trabalho científico: a invenção de hipóteses, a construção 
de modelos imaginários e idealizados (gases ideais, estrutura da Terra, ...). O 
trabalho científico exige, pois, tratamentos analíticos, simplificadores, 
artificiais. Mas não supõe, como por vezes se critica, cair necessariamente em 
visões parciais e simplistas: na medida em que se trata de análises e 
simplificações conscientes, tem-se presente a necessidade de síntese e de 
estudos de complexidade crescente. (grifos dos autores) 

 Segundo Vázquez Alonso e Manassero Mas (1999), a American Association for the 

Advancement of Science – AAAS (1989) propõe um entendimento da natureza da ciência que 

conteria três componentes: a) a perspectiva científica sobre o mundo (o mundo é cognoscível, mas 

a ciência não tem resposta para todas as perguntas e é mutante); b) os métodos científicos de 

investigação compreendem evidências, lógica, criatividade e imaginação, explicações e predições, 

objetividade e vieses e anti-autoritarismo; c) a natureza da empresa científica (a ciência como 

atividade e construção social, a organização em disciplinas, as instituições de investigação, os 

princípios éticos e valores de funcionamento e a relação com os assuntos públicos).  
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3.2.7 OS SENTIDOS  

 

 Apesar destes desencontros conceituais, o campo dos estudos de concepções e visões 

de natureza da ciência foi consolidando, com o passar dos anos e com o aumento das 

publicações, algumas características. Uma contribuição importante neste caminho rumo a 

delimitação de sentidos é a tabela obtida em McComas, Almazroa e Clough 1998, a partir de 

trabalho documental de McComas e Olson, 1998 sobre textos educacionais dos Estados 

Unidos, da Inglaterra, do Canadá, da Nova Zelândia e Austrália: 

 

VISÕES CONSENSUAIS DE OBJETIVOS DA NATUREZA DA CIÊNCIA EXTRAÍDAS DE OITO “SCIENCE STANDARDS 
DOCUMENTS” INTERNACIONAIS 

• Conhecimento científico, apesar de durável, é tentativo 
• Conhecimento científico é fortemente baseado, mas não inteiramente, na observação, 

evidências experimentais, argumentos racionais e ceticismo 
• Não há um modo único de se fazer ciência (portanto não há um único método científico 

passo-a-passo) 
• A ciência é uma tentativa de explicar fenômenos naturais 

• Teorias e leis servem a propósitos diferentes na ciência, no entanto os estudantes devem notar 
que teorias não se tornam leis mesmo com novas evidências 

• Pessoas de todas as culturas contribuem para a ciência  
• Novo conhecimento tem que ser informado clara e abertamente 
• Os cientistas precisam manter registros acurados, para submetê-los à revisão pelos pares e 

replicabilidade 
• Observação é guiada pela teoria 
• Cientistas são criativos 
• A história da ciência revela um caráter evolucionário e revolucionário 
• Ciência é parte de tradições sociais e culturais 
• Ciência e tecnologia têm impacto uma sobre a outra 
• Idéias científicas são afetadas pelo seu contexto social e histórico 

(MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998, p. 513, tradução nossa)42: 

                                                 
42 “A consensus view of the nature of science objectives extracted from eight international science Standards 
Documents 
• Scientific knowledge while durable, has a tentative character; • Scientific knowledge relies heavily, but not 
entirely, on observation, experimental evidence, rational arguments, and skepticism; • There is no one way to do 
science (therefore, there is no universal step-by-step scientific method); • Science is an attempt to explain 
natural phenomena; • Laws and theories serve different roles in science, therefore students should note that 
theories do not become laws even with additional evidence; • People from all cultures contribute to science; • 
New knowledge must be reported clearly and openly; • Scientists require accurate record keeping, peer review 
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 Parece-me mais apropriado identificar estas assertivas com visões ou concepções 

consensualmente consideradas adequadas para natureza da ciência, e não objetivos da 

natureza da ciência. Os autores (MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998) ressaltam a 

importância de se levar em conta o destinatário destas informações: estudantes de ciência e 

seus professores, e não futuros filósofos da ciência, pois cada item da tabela revela uma 

complexidade grande e suscitaria, ainda, um grande debate. 

 

 

3.3 A NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Nesta seção procurei discutir o entrelaçamento dos campos educacionais do currículo e 

da formação de professores com o interesse no ensino da natureza da ciência, apresentando 

trabalhos que discutem a validade deste contexto para o ensino de ciências, aspectos da 

natureza da ciência incluídos no dia-a-dia escolar e modos de se promover visões adequadas 

sobre esta entre estudantes de todos os níveis e entre professores de disciplinas científicas.  

A procedência da visão de ciência dos alunos é entendida como mista por Hodson 

(1994), para o autor esta visão seria fruto da interação entre as experiências facilitadas pelo 

currículo (pelo plano de estudos) com as experiências de aprendizado informais, que 

incluiriam filmes, programas de televisão, publicidade etc. Porlán e Rivero (1998) também 

afirmam que os meios de comunicação também são responsáveis pela formação de uma 

imagem de ciência, mas ressaltam o papel do currículo oculto das disciplinas científicas na 

construção de uma representação desta, muitas vezes inadequada. 

Abd-El-Khalick e Lederman (2000) em uma extensa revisão de literatura sobre natureza 

da ciência no ensino fazem uma crítica ao modelo que propõe que estes aspectos devam ser 

                                                                                                                                                         
and replicability; • Observations are theory-laden; • Scientists are creative; • The history of science reveals both 
an evolutionary and revolutionary character; • Science is part of social and cultural traditions; • Science and 
technology impact each other; • Scientific ideas are affected by their social and historical milieu.” 
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ensinados de modo inexplícito, permeando os conteúdos tradicionais de ciências. Segundo estes 

autores, se o objetivo for tornar as concepções de ciência dos professores mais adequadas, é 

necessário que um ensino mais reflexivo e explícito de natureza da ciência seja efetivado. 

O papel do professor na mediação de visões de ciência é objeto de diversas pesquisas, 

Lederman (1999) discorre sobre os fatores que permitiriam ou impediriam a relação entre o 

entendimento de natureza da ciência de professores de biologia e a prática escolar. 

Curiosamente, os resultados deste estudo não reforçaram a idéia de que as concepções dos 

professores sobre este tema teriam um papel decisivo na prática de sala-de-aula, mas deram 

um grande status ao nível de experiência do professor, às intenções deste com a prática 

educativa e as percepções dos estudantes. Resultados contrários são apresentados por Halloun 

e Hestenes (1998), por Solomon (1996) e por Solomon, Scott e Duveen (1996), o que estende 

aos resultados empíricos, os dissensos sobre o próprio termo natureza da ciência.  

Praia e Cachapuz (1994) já asseveravam a importância da atuação dos professores 

para a construção de uma imagem de ciência pelos alunos, justificando o grande interesse 

dos pesquisadores por um olhar epistemológico para o ensino de ciências. Os resultados 

deste estudo apontam um grande número de professores apresentando uma visão 

empiricista da ciência. 

 Para além dos consensos conceituais está aquele que demarca a importância do ensino 

sobre natureza da ciência. Inúmeros trabalhos, inclusive uns tantos já citados, fazem 

deferência a este ponto: nas salas de aula de ciência deve-se ensinar o que é este 

empreendimento de alguma forma, seja explicitamente, implicitamente ou, até mesmo, de 

forma paralíptica. 

 Hodson (1994, p. 307) também exorta aos planejadores de currículo uma maior 

exposição dos temas ligados à natureza da ciência, para ele, o primeiro passo a ser dado é 

“converter o implícito em explícito”. 
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Seguindo esta linha, um trabalho essencial para que se tome consciência desta 

importância, é aquele de Oliveira (1998) no qual afirmações contundentes chamam atenção 

para o valor da ciência (e do seu ensino) no contexto da crise enfrentada pela civilização 

ocidental, neste trabalho o autor ressalta o papel do professor de disciplinas científicas na 

moldagem de concepções de ciência que, segundo o autor, toda pessoa com certo nível de 

educação tem. Ele afirma ainda que 

Tais concepções não são entidades inertes, não são apenas representações 
mais ou menos fiéis da realidade da ciência. Na medida em que são 
compartilhadas por grupos sociais, e incorporadas em instituições, elas 
determinam, juntamente com outros fatores, as direções de desenvolvimento 
da ciência. Se a ciência se torna mais alheia ou mais preocupada com os 
problemas da humanidade, se cada uma das especialidades é mais ou menos 
prestigiada em relação às outras, o quanto se gasta com a pesquisa 
científica etc., tudo isso depende, em parte, das concepções de ciência 
vigentes. Há, assim, uma relação - que pode se chamar dialética - em que a 
ciência ao mesmo tempo molda e é moldada pelas concepções que dela 
fazemos. (OLIVEIRA, 1998, paginação irregular, grifo do autor) 

 Monteiro et al (2003) salienta a importância do ensino de ciências voltado para o 

desenvolvimento de visões desta para a formação do cidadão crítico e atuante, pois, se 

consideramos que a ciência é uma forma de cultura humana, é imprescindível que o futuro 

cidadão compreenda os seus mais amplos significados: sua natureza, seu fazer, suas 

limitações e seus potenciais de atuação na sociedade. 

 Medeiros e Bezerra Filho (2000) em artigo relacionando natureza da ciência com 

instrumentação para ensino de física, recorrem a autores, como Chapman (1979) e Schatzman 

(1973), que de longa data alertam para a importância deste aspecto do ensino de ciências, algo 

tão importante de ser compreendido quanto os conteúdos em si mesmos. Como declaram 

Medeiros e Bezerra Filho (2000, p. 108), em referência a outro autor 

[...]A ciência não pode ser ensinada como um dogma inquestionável. Um 
ensino da ciência que não ensine a pensar, a refletir, a criticar, que 
substitua a busca de explicações convincentes pela fé na palavra do mestre, 
pode ser tudo menos um verdadeiro ensino da ciência. É antes de mais nada 
um ensino de obediência cega incorporado numa cultura repressiva 
(Schatzman, 1973). 
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Peixoto e Marcondes (2003), artigo já referido por mim em outra seção, elencam, 

utilizando McComas et al (2000), algumas vantagens para a formação do estudante ao se 

promover reflexões sobre natureza da ciência  

- Visão dinâmica de ciência pode promover nos alunos a atitude de tentar 
entender e relacionar conhecimentos, e não decorá-los mecanicamente, já 
que estão sempre sujeitos a mudanças. 
- Entendimento do papel da ciência e dos métodos científicos pode permitir 
melhor avaliação de possibilidades e limites de conhecimentos 
cientificamente obtidos. O caráter provisório da ciência pode ser entendido 
como qualidade e não como fraqueza. 
- Estudo da natureza da ciência integradamente com estudo de tópicos 
científicos específicos humaniza a atividade científica, humaniza o 
conhecimento, podendo aumentar ou despertar o interesse dos alunos. 
- Concepções claras sobre como se faz ciência, pode favorecer julgamentos 
de valor mais consistentes, permitindo tomadas de posições mais 
fundamentadas frente a políticas governamentais, a fóruns mundiais e a 
novas controvérsias a que todos estamos expostos a todo o momento. 
(PEIXOTO; MARCONDES, 2003,p. 2, paginação irregular) 

 Apesar da importância consensual da presença de aspectos de natureza da ciência no 

currículo, como salientam Leach, Hind e Ryder (2003), há um corpo de conhecimentos limitados 

sobre como este objetivo poderia ser atingido nos currículos de Ciências, já abarrotados de 

tópicos. Neste sentido, um livro didático de Ciências escrito com a preocupação de construir 

visões adequadas de aspectos de natureza da ciência seria um grande aliado. 

 Dois aspectos ligados à natureza da ciência, como mencionei anteriormente, são muito 

explorados nos estudos sobre ensino de ciências, a história da ciência e o método científico. 

Este último entendido de uma maneira ampla, abarcando os trabalhos que envolvem 

experimentação, que envolvem tarefas metódicas, que se realizam em laboratórios. 

Martins (2000), ao se referir ao crescente interesse do campo educacional a respeito da 

história da ciência, prenuncia uma possível cisão dentro deste campo de estudo e revela uma 

preocupação com as desavenças já identificadas no texto de Smith e Scharmann (1999), 

citado anteriormente. Segundo Martins (2000, p. 47) 

Essa nova demanda social pelo uso da história da ciência deverá mudar a 
estrutura institucional e o conteúdo da disciplina nas próximas décadas. 
Hoje em dia, os historiadores da ciência escrevem cada vez mais para a 
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própria comunidade de historiadores. Além disso, com a presente 
hegemonia da sociologia da ciência, a maior parte dos estudos de história 
da ciência tem deixado totalmente de lado os temas filosóficos e conceituais. 
No entanto, o novo público constituído pelos professores de ciências que 
desejam utilizar a história da ciência no ensino solicita um tipo de 
abordagem que trate tanto de aspectos sociais quando filosóficos, 
metodológicos e conceituais das ciências, e que focalize temas tradicionais, 
tais como os que fazem parte dos currículos das escolas e universidades. Os 
cientistas e professores são atualmente ignorantes e/ou hostis aos 
desenvolvimentos recentes da historiografia da ciência, talvez por perceber 
que essa atual abordagem é hostil à própria ciência. 

 

3.3.1 NATUREZA DA CIÊNCIA NOS DOCUMENTOS EDUCACIONAIS  

 

 O grande interesse dos pesquisadores em educação em ciência pela natureza da ciência 

ecoou em reformas educacionais ocorridas em muitos lugares. Alguns trabalhos consultados 

por mim neste estudo bibliográfico se referem a estas reformas e aos documentos que foram 

seus mediadores43.  

 No Brasil, o grande destaque cabe aos Parâmetros Curriculares Nacionais que foram 

lançados em 1998, mas ainda são alvo de debates e não foram completamente absorvidos pela 

comunidade escolar. 

 Nesta seção procuro discutir como os aspectos da natureza da ciência são apresentados 

por alguns documentos mais relevantes no cenário internacional e no Brasil, com o objetivo 

de perceber delineamentos conceituais e as idéias sobre ciência veiculadas por eles. 

 O texto constante dos PCN (1998) também se ocupa com definições e conceitos sobre 

ciência. Entre estes, destaco: 

- As Ciências Naturais estudam diferentes conjuntos de fenômenos naturais e 

geram representações do mundo. 

- Teorias são continuamente debatidas, modificadas e validadas pelas 

comunidades científicas e são o resultado de explicações organizadas e 

                                                 
43 Ver também os comentários atinentes ao trabalho de McComas, Almazroa e Clough (1998) na seção 3.2.7. 
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sintetizadas, elas sinalizam aos cientistas quais fenômenos e problemas 

investigar, quais métodos empregar. Teorias apresentam-se como conjunto de 

afirmações, hipóteses e metodologias fortemente articuladas. 

- As diferentes Ciências utilizam-se de diferentes métodos de investigação, 

muitas metodologias vão sendo criadas; mas são constantes na prática científica 

os procedimentos de observação, de experimentação, de hipotetização, de 

quantificação, de comparação e a busca de rigor nos resultados. 

- O conhecimento da natureza não se faz por mera acumulação de informações e 

interpretações. A produção científica comporta rupturas e delas depende. Debates 

e controvérsias acompanham as verdadeiras revoluções do conhecimento, que 

não se restringem apenas ao âmbito interno das Ciências, mas interagem com o 

pensar filosófico e a sociedade em geral. 

- Apesar de identificadas, muitas vezes, com o nome de um cientista, as teorias 

são sempre o resultado de acúmulo de pesquisas coletivas e debates entre a 

comunidade científica, ou seja, são fruto de produções coletivas. 

Dos oito objetivos da área de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental, segundo 

os PCN (1998), metade compreendem aspectos ligados a metaconhecimento em ciência.  

-compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e 
uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, 
econômica, política e cultural; 
- identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia 
e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e 
compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 
sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-
tecnológicas; 
- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 
partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 
procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 
- saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 
coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e 
discussão de fatos e informações; (PCN, 1998, p. 33) 
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Dada a relevância dos PCN (1998) para a educação brasileira, estas metas revelam, por 

si só, a importância atribuída à compreensão sobre natureza da ciência. 

 A própria organização dos conteúdos de ciências no ensino fundamental é identificada 

pelos PCN (1998) como um fator que não contribui para a construção de um conceito de 

ciência, pois, segundo o documento, não ocorre se o currículo segue uma perspectiva 

enciclopédica, livresca e fragmentada, pois esta não refletiria o dinamismo, a historicidade e 

não –neutralidade característicos da ciência. Ainda neste trecho do documento há a 

identificação da Ciência como aventura do saber humano, fundada em procedimentos, 

necessidades e diferentes interesses e valores. 

Os PCN (1998) apontam como meta para a educação em ciências no ensino 

fundamental, mostrar a Ciência como elaboração humana para uma compreensão do mundo. 

 A estreita convivência com produtos científicos e tecnológicos em nossa sociedade é razão 

suficiente para uma maior cuidado com a educação científica dos jovens. Segundo os PCN (1998)  

Mais do que em qualquer época do passado, seja para o consumo, seja para 
o trabalho, cresce a necessidade de conhecimento a fim de interpretar e 
avaliar informações, até mesmo para poder participar e julgar decisões 
políticas ou divulgações científicas na mídia. A falta de informação 
científico-tecnológica pode comprometer a própria cidadania, deixada à 
mercê do mercado e da publicidade. (PCN, 1998, p. 22) 

 Os PCN (1998) apontam como objetivo da educação científica a aprendizagem 

procedimental em ciências, há uma orientação explícita neste sentido  

Em Ciências Naturais, os procedimentos correspondem aos modos de buscar, 
organizar e comunicar conhecimentos. São bastante variados: a observação, a 
experimentação, a comparação, a elaboração de hipóteses e suposições, o 
debate oral sobre hipóteses, o estabelecimento de relações entre fatos ou 
fenômenos e idéias, a leitura e a escrita de textos informativos, a elaboração de 
roteiros de pesquisa bibliográfica, a busca de informações em fontes variadas, 
a elaboração de questões para enquete, a organização de informações por meio 
de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, o confronto entre suposições 
e entre elas e os dados obtidos por investigação, a elaboração de perguntas e 
problemas, a proposição para a solução de problemas. (PCN, 1998, p. 29) 

 Ao traçar um histórico do ensino de ciências no Brasil, os PCN (1998) apontam a 

década de 1980 como o início da integração entre ciências naturais e humanas, localizando 
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neste período o interesse pela introdução de história e filosofia da ciência, nos conteúdos 

curriculares e a constatação de que a experimentação, sem refletir uma atitude investigativa 

mais ampla, não é, por si só, garantia de aprendizagem significativa. 

 Em nível internacional, destaco como importante referência para assentar definições 

para natureza da ciência, o projeto 2061, lançado em 1985, pela AAAS com o objetivo de 

promover a alfabetização científica para todos os cidadãos americanos. O livro, identificado 

como a pedra fundamental do projeto, Science for All Americans (datado de 1989) possui um 

capitulo – o primeiro – dedicado a considerações acerca da natureza da ciência de cujo 

resumo destaco o seguinte trecho: 

Através do curso da história humana, os povos desenvolveram muitas idéias 
interconectadas e validadas sobre os mundos físico, biológico, psicológico, e 
social. Aquelas idéias permitiram a sucessivas gerações conseguir uma 
compreensão cada vez mais detalhada e confiável da espécie humana e de seu 
ambiente. Os meios usados para desenvolver estas idéias são maneiras 
particulares de observar, de pensar, de experimentar, e de validar. Estas 
maneiras representam um aspecto fundamental da natureza da ciência e 
refletem como a ciência tende a diferir de outras modalidades de saber. 
(AAAS, 1985, paginação irregular, tradução nossa)44 

 

3.3.2 NATUREZA DA CIÊNCIA E LIVROS DIDÁTICOS  

 

 Alguns estudos já tomaram como objeto a natureza da ciência em textos de uso 

didático, e até mesmo em livros didáticos, utilizando diferentes olhares e perspectivas teórico-

metodológicas. Nesta seção faço uma rápida síntese de alguns destes trabalhos. 

McComas, Almazroa e Clough (1998), em trabalho já discutido anteriormente, 

chamam a atenção para a pouca visibilidade dos aspectos de natureza da ciência em livros 

didáticos. Os autores ressaltam, com base em Bentley e Garrison (1991), 
                                                 
44 “Over the course of human history, people have developed many interconnected and validated ideas about the 
physical, biological, psychological, and social worlds. Those ideas have enabled successive generations to 
achieve an increasingly comprehensive and reliable understanding of the human species and its environment. 
The means used to develop these ideas are particular ways of observing, thinking, experimenting, and validating. 
These ways represent a fundamental aspect of the nature of science and reflect how science tends to differ from 
other modes of knowing.” 
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(...) que para a maioria dos estudantes de ciências, uma descrição de 
natureza da ciência é relegada a alguns parágrafos no começo dos livros 
didáticos evitados rapidamente em favor dos fatos e conceitos que 
abarrotam o restante do livro e geralmente enchem o curso. (MCCOMAS; 
ALMAZROA; CLOUGH, 1998, p. 514, tradução nossa)45 

A relevância da forma de apresentação dos aspectos de natureza da ciência no livro 

didático de Ciências, também é discutida em McComas, Almazroa e Clough (1998). Estes 

autores descrevem uma análise de livros didáticos de Física (MUNBY, 1976), corroborando 

seus argumentos 

Conseqüentemente, Munby discutiu que estudantes podem derivar visões 
diferentes sobre a natureza da ciência dependendo da maneira com a qual o 
conhecimento científico está comunicado nos livros didáticos. Além disso, 
sugeriu que as atitudes da sociedade frente à ciência podem ser explicadas pela 
forma através da qual a ciência foi comunicada nas escolas. (MCCOMAS; 
ALMAZROA; CLOUGH, 1998, p. 522, tradução nossa)46 

 A forma como a história da ciência é abordada nos livros didáticos de física é 

destacada por Leite (2002). Segundo a autora, a integração entre história da ciência e livro 

didático pode se dar através de capítulos orientados historicamente ou por injeções de 

informações históricas no conteúdo científico. A autora defende ainda que 

A apresentação historicamente organizada do conteúdo de ciências seria a 
maneira apropriada de dar a estudantes uma idéia adequada sobre a 
natureza da ciência, a maneira pela qual se desenvolve e a maneira pela qual 
os cientistas trabalham. Não obstante, esta pode ser vista como uma 
aproximação revolucionária que seja incompatível com instrução sobre 
história da ciência da maioria de professores. A injeção de alguma 
informação histórica no curso normal de ciências é consistente com a 
tradição e não conduz às reações negativas dos professores. Entretanto, esta 
aproximação não é adequada à realização dos objetivos educacionais que 
tratam da natureza da ciência. (LEITE, 2002, p. 342, tradução nossa)47 

                                                 
45 “(...)that for most science students, a description of the NOS is relegated to a few paragraphs at the beginning 
of the textbooks quickly glossed over in favor of the facts and concepts that cram the remainder of the book and 
generally fill the course.” 
46 “Therefore, Munby argued students may derive different views about the nature of science depending on the 
way that science knowledge is communicated in textbooks. He further suggested that the societal attitudes 
toward science can be explained by the way that science has been communicated in schools.” 
47 “The historically organized presentation of the science content would be the proper way to give students an 
adequate idea about the nature of science, the way it develops and the way scientists work. Nevertheless, it can 
be seen as a revolutionary approach that is incompatible with most teachers’ education on the history of science. 
The injection of some historical information in the normal science course is consistent with the tradition and 
does not lead to negative reactions from teachers. However, this approach is not adequate to the fulfillment of 
teaching objectives dealing with the nature of science”. 
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Em artigo já referido em seção anterior, Medeiros e Bezerra Filho (2000) também 

fazem ressoar palavras de Kuhn que delineiam uma visão sobre o papel desempenhado pelo 

livro didático na construção de imagens sobre a natureza da ciência  

(...)várias pesquisas têm apontado as graves distorções introduzidas pelos 
livros textos no tratamento da natureza da ciência. Kuhn, por exemplo, 
chegou a afirmar que a visão de ciência que se pode retirar dos livros textos 
é semelhante à visão de uma cidade retirada de cartões postais (1970, p. 8). 
Não devemos, porém, retirar de tais constatações a respeito do caráter 
ideológico dos livros textos, a conclusão apressada de que todos os seus 
leitores, aí incluídos os professores, sejam indivíduos a-críticos, incapazes 
de filtrarem as mensagens que lhes são passadas por tais textos. 
(MEDEIROS; BEZERRA FILHO, 2000, p.108) 

 Os livros didáticos são apontados por Kuhn (apud ALLCHIN, 2004) como criadores de 

uma tradição na qual alunos e professores se veriam imersos: uma tradição histórica de longa 

duração que os cientistas percebem que nunca existiu. Isto aconteceria porque o livro didático 

contém apenas um pouco de história, em um capítulo introdutório ou, mais freqüentemente, em 

referências dispersas aos “grandes heróis” do passado. Kuhn também deixa claro que livros 

didáticos de ciências transmitem uma imagem do que a ciência é e como ela trabalha: “Mais do 

que todos os outros aspectos da ciência, [o livro didático] determinou nossa imagem da 

natureza da ciência e do papel da descoberta e da invenção em seu avanço.” (KUHN, 1970, 

apud MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998, p. 521, tradução nossa)48 

 Livros paradidáticos foram objeto de análise de conteúdo em Reis (2004), a autora 

buscava as visões sobre as relações CTS veiculadas por estes livros. Os resultados obtidos por 

ela corroboram outros trabalhos: há ênfase nas questões ligadas a satisfação de necessidades 

comerciais ou sociais por parte da tecnologia, mas não nas questões de ambigüidade moral; a 

ciência é vista como desenvolvedora de tecnologias; poucas referências à influência da 

própria ciência na sociedade. 

                                                 
48 “More than any other single aspect of science, [the textbook] has determined our image of the nature of 
science and of the role of discovery and invention in its advance.” 
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 Parreiras (2004) discute o uso de história da ciência como ferramenta para 

desmistificar o desenvolvimento científico para alunos do ensino fundamental. Nesta 

discussão a autora apresenta os livros didáticos como fontes de idéias errôneas sobre ciência. 

 A partir dos estudos em laboratórios, Susin e Souza (2004) examinaram livros didáticos 

de ciências buscando entender como a ciência e suas práticas são representadas. Os resultados 

deste estudo corroboram outros que já apresentei: a ciência é representada de modo inadequado, 

não problematizando o fato desta ser uma produção cultural humana. Campos e Cachapuz 

(1997) também buscaram as imagens de ciência em livros didáticos, utilizaram livros de 

Química e, implementando uma metodologia ligada à análise de conteúdo, identificaram as 

perspectivas empirista/positivista e racionalista/construtivista em categorias de dimensões 

identificadas como metodologia da ciência, relações CTS e história da ciência.  

 Rodriguez e Niaz (2002) criticam as ausências, nos livros didáticos de Química, de 

tópicos de história e filosofia da ciência no conteúdo de atomística. Neste trabalho que, entre 

outros objetivos, comparou livros didáticos antigos e novos de Química49, as autoras indicam, 

além das ausências citadas, que o texto não conduz a um entendimento do progresso científico 

e que apresenta os resultados experimentais como uma retórica de conclusões. Elas sugerem 

ainda que os aspectos de filosofia e história da ciência sejam tratados nas salas de aula de 

Ciências através da incorporação dos princípios heurísticos que guiaram os cientistas a 

elaborarem suas teorias. 

Muitos trabalhos, além dos já citados, corroboram a presença de uma visão de ciência 

como infalível, e de evolução objetiva e linear, em livros didáticos de ciências (SILVA; 

MARTINS, 2003; CAMPANARIO, 2003). 

 Bastos (1998) apresenta a viabilidade do uso de história da ciência para desenvolver 

aspectos do processo de produção do conhecimento científico e refuta, a partir de pesquisa com 

                                                 
49 Compararam dois grupos de livros, um com livros de 1970 até 1992 e outro de 1929 a 1967. 
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uso de um Guia de Estudo elaborado com este objetivo, argumentos contrários a este tipo de 

abordagem, como por exemplo os seguintes: (a) os textos disponíveis são inadequados para o 

ensino fundamental e médio; (b) falta de propostas concretas que relacionem conteúdos de 

História da Ciência e a realização de objetivos educacionais como ‘compreender melhor o que é 

a ciência’ e ‘formar o cidadão’; (c) o uso da História da Ciência no Ensino de Ciências é 

inviável ou mesmo prejudicial à aprendizagem, pois os currículos escolares não dispõem de 

espaço suficiente para a uma adequada apresentação da História da Ciência, que seria, então, 

simplificada e distorcida; (d) os contextos específicos em que os cientistas do passado 

trabalhavam são de difícil compreensão para os alunos de hoje; (e) relatos históricos são pouco 

esclarecedores, pois expõem o aluno a idéias, problemas, conceitos, teorias e métodos que já 

foram substituídos por outros; (f) o uso de relatos históricos é fator de desmotivação, pois o 

aluno está interessado em conhecimentos atuais. 

 Um exemplo de uso de história da ciência para o ensino de um tópico de conteúdo 

de ciência é apresentado em Galili e Hazan (2001). Os autores, ao se sentirem exortados a 

utilizar uma abordagem histórica do conteúdo, prepararam um material didático para o 

ensino de óptica que apresenta uma profusão de episódios históricos correlacionáveis. O 

material didático preparado não intencionava explicitar questões de natureza da ciência, 

esta era uma pauta inerente ao curso, este material abrangia fontes primárias e 

secundárias, bem como textos educacionais. Os resultados estatísticos de Galili e Hazan 

(2001), ao compararem o grupo controle com o grupo teste50, expõem evidências 

pronunciadas das vantagens do uso de materiais deste cunho, que proporcionariam uma 

aprendizagem mais atenta às questões humanas, culturais e históricas. 

 Ainda na linha de artigos que apresentam o uso de materiais didáticos alternativos 

com enfoque histórico pronunciado é importante citar Reis et al (2001) que apresentaram 

                                                 
50 Sendo este o exposto ao curso baseado em história da ciência. 
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exemplos tanto de materiais quanto de experiências de utilização destes em nossas escolas 

de ensino médio. 

 Assis e Teixeira (2003) destacam o ensino de ciências com abordagem histórica como 

um instrumento que viabilizaria a percepção da mudança das teorias científicas e, até mesmo, 

de pontos comuns entre estas e o conhecimento do senso comum. Informadas por trabalhos 

anteriores, elas citam, na página 6 (paginação irregular) 

Souza Filho (1987), que em sua pesquisa, construiu um texto didático com o 
objetivo de recuperar a historicidade do conceito de conservação de 
energia, alerta para alguns cuidados que se deve tomar com o uso de textos 
da História da Ciência, afirmando que nos manuais didáticos utilizados 
normalmente, quando é feita alguma referência histórica, ´é quase sempre 
caricatural acabando por falsear o verdadeiro processo de desenvolvimento 
da ciência’. O autor destaca: ´Um texto com o objetivo de fazer um estudo 
histórico deveria refletir as contradições do processo que conduziu a 
construção de novas teorias. Dessa forma, os aspectos econômicos, sociais 
políticos e culturais deveriam ser aí ressaltados [...] Portanto, não basta 
cronologizar os acontecimentos para se fazer a história da ciência. 
Finalmente, poderíamos lembrar ainda aquela atitude triunfalista frente à 
História da Ciência onde os cientistas são vistos como “super-heróis” e o 
desenvolvimento da ciência visto como um empreendimento harmonioso, 
contínuo e cumulativo. (p. 21)´ 

 Outro artigo que se dedica às inadequações no uso da história da ciência é a análise de 

Allchin (2003) na qual ele atribui à qualidade dos textos históricos utilizados habitualmente 

no ensino de ciências as falhas na formação de uma imagem de ciência adequada 

historicamente. Ele afirma que, mesmo quando baseados em eventos autênticos, estas 

histórias seriam profundamente enganadoras, subvertendo o objetivo de ensinar história e 

natureza da ciência central às reformas do ensino de ciência. 

Em Allchin (200351) o autor cunha o termo myth-conceptions em substituição ao 

vocábulo misconception significando, com o primeiro, mais do que uma concepção errada - 

uma concepção mítica de ciência. O autor destaca estratégias e dispositivos retóricos para 

mostrar como, segundo ele, algumas histórias “mentem” ou iludem sobre a natureza da ciência, 

problematizando os elementos das narrativas como construtores de mitos. Como corpus de 
                                                 
51 Artigo obtido diretamente do autor, através de seu site pessoal, não havendo correspondência entre a 
paginação do periódico e do texto recebido. 
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análise ele selecionou cinco casos históricos que são recorrentes nos livros didáticos de 

biologia, mas seus argumentos são extensíveis a outros casos. Allchin (2003) exorta os 

professores a terem cuidado com a historiografia, pois, somente assim, eles poderiam retratar 

fielmente a natureza da ciência. 

Assumindo uma postura prospectiva, Allchin (2003) apresenta de uma forma muito 

interessante, através de um jogo mnemônico, como transformar as narrativas míticas 

usuais na história da ciência em outras mais fidedignas e que possam ajudar a construir 

visões mais adequadas de ciência. Abaixo apresento o quadro comparativo exatamente 

como se encontra em Allchin (2003)52 

 

 
 

Segundo o autor, as narrativas míticas apresentariam a ciência pronta, feita por gênios 

superestimados, seriam cheias de universalidade absoluta, baseadas em retrospectos e 

romantismo, em caricaturas, com resultados esperados e justificados. Ele sugere que a história 

da ciência afinada com sua natureza mostraria a ciência em processo, dependente de 

oportunidades, cheia de incertezas, na qual existe respeito pelo contexto histórico, que admite 

acontecimentos inesperados, complexidade, controvérsia, e que apresenta os erros cometidos. 

                                                 
52 Tradução nossa 
Narrativas Míticas História em contexto de natureza da ciência  
Ciência -pronta Ciência em processo 
Gênio supervalorizado Oportunidades 
Universalidade inadequada Incertezas 
Retrospecção, Romantismo Respeito pelo contexto histórico 
Caricaturas Contingência, Complexidade, Controvérsia 
Resultados esperados e desculpas Explicação para os erros 
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3.4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Um contexto cuja discussão merece espaço é aquele que relaciona um estado de crise 

no ensino de ciências e a natureza da ciência. Sobre esta relação, por alguns tida como 

distante e por outros autores entendida como direta (a primeira sendo uma conseqüência do 

não-entendimento, nos meios escolares, da segunda), destaquei alguns artigos. 

 Ledbetter (1993, p. 611, tradução nossa) inicia seu trabalho citando, no intuito de 

mostrar visões de ciência, um trecho da declaração de uma estudante de 16 anos. Parece-me 

ser um bom ponto de partida: ‘Ciência é o assassínio do meu GPA53, a destruição das minhas 

crenças, e, em alguns casos, a divertida revelação da minha estupidez’.54 

 Campanario e Otero (2000), em artigo ao qual já me referi, buscam entender os 

principais componentes do que chamam, tomando emprestado de Pozo (1987), “conspiração 

cognitiva” contra o trabalho do professor de ciências e que obstaculizam a aprendizagem 

significativa destas disciplinas. Os autores afirmam que as causas do fracasso dos alunos em 

ciências possivelmente têm origens múltiplas: parte se origina nos alunos, parte nos 

professores, parte no contexto escolar e na própria sociedade. 

 Pozo (2002) também discorre sobre um panorama de crise no ensino de ciências. Isto 

seria um paradoxo, segundo o autor, se levarmos em conta o aumento no interesse atual na 

pesquisa neste campo55 e o esforço para estender a um maior número de cidadãos, o 

conhecimento científico. Ele afirma que a maior parte dos alunos, não compreendem a ciência 

que estudam, na qual se baseia boa parte da tecnologia que utilizam rotineiramente. 

 Sobre este contexto de crise no ensino de ciências, um importante trabalho é o de 

Fourez (2003). Neste artigo, que se propõe ser uma exposição crítica acerca dos problemas 

                                                 
53 Esta é a sigla para GRADE POINT AVERAGE, algo como uma média global do desempenho do aluno em todas as 
matérias da série. 
54 “Science is the murder of my GPA, the destruction of my beliefs, and in some cases, the amusing revelation of 
my stupidity” 
55 Greca (2002) faz um interessante balanço a este respeito, brevemente comentado no capítulo anterior. 
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enfrentados pela educação em ciências, o autor identifica os atores deste cenário e as 

implicações de cada um deles nesta crise. 

 O aparente conflito entre as idéias prévias dos alunos e o que é ensinado na sala de 

aula de ciências é sugerido também pelos PCN (1998) como explicação para as dificuldades 

no ensino e na aprendizagem de ciências. 

 

 

3.5 SÍNTESE 

 

 Esta seção pretende, como indica seu nome, extrair do texto deste capítulo e 

apresentar, os sentidos para natureza da ciência orientadores da análise textual descrita no 

próximo capítulo. A etapa da pesquisa que se conclui com este texto se constituiu em uma 

imersão ampla e duradoura nestes sentidos que agora busco sumarizar. 

 A própria polissemia demonstrada por este estudo bibliográfico é rica em sentidos, 

pois expõe os desencontros conceituais de uma comunidade que não se furta às discordâncias. 

Evidencia também que a delimitação de sentidos para este termo se configura, no fim das 

contas, num esforço de condução do arbítrio e de aceitação da insuficiência desta mesma 

delimitação. Trata-se de um exercício de escolhas conscientes. 

 A importância do conhecimento sobre ciência em nossa sociedade se reflete em 

múltiplas referências obtidas em estudos que não se atêm ao contexto escolar, ou seja, as 

discussões sobre natureza da ciência também se constituem fora deste contexto e reforçam a 

necessidade de uma intensificação no empenho da comunidade dos educadores em ciências na 

construção deste conhecimento junto aos estudantes. 

 O livro didático de Ciências, em sua diversidade disciplinar, parece desempenhar um 

papel muito importante na edificação de uma imagem de ciência, muitas vezes não-

comprometida com uma visão adequada de sua natureza. Este papel é desempenhado tanto 



 79

presença de formas utilizada como meio de veiculação destas idéias, tais como a seleção de 

imagens que podem resvalar numa visão mítica do cientista, a existência de lapsos históricos 

que induzem a uma visão de ciência como sucessão de acertos, o uso de termos que associam 

a atividade científica a um empreendimento solitário, quanto pelo ausentismo. A pouca 

importância destinada ao tema, muitas vezes refletida por um espaço exíguo no texto do livro 

didático, também constrói visões de natureza da ciência, inclusive promovendo um 

entendimento não-processual desta atividade, e o reforço a uma idéia de que o valor da 

ciência está em seu fim, em seu objeto final. 

 Críticas à ciência se confundem com críticas a características associadas à ciência, ou 

seja, muitos que criticam o fazer científico direcionam equivocadamente sua apreciação, esta 

deveria ater-se às visões inadequadas de ciência. 

 O positivismo na ciência, com sua visão empiricistas e busca de neutralidade, tem se 

constituído em alvo destas críticas anteriormente mencionadas. Observa-se que a visão de 

ciência construída por esta escola filosófica se mescla ao entendimento da natureza da ciência, 

caracterizando-a como atividade metódica, que inclui testagens e experimentos. Por outro 

lado, é necessário ampliar esta ligação, distinguir esta como apenas uma das facetas da ciência 

e reconhecer o método e as atividades experimentais como apenas um de seus aspectos e não 

a razão da existência da própria ciência. 

 Um aspecto ligado às definições de natureza da ciência muito aclamado atualmente e 

que vai de encontro às idéias positivistas, é a caracterização da ciência como atividade 

coletiva, como um empreendimento social e humano. Sob este dossel se aglutinariam as idéias 

de ciência que a compreendem como falível, sujeita a motivações mundanas, à criatividade, 

casualidades e improvisos. Esta caracterização se confronta com as visões comumente obtidas 

de estudantes de Ciências de diversos níveis e de professores de disciplinas científicas. A 

adoção de um viés histórico para o ensino de ciências, que busque um equilíbrio entre a 
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redução fantasiosa a relatos de acertos – o que constrói mitos científicos – e discussões 

pormenorizadas que pertencem ao campo dos historiadores – o que impactaria os já 

abarrotados currículos de ciências, parece dar conta desta caracterização. 

 Os estudos das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, incluindo o componente 

ambiental (CTSA), têm se revelado como um campo de onde brotam sentidos importantes 

para o termo natureza da ciência. Muitas discussões que apresentam a ciência como algo 

negativo são elaboradas dentro deste contexto. É interessante notar a existência de uma 

controvérsia nestas discussões, pois, ao mesmo tempo em que buscam a desmistificação da 

ciência, imputando a ela agravos à sociedade e ao ambiente, tornam-na uma entidade fora do 

contexto social, não atinando com a própria caracterização de ciência almejada. Pois, 

enquanto atividade humana ela seria passível dos valores sociais ou culturais, e estes seriam 

os responsáveis pelos agravos, não os valores cognitivo-científicos.  

 Ao compor um quadro sobre o fazer científico não se pode deixar de mencionar seus 

atores, a função do cientista no contexto da atividade científica também é alvo de visões 

desacertadas, muitas vezes associadas à inumanidade da própria ciência. A busca por uma 

visão constitutiva do cientista e de seu papel na sociedade é preponderante se considerarmos a 

própria construção da comunidade científica. A visão de cientista elaborada pelos estudantes 

influencia a opção destes por uma carreira científica. 
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4 A ANÁLISE TEXTUAL - CARACTERIZAÇÃO DAS CATEGORIAS E EIXOS DE ANÁLISE 

 

 Esta seção apresenta os resultados desta pesquisa. Como já explicitei, havia uma 

clara intenção de buscar a diversidade dos sentidos atribuídos à natureza da ciência nos 

textos do corpus, mas a superlativa polissemia do termo exigiu uma demarcação de 

conjuntos de sentidos que compuseram um primeiro eixo de análise, os ASPECTOS DE 

NATUREZA DA CIÊNCIA.  

Além disso, o material empírico escolhido para compor o corpus deste trabalho também 

apresenta especificidades. Há uma certa regularidade na organização dos livros didáticos, 

tanto do livro como um todo quanto na composição dos capítulos ou partes, possibilitando ao 

seu autor ou autores, uma multiplicidade de FORMAS DE INSERÇÃO de uma dada informação. 

Estas se constituíram, então, em um segundo eixo de análise. 

Finalmente, a FUNÇÃO ou o PAPEL desempenhado por estes aspectos nos textos de 

uso didático também era diverso e de grande interesse pedagógico quando se trata da 

construção de uma imagem de ciência pelos estudantes, caracterizando-se como um outro 

eixo possível. 

 O texto a seguir exemplifica e discute cada um destes eixos e suas respectivas 

categorias com o auxílio de excertos dos livros didáticos analisados. A análise foi construída a 

partir de expressões e outras marcas textuais relevantes que, nesta apresentação, foram 

destacadas com o uso de linhas pontilhadas azuis, formando traços ou elipses. 

 Antes de apresentar as discussões a respeito dos resultados quantitativos, faz-se 

necessária uma explanação qualitativa mais detalhada sobre a natureza das categorias que 

definem cada um dos eixos de análise. Esta explanação buscou descrever e, ao mesmo 

tempo, circunscrever as categorias de modo a tornar claros os critérios utilizados na sua 

identificação. 
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 A ordem de apresentação das categorias de cada eixo foi determinada pela freqüência 

com que apareceram nos textos analisados (veja capítulo 5). 

 

 

4.1 ASPECTOS DE NATUREZA DA CIÊNCIA  

 

 Do conjunto de sentidos para natureza da ciência identificados a partir da literatura, 

alguns mereceram um olhar mais atento, uns por sua recorrência, outros pela acentuada 

relevância que os pesquisadores em educação em ciências lhes atribuem. Chamo a atenção 

que os aspectos não são completamente excludentes e que muitas vezes um mesmo excerto se 

remetia a mais de um aspecto. Nestes casos a interpretação privilegiou aquele que era mais 

evidenciado no texto.  

 

4.1.1 MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO  

 

 Embora se observe um declínio no interesse dos pesquisadores em ensino de ciências 

por discussões que privilegiam o método, este continua sendo um aspecto da natureza da 

ciência bastante recorrente tanto na literatura quanto no corpus deste trabalho. A associação 

entre uma discussão da natureza da ciência e processos metodológicos e experimentais 

remonta à própria ontologia da Ciência: considerações acerca do papel da observação, da 

obtenção de conhecimentos pelos sentidos, do empiricismo remonta às origens da atividade 

científica como hoje a conhecemos. A experimentação é constitutiva do surgimento da ciência 

na era moderna (CHALMERS, 1993). Não é de se estranhar que, como já discuti no capítulo 

3, muitas concepções de ciência restrinjam-na a este aspecto. 
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Foram entendidas como citações concernentes a esta categoria tanto as que se referem à 

experimentação ou ao método de forma explícita como um conteúdo científico a ser aprendido 

(Figura 1), quanto aquelas que compõem uma abordagem didática com este viés (Figura 3). A 

categoria MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO inclui, assim, dimensões da natureza da ciência referentes 

tanto à prática científica quanto à didatização dos conteúdos científicos. De uma forma geral, 

pode-se dizer que há, nos livros didáticos analisados, uma associação entre a própria ciência e 

aspectos ligados ao método e experimentação. Esta associação se realiza através de narrativas 

verbais ou verbais/visuais que mostram etapas passo a passo e descrevem eventos ao longo do 

tempo compondo descrições processuais. Muitas vezes as citações podem ser identificadas por 

diferentes marcas textuais como referência a termos, tais como experimentação, observação, 

experimento, etapas, passos, ou a imagens de tubos de ensaio, lupas, ou outros aparatos 

associados à prática experimental. Este tipo de marca discursiva nos livros didáticos é um 

importante auxiliar na construção de um entendimento sobre ciência como uma atividade 

baseada na experimentação. 

 Citações diretas ao próprio método científico, entendido muitas vezes como unívoco e, 

por isso mesmo, expresso no singular, não são muito freqüentes, mas começam a ganhar um 

papel de destaque em alguns livros, compondo, inclusive, um capítulo próprio em CCB-6ª S. 

Observa-se na Figura 1 uma referência explícita a este aspecto da natureza da ciência, na qual 

ressalto o uso do artigo indefinido afastando a idéia de um único método.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: citação do aspecto método/experimentação de forma direta, 
com clara referência à natureza da ciência em CCB- 6ª S. (p. 8) 
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 A Figura 2 apresenta um exemplo de referência ao método de forma didatizada e 

direta. Ocorre a menção de ações ligadas ao método, como formulação de hipóteses e 

testagem, e um convite à transposição deste fazer associado aos cientistas para o contexto 

pedagógico. Também é possível notar, no trecho destacado pela elipse, o caráter factual 

atribuído aos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um exemplo de narrativa verbal/visual que compõe um viés procedimental dentro de 

um contexto pedagógico é apresentado na Figura 3. Esta citação se constitui de imagens que 

remetem a procedimentos experimentais, como tubos de ensaio e béqueres, formando uma 

narrativa com caráter temporal, expressa por meio de etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: citação do aspecto método/experimentação com clara referência à 
didatização do método científico em CEN-5ª S. (p. 77) 
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 Os livros didáticos analisados apresentam, ainda, sinalizações que evidenciam 

referências a atividades experimentais como, por exemplo, o selo identificador presente no 

topo da atividade suplementar proposta ao fim de quase todos os capítulos da coleção CEN, 

que utiliza inclusive este vocábulo como marca (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Selo identificador das 
atividades experimentais de CEN 

Figura 3: exemplo de imagens formando uma narrativa de procedimentos em CEA – 8ª S (p. 103)
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 Em alguns casos os selos identificadores denotam atividades experimentais de 

diferentes naturezas. Esta situação é encontrada, por exemplo, em CMW que possui selos 

identificadores de atividades que estão imageticamente revelando uma tendência a um 

trabalho experimental mais prático56, exteriorizada por um símbolo que remete ao trabalho 

manual (uma colher de pedreiro), ou a atividades mais conceituais, marcadas por uma 

lupa. Em ambos os casos não há uma referência explícita à experimentação, mas é 

possível depreendê-la a partir da leitura do texto que se segue ao selo identificador. Outras 

atividades são identificadas, nesta mesma coleção, com um selo que mostra, de modo mais 

explícito, o viés experimental da atividade utilizando o termo experimentando e, através 

do uso simbólico do ponto de interrogação, expressando-a como um desafio.  

 Com menos freqüência também se observam narrativas que não apresentam selo 

identificador, mas a presença de algumas marcas discursivas verbais as impregnam com um 

teor metodológico e procedimental (Figura 5). Estas marcas podem ser de cunho gramatical, 

como o uso de imperativos e conjunções que narram passagens de tempo, destacadas na 

Figura 5 por linhas, ou relativas à presença de termos específicos que remetem ao método, ao 

fazer científico procedimental, como comprovação, observação, testes, destacados por elipses 

nesta mesma Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Como, por exemplo, montagens de aparelhos ou de micro-habitats para observação de seres vivos ou 
condições ambientais. 

 
Figura 5: citação do aspecto método/experimentação através de marcas discursivas 

gramaticais associadas ao método em VC- 5ª S (p. 125) 
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Em outro exemplo (Figura 6) também não há uma referência direta à experimentação 

através de selo identificador, mas outras marcas estão presentes tais como a estrutura de 

roteiro, com descrição de procedimentos claros e expressos em etapas, a imagem de uma 

lupa, reforçando a observação dentro deste contexto e a solicitação de um relatório, que 

equivaleria, no contexto didático, à divulgação dos resultados obtidos pelos cientistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apesar das especificidades inerentes a cada livro didático, pode-se observar uma 

homogeneidade nos seus formatos de apresentação, como o uso de recursos visuais, a 

recorrência de termos e expressões, o que confere uma certa regularidade à forma como este 

aspecto é abordado. 

 

4.1.2 HISTÓRIA DA CIÊNCIA  

 

 Uma segunda categoria a ser esclarecida é aquela que abarca citações sobre HISTÓRIA 

DA CIÊNCIA. Esta faceta da sua natureza tem sido apontada pelos estudiosos da educação em 

Figura 6: citação do aspecto método/experimentação de forma indireta em CEA-6ª S. (p.165) 
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ciências como uma forma de se mostrar a ciência dentro de seu contexto sociocultural, 

colaborando para o entendimento do caráter evolutivo do desenvolvimento científico e de 

ciência como forma de cultura e para a compreensão da própria dinâmica de construção e 

evolução do conhecimento científico. A busca por formas de utilização de uma abordagem 

histórica no ensino de ciências tem se consolidado, tornando este um aspecto bastante em 

evidência neste campo, como já foi discutido no capítulo 3.  

As citações foram identificadas como desta categoria por apresentarem um viés 

cronológico, embora não necessariamente identificado por datas. Em geral apresentam 

relatos de episódios da história da ciência, imagens de obras (Figura 8) ou de personagens 

historicamente relevantes (Figura 9). Muitas destas citações são de cunho biográfico e 

semelhantes ao descrito por Allchin (2004) como referências aos grandes heróis do 

passado, destacando feitos pessoais e enaltecendo o personagem em detrimento das 

condições sócio-históricas de produção do conhecimento científico. O detalhamento das 

citações é muito variável, sendo possível encontrar menções de apenas uma sentença a um 

personagem histórico, destacando apenas nomes e datas (Figura 7), ou citações com uma 

narrativa mais detalhada (Figura 9) que, embora factual e com uma preocupação centrada 

na documentação, permite uma contextualização maior, colaborando para a inferência de 

procedimentos característicos da atividade científica naquele momento histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: citação do aspecto história da 
ciência, pequena extensão e detalhamento, em 
CCB- 8ª S. (p. 145) 
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Figura 8: exemplo referência imagética à história 
da ciência utilizando reprodução de obras com 
valor histórico em CEA – 8ª S (p. 74) 

Figura 9: citação do aspecto história da ciência, grande extensão e 
detalhamento, utilizando imagem em CCB- 6ª S. (p. 37) 
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Uma outra possibilidade de referência à história da ciência é a descrição de episódios 

nos quais ocorreram descobertas científicas. Os textos que apresentam episódios da história da 

ciência são, em grande parte, constituídos por narrativas contextualizadoras, ou seja, que se 

preocupam com a localização espaço-temporal, indicando, mesmo que de forma velada, as 

condições de produção daquele conhecimento. O uso de episódios anedóticos, que destacam 

eventos pitorescos, é bastante raro no corpus analisado. 

As Figuras 10 e 11 trazem exemplos de citações obtidas de coleções diferentes, que 

informam sobre um episódio da história da ciência: a descoberta da penicilina. As duas 

citações, apesar de se referirem ao mesmo episódio, possuem níveis de detalhamento bastante 

diferentes, com diferentes possibilidades de revelar o papel do acaso nesta descoberta.  

Na Figura 10 se pode notar que a ênfase é dada ao produto final da descoberta e ao seu 

descobridor, tornando esta citação apenas uma referência factual e biográfica. O pequeno 

nível de detalhamento trivializa o processo através do qual esta descoberta aconteceu e reforça 

a sua personificação, pois dá a entender que aquele conhecimento se deve apenas à atuação 

daquela pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

A citação exposta na Figura 11 apresenta um texto mais detalhado, que se ocupa em 

explicitar a questão do acaso neste episódio da história da ciência. Este texto, onde até mesmo 

o vocábulo pode ser encontrado (circunscrito por mim em uma elipse), revela uma visão de 

cientista bastante idealizada, mas cumpre o papel, pouco valorizado nos livros didáticos 

analisados, de apresentar ao leitor a casualidade como coadjuvante do trabalho científico. 

 

Figura 10: citação do aspecto história da ciência em VC- 6ª S. (p. 71), trata-se de 
uma citação pontual de um episódio no qual o acaso teve um papel fundamental 
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4.1.3 ATIVIDADE CIENTÍFICA  

 

 A natureza da ciência é identificada muitas vezes na literatura pertinente ao 

ensino de ciências com aspectos do funcionamento da comunidade científica como, por 

exemplo, a forma de comunicação de pesquisas e a difusão da informação científica; com as 

relações entre esta comunidade e a sociedade, como o destino de verbas ou apoio às pesquisas; 

ou com as relações entre o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a 

sociedade (relações CTS). Estas referências à natureza do conhecimento científico também se 

encontram circunscritas a este contexto de atividades, e se configuram também em citações do 

aspecto ATIVIDADE CIENTÍFICA. Referências explícitas a alguma faceta da atividade científica 

estão presentes e, em alguns livros, em quantidades apreciáveis, como será visto no capítulo 5. 

Muitos trabalhos relatados no capítulo 3 se referem a um ensino fundamentado na 

necessidade de um conhecimento sobre ciência para a formação do cidadão crítico, para que o 

Figura 11: citação do aspecto história da ciência através da narrativa de um episódio que destaca o papel do 
acaso na ciência em CEA- 6ª S. (p. 235) 
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estudante se torne capaz de opinar sobre questões de cunho ético que envolva a ciência. 

Freqüentemente este conhecimento sobre ciência é um conhecimento relativo aos aspectos 

supracitados, englobados por mim na categoria atividade científica. 

Citações que se referem explicitamente às peculiaridades das formas de expressão do 

conhecimento científico foram encontradas (Figura 12), caracterizando o fazer científico como 

uma atividade que possui uma linguagem própria. Esta referência destaca que esta linguagem é 

construída através do estabelecimento de sentidos associados a um contexto específico e, desta 

forma, ela é constitutiva de um determinado grupo social neste contexto de atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os tramites internos da comunidade científica podem ser encontrados em citações 

como a mostrada na Figura 13. Nela se alude às formas como se estabelecem padrões e 

convenções cientificamente aceitos. É interessante notar que a citação destaca uma conjuntura 

que contraria as expectativas usuais de que a prática científica é exclusivamente organizada a 

partir de uma lógica racional/dedutiva. 

 

Figura 12: citação do aspecto atividade científica que enfoca as especificidades de sua 
comunicação, atribuindo-lhe uma linguagem própria em CMW- 8ª S. (p. 12) 
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 Citações desta categoria também se referem à motivação do trabalho científico, muitas 

vezes enaltecida e vista como de inclinação nobre como, por exemplo, no seguinte excerto: 

"Como a curiosidade humana não tem fim, a ciência não tem limites" em CCB- 7ª S. (p. 218). 

 De modo menos freqüente, mas situando a prática científica de uma forma mais próxima 

ao trabalho cotidiano do cientista, algumas citações se referem ao contexto de produção do 

conhecimento científico, mencionando as verbas ou os materiais necessários àquela prática. A 

citação retirada de CCB- 6ª S. (p. 59) "As pesquisas sobre Aids costumam receber muitas 

verbas. Apesar disso, sua cura ainda não foi descoberta, nem foi desenvolvida uma vacina." 

exemplifica esta referência à relação entre a comunidade científica e a sociedade. 

Referências à natureza da atividade científica nem sempre são marcadas pela 

presença de vocábulos típicos, tais como ciência, prática, conhecimento científico, mas 

podem ser identificadas por referências a situações e contextos nos quais se contrapõe: 

ciência  e atividades cotidianas, conhecimento científico e conhecimento popular. A 

identificação da categoria se dá pela presença de um conjunto de ações com características 

próprias, diferenciadas de modo procedimental, com objetivos distintos, que caracteriza um 

contexto diferenciado de vivência e experienciação de fenômenos. Um exemplo ilustrativo 

de citação identificada desta maneira pode ser encontrado na Figura 14. 

Figura 13: citação do aspecto atividade científica expondo os caminhos para o 
estabelecimento de acordos na comunidade científica em CMW- 8ª S. (p. 28) 
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No exemplo da Figura 15, se pode perceber uma referência indireta à atividade 

científica através da citação que o autor faz do uso dos modelos: o estudo e previsão de 

reações químicas integram o rol de atividades que compõem a ciência Química, de tal forma 

que, ao fazer menção a este instrumento, se faz uma referência indireta a este ramo da 

atividade científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: citação do aspecto atividade científica através da explicação sobre a utilidade dos modelos 
em CEA- 8ª S. (p. 53) 

 

Figura 14: citação do aspecto atividade científica contrapondo-a às experienciações 
cotidianas em VC- 5ª S. (p. 158) 
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As discussões das relações CTSA nos livros didáticos considerados apresentaram 

diferentes extensões e profundidades. Em alguns casos o conteúdo do texto suscitava estas 

relações, explorando a influência das pesquisas científicas na sociedade ou as mudanças no 

meio ambiente propiciadas pela tecnologia. Nem sempre estas referências eram seguidas por 

discussões mais profundas. No entanto, em casos pouco freqüentes, a citação proporcionava 

desdobramentos interessantes, como aquele obtido em CEN- 8ª S. (p. 57): "Na sua opinião, 

apesar de a ciência provocar o aparecimento de algumas substâncias químicas que 

prejudicam o ambiente (e, conseqüentemente, os seres vivos), isso invalida o progresso 

científico?". Neste exemplo o estudante é chamado a tomar posição sobre questões dentro 

deste contexto, avaliando a própria atividade científica.  

 Alusões às características do conhecimento científico, com indicações a respeito de 

sua origem e natureza, também foram observadas. Algumas destas características constituíram 

um olhar pouco usual sobre o conhecimento científico. Uma delas (Figura 16) destaca a sua 

natureza polêmica, a sua origem a partir de debates dentro da comunidade, ou seja, o seu 

caráter de coisa construída. É interessante notar a ênfase dada à possibilidade de coexistência 

de explicações para um mesmo fenômeno e ao seu caráter temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: citação do aspecto atividade científica, demonstrando a polêmica 
e a interinidade das suas explicações em VC- 8ª S. (p. 164) 
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Uma outra citação (Figura 17) apresenta uma problematização da transitoriedade 

das explicações associando ao conhecimento científico um caráter tentativo, dependente 

de compromissos epistemológicos, traduzidos por visões de mundo diferentes e sua 

dependência da tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não obstante ser um aspecto não muito freqüente na maior parte dos livros analisados, 

a variedade de expressões concernentes à atividade científica propiciou uma vasta gama de 

citações distintas, mostrando uma heterogeneidade nas formas de se referir a este aspecto da 

natureza da ciência. Encontram-se referências a este aspecto marcadas por termos diversos, 

utilizando, de muitas maneiras, os vieses aqui apresentados. 

 

4.1.4 PAPEL DO CIENTISTA  

 

 Apesar de um pouco negligenciada nos livros didáticos estudados, a importância 

deste aspecto para a consolidação de uma idéia de ciência como produto cultural do ser 

humano é cada vez mais reconhecida entre os pesquisadores em ensino de ciências. A 

humanização da ciência e do ensino de ciências não pode se realizar se não houver um 

lugar de destaque para este ator social que é o cientista e se não estiver presente a sua 

 
Figura 17: citação do aspecto atividade científica expondo a transitoriedade do 
conhecimento científico em VC- 8ª S. (p. 75)



 97

dimensão humana. Esta categoria foi construída com base nos sentidos para natureza da 

ciência que tratam da função social do cientista e da construção de uma imagem deste, a 

partir de uma análise do escopo de suas atividades. 

 De uma forma geral as referências aos cientistas são fragmentadas e apresentam visões 

estanques de apenas uma faceta da atuação do cientista. Estas visões, mesmo que em graus 

diferentes, enaltecem esta profissão, marcando-a com expressões que enobrecem seus 

objetivos e idealizam seus partícipes. 

Um exemplo interessante é aquele contido na citação da Figura 18 onde a 

importância do cientista para o desenvolvimento do tipo de sociedade em que vivemos 

pode ser observada. A apresentação visual sugere um paralelismo entre as ações dos dois 

grupos representados, o grupo que o texto identifica como nossos antepassados e o grupo 

do qual fazem parte técnicos e cientistas. Por um lado, esta imagem sugere uma visão 

superficial de observação e de pesquisa, destacada pela elipse, que não leva em conta a 

importância e o prestígio do empiricismo na constituição destas atividades. Por outro lado, 

embora contenha um certo grau de idealização, esta apresentação situa o papel do cientista 

e possibilita uma visão da ciência como cultura, como produto de uma sociedade, em um 

tempo definido.  
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Figura 18: citação do aspecto papel do cientista destacando sua importância na sociedade atual e 
desenvolvendo a idéia de ciência como construção coletiva e cultural humana em CMW- 6ª S. (p. 102 e 103) 



 99

Na caixa de texto, exposta na Figura 19, pode-se depreender uma imagem de cientista 

por meio das marcas textuais como os vocábulos sonho e esperança, que expressam uma 

idealização das motivações dos cientistas. A capacidade desta classe é enaltecida quando o 

texto reforça as conquistas com expressões do tipo já sabem, já aprenderam, conseguem, já 

foram feitos, como nos trechos destacados na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, uma das coleções que compõem o corpus desta 

pesquisa apresentou uma peculiaridade no que se refere a este aspecto da natureza da ciência: a 

coleção CEN possui uma personagem – a Dra Silvana, a cientista-detetive – que, através de todos 

os volumes, revela uma nuance do papel do cientista, exemplificadas em diversas situações, como 

atividades domésticas, momentos de lazer, palestras, conversas informais. Algumas que destacam 

Figura 19: citação que constrói uma imagem de cientista, se constituindo em 
citação do aspecto papel do cientista em CEN- 7ª S. (p. 238) 
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o lado humano do cientista, como em CEN – 8ª S, p. 130, podem auxiliar a desconstrução do mito 

do cientista na torre de marfim, pois a personagem é mostrada em situação de entretenimento 

(fora do ambiente científico e / ou científico-escolar) acompanhada de sua família, reforçando o 

lado humano do cientista. É interessante notar também a escolha de uma personagem do sexo 

feminino. Parece que há claramente o objetivo de refutar o estereótipo que a sociedade ainda tem 

e que muitos estudos já citados revelam, do cientista como alguém do sexo masculino. As 

histórias que envolvem a personagem muita vezes são um meio de aplicar os conhecimentos do 

capítulo, mas na tessitura do texto revelam importantes concepções, intencionais ou não, sobre o 

ser humano que exerce o papel de cientista. 

 Ainda em relação à personagem citada, uma referência mostrada na Figura 20 expõe uma 

situação de conflito entre saber popular e conhecimento científico. Esta citação mostra que a 

falibilidade do cientista tem que ser considerada, reforçando sua natureza humana, e que as 

prospecções científicas são baseadas em possibilidades. A pergunta assinalada pela elipse revela que 

hipóteses são conjecturas, pois a hipótese elaborada pela personagem não se mostrou verdadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: citação do aspecto papel do cientista, este papel é atribuído a uma personagem que revela a 
falibilidade do cientista em CEN- 6ª S. (p. 279) 
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4.2 INSERÇÃO 

 

 Este eixo de análise se refere às formas pelas quais as citações sobre natureza da 

ciência se interpõem no texto do livro didático. A própria estrutura inerente a este tipo de 

suporte textual me guiou na construção destas categorias. Pode-se observar uma constância na 

organização dos livros didáticos constituintes das coleções analisadas. Essa organização 

admite a possibilidade de se compor um capítulo separado ou que as citações estejam 

inseridas em capítulos que tratem dos conteúdos científicos. Este último formato comporta 

uma diversidade de possibilidades de inserção como na apresentação do capítulo, em leituras 

suplementares no meio ou no término do capítulo e incorporado ao corpo principal de texto. 

Há, em todos os livros didáticos estudados, uma preocupação com um leitor ativo, 

revelada por esta diversidade de formatos tanto das atividades (individuais, em grupo, 

práticas, de pesquisa, atitudinais) como dos textos, a presença de textos de divulgação, textos 

imagéticos, dispostos em caixas de texto ou não.  

 Esta seção apresenta as formas de inserção seguindo, como nas outras seções, um 

critério de freqüência, iniciando pela forma mais recorrente. 

 

4.2.1 INTEGRADA AO CORPO DO TEXTO 

  

 Neste tipo de inserção os aspectos de natureza da ciência se encontram na forma de 

construções narrativas que contribuem para aproximá-los dos conteúdos científicos tratados 

no capítulo. 

 A Figura 21 traz um exemplo de citação que incorpora a narrativa sobre o surgimento 

da atividade científica, ressaltando a importância da atitude investigativa de Galileu para a 

constituição da própria ciência. Esta referência, inserida no texto principal do capítulo que 
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trata do Universo em uma seção específica para relatar os avanços científicos e tecnológicos, 

busca um viés histórico para caracterizar a atividade científica e expor como se conhece o 

Universo nos dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nem sempre as citações discutem com profundidade as relações estabelecidas entre 

o conteúdo científico e o aspecto de natureza da ciência. Às vezes elas têm um caráter 

fortuito, são citações curtas e pouco detalhadas, que fazem apenas menção a um aspecto, 

como em CEA – 8ª S (p. 42): "A denominação de alguns elementos químicos pode ser 

ainda uma homenagem a cientistas. Por exemplo, einstênio (Es), nome derivado de 

Einstein, físico alemão que formulou importantes teorias, entre elas a teoria da 

relatividade." Esta citação apenas explicita a motivação para a nomenclatura dos 

elementos químicos. 

 Quando integradas ao corpo do texto, a citação de um aspecto de natureza da 

ciência ganha um status maior isto é, passa a ser vista como integrante do conteúdo a ser 

estudado. Desta forma, potencialmente, atinge muito mais ao aluno, já que, ao trabalhar o 

conteúdo do capítulo, a exposição do estudante à informação referente à natureza da 

ciência é quase obrigatória. 

Figura 21: citação inserida no corpo do texto, em capítulo sobre o Universo em 
CMW – 5ª S (p. 15) 
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4.2.2 LEITURA SUPLEMENTAR NO FINAL DO CAPÍTULO 

 

 Uma grande diversidade de caixas de texto localizadas no término dos capítulos 

podem ser encontradas nos livros didáticos estudados. Algumas apresentam temas que se 

repetem ao final de quase todos os capítulos com selos identificadores próprios. Outras não 

apresentam marcas textuais de caráter verbal, nem símbolos, se constituem em caixas de texto 

por apresentarem um contorno delimitador ou um destaque cromático, como mostrado na 

citação de história da ciência exposta na Figura 22. 

 Nesta caixa de texto (Figura 22) há uma pequena biografia de Mendeleiev, na qual se 

ressaltam datas e feitos. O capítulo ao fim do qual esta leitura suplementar é encontrada, 

desenvolve o tema classificação periódica dos elementos e, em sua apresentação, o nome de 

Mendeleiev é citado e a primeira publicação de sua tabela é datada. Esta LEITURA SUPLEMENTAR 

NO FIM DO CAPÍTULO enriquece o tema e favorece a coesão deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: boxe com leitura suplementar no fim do capítulo sobre 
classificação periódica dos elementos em VC – 8ª S (p. 256) 
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 Este tipo de apresentação é um recurso interessante por possibilitar a exposição de um 

grande número de informações de um modo mais flexível, ou seja, o texto encerrado em uma 

caixa de texto ao fim de um capítulo pode ser utilizado de várias formas: como leitura 

extraclasse, como forma de ajustar diferenças acentuadas no interesse e na velocidade de 

resolução de atividades entre os alunos, como motivação para uma atividade de 

aprofundamento etc. Porém, esta mesma flexibilidade diminui a exposição do aluno a estas 

informações, pois, na mediação da relação entre o aluno e o livro, o professor pode optar por 

não privilegiar as leituras suplementares ao final do capítulo. Este desinteresse pela leitura 

suplementar de fim de capítulo pode ser ainda maior quando estas se localizam após as 

atividades de fixação relativas ao capítulo57, pois, em geral, no trabalho cotidiano de sala de 

aula, estas atividades marcam a terminalidade do tema estudado. 

 

4.2.3 LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO CAPÍTULO 

 

As caixas de texto que integram a categoria LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO 

CAPÍTULO possuem formas gráficas ainda mais diferentes que aqueles que formam a categoria 

explorada anteriormente. Algumas destas caixas de texto representam uma forma discreta de 

destaque do corpo do texto, utilizando tipos de letras diferentes, linhas (Figura 23) ou um 

formato alternativo para o texto (Figura 13).  

 Em alguns casos não considerei o destaque cromático como determinador da 

existência de uma caixa de texto deste tipo. O critério adotado foi, novamente, temático: 

quando o trecho destacado apenas com cor diferente apresentava uma identidade temática 

com o resto do texto, ele foi considerado como integrante do texto. 

                                                 
57 Este é o modelo de organização da coleção CCB, mas também observei a existência de leitura suplementar no 
fim do capítulo após as atividades em CEA e CMW, embora de modo mais casual. 
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O exemplo da Figura 23 ilustra esta continuidade e o tipo de destaque ao qual me 

refiro. Trata-se de uma parte da página inicial do capítulo que introduz a Astronomia58, a 

cor laranja e a cor lilás dão destaque às principais idéias do texto: a associação da 

astronomia à ciência e o conceito de Astro. Estes trechos possuem uma continuidade 

temática, intermediada pelo título da subseção e por uma afirmativa conectiva entre os dois 

construtos: “A astronomia é a ciência que estuda os astros”. Abaixo do trecho destacado 

em lilás há uma caixa de texto, com um destaque gráfico maior (marcas e letras de tipo 

diferente do resto do texto) que procura estabelecer diferenças entre astronomia e astrologia, 

configurando uma descontinuidade com o texto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros tipos de caixas de texto são identificadas de modo mais evidente (Figura 24). 

Estas, muitas vezes, apresentam um caráter temático, com identidade própria ou tratando de 

                                                 
58 O capítulo intitula-se "CONHECENDO O UNIVERSO A PARTIR DA ASTRONOMIA". 

 

Bloco temático, 
estreitamente 
ligado ao conteúdo 
da seção. 

Caixa de texto 
constitutiva de leitura 
suplementar no meio 
do capítulo, há uma 
ruptura temática com o 
resto do texto, e um 
destaque gráfico maior. 

Figura 23: trecho de capítulo comparando destaques no corpo do texto e caixas de 
texto com leitura suplementar no meio do capítulo em CCB – 5ª S (p. 247) 
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assuntos idênticos aos das leituras suplementares no fim do capítulo, que associam o conteúdo 

do capítulo a um eixo transversal ao volume ou à coleção59. 

Na Figura 24 há um tema específico tratado de forma recorrente ao longo do livro 

didático. O selo identificador, que destaquei utilizando uma elipse, e o formato gráfico da 

caixa imprimem uma identidade a este grupo de leituras suplementares. Esta caixa de texto, 

que descreve duas tentativas de presumir o diâmetro de uma molécula, se encontra encartada 

no capítulo SUBSTÂNCIAS SIMPLES E COMPOSTAS após a introdução e imediatamente antes da 

subseção que trabalha as representações dos elementos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo do meu contato com livros didáticos, mesmo antes de ser professora, pude 

observar que a condição de leitura suplementar no meio do capítulo proporciona uma 

visibilidade maior para a informação, se comparada à condição de leitura suplementar no fim 

                                                 
59 Posso citar como exemplo o que ocorre na coleção CCB, a questão do lixo é um tema transversal a toda 
coleção e ao longo de toda ela, especialmente ao final de cada um dos capítulos, pode-se observar a existência de 
uma ou mais caixas de texto com este tema, encimadas por um selo identificador próprio. 

 

Figura 24: Exemplo de boxe de leitura suplementar no meio do capítulo com 
formato bastante evidente e com caráter temático em CEN – 8ª S (p. 69) 
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do capítulo, pois o fato de se encontrar imerso no corpo principal do texto diminui as chances 

de uma eventual desconsideração de seu conteúdo.  

 Esta estrutura dos livros didáticos, com textos de diferentes formatos inseridos em 

leitura suplementar no meio ou no fim do capítulo, cria uma mobilidade na leitura, um aspecto 

que favorece o trabalho do professor, pois, na medida em que o texto é flexível, o professor 

pode aproveitá-lo conforme a sua necessidade sob o ponto de vista pedagógico. 

 

4.2.4 APRESENTAÇÃO DE CAPÍTULO OU UNIDADE 

 

 Este tipo de introdução, característico de livros didáticos (NASCIMENTO, 2003), é 

geralmente marcado por elementos motivacionais e organizadores da leitura subseqüente. É 

um tipo de inserção que proporciona ao texto uma boa visibilidade, já que é um ponto de 

partida para um novo conjunto de informações. A inserção em APRESENTAÇÃO DE CAPÍTULO 

não é vista desta forma por McComas, Almazroa e Clough (1998), estes autores fazem 

referência à presença de aspectos da natureza da ciência nesta parte do livro didático como um 

indício da pouca importância dada a estes aspectos60. 

 Os trechos abaixo, selecionados como exemplos desta categoria, trabalham facetas 

fundamentais da construção de explicações científicas (MARTINS; OGBORN; KRESS, 

1999), especialmente aquelas que buscam motivar e sensibilizar os alunos para uma 

informação que é oferecida sem solicitação. Estas facetas se compõem, fundamentalmente, 

de promessas de futura utilidade (Figura 25) e a quebra de expectativas dos interlocutores 

através da apresentação de fatos ou situações não-intuitivos ou inesperados (Figura 26). 

 Na Figura 25 pode-se observar uma referência à natureza da ciência utilizada como 

motivação para a leitura da primeira Unidade do livro, que trata das características da matéria. 

                                                 
60 Veja discussão na seção 3.3.2. 
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Há uma inclinação prospectiva, revelada por marcas como o uso de locuções verbais que 

denotam ações futuras que são esperadas dos alunos, como as destacadas na figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a citação presente na Figura 26 explora a construção histórica do conhecimento 

científico que será desenvolvido ao longo do capítulo, servindo como estímulo para prosseguir a 

leitura. Este trecho, através de uma situação inusitada, incentiva a expectação, aguça o interesse 

do aluno para o conteúdo científico tratado posteriormente pelo capítulo, a digestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Texto de abertura de Unidade, revelando seu caráter motivacional 
em CEA – 8ª S (p. 5) 

 

Figura 26: Texto de abertura do capítulo sobre digestão, revelando seu caráter 
motivador em CEN – 7ª S (p. 66) 
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4.2.5 CAPÍTULO SEPARADO 

 

 Este tipo de inserção se constitui numa forma não usual de apresentar aspectos de 

natureza da ciência em livros didáticos de ensino fundamental, tendo sido observada em dois 

dos 20 livros que compuseram o corpus desta pesquisa. Apesar de rara, a sua presença é um 

importante indicador da relevância atribuída a este tipo de informação e do crescente papel 

que a natureza da ciência vem adquirindo no contexto pedagógico do ensino de ciências. 

 Esta categoria foi identificada quando o tema central do CAPÍTULO exprimia algum ou 

alguns dos aspectos de natureza da ciência analisados. Foi este o caso do primeiro capítulo de 

CCB – 6ª S intitulado A investigação científica. Este capítulo desenvolve, fundamentalmente, 

conteúdos relacionados a métodos científicos e o faz através de citações de história da ciência, 

do papel do cientista e atividade científica e, obviamente, do aspecto método/experimentação. 

Também nesta coleção, o capítulo 21 de CCB – 7ª S (Conservação da saúde: breve história da 

medicina e da consciência ecológica), trata de história da medicina, da ciência e da relação 

entre o homem e a natureza referindo-se a todos os aspectos de natureza da ciência estudados, 

com destaque para o aspecto história da ciência.  

 

 

4.3 FUNÇÃO 

 

 Neste eixo de análise busquei o papel didático que a citação sobre algum aspecto da 

natureza da ciência exercia no texto, ou seja, qual a contribuição deste aspecto na construção do 

conteúdo científico pertinente àquele capítulo ou seção. Esta contribuição, paralelamente, denota 

o grau de importância outorgada à natureza da ciência no texto do livro didático, em que medida 

este aspecto foi relevante na negociação dos novos sentidos dos conteúdos construídos pelo texto. 
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4.3.1 ENRIQUECIMENTO 

 

 No processo de construção das novas entidades e conceitos científicos, se agregam, ao 

texto do livro didático, outras informações que, muitas vezes, não estão no foco principal do 

texto. Apesar de não serem objeto de ênfase, estas informações "colorem" o conteúdo, 

contextualizando o tópico exposto. 

 Ocupando esta função estão as citações que possuem um caráter ilustrativo, ou seja, 

agregam um pequeno valor às informações constantes daquele trecho, sejam elas de natureza 

verbal, como a exemplificada na Figura 10, imagética, como aquela mostrada na Figura 8 

(ambas na seção 4.1.2) ou verbal/visual como a exposta na Figura 24 (seção 4.2.3). 

 O conteúdo tratado pelo capítulo no qual se insere a citação da Figura 10 trata da 

identificação e caracterização dos fungos, se percebe que não há prejuízo algum para o 

entendimento do conteúdo se o trecho evidenciado for suprimido ou, por outro lado, o 

trecho não se apresenta como facilitador da apreensão deste conteúdo: é apenas um dado a 

mais. A imagem da Figura 8 se configura num acessório que poderia ajudar no 

entendimento da tabela periódica. 

O mesmo se observa no capítulo "SUBSTÂNCIAS SIMPLES E COMPOSTAS" de CEN – 8ª 

S, que apresenta a citação exposta na Figura 24. A narrativa da história da ciência em questão, 

inserida como leitura suplementar no meio do capítulo, não é apresentada como parte 

essencial do conteúdo, ela parece, até mesmo, estar um tanto deslocada do objetivo do 

capítulo, revelando uma função apenas acessória neste contexto. 

Um outro exemplo, presente na Figura 27, apresenta uma informação do domínio da 

história da ciência, mas que não é relevante para o tema tratado. A identificação do personagem 

histórico não colabora de modo efetivo para a construção do conceito de constelação. 
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4.3.2 DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO 

 

 Esta categoria representa as citações que são utilizadas como ferramentas para 

a construção da narrativa e que compõem a explicação almejada. Citações curtas em geral 

contextualizam o conteúdo, agregando significado fundamental para sua compreensão. 

A Figura 17 (seção 4.1.3) expõe uma citação que integra o texto principal do capítulo 

sobre calor e temperatura. Através dela os autores puderam inferir a transitoriedade das 

explicações e, através desta, explicar as diferenças entre calor e temperatura aceitas atualmente, 

comparando com as que remontam à origem das primeiras explicações sobre calor. 

Outras citações buscam demonstrar ou, como em Martins, Ogborn e Kress (1999), fazer o 

estudante ver o mundo como as teorias científicas o explicam. Em geral estas referências se 

constituem de experimentos (Figura 28) ou demonstrações procedimentais (Figura 3)61. Através 

da citação da Figura 28 há o desenvolvimento dos conceitos de ar puro e ar poluído. A proposição 

do experimento relaciona-o às condições de transformação do ambiente atmosférico através das 

combustões que comumente ocorrem nos ambientes modificados pelos seres humanos. A 

transposição do que aconteceu no experimento e o que ocorre na atmosfera, ou seja, a relação 

prato ↔ atmosfera e chama da vela ↔ queimas, é responsável pelo engendramento das diferenças 

nas quantidades de resíduos presentes no ar poluído e não poluído e das formas de poluição. 

                                                 
61 Nesta figura, presente na seção 4.1.1, a citação demonstra as diferenças entre ácidos e bases, mostrando que 
estas diferenças produzem mudanças em alguns materiais. 

Figura 27: trecho do capítulo sobre astronomia apresentando uma citação 
de história da ciência com função ilustrativa em VC – 5ª S (p. 13) 
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 Já a Figura 29 mostra uma narrativa histórica exemplificando como a 

investigação científica acontece. O conteúdo do capítulo no qual está inserida a citação em 

questão – a metodologia científica – é apresentado utilizando um episódio histórico, 

geralmente associado às explicações sobre origem da vida. Este episódio, narrado passo a 

passo, evidenciando as etapas seguidas, a comparação entre sistemas experimentais, inferindo 

o estabelecimento de grupo teste e grupo controle e o valor da observação no processo de 

conclusão, desenvolve o conteúdo em uma espécie de metalinguagem: uma narrativa 

(histórica) de utilização de um método para explicar o que é este método.  

 

 

 

Figura 28: desenvolvimento de conteúdo através de experimento integrado ao 
corpo do texto em CMW – 5ª S (p. 135) 
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4.3.3 LEGITIMAÇÃO 

 

 Esta função se revela quando a citação apresenta os aspectos de natureza da ciência 

ajudando a construir a autoridade do conhecimento científico. Esta construção se dá através 

da evocação da autoridade do cientista, de discussões sobre a superioridade da ciência sobre 

outros modos de conhecimento, a irrefutabilidade do conhecimento científico pelo uso de 

evidências experimentais e / ou argumentação racional.  

 A citação a seguir (Figura 30) é uma referência à atividade científica que atribui a esta 

uma capacidade que está além dos sentidos e, por tanto, digna de uma consideração e deferência 

maiores. Ressalta o caráter diferenciado da ciência, imputando a esta e, conseqüentemente aos 

seus métodos, a construção de conhecimentos incontestes. Aparatos tecnológicos são mostrados 

como soluções para o falseamento advindo do uso dos sentidos cuja falibilidade é provada por 

meio de um experimento, estabelecendo outra associação com aspectos da ciência. 

 

Figura 29: narrativa histórica desenvolvendo conteúdo em CCB – 6ª S (p. 7) 
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 Referências mais claras ao método ou à experimentação também podem apresentar um 

caráter legitimador como a citação da Figura 31. Esta citação também confronta sensações 

com informações científicas, reforçando o caráter exato da ciência, a irrefutabilidade da 

evidência empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a identificação e caracterização dos eixos e dimensões utilizados na análise, 

desenvolvidas no correr das seções deste capítulo, um olhar mais quantitativo, empregado 

para auxiliar a caracterização dos textos estudados, será apresentado no capítulo seguinte. 

 

Figura 30: citação integrada ao corpo do texto, revelando seu caráter legitimador 
em CEN – 8ª S (p. 15) 

 

Figura 31: referência ao aspecto método/experimentação com 
função de legitimar informações em CEA – 5ª S (p. 35) 
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5 FREQÜÊNCIAS DAS CATEGORIAS 

 

 Para comparar as coleções de livros didáticos em estudo, procedi à contagem das 

citações segundo os três eixos de análise. Este procedimento teve como objetivo observar 

recorrências, fazendo paralelos entre as coleções e entre os livros destinados a cada série, e 

relacionar os eixos das categorias, evidenciando as associações mais freqüentes. 

 Um dado importante a ser considerado para assegurar a coerência do olhar quantitativo 

desta pesquisa é a dimensão do texto que compõe os livros das coleções estudadas. Estas coleções 

são semelhantes neste aspecto, com exceção da coleção VC, de porte mais diminuto. Um dado 

colateral também relevante é a relação entre o número de citações e o número de páginas da 

coleção que nos permite ter uma apreensão mais fidedigna do volume de informações dedicado 

pelos autores à natureza da ciência. A Tabela 3 exibe uma visão panorâmica destes montantes. As 

cores marcam freqüências extremas: a cor verde identifica a freqüência maior e a cor amarela a 

menor, esta convenção foi adotada para todas as tabelas deste capítulo. 

 

Tabela 3: Comparação geral das coleções: relação entre quantidade de citações e número de páginas  
 CCB CEA CEN CMW VC 

Número de páginas da coleção 1015 1005 1054 1003 874 

Número de citações da coleção 245 272 251 282 103 
Relação citação / página (n = no 

de citações por página) 24,1% 27,1% 23,8% 28,1% 11,8% 

 

 As coleções CCB, CEA, CEN e CMW apresentam uma relação citação/número de 

páginas bastante semelhante, enquanto a coleção VC revela uma baixa relação, denotando 

uma diferença entre o primeiro grupo e esta última coleção em termos de valorização dos 

aspectos de natureza da ciência analisados. 

 Fazendo a relação entre citação e número de páginas, considerando cada livro de cada 

uma das coleções, construí as Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8.  
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Tabela 4: Comparação das séries da coleção CCB: relação entre quantidade de citações e número de 
páginas  
 5aS 6aS 7aS 8aS 
Número de páginas 274 272 229 240 
Número de citações  58 54 54 79 
Relação citação / página (n = 
no de citações por página) 21,2% 19,9% 23,6% 32,9% 

 

Tabela 5: Comparação das séries da coleção CEA: relação entre quantidade de citações e número de 
páginas  

 5aS 6aS 7aS 8aS 
Número de páginas 248 271 223 263 
Número de citações  59 49 63 101 
Relação citação / página (n = 
no de citações por página) 23,8% 18,1% 28,3% 38,4% 

 

Tabela 6: Comparação das séries da coleção CEN: relação entre quantidade de citações e número de 
páginas  

 5aS 6aS 7aS 8aS 
Número de páginas 240 288 240 286 
Número de citações  54 48 43 106 
Relação citação / página (n = 
no de citações por página) 22,5% 16,7% 17,9% 37,1% 

 

Tabela 7: Comparação das séries da coleção CMW: relação entre quantidade de citações e número de 
páginas  

 5aS 6aS 7aS 8aS 
Número de páginas 231 287 224 261 
Número de citações  80 74 34 94 
Relação citação / página (n = 
no de citações por página) 34,6% 25,8% 15,2% 36,0% 

 

Tabela 8: Comparação das séries da coleção VC: relação entre quantidade de citações e número de 
páginas VC 
 5aS 6aS 7aS 8aS 
Número de páginas 175 175 222 302 
Número de citações  22 12 12 57 
Relação citação / página (n = 
no de citações por página) 12,6% 6,9% 5,4% 18,9% 

 

 Ao analisar as tabelas anteriores notei a constância do favorecimento dos volumes 

destinado à 8ª série no que diz respeito ao número relativo de citações. Esta preponderância 

possivelmente se deve ao conteúdo tratado nos livros: todas as coleções dedicam o volume da 
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8ª série ao estudo da química e da física, ciências com uma tradição empírica mais antiga e 

eminente, cujas bases fundamentais estão ligadas à própria construção da atividade científica. 

Uma outra recorrência que pode ser notada diz respeito aos livros com menor 

incidência relativa de citações. Neste ponto há a formação de dois grupos, CCB, CEA e CEN, 

cuja baixa incidência atinge os livros destinados à 6ª série (Tabelas 4, 5, 6) e as coleções 

CMW e VC nas quais o volume destinado à 7ª série possui menor número relativo de citações 

(Tabelas 7 e 8). Novamente me parece ser uma relação com o conteúdo o determinante destas 

freqüências diminutas, tanto os livros didáticos dedicados à 6ª série (conteúdo relativo à 

biodiversidade) quanto os dedicados à 7ª série (anatomia e fisiologia humanas) tratam de 

assuntos pertinentes a ciências com menor tradição, que se consolidaram como atividades 

desta natureza mais recentemente. 

 A distribuição das citações pelos livros que compõem a coleção VC (Tabela 8) chama 

a atenção pelo grande destaque dado à natureza da ciência no livro destinado à 8ª série. Esta 

distribuição anômala pode ser explicada pela alteração nas condições de produção deste livro, 

posto que a equipe responsável por este volume não é a mesma que redigiu os outros três. Em 

outras oportunidades, nas discussões que se seguem, esta diferença na condição de produção 

vai se mostrar mais evidente. 

 

 

5.1 EIXO: ASPECTOS  

 

 Nesta seção farei a apresentação e a discussão das freqüências relativas dos aspectos 

de natureza da ciência considerados. O foco da análise é a coleção de livros didáticos, mas 

considerações que comparam os livros destinados às séries em cada uma delas podem se 

tornar relevantes. 
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 As freqüências nas quais cada aspecto de natureza da ciência é encontrado nas 

coleções didáticas é mostrado, em números absolutos e relativos, na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Distribuição das citações nas coleções didáticas em relação aos aspectos de natureza da 
ciência 

CCB CEA CEN CMW VC TOTAL Coleção 
 

Aspectos N % N % N % N % N % N % 

Papel do 
Cientista 44 18,0% 34 12,5% 31 12,4% 42 14,9% 10 9,7% 161 14,0% 

Atividade 
Científica 97 39,6% 81 29,8% 53 21,1% 72 25,5% 24 23,3% 327 28,4% 

Método/Ex-
perimentação 38 15,5% 95 34,9% 111 44,2% 106 37,6% 35 34,0% 385 33,4% 

História da 
Ciência 66 26,9% 62 22,8% 56 22,3% 62 22,0% 34 33,0% 280 24,3% 

TOTAL 245 100% 272 100% 251 100% 282 100% 103 100% 1153 100% 

 

Da tabela 9 foi derivado o gráfico a seguir (Gráfico 1), para uma melhor visualização 

das relações entre as coleções estudadas.  
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Gráfico 1: Quantidades relativas de referências aos aspectos de natureza da ciência em cada 
coleção estudada. 
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Observando-se a Tabela 9 e o Gráfico 1 fica claro que há, nas coleções didáticas 

estudadas, uma incidência acentuada de referências ao aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO e 

uma desvalorização da categoria PAPEL DO CIENTISTA, com exceção de CCB. 

 De uma forma geral há um esforço para contemplar os diferentes aspectos de natureza 

da ciência no texto destes livros didáticos, apesar das assimetrias que podem ser observadas na 

distribuição das citações dos aspectos nas cinco coleções estudadas. As coleções CCB e CEN 

apresentam especificidades em relação a esta distribuição com uma acentuada ênfase do aspecto 

ATIVIDADE CIENTÍFICA na primeira e do aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO na segunda. 

Ainda observando o Gráfico 1, é possível notar a semelhança dos relevos formados 

pelas coleções CEA, CMW e VC, o que mostra uma relativa equidade entre estas ao 

considerarmos o eixo de análise aspectos de natureza da ciência. 

 Ao esmiuçar a distribuição dos aspectos, considerando cada um dos livros didáticos que 

compõem as coleções, pude observar que os aspectos se distribuem de modo não uniforme 

nestes livros. Esta distribuição pode ser mais evidenciada pelos Gráficos 2, 3, 4, 5 e 662.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 As tabelas das quais se originaram estes gráficos se encontram no Apêndice. 
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Gráfico 2: Relação entre as citações de cada aspecto de natureza da ciência nos 
volumes da coleção CCB



 120

 A coleção CCB mostra, através do Gráfico 2, uma grande ênfase no aspecto 

ATIVIDADE CIENTÍFICA. Apresenta uma freqüência elevada deste tipo de citação nos livros de 

todas as séries, embora possua uma distribuição que revela uma coerência interna da coleção. 

Nota-se que, em comparação com os gráficos referentes às outras coleções, esta não se 

esforça em cultivar uma visão metódica-experimental da ciência, ou seja, não há uma 

preocupação em reforçar este aspecto da natureza da ciência. 

 O livro da 5ª série se coaduna com a inclinação revelada pela coleção como um todo: a 

valorização do aspecto ATIVIDADE CIENTÍFICA em detrimento ao ligado ao 

MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, no entanto, destaca-se a equanimidade da freqüência dos 

aspectos, se exceptuarmos aquele de maior freqüência. 

 Ao analisar a distribuição exibida pelo gráfico referente à 6ª série, verifiquei que este é 

o volume mais heterogêneo desta coleção, pois apresenta mais da metade das suas citações 

como referências ao aspecto predominante na coleção e apenas 7,4 % de referências ao 

aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, ou seja, este volume acentua ambas as tendências 

apresentadas pela coleção. 

 O volume mais homogêneo é aquele que serve à 7ª série, nele há uma distribuição um 

pouco mais equânime das citações entre os aspectos, apesar de se manter a tendência das 

citações de ATIVIDADE CIENTÍFICA como as de maior freqüência. 

 O livro com conteúdos de 8ª série não acompanha as tendências da coleção como um 

todo. Uma grande ênfase é dada à HISTÓRIA DA CIÊNCIA e o aspecto PAPEL DO CIENTISTA é 

aquele de menor freqüência. 
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 CEA é uma coleção na qual, como demonstra a análise do Gráfico 3, se destaca a falta 

de coesão entre os volumes no que diz respeito aos aspectos de natureza da ciência e se 

observa uma valorização do aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO. 

Esta ênfase, um tanto intensificada, é observada no volume destinado à 5ª série, que segue 

a distribuição de aspectos mais comum para os livros de 5ª série que compõem o corpus.  

A distribuição mais equilibrada é apresentada pelo volume da 6ª série, pode-se notar 

também que a tendência média da coleção é contrariada e o aspecto PAPEL DO CIENTISTA é 

aquele que, seguido de perto pela ATIVIDADE CIENTÍFICA, apresenta maior freqüência. 

No texto do livro destinado à 7ª série praticamente não encontrei citações sobre o 

PAPEL DO CIENTISTA, apesar de este ser o aspecto mais citado na série anterior. O inverso se 

observa no que diz respeito às citações sobre a ATIVIDADE CIENTÍFICA, extremamente 

freqüentes na 7ª série e pouco referidas na série seguinte. 

O livro escrito para a 8ª série apresenta distribuição de citações muito semelhante 

àquela observada para a coleção como um todo e para os livros didáticos de 8ª série, com 

maior valorização dos enfoques relativos ao MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO e poucas referências 

ao PAPEL DO CIENTISTA. 
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Gráfico 3: Relação entre as citações de cada aspecto de natureza da ciência 
nos volumes da coleção CEA 
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 Observando o Gráfico 4, referente à coleção CEN, nota-se uma preocupação 

exacerbada com o aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, evidente em todos os volumes, 

contraposta ao baixo número de referências ao aspecto PAPEL DO CIENTISTA. Embora se 

preserve uma relativa uniformidade na freqüência dos aspectos nos quatro volumes, indicativa 

da coesão da coleção CEN, há uma descontinuidade desta ênfase no livro dedicado à 6ª série. 

O livro didático dedicado à 5ª série desta coleção mostra a tendência de CEN em 

usar abordagens metodológicas e experimentais de forma mais aumentada, como soe 

acontecer com os livros de 5ª série das outras coleções. O aspecto ATIVIDADE CIENTÍFICA 

é muito pouco citado.  

A barra relativa ao livro da 6ª série exprime uma irregularidade na distribuição das 

citações em relação aos outros livros. Há um decréscimo das citações referentes ao aspecto 

MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, com incremento às citações sobre ATIVIDADE CIENTÍFICA, compondo 

um texto que apresenta de maneira mais equânime os aspectos de natureza da ciência estudados. 

 A ênfase ao aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, característica da coleção CEN, é 

retomada no volume destinado à 7ª série, observando-se também uma diminuição da 

freqüência das citações sobre ATIVIDADE CIENTÍFICA. 
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Gráfico 4: Relação entre as citações de cada aspecto de natureza da ciência 
nos volumes da coleção CEN 
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 A análise das freqüências dos aspectos de natureza da ciência relativas ao livro da 8ª 

série expressa uma grande identidade entre estas e a distribuição média obtida para a coleção. 

Há maior freqüência de citações da categoria MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO e menor número de 

citações sobre PAPEL DO CIENTISTA. É possível notar uma semelhança entre CEN – 8ª S e CEA 

– 8ª S, da mesma forma como acontece se compararmos as duas coleções de uma forma geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora seguindo o padrão já detectado para as freqüências dos aspectos no 

conjunto de coleções (Tabela 9), ou seja, a preponderância do aspecto 

MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO e a pouca alusão ao PAPEL DO CIENTISTA, a coleção CMW 

apresenta uma homogeneidade um pouco maior entre seus livros didáticos constituintes. 

Esta homogenia, com variações menos bruscas entre os volumes e, inclusive, entre as 

freqüências dos aspectos nos volumes, confere a esta coleção uma grande coesão em 

relação à temática estudada. 

É interessante notar que as maiores variações frequenciais ocorrem nas séries 

inicial e terminal e no sentido de apresentar maior incidência do aspecto 

MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO em detrimento das citações sobre ATIVIDADE CIENTÍFICA. Isso se 
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Gráfico 5: Relação entre as citações de cada aspecto de natureza da ciência nos 
volumes da coleção CMW 
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dá de forma bastante acentuada no livro dedicado à 5ª série que também apresenta um 

número consideravelmente pequeno de citações do aspecto PAPEL DO CIENTISTA, conferindo 

a ele a distribuição mais heterogênea desta coleção. 

Assim como ocorre com as freqüências relativas das séries inicial e terminal, as séries 

medianas (6ª e 7ª séries) também exibem distribuições semelhantes: a freqüência atribuída a 

cada aspectos nos dois livros é similar e, também, mais equânime.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Nesta coleção se observa uma distribuição bastante irregular ao considerar os aspectos 

em um livro (leitura vertical do Gráfico 6) ou ao analisar os livros das diferentes séries 

(leitura horizontal do Gráfico 6), o que denota pouco cuidado com a coerência da coleção. O 

grande destaque dado à HISTÓRIA DA CIÊNCIA no livro da 8ª série, em oposição ao que se 

percebe nos outros volumes da coleção também pode ser atribuído a mudanças no modo de 

ver a ciência e o ensino de ciências dos autores exclusivos deste volume63. 

                                                 
63 Veja introdução deste capítulo. 
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Gráfico 6: Relação entre as citações de cada aspecto de natureza da ciência nos 
volumes da coleção VC 
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Os livros didáticos que compõem as coleções estudadas apresentam citações referentes 

a todos os aspectos, embora se note, nos livros destinados à 7ª série, a ausência da categoria 

PAPEL DO CIENTISTA em VC (Gráfico 6), e um número proporcionalmente menor em CEA 

(Gráfico 3). 

As regularidades aparecem na comparação dos volumes destinados a cada uma das 

séries, esta comparação evidencia que há um aspecto predominante nos livros atinentes a 

cada série. Os volumes da 5ª série, com exceção da coleção CCB, se inclinam 

intensamente ao MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO. Enquanto que os volumes dedicados à 6ª 

série enfatizam a ATIVIDADE CIENTÍFICA, embora apresentem uma distribuição mais 

divergente, ou seja, não fica claro um padrão de distribuição se compararmos os livros 

desta série de todas as coleções. Aqueles concernentes à 7ª série apresentam uma 

distribuição um tanto irregular, com leve predomínio também da ATIVIDADE CIENTÍFICA 

seguida do MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO. Os livros usados na 8ª série salientam, com 

intensidade comparável, os aspectos HISTÓRIA DA CIÊNCIA e MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, 

MAS observa-se também que estes volumes possuem, em todas as coleções, uma 

incidência maior de citações com referência à HISTÓRIA DA CIÊNCIA, se comparados aos 

outros volumes da mesma coleção. 

 

 

5.2 EIXO: INSERÇÃO 

 

 A freqüência de cada forma de inserção considerada nas coleções estudadas é exposta 

e analisada nesta seção. Objetivei uma comparação entre os livros que compõem estas 

coleções, mas não pude me furtar às comparações entre coleções e entre livros para a mesma 

série, embora dando menor destaque a estes dois últimos enfoques. 
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 Na Tabela 10 estão registradas as proporções entre os modos de inserção dos aspectos 

de natureza da ciência no texto de cada coleção. 

 

 

Tabela 10: Distribuição das citações nas coleções didáticas em relação à forma de inserção no texto 

CCB CEA CEN CMW VC TOTAL        Coleção 
 

Formas 
De inserção N % N % N % N % N % N % 

Apresenta 
Capítulo 22 9,0% 33 12,1% 40 15,9% 8 2,8% 8 7,8% 111 9,6% 

Integrado ao 
corpo do texto 71 29,0% 91 33,5% 57 22,7% 197 69,9% 55 53,4% 471 40,8% 

Leit. supl. meio 
do capítulo 72 29,4% 56 20,6% 41 16,3% 44 15,6% 29 28,2% 242 21,0% 

Leit. supl. no 
fim do capítulo 63 25,7% 92 33,8% 113 45,0% 33 11,7% 11 10,7% 312 27,1% 

Capítulo 
separado 17 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 1,5% 

TOTAL 245 100% 272 100% 251 100% 282 100% 103 100% 1153 100% 
 

 

 Com os dados da Tabela 10 foi construído o Gráfico 7, que permite uma visualização 

maior da freqüência das formas de inserção dos aspectos de natureza da ciência nas coleções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Quantidades relativas de cada forma de inserção das citações aos aspectos de 
natureza da ciência em cada coleção estudada. 
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 A quantificação das formas de inserção das referências à natureza da ciência nos 

livros didáticos mostrou uma heterogeneidade entre as coleções. Observa-se que a 

distribuição de CCB é mais equilibrada enquanto aquela concernente a CMW mostra um 

perfil muito acidentado. 

 A INTEGRAÇÃO das informações sobre natureza da ciência ao corpo do texto se mostra 

como forma majoritária de inserção ao considerarmos as citações de todas as coleções, mas é 

preciso destacar que este total é muito influenciado por uma incidência superlativa em duas 

das coleções (CMW e VC), que mascara distribuições de freqüência muito diferentes destas 

nas outras coleções didáticas estudadas. 

O que também salta aos olhos é a ausência de um CAPÍTULO SEPARADO dedicado ao 

tema natureza da ciência ou a algum dos aspectos estudados na maioria das coleções. Com 

exceção de CCB, as coleções didáticas não possuem esta forma de inserção, sendo esta 

possibilidade desconsiderada por estes autores. 

A heterogeneidade entre as coleções é bastante flagrante, cada uma forma um perfil 

próprio, mas algumas semelhanças possibilitam a formação de dois grupos: CEA e CEN, 

com uma distribuição mais uniforme das formas de inserção e o grupo formado por CMW e 

VC cujas assimetrias também as aproximam. A coleção CCB, por ser a única a apresentar a 

categoria CAPÍTULO SEPARADO, possui um perfil distinto dos outros dois grupos. 

 Com o objetivo de comparar as formas de inserção das citações no texto de cada 

volume das coleções didáticas estudadas, foram construídos os Gráficos 8, 9, 10, 11 e 12. 
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 Nota-se uma presença regular dos aspectos de natureza da ciência para APRESENTAR 

capítulos ou unidades ao longo da coleção CCB, apesar desta forma de inserção ser a segunda 

menos usual. Esta é a coleção mais rica em termos de possibilidades de inserção de referências à 

natureza da ciência, apresentando de modo exclusivo, como já foi dito, a forma de inserção 

CAPÍTULO SEPARADO.  

O volume relativo à 5ª série apresenta uma distribuição das citações pelo texto do livro 

que valoriza o entrelace das informações sobre os aspectos de natureza da ciência com as do 

conteúdo de ciências. Este livro não apresenta CAPÍTULO SEPARADO para tratar dos aspectos de 

natureza da ciência e também não os insere com freqüência nas APRESENTAÇÕES dos capítulos. 

Os livros da 6ª e 7ª séries apresentam a maior diversidade de formas de inserção das 

informações concernentes aos aspectos de natureza da ciência, pois há um CAPÍTULO 

SEPARADO para tratar destes. Embora tenham esta peculiaridade em comum, o livro da 6ª série 

põe ênfase nas LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO, como modo de inserir os 

aspectos, enquanto que o volume da 7ª série tende a encartar as LEITURAS SUPLEMENTARES NO 

MEIO do texto do capítulo. 
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Gráfico 8: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CCB 
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O recurso das LEITURAS SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO também é o mais 

utilizado no livro para a 8ª série da coleção CCB, que, assim como o dedicado à 5ª série, não 

apresenta capítulo separado. 
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Gráfico 9: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CEA 
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Gráfico 10: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CEN 
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 O primeiro grupo de coleções citado, CEA e CEN, apresenta uma distribuição das 

formas de inserção dos aspectos de natureza da ciência entre os volumes um tanto 

irregular, não se observa um padrão característico para as obras. As LEITURAS 

SUPLEMENTARES, encartadas no meio no capítulo ou ao final do texto, são o recurso 

majoritário para inserir informações sobre aspectos de natureza da ciência nestas coleções, 

representadas pelos Gráficos 9 e 10, mas a coleção CEA apresenta um grande número de 

citações também integradas ao corpo principal do capítulo. 

CEN – 5ª S e CEA – 5ª S se mostram bastante diferentes, apesar das semelhanças 

entre as coleções, considerando a média. O livro destinado à 5ª série da coleção CEA 

apresenta uma grande freqüência de citações INTEGRADAS no texto, enquanto que o livro 

correspondente da coleção CEN enfatiza, sobremaneira, as LEITURAS SUPLEMENTARES NO 

FIM DO CAPÍTULO. Os volumes de 6ª série de ambas as coleções inserem os aspectos de 

natureza da ciência considerados majoritariamente desta última forma, se diferenciando na 

ênfase dada à utilização das apresentações de capítulo para este fim. 

Algumas diferenças entre as duas coleções discutidas no que tange às formas de inserção 

aparecem quando se comparam os volumes destinados à 7ª série. Na coleção CEN são muito 

raras as referências INTEGRADAS ao texto principal, sendo os aspectos de natureza da ciência 

fundamentalmente encontrados em LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO. Já na 

coleção CEA, apesar desta última também ser a forma de inserção mais utilizada, há uma 

consideração maior pelas outras formas de inserção possíveis para esta coleção. 

 Os volumes destinados à 8ª série nas duas coleções didáticas mostram uma enorme 

semelhança, priorizando a INTEGRAÇÃO das informações sobre os aspectos de natureza da 

ciência no texto. 
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 As coleções CMW (Gráfico 11) e VC (Gráfico 12) se assemelham pela massiva 

exposição dos aspectos de natureza da ciência de forma INTEGRADA ao texto principal dos 

capítulos, especialmente nos volumes dedicados à 8ª série. 

 Há uma grande regularidade na distribuição das citações pelas formas de inserção em 

CMW. Percebe-se uma uniformidade da preferência pela INTEGRAÇÃO da citação ao texto e 

pela pouca utilização da APRESENTAÇÃO do capítulo para este fim, o que culmina com a 

ausência desta forma de inserção no volume dedicado à 7ª série. 
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Gráfico 11: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CMW 
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Gráfico 12: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção VC 
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 A coleção VC também apresenta uma reduzida utilização das APRESENTAÇÕES de 

capítulo para inserir aspectos da natureza da ciência, mas que não chega a determinar uma 

ausência. Já as formas de inserção que utilizam caixas de texto - LEITURA SUPLEMENTAR NO 

MEIO DO CAPÍTULO e LEITURA SUPLEMENTAR NO FIM DO CAPÍTULO - apresentam freqüências 

bastante variáveis, especialmente a última forma, ausente no livro da 5ª série. A diferença nas 

condições de produção dos livros para 5ª, 6ª e 7ª séries em relação ao livro destinado à 8ª 

série, citada na introdução deste capítulo e comentada na seção anterior, também aparece na 

comparação entre estes livros no que se refere à ênfase na integração das citações ao texto 

principal do capítulo. 

 Comparando os livros didáticos segundo as séries para os quais se destinam, é possível 

visualizar uma tendência a utilizar as leituras suplementares, tanto no fim quanto no meio do 

capítulo nos livros escritos para a 6ª e 7ª séries e a integração ao texto do capítulo nos 

volumes para as séries inicial e terminal. 

 

 

5.3. EIXO: FUNÇÃO  

 

 Nesta seção exponho as freqüências de cada um dos tipos de papel que as citações 

de natureza da ciência podem exercem no texto. A apresentação deste eixo de análise 

segue o mesmo modelo dos eixos anteriores, enfatizando as comparações intracoleções, 

sem desprezar as relações entre as mesmas e entre os volumes destinados às séries em 

cada coleção. 

 As freqüências estão organizadas na Tabela 11, destacando-se as funções de maior e 

menor valores, em verde e amarelo respectivamente. 
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Tabela 11: Distribuição das citações nas coleções didáticas em relação à função no texto 

CCB CEA CEN CMW VC TOTAL Coleção 
 

Função N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 127 51,8% 164 60,3% 113 45,0% 104 36,9% 38 36,9% 546 36,9% 

Legitima 44 18,0% 53 19,5% 62 24,7% 41 14,5% 8 7,8% 208 14,5% 

Desenvolve 74 30,2% 55 20,2% 76 30,3% 137 48,6% 57 55,3% 399 48,6% 

TOTAL 245 100% 272 100% 251 100% 282 100% 103 100% 1153 100% 

 

 No intuito de melhorar a compreensão dos dados da tabela acima, o Gráfico 13 foi 

elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da leitura do gráfico acima se depreende uma regularidade no que diz respeito à 

pouca utilização dos aspectos da natureza da ciência para LEGITIMAR o conteúdo do 

capítulo. Observa-se também a formação de dois grupos de coleções didáticas, um grupo 

que apresenta os aspectos de natureza da ciência de uma forma mais ILUSTRATIVA ou 

acessória, formado por CCB, CEA e CEN e outro grupo no qual estes aspectos tem um 
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Gráfico 13: Quantidades relativas de citações aos aspectos de natureza da ciência em cada 
coleção estudada. 
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caráter mais relevante para o DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO do capítulo, composto por 

CMW e VC. Os comentários acerca das coleções serão apresentados seguindo estes 

grupos. 

 Para descrever e comparar as freqüências de utilização de cada função das citações no 

texto de cada volume das coleções didáticas estudadas, foram construídos os gráficos que seguem. 
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Gráfico 14: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CCB 
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Gráfico 15: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CEA 
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 Como já afirmei, estas três coleções apresentam as citações dos aspectos de natureza 

da ciência atuando como coadjuvantes no processo de construção dos conceitos científicos. 

Uma outra regularidade é a existência de maior número relativo de citações DESENVOLVENDO 

CONTEÚDOS nos livros didáticos para 5ª e 8ª séries, com exceção de CCB, onde este fato se 

observa nos volumes dedicados à 5ª e 7ª séries. 

 O livro destinado à 6ª série da coleção CCB potencializa esta tendência de relevar as 

referências aos aspectos de natureza da ciência a um plano acessório, tanto ao compararmos 

aos outros volumes desta coleção, quanto se observarmos todos os volumes que integram este 

grupo de coleções (CCB, CEA, CEN). 

 Um perfil muito regular é encontrado em CEN, coleção na qual se observa uma 

unidade entre os volumes, se considerarmos este eixo de análise. 
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Gráfico 16: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CEN 
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 Os Gráficos 17 e 18 representam as distribuições freqüenciais de duas coleções que 

formam, por suas semelhanças, um outro grupo. Nestas coleções, as referências aos aspectos 

de natureza da ciência assumem um papel que as incorpora ao conteúdo, se constituindo, na 

verdade, em uma forma de DESENVOLVER o conteúdo científico.  

 De modo semelhante ao grupo anterior, nos livros didáticos dedicados à 5ª e 8ª 

séries de CMW e VC se encontram mais citações com função de DESENVOLVER 
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Gráfico 17: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção CMW 
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Gráfico 18: Relação entre as funções das citações nos volumes da coleção VC 
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CONTEÚDOS que nos volumes de 6ª e 7ª série, que primam pela grande freqüência de 

citações utilizadas como ENRIQUECIMENTO do texto. 

 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

 De forma geral estas análises vão ao encontro do interesse crescente dos pesquisadores 

em ensino de ciências com o ensino sobre ciência, elas se somam a outros trabalhos, já 

discutidos no capítulo 2, tais como os de Leite (2002), enfocando a história da ciência nos 

livros didáticos e de Campos e Cachapuz (1997), que analisa livros didáticos como 

reveladores de visões de ciência. Os resultados obtidos e expostos neste trabalho reforçam a 

caracterização do livro didático como construtor de concepções sobre ciência, e buscam 

acrescentar ao corpo de conhecimentos existentes sobre este assunto, uma visão compreensiva 

das formas como essa construção pode se dar, seja através da ênfase diferenciada em um ou 

outro aspecto, dos papéis ou da maneira como estes se encontram interpostos no texto. 

 Os PCN (1998) incitaram aos autores a elaborar conceitos sobre ciência nos textos dos 

livros didáticos, especialmente em relação aos pontos destacados por mim na seção 3.3.1. E, na 

medida em que se observa a presença de referências a todos os aspectos analisados na quase 

totalidade dos livros didáticos que compõem o corpus, e constantemente inseridas no corpo 

principal do texto, se pode depreender que esta demanda obteve resposta. É preciso salientar que 

este chamamento dos PCN não surgiu espontaneamente e não estava apartado de um movimento 

internacional indicativo da necessidade do ensino de ciências rumar em direção à própria ciência. 

Partindo do entendimento de linguagem explicitado no capítulo 2, muitos discursos da 

comunidade internacional de pesquisadores em educação em ciências se encontram presentes no 

texto deste importante documento, instrumento da política oficial para a Educação Brasileira.  
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 Pontos relevantes para a construção de uma visão adequada de ciência segundo os 

PCN (1998), discutidos no capítulo 3, já se tornam presentes nos livros didáticos, como a 

discussão sobre a neutralidade da ciência, a constatação da pluralidade de métodos e da 

transitoriedade das explicações científicas e a aceitação da falibilidade do cientista.  

 A ênfase no aspecto método/experimentação, indicada pelo grande número de citações 

deste aspecto nos livros didáticos analisados, sugere o reforço de uma visão empirista / 

positivista de ciência. 

 A baixa freqüência encontrada para citações de aspectos de natureza da ciência com 

função legitimadora aponta para mais uma perspectiva importante: as idealizações e, no dizer 

de Allchin (2003) "concepções míticas" de ciência estão sendo abandonadas no texto dos 

livros didáticos de ciência estudados. 
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6 RELAÇÕES ENTRE OS EIXOS ANALISADOS – CARACTERIZAÇÃO DAS 

COLEÇÕES DIDÁTICAS 

 

 Esta seção se constitui de uma seleção de exemplos do corpus analisado que permite 

uma discussão mais aprofundada e que integra os três eixos de análise. Desta forma, busquei 

articular o aspecto de natureza da ciência ao qual a citação se refere com o tipo de inserção e 

com sua função no texto.  

Faço comentários objetivando a compreensão do entrecruzar dos eixos analisados para 

a construção de uma visão de ciência característica de cada coleção64. O exemplo apresentado 

também é discutido tendo em vista a caracterização da coleção didática como um todo. 

No intuito de retratar cada uma das coleções analisadas, utilizei como critério a 

freqüência das dimensões de cada um dos eixos de análise – ASPECTO, INSERÇÃO, FUNÇÃO – 

em cada coleção, registradas nas tabelas 9, 10 e 1165. Considerei mais expressivas aquelas que 

apresentavam uma maior freqüência em cada coleção66. Após esta seleção busquei o volume 

que melhor se encaixava no seu perfil médio. 

 Outra ressalva necessária diz respeito à coleção VC, cujo volume destinado à 8ª série 

difere muito dos outros67, mas como o seu número de citações é muito grande, imprime seu 

perfil à média, sendo o exemplo analisado retirado deste volume. 

 

                                                 
64 Os gráficos derivados das tabelas que organizaram esta discussão se encontram no Apêndice. 
65 Estas tabelas se encontram no capítulo anterior. 
66 Este critério freqüencial apenas não pôde ser aplicado à coleção VC, em relação ao eixo ASPECTO, pois havia 
uma diferença bem pouco significativa entre o aspecto mais freqüente e o segundo mais freqüente - 
método/experimentação e história da ciência, respectivamente. Neste caso, a categoria escolhida foi aquela que 
apresentava maior freqüência no livro com maior número de citações desta coleção (VC – 8ª S.). 
67 Veja a discussão a este respeito no capítulo anterior. 
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6.1 EXEMPLOS DE RELAÇÕES ENTRE ASPECTO E FUNÇÃO E ENTRE ASPECTO E FORMA DE 

INSERÇÃO  

 

6.1.1 NA COLEÇÃO CCB 

 

A contagem das citações segundo a função atribuída a cada aspecto de natureza da 

ciência analisado foi organizada na Tabela 12. A Tabela 13 apresenta a contagem das citações 

segundo a forma de inserção no livro didático de cada aspecto de natureza da ciência analisado.  

 

Tabela 12: relação entre aspectos de natureza da ciência e funções da citação - freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência 

 

        Categorias 
 
Função N % N % N % N % 

Total 

Enriquece 21 47,7% 57 58,8% 10 26,3% 39 59,1% 127 

Legitima 20 45,5% 16 16,5% 2 5,3% 6 9,1% 44 

Desenvolve 
conteúdo 3 6,8% 24 24,7% 26 68,4% 21 31,8% 74 

Total 44 100,0% 97 100,0% 38 100,0% 66 100,0% 245 

 

Tabela 13: relação entre aspectos de natureza da ciência e formas de inserção no livro didático - 
freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

              Categorias 
 

Forma de        
inserção no LD N % N % N % N % 

Total 

Apresenta capítulo 6 13,6% 8 8,2% 2 5,3% 6 9,1% 22 

Integrado ao corpo 
do texto 7 15,9% 22 22,7% 25 65,8% 17 25,8% 71 

Leitura suplementar 
no meio do capítulo 11 25,0% 29 29,9% 6 15,8% 26 39,4% 72 

Leitura suplementar 
no fim do capítulo 18 40,9% 34 35,1% 2 5,3% 9 13,6% 63 

135

Capítulo separado 2 4,5% 4 4,1% 3 7,9% 8 12,1% 17 

Total 44 100,0% 97 100,0% 38 100,0% 66 100,0% 245 
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Esta coleção se caracteriza por priorizar os aspectos de natureza da ciência como 

elementos ENRIQUECEDORES do texto. Esta afirmação é procedente para todos os aspectos, 

com exceção do aspecto relativo ao MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO. Observa-se que a este 

último aspecto é atribuída, majoritariamente, uma função que permite o DESENVOLVIMENTO 

do conteúdo científico do capítulo, através de citações freqüentemente INTEGRADAS ao 

corpo do texto.  

O aspecto PAPEL DO CIENTISTA apresenta um equilíbrio entre as funções de 

LEGITIMAÇÃO e de ENRIQUECIMENTO do conteúdo do texto e as citações referentes a este 

aspecto com freqüência se inserem em caixas de texto em LEITURA SUPLEMENTAR NO FIM DO 

CAPÍTULO. 

As referências à ATIVIDADE CIENTÍFICA, aspecto mais citado na coleção CCB, se 

apresentam em maior freqüência inseridas em LEITURA SUPLEMENTAR NO FIM DO CAPÍTULO, com 

função de ENRIQUECER o texto. Há um equilíbrio entre as freqüências das citações deste tipo de 

aspecto com função LEGITIMADORA e desempenhando o papel de DESENVOLVER o conteúdo. Da 

mesma forma, pode-se dizer que a LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO CAPÍTULO e a INTEGRAÇÃO 

ao corpo principal do capítulo também mostram uma distribuição regular. 

De forma semelhante ao exposto acima, a HISTÓRIA DA CIÊNCIA é um aspecto para o 

qual o texto atribui um papel ENRIQUECEDOR e que se insere através de LEITURAS 

SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO. Este aspecto, ao contrário daquele tratado 

anteriormente, se encontra muito pouco associado à função LEGITIMADORA. 

 Para exemplificar as discussões sobre a caracterização de ciência desenvolvida por 

esta coleção, apresento a citação abaixo, obtida do volume dedicado à 6ª série. 
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 O capítulo no qual se insere esta citação trata do tema vírus, enfocando sua estrutura, 

reprodução e as formas de combate a estes organismos. O tema da caixa de texto exposta na 

Figura 32 não alude a estes assuntos, mostra uma preocupação da comunidade científica com 

a preservação do conhecimento relativo aos vírus, reforça uma idéia de vírus como ameaça68 e 

apresenta discordâncias entre o poder constituído da sociedade e membros da comunidade 

científica. A ATIVIDADE CIENTÍFICA, associada nesta figura à preservação dos vírus para 

estudo, é citada como um ENRIQUECIMENTO do conteúdo do capítulo e a forma de inserção, 

através de LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO CAPÍTULO, também reforça esta função. 

 

6.1.2 NA COLEÇÃO CEA 

 

As freqüências correspondentes ao papel desempenhado por cada aspecto de natureza 

da ciência analisado no texto desta coleção foram organizadas na Tabela 14.  

                                                 
68 Esta idéia começou a ser erigida pelo próprio título do capítulo: Vírus: um ser muito pequeno, mas temível. 

Figura 32: citação do aspecto atividade científica em caixa de texto 
no meio do capítulo em CCB- 6ª S. (p. 60) 
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Tabela 14: relação entre aspectos de natureza da ciência e funções da citação - freqüências  
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

        Categorias 
 
Função N % N % N % N % 

Total 

Enriquece 14 41,2% 46 56,8% 52 54,7% 52 83,9% 164 

Legitima 20 58,8% 23 28,4% 5 5,3% 5 8,1% 53 

Desenvolve 
conteúdo 0 0,0% 12 14,8% 38 40,0% 5 8,1% 55 

Total 34 100,0% 81 100,0% 95 100,0% 62 100,0% 272 

 

O número de citações de cada aspecto de natureza da ciência, analisado segundo a 

forma de inserção no livro didático, foi tabulado abaixo. 

 

Tabela 15: relação entre aspectos de natureza da ciência e formas de inserção presentes no livro 
didático - freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentaçã

o 

História da 
ciência 

 
              Categorias 
 

Forma de        
inserção no LD N % N % N % N % 

Total 

Apresenta capítulo 8 23,5% 12 14,8% 6 6,3% 7 11,3% 33 

Integrado ao corpo 
do texto 14 41,2% 16 19,8% 36 37,9% 25 40,3% 91 

Leitura suplementar 
no meio do capítulo 1 2,9% 22 27,2% 14 14,7% 19 30,6% 56 

Leitura suplementar 
no fim do capítulo 11 32,4% 31 38,3% 39 41,1% 11 17,7% 92 

148 

Total 34 100,0% 81 100,0% 95 100,0% 62 100,0% 272 

 

 O aspecto mais freqüente da coleção, aquele associado ao MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, 

pode ser encontrado DESENVOLVENDO CONTEÚDOS ou ENRIQUECENDO o texto, sendo este 

último papel, o mais freqüente. Em geral, as citações referentes a este aspecto se inserem 

eminentemente em LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO, mas podem ser 

encontradas, também com grande freqüência, INTEGRADAS ao texto principal. 
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 As referências à ATIVIDADE CIENTÍFICA exercem um papel de ENRIQUECIMENTO, 

mas a LEGITIMAÇÃO do conteúdo do texto, também é uma função freqüente deste aspecto. 

A inserção, como no aspecto mencionado anteriormente, se dá, prioritariamente, EM 

LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO, mas há uma distribuição regular pelas 

outras formas estudadas. 

 O aspecto cuja distribuição pelos papeis considerados neste estudo se dá de forma 

mais polarizada é o aspecto HISTÓRIA DA CIÊNCIA, pois as citações cumprem, massivamente, 

um papel ENRIQUECEDOR no texto. Há uma identificação quase que integral da HISTÓRIA DA 

CIÊNCIA com esta função, o que poderia caracterizar uma faceta constitutiva deste aspecto. É 

interessante ressaltar que a inserção da HISTÓRIA DA CIÊNCIA nesta coleção, mais 

freqüentemente de forma INTEGRADA ao texto, foge do que foi observado para o total das 

coleções, ou seja, as citações usadas para ENRIQUECER o texto em geral não se encontram 

INTEGRADAS ao texto principal, são mais freqüentes nas LEITURAS SUPLEMENTARES. 

 O PAPEL DO CIENTISTA é o único aspecto na coleção CEA que apresenta 

freqüentemente identificado em uma função de LEGITIMAÇÃO do conteúdo e não aparece em 

nenhum texto como ferramenta para DESENVOLVÊ-LO. A inserção das citações referentes a 

este aspecto apresenta uma distribuição mais irregular se comparada àquelas dos outros 

aspectos nesta coleção, sendo encontradas, com maior freqüência, INTEGRADAS ao corpo do 

texto. A forma de inserção LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO CAPÍTULO apresenta-se muito 

pouco associada ao PAPEL DO CIENTISTA nesta coleção. 

 O exemplo abaixo, retirado do livro CEA – 5ª S, expõe uma proposta de aplicação que alude 

à experimentação para enriquecer o que foi trabalhado no capítulo sobre estados físicos da água. É 

interessante notar que esta atividade transpõe o conhecimento construído no capítulo sobre os 

estados físicos da água para um outro contexto, pois propõe o exame de um objeto constituído por 

outra substância (vidro) e, além disso, promove uma comparação entre estes contextos diferentes. 
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6.1.3 NA COLEÇÃO CEN 

 

As Tabelas 16 e 17 apresentam as contagens das citações segundo a função 

atribuída a cada aspecto de natureza da ciência analisado e segundo a forma de inserção 

no livro didático, respectivamente.  

 

 

Tabela 16: relação entre aspectos de natureza da ciência e funções da citação - freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

        Categorias 
 

Função N % N % N % N % 
Total 

Enriquece 8 25,8% 15 28,3% 64 57,7% 26 46,4% 113 

Legitima 23 74,2% 32 60,4% 2 1,8% 5 8,9% 62 

Desenvolve 
conteúdo 0 0,0% 6 11,3% 45 40,5% 25 44,6% 76 

Total 31 100,0% 53 100,0% 111 100,0% 56 100,0% 251 

 

 

 
 

Figura 33: citação do aspecto método/experimentação em caixa de texto no fim do capítulo em CEA-5ªS. (p. 92) 
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Tabela 17: relação entre aspectos de natureza da ciência e formas de inserção na coleção - freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

              Categorias 
 
Forma de        
inserção no LD N % N % N % N % 

Total 

Apresenta capítulo 3 9,7% 12 22,6% 16 14,4% 9 16,1% 40 

Integrado ao corpo 
do texto 2 6,5% 11 20,8% 19 17,1% 25 44,6% 57 

Leitura suplementar 
no meio do capítulo 9 29,0% 11 20,8% 10 9,0% 11 19,6% 41 

Leitura suplementar 
no fim do capítulo 17 54,8% 19 35,8% 66 59,5% 11 19,6% 113 

154 

Total 31 100,0% 53 100,0% 111 100,0% 56 100,0% 251 

 

 

 Nesta coleção, o aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO pode apresentar as três 

funções consideradas neste estudo. As freqüências se distribuem de forma semelhante 

àquela descrita para a coleção discutida anteriormente, com maior ênfase no 

ENRIQUECIMENTO e menos freqüentemente associado à LEGITIMAÇÃO. Com respeito à 

inserção, nota-se a presença deste aspecto reiteradas vezes em LEITURAS SUPLEMENTARES 

NO FIM DO CAPÍTULO e com menor freqüência, mas com equanimidade, inserido das outras 

formas possíveis para esta coleção. 

 A HISTÓRIA DA CIÊNCIA é o aspecto que se INTEGRA ao corpo principal do texto com 

mais freqüência nesta coleção, mas também pode ser encontrado de forma razoavelmente 

equilibrada nos outros espaços textuais identificados nesta pesquisa. A função mais 

associada a este aspecto é o ENRIQUECIMENTO do texto, porém as citações referentes a ele 

também exercem, quase que com a mesma intensidade, um papel relevante no 

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO. 

 Tanto a ATIVIDADE CIENTÍFICA quanto o PAPEL DO CIENTISTA são aspectos que 

exercem, com muita freqüência, um papel LEGITIMADOR no texto desta coleção. O 

aspecto ATIVIDADE CIENTÍFICA também foi encontrado ENRIQUECENDO o conteúdo do 
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capítulo e, algumas poucas vezes, DESENVOLVENDO-O. Já o PAPEL DO CIENTISTA, não é 

um aspecto que seja utilizado, na coleção CEN, como ferramenta de DESENVOLVIMENTO 

de conteúdos científicos, mas, embora de forma pouco freqüente, também ENRIQUECE o 

texto. Quanto à inserção, ambos os aspectos são majoritariamente incluídos em caixas de 

texto que constituem LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO. A distribuição 

freqüencial destes dois aspectos pelas outras categorias do eixo de análise inserção, se 

mostra bastante diferente: enquanto há uma equanimidade na distribuição das citações 

ligadas à ATIVIDADE CIENTÍFICA em LEITURAS SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO, 

INTEGRADAS ao texto principal e na APRESENTAÇÃO do capítulo, o aspecto PAPEL DO 

CIENTISTA apresenta uma distribuição irregular, sendo muito mais freqüentemente 

encontrado em LEITURAS SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO que nas formas de 

inserção restantes.  

 A Figura 34 mostra uma citação que exemplifica a relação de categorias mais 

freqüente nesta coleção, trata-se de um excerto com ênfase no MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO, 

inserido como LEITURA SUPLEMENTAR NO FIM DO CAPÍTULO e que exerce uma função de 

ENRIQUECIMENTO. Trata-se de uma atividade constituinte do capítulo Obtenção, 

tratamento e distribuição da água pelo homem e propõe uma demonstração experimental 

que ENRIQUECE o conteúdo do capítulo, na medida em que explica a formação de poços. A 

transposição do conteúdo do capítulo relativo à obtenção de água para uso humano não é 

feita de modo direto, pois as questões existentes na caixa de texto analisada, destacadas 

pela elipse, superam os conhecimentos encerrados no capítulo, promovendo um 

ENRIQUECIMENTO deste conteúdo. 
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6.1.4 NA COLEÇÃO CMW 

 

Na Tabela que segue se observa a relação entre a contagem das citações dos aspectos 

de natureza da ciência e a função destes no texto.  

 

 

Tabela 18: relação entre aspectos de natureza da ciência e funções da citação - freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

        Categorias 
 
Funções N % N % N % N % 

Total 

Enriquece 11 26,2% 33 45,8% 18 17,0% 42 67,7% 104 

Legitima 28 66,7% 12 16,7% 0 0,0% 1 1,6% 41 

Desenvolve 
conteúdo 3 7,1% 27 37,5% 88 83,0% 19 30,6% 137 

Total 42 100,0% 72 100,0% 106 100,0% 62 100,0% 282 

 

Figura 34: citação do aspecto método/experimentação em caixa de texto no fim do capítulo em 
CEN-5ªS. (p. 105) 
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Do mesmo modo, relacionei a forma de inserção no livro didático às citações de cada 

aspecto de natureza da ciência na Tabela 19. 

 

 

Tabela 19: relação entre aspectos de natureza da ciência e formas de inserção nestes livros didáticos - 
freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentaçã

o 

História da 
ciência 

 
              Categorias 
 
Forma de        
inserção no LD N % N % N % N % 

Total 

Apresenta capítulo 4 9,5% 2 2,8% 2 1,9% 0 0,0% 8 

Integrado ao corpo do 
texto 32 76,2% 45 62,5% 101 95,3% 19 30,6% 197 

Leitura suplementar 
no meio do capítulo 4 9,5% 16 22,2% 3 2,8% 21 33,9% 44 

Leitura suplementar 
no fim do capítulo 2 4,8% 9 12,5% 0 0,0% 22 35,5% 33 

77 

Total 42 100,0% 72 100,0% 106 100,0% 62 100,0% 282 

 

 

 Também nesta coleção o aspecto MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO é aquele que mais se 

destaca. Porém, diferentemente do que ocorre nas outras coleções estudadas, a quase 

totalidade das citações referentes a este aspecto se encontra INTEGRADA ao texto principal do 

capítulo e, expressivamente, tem a função de DESENVOLVER seu conteúdo científico. Este 

aspecto não foi encontrado exercendo um papel LEGITIMADOR, mas algumas citações serviam 

apenas como ENRIQUECIMENTO do texto. 

 Privilegiar a inserção das citações dos aspectos de natureza da ciência no corpo do 

texto do capítulo é uma marca desta coleção, sendo a forma de inserção mais freqüente 

também para os aspectos ATIVIDADE CIENTÍFICA e PAPEL DO CIENTISTA.  

Quanto ao papel desempenhado no texto, estes aspectos apresentam diferenças 

acentuadas. As referências à ATIVIDADE CIENTÍFICA aparecem, com freqüência comparável, 

como uma forma de ENRIQUECER o conteúdo científico tratado e DESENVOLVÊ-LO, sendo 
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algumas poucas vezes utilizado para LEGITIMAR este conteúdo. Já as citações referentes ao 

PAPEL DO CIENTISTA são massivamente associadas a esta função e muito poucas vezes 

exercem um papel relativo ao DESENVOLVIMENTO do conteúdo. 

O aspecto HISTÓRIA DA CIÊNCIA apresenta um perfil diferente dos demais aspectos 

nesta coleção, pois suas citações se distribuem de forma equânime apenas pelas formas de 

inserção LEITURA SUPLEMENTAR NO FIM DO CAPÍTULO, LEITURA SUPLEMENTAR NO MEIO DO 

CAPÍTULO e INTEGRADA ao corpo do texto, não corroborando a tendência da coleção em 

inserir os aspectos de natureza da ciência no corpo do texto principal. A grande maioria das 

citações deste aspecto tem função de ENRIQUECER o texto, mas algumas DESENVOLVEM 

conteúdo. Reforçar a autoridade da ciência, LEGITIMANDO os conteúdos não é uma função 

freqüente da HISTÓRIA DA CIÊNCIA na coleção CMW. 

A citação abaixo (Figura 35) exemplifica o uso de uma atividade experimental para o 

DESENVOLVIMENTO de conteúdos. O trecho em questão, INTEGRADO ao texto principal do 

capítulo intitulado A Terra se move, apresenta uma simulação que promove a construção do 

conhecimento sobre translação. Pode-se observar que não há explicações prévias e os passos 

que constituem a atividade trazem à tona os tópicos atinentes a este conteúdo. As marcas 

textuais características das referências à EXPERIMENTAÇÃO69 estão presentes e estimulam o 

aluno a construir as explicações sobre este movimento da Terra, com o auxílio da imagem que 

exemplifica a simulação. 

 

                                                 
69 Veja a discussão do capítulo 4, seção 4.1.1. 
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Figura 35: citação do aspecto método/experimentação integrado ao texto principal do capítulo em 
CMW-5ªS. (p. 38) 
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6.1.5 NA COLEÇÃO VC 

 

A contagem das citações segundo a função atribuída a cada aspecto de natureza da 

ciência analisado foi organizada na Tabela 20 para orientar as discussões. A contagem das 

citações segundo a forma de inserção no livro didático de cada aspecto de natureza da ciência 

analisado se encontra na Tabela 21. 

 

Tabela 20: relação entre aspectos de natureza da ciência e funções da citação - freqüências  

Papel do cientista Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

        Categorias 
 
Função N % N % N % N % 

Total 

Enriquece 3 30,0% 9 37,5% 12 34,3% 14 41,2% 38 

Legitima 3 30,0% 5 20,8% 0 0,0% 0 0,0% 8 

Desenvolve 
conteúdo 4 40,0% 10 41,7% 23 65,7% 20 58,8% 57 

Total 10 100,0% 24 100,0% 35 100,0% 34 100,0% 103 
 

Tabela 21: relação entre aspectos de natureza da ciência e formas de inserção nesta coleção - 
freqüências  

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência 

 

            Categorias 
 
Forma de        
inserção no LD N % N % N % N % 

Total 

Apresenta capítulo 2 20,0% 3 12,5% 0 0,0% 3 8,8% 8 

Integrado ao corpo 
do texto 6 60,0% 14 58,3% 15 42,9% 20 58,8% 55 

Leitura suplementar 
no meio do capítulo 2 20,0% 5 20,8% 16 45,7% 6 17,6% 29 

Leitura suplementar 
no fim do capítulo 0 0,0% 2 8,3% 4 11,4% 5 14,7% 11 

40 

Total 10 100,0% 24 100,0% 35 100,0% 34 100,0% 103 

 

 Ao analisar o eixo de categorias referentes à função da citação no texto observa-se a 

tendência de priorizar o DESENVOLVIMENTO de conteúdo como função para todos os aspectos 

de natureza da ciência considerados, bem como a diminuta atribuição de um papel 

LEGITIMADOR a estas citações. 
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 De forma semelhante à coleção anterior, há uma polarização do aspecto mais freqüente entre 

duas funções: as citações relativas ao MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO apenas são encontradas 

ENRIQUECENDO o texto ou DESENVOLVENDO conteúdo, sendo este último, o papel mais freqüente. 

As citações deste aspecto se encontram inseridas com maior freqüência em LEITURAS 

SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO, porém a forma de inserção que INTEGRA o aspecto ao corpo 

principal do capítulo é também muito freqüente. Não se verificou a existência de referências a este 

aspecto nas APRESENTAÇÕES de capítulo. 

A função LEGITIMADORA não foi encontrada associada ao aspecto HISTÓRIA DA 

CIÊNCIA, que, da mesma forma que o aspecto anteriormente comentado, dicotomiza os 

papéis entre o ENRIQUECIMENTO do texto e o DESENVOLVIMENTO do conteúdo, mas de 

uma maneira um tanto mais equilibrada. As citações referentes a este aspecto 

freqüentemente se apresentam INTEGRADAS ao corpo principal do capítulo, sendo muito 

poucas vezes inseridas em APRESENTAÇÕES. 

 A distribuição das freqüências das citações referentes à ATIVIDADE CIENTÍFICA e 

ao PAPEL DO CIENTISTA em relação à função desempenhada pelas citações no texto é 

bastante regular, isto é, apesar do DESENVOLVIMENTO de conteúdo ser o papel de maior 

peso, os outros papéis também apresentam freqüências consideráveis. Quanto às 

freqüências relativas ao eixo inserção, estes dois aspectos também se assemelham, pois 

suas referências se inserem preponderantemente de forma INTEGRADA, mas a inserção na 

forma de caixas de texto, em LEITURAS SUPLEMENTARES NO MEIO DO CAPÍTULO também é 

freqüente. Nota-se a ausência de referências ao PAPEL DO CIENTISTA em LEITURAS 

SUPLEMENTARES NO FIM DO CAPÍTULO. 

 O excerto constituinte da Figura 36 trata do desenvolvimento do conhecimento 

científico sobre o tema do capítulo De que é feita a matéria?. Este trecho, INTEGRADO 

ao texto principal do capítulo, DESENVOLVE o conteúdo apresentando uma narrativa que 
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pretende reconstituir as etapas que levaram a consolidação do corpo de conhecimentos 

sobre a constituição da matéria, utilizando uma perspectiva histórica do tema. É 

interessante notar que a HISTÓRIA DA CIÊNCIA exerce esta função no texto através de 

explicações que, por sua vez, se constituem em conteúdo deste mesmo capítulo. Trata-se 

de um trecho que também evidencia como os aspectos de natureza da ciência podem se 

tornar parte do conjunto de conteúdos presentes na tessitura do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 RELAÇÕES ENTRE FUNÇÃO E FORMA DE INSERÇÃO 

 

 As tabelas seguintes (Tabelas 22, 23, 24, 25, 26) apresentam a relação entre as formas 

de inserção das citações referentes aos aspectos da natureza da ciência e as funções que estas 

exercem no texto em cada uma das coleções didáticas estudadas.  

 

Figura 36: citação do aspecto história da ciência integrado ao texto principal 
do capítulo em VC-8ªS. (p. 224)
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Tabela 22: relação entre funções e formas de inserção das citações na coleção CCB - freqüências  

Apresenta 
capítulo 

Integrado ao 
corpo do 

texto 

Leitura 
suplementar 
no meio do 

capítulo 

Leitura 
suplementar 
no fim do 
capítulo  

Capítulo 
Separado TOTAL 

         Inserção 
           no LD 
 
 Função 

N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 13 59,1% 15 21,1% 45 62,5% 52 82,5% 2 11,8% 127 51,8% 

Legitima 5 22,7% 8 11,3% 21 29,2% 10 15,9% 0 0,0% 44 18,0% 

Desenvolve 
conteúdo 4 18,2% 48 67,6% 6 8,3% 1 1,6% 15 88,2% 74 30,2% 

Total 22 100,0% 71 100,0% 72 100,0% 63 100,0% 17 100,0% 245 100,0% 

 

 

Tabela 23: relação entre funções e formas de inserção das citações na coleção CEA - freqüências  

Apresenta 
capítulo 

Integrado ao 
corpo do 

texto 

Leitura 
suplementar 
no meio do 

capítulo 

Leitura 
suplementar 
no fim do 
capítulo  

Capítulo 
Separado TOTAL 

         Inserção 
           no LD 
 
 Função 

N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 18 54,5% 31 34,1% 41 73,2% 74 80,4% 0 0,0% 164 60,3% 

legitima 10 30,3% 19 20,9% 9 16,1% 15 16,3% 0 0,0% 53 19,5% 

Desenvolve 
conteúdo 5 15,2% 41 45,1% 6 10,7% 3 3,3% 0 0,0% 55 20,2% 

Total 33 100,0% 91 100,0% 56 100,0% 92 100,0% 0 0,0% 272 100,0% 

 

 

Tabela 24: relação entre funções e formas de inserção das citações na coleção CEN - freqüências  

Apresenta 
capítulo 

Integrado ao 
corpo do 

texto 

Leitura 
suplementar 
no meio do 

capítulo 

Leitura 
suplementar 
no fim do 
capítulo  

Capítulo 
Separado TOTAL 

         Inserção 
             no LD 
 
 Função 

N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 13 32,5% 8 14,0% 22 53,7% 70 61,9% 0 0,0% 113 45,0% 

legitima 7 17,5% 11 19,3% 17 41,5% 27 23,9% 0 0,0% 62 24,7% 

Desenvolve 
conteúdo 20 50,0% 38 66,7% 2 4,9% 16 14,2% 0 0,0% 76 30,3% 

Total 40 100,0% 57 100,0% 41 100,0% 113 100,0% 0 0,0% 251 100,0% 
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Tabela 25: relação entre funções e formas de inserção das citações na coleção CMW - freqüências  

Apresenta 
capítulo 

Integrado ao 
corpo do 

texto 

Leitura 
suplementar 
no meio do 

capítulo 

Leitura 
suplementar 
no fim do 
capítulo  

Capítulo 
Separado TOTAL 

         Inserção 
             no LD 
 
 Função 

N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 3 37,5% 40 20,3% 35 79,5% 26 78,8% 0 0,0% 104 36,9% 

Legitima 3 37,5% 34 17,3% 2 4,5% 2 6,1% 0 0,0% 41 14,5% 

Desenvolve 
conteúdo 2 25,0% 123 62,4% 7 15,9% 5 15,2% 0 0,0% 137 48,6% 

Total 8 100,0% 197 100,0% 44 100,0% 33 100,0% 0 0,0% 282 100,0% 

 

 

Tabela 26: relação entre funções e formas de inserção das citações na coleção VC - freqüências  

Apresenta 
capítulo 

Integrado ao 
corpo do 

texto 

Leitura 
suplementar 
no meio do 

capítulo 

Leitura 
suplementar 
no fim do 
capítulo  

Capítulo 
Separado TOTAL 

         Inserção 
             no LD 
 
 Função 

N % N % N % N % N % N % 

Enriquece 2 25,0% 15 27,3% 14 48,3% 7 63,6% 0 0,0% 38 36,9% 

Legitima 2 25,0% 2 3,6% 3 10,3% 1 9,1% 0 0,0% 8 7,8% 

Desenvolve 
conteúdo 4 50,0% 38 69,1% 12 41,4% 3 27,3% 0 0,0% 57 55,3% 

Total 8 100,0% 55 100,0% 29 100,0% 11 100,0% 0 0,0% 103 100,0% 
 

 

 

 Ao analisar o conjunto das coleções didáticas que compõem o corpus deste trabalho é 

possível notar a semelhança entre elas no que diz respeito às funções atribuídas para as formas 

de inserção. Fazendo a relação entre a função da citação e a maneira como esta se encontra 

inserida no texto, nota-se que apenas a condição de APRESENTAÇÃO de capítulo não segue o 

mesmo padrão em todas as coleções, variando entre as três funções possíveis.  

 À forma de inserção que INTEGRA as citações ao corpo do texto do capítulo é 

atribuída, em todas as coleções, a função de DESENVOLVIMENTO do conteúdo tratado. 

LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM ou NO MEIO DO CAPÍTULO são relacionadas à função de 



 157

ENRIQUECIMENTO do conteúdo, apresentando os aspectos de natureza da ciência de uma 

maneira acessória ao entendimento do conteúdo do capítulo. 

 

 

6.3 SÍNTESE 

 

A caracterização de CCB como uma coleção na qual os aspectos de natureza da ciência 

possuem principalmente uma função de enriquecimento é bastante intensificada se observarmos 

que apenas o aspecto método/experimentação se insere majoritariamente de forma integrada ao 

corpo do texto, relacionando o método e os procedimentos experimentais com ferramentas para 

desenvolver os temas de ciência dos capítulos. A visão dos aspectos de natureza da ciência 

como meramente ilustrativos é reforçada pela forma de inserção em leituras suplementares, 

especialmente no que se refere aos aspectos que proporcionam o desenvolvimento de uma idéia 

mais humanizada da ciência, os aspectos referentes à atividade científica e ao papel do cientista. 

Por outro lado, pode-se dizer que esta coleção busca tornar o implícito, explícito (HODSON, 

1994)70, posto que apresenta, em dois volumes, capítulos que tratam de forma bastante clara de 

aspectos de natureza da ciência como conteúdos a serem aprendidos. 

 A coleção CEA constrói uma visão de ciência ainda mais associada a um papel acessório. 

A função de desenvolvimento de conteúdo é encontrada como a menos freqüente para três dos 

quatro aspectos de natureza da ciência, ocupando o segundo lugar para aquele restante 

(método/experimentação). O papel do cientista é um aspecto ao qual se atribui um caráter 

legitimador. A inserção dos aspectos de natureza da ciência apresenta uma certa polarização entre 

leitura suplementar no fim do capítulo e integrado ao texto principal do capítulo. 

                                                 
70 Veja a discussão a este respeito na seção 3.3. 
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 Os aspectos da natureza da ciência são explorados, na coleção CEN, como recursos 

legitimadores do conteúdo científico tratado no capítulo, especialmente aqueles que mais 

associam ciência à produção cultural - atividade científica e papel do cientista. A forma de 

inserção em leituras suplementares no fim ou no meio do capítulo é a que mais se destaca 

para esta coleção, o que imprime à visão de ciência construída por ela, um caráter também 

suplementar. 

 CMW e VC são coleções que absorvem e introjetam os aspectos de natureza da 

ciência como parte integrante daquilo que deve ser ensinado. Inserindo de forma integrada ao 

texto principal do capítulo, reforçam a importância destes aspectos na tessitura do texto e 

colaboram para uma visão um tanto mais multifacetada da natureza da ciência.  

Em CMW, a função de enriquecer o texto é fortemente associada às leituras 

suplementares, inserções muito pouco utilizadas nesta coleção, apenas um pouco mais 

freqüentes para as citações sobre história da ciência. O papel do cientista também assume em 

CMW, como em CEN, uma função legitimadora do conteúdo, consolidando uma idéia de 

ciência como autoridade. 
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 Esta pesquisa se constituiu de mapeamentos e de interpretações. Foi um 

mapeamento na medida em que promoveu uma varredura que tanto constatou quanto 

sobrelevou sentidos para um tema de indefectível importância no cenário dos estudos em 

educação em ciências: a natureza da própria ciência. Também se constituiu em um 

mapeamento de funções, inserções e sentidos em um corpo de textos. Foi um trabalho de 

interpretação, tanto de sentidos dentro da polissêmica natureza da ciência, quanto de 

idéias para ciência, presentes em livros didáticos. 

Durante a primeira parte, que informou e possibilitou a segunda, pude reafirmar a 

polissemia em torno do termo natureza da ciência, pude apreciar o esforço de um grande 

número de autores no sentido de construir um corpo de conhecimentos para incentivar o 

ensino sobre ciência nas salas de aula de Ciências nos seus mais diversos níveis e abordagens. 

Vários sub-campos da pesquisa em ensino de ciências se relacionam e se interessam pela 

natureza da ciência, por suas diferentes facetas e utilizando seus próprios olhares teóricos e 

abordagens - o que contribui para um reforço à polissemia. Autores preocupados com as 

relações CTSA e a educação em ciências; trabalhos na linha de pesquisa da filosofia da 

ciência contribuindo na elucidação das origens das concepções de ciência; entre outros, 

participam da composição do termo natureza da ciência. 

 O mapeamento levado a cabo procurou marcar sentidos, para que fosse possível 

discutir aproximações e afastamentos entre estes, informando a elaboração de conjuntos de 

sentidos identificados com aspectos da natureza da ciência. A elaboração destes aspectos 

advindos da literatura através do estudo bibliográfico sensibilizou e orientou a leitura dos 
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livros didáticos que compunham o corpus do trabalho, a partir deste intercâmbio assomaram 

as dimensões de análise que compuseram o eixo ASPECTOS DE NATUREZA DA CIÊNCIA: 

• a relação entre ciência e método e ciência e experiências foi associada ao aspecto 

MÉTODO/EXPERIMENTAÇÃO. Esta faceta, ainda bastante presente na literatura de 

pesquisa em ensino de ciências, também se mostrou bastante freqüente nos textos 

analisados, reforçando o entendimento de ciência como atividade que envolve testes, 

experimentos e atividades laboratoriais; 

• descrições sobre o funcionamento da comunidade científica, referências aos modos 

de produção da ciência e à sua divulgação foram entendidas como facetas do aspecto 

ATIVIDADE CIENTÍFICA, e a sua valorização tanto no campo dos estudos da educação 

em ciências quanto nos livros didáticos analisados pôde ser entendida como uma 

contribuição para o entendimento da ciência como atividade coletiva e produto da 

cultura humana; 

• a visão de ciência como um processo ligado a um contexto social e histórico, as 

referências a eventos, datas, personagens e àquilo que construísse uma memória 

cultural científica foi interpretado como referência à HISTÓRIA DA CIÊNCIA. Este 

aspecto é objeto de muitos estudos que utilizam diversos olhares, desde estudos da 

história das concepções em ciência, até contextos de uso de materiais de cunho 

histórico para o ensino de um tópico específico do conteúdo científico. A presença 

deste aspecto nos livros didáticos, apesar da freqüência não muito expressiva, se 

mostrou bastante regular, podendo até ser considerado, por causa desta regularidade, 

como um aspecto de valor consensual entre seus autores; 

• a atuação do cientista na sociedade e em seu fazer profissional compôs o aspecto 

PAPEL DO CIENTISTA, aspecto não muito evidenciado no estudo bibliográfico, ao 
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menos para o contexto escolar, e cuja pequena expressividade, em termos de 

freqüência nos livros didáticos analisados, pode evidenciar uma dificuldade em 

personificar71 o fazer científico. 

As referências a estes aspectos da natureza da ciência no texto do livro didático de 

Ciências, poderiam cumprir vários papéis neste texto e estes papéis, ou FUNÇÕES, auxiliavam 

a elaboração de idéias sobre os aspectos de natureza da ciência: 

 serviam como ilustração, ENRIQUECIMENTO, ou até mesmo ornamento para o 

conteúdo científico;  

 eram utilizadas como um suporte ferramental para que este conteúdo pudesse ser 

DESENVOLVIDO ao longo do texto;  

 outras, ainda, se mostravam carregadas com marcas de LEGITIMAÇÃO, explorando 

a dimensão de autoridade do conhecimento científico. 

 As formas pelas quais as citações sobre os aspectos de natureza da ciência se inseriam 

no texto do livro didático expressavam, também, uma idéia de ciência: 

- a INTEGRAÇÃO ao texto principal do capítulo acaba por responder à demanda de 

tratar de forma explícita aspectos da natureza da ciência, bem como não 

dicotomizar conteúdo científico e estes aspectos, isto é, seu desenvolvimento, 

os processos de sua produção e negociação dentro da comunidade72 

(HODSON, 1994; ABD-EL-KHALICK; BELL; LEDERMAN, 1998; 

MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998; ABD-EL-KHALICK; 

LEDERMAN, 2000; MANASSERO MAS; VÁZQUEZ ALONSO, 2001; 

GOMES; BORGES, 2003; SCHWARTZ; LEDERMAN; CRAWFORD, 

                                                 
71 Aqui utilizo este vocábulo com o sentido de dar personalidade, de humanizar e não de celebrar personalidades 
da ciência. 
72 Ver capítulo 3. 
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2004). Isto se tornou mais evidente porque esta forma de inserção se mostrava 

muito ligada ao desenvolvimento das idéias do capítulo; 

-  as caixas de texto com LEITURAS SUPLEMENTARES NO FIM OU NO MEIO do 

capítulo, ainda são uma forma de inserção de citações de natureza da ciência 

bastante corriqueira. Independentemente da temática, estas leituras 

cumprem o papel de associar estes aspectos de natureza da ciência a uma 

condição secundária; 

- a APRESENTAÇÃO de capítulo ou unidade é um tipo de inserção que não é muito 

utilizada para os aspectos de natureza da ciência, esta condição poderia ser 

atribuída às características peculiares desta forma de inserção, muitas vezes 

ligada à apresentação de pré requisitos e recapitulação de conteúdos; 

- a presença de um CAPÍTULO SEPARADO dedicado à natureza da ciência, na 

forma de algum de seus aspectos, foi exclusiva de uma coleção, mas pôde ser 

entendida como um sinal de valorização do tema, como um indício de que 

havia uma tendência a explicitá-lo mais. 

Uma confrontação entre os resultados deste trabalho e as formas de inserção de 

citações de natureza da ciência nas coleções que compõem o PNLD 2005 poderia confirmar 

esta tendência a sua maior exposição.  

 

 

7.2 IMPLICAÇÕES DA PESQUISA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

 Este trabalho procurou contribuir para ampliar o entendimento do papel do livro 

didático, como mediador de idéias sobre ciência, mostrar sua complexidade, demandas e 



 163

possibilidades de leitura. Buscou dar suporte a um movimento de valorização da leitura 

crítica deste instrumento didático pelo professor que, além de utilizá-lo em sala de aula, 

também é sujeito de um outro contexto de uso, o da escolha de uma coleção em meio ao 

grande universo de possibilidades do mercado editorial atual. Aplicando aos textos 

analisados um olhar teórico que entende a linguagem como constitutiva dos sujeitos, este 

trabalho soma suas contribuições aos esforços crescentes da comunidade de pesquisa em 

ensino de ciências de explorar aspectos tais como o caráter heterogêneo dos textos, 

processos de construção de sentidos, os diversos papeis para os interlocutores etc. 

 Na delimitação da polissemia da natureza da ciência, a tarefa de evidenciar sentidos 

concorreu para incrementar a discussão a respeito da pluralidade de imagens de ciência com 

as quais lidam professores e estudantes de ciências. Além disso, também colaborou para uma 

leitura mediada do livro didático considerando sua complexidade genérica, isto é, o fato de 

que seu texto inclui e dialoga com outros textos culturais tais como textos de revistas de 

divulgação científica, letras de músicas, imagens de obras de arte, reproduções de textos e 

registros científicos, entre outros. 

 Acredito que o desenvolvimento de estudos sobre a relação entre o ensino de ciências 

e a natureza da ciência, mesmo que de forma tangencial, colabore para a construção de 

sujeitos mais capacitados a lidar com a sociedade altamente tecnológica e centrada na ciência 

na qual estamos inseridos. 

 

 

7.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Durante a execução deste trabalho, outras questões, que sequer tinham sido aventadas, 

surgiram. A análise textual conduzida, como já foi explicitado no capítulo 2, segue uma 
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concepção de leitura como ato interpretativo e, portanto, os resultados aqui obtidos se referem 

a um contexto de leitura específico. Mas como se dá a construção das idéias de ciência num 

contexto de leitura atinente ao aluno? Que corpo de sentidos sobre ciência é produzido pelos 

alunos durante a leitura destes textos? Como a mediação do professor influiria nesta 

construção? Assim penso que esta investigação pode ser complementada por estudos que 

investiguem contextos de utilização do livro didático em sala de aula e discutam os diferentes 

sentidos construídos por professores e alunos para a ciência e aspectos da atividade científica. 

Esta pesquisa pode ser utilizada para o levantamento de hipóteses, para a 

configuração de um trabalho posterior, com um caráter confirmatório. Este poderia 

esclarecer as indagações do parágrafo anterior e ampliar o entendimento da construção de 

concepções sobre ciência dos estudantes, colaborando para discutir o que estaria 

envolvido em atingir um objetivo presente tanto nos discursos da comunidade de 

pesquisadores em educação em ciências quanto nos discursos oficiais da legislação 

vigente: a construção de visões adequadas de ciência. 

Um novo corpo de coleções chegou às mãos dos alunos durante a fase de finalização 

desta dissertação e com ele a indagação: teriam as novas coleções um olhar diferente sobre os 

aspectos de natureza da ciência? Alguma modificação, no que tange aos aspectos analisados, 

teria sido implementada nas coleções que foram reformuladas, mas que já compunham o 

PNLD 2002? Esta se apresenta como mais uma possibilidade de estudo posterior. 

 Uma análise textual semelhante a esta poderia ser aplicada ao novo conjunto de livros 

que integram o PNLD 2005, com o intuito de comparar os textos das coleções que 

permaneceram no programa, buscando evidenciar visões que se perpetuaram e que foram 

superadas, mapeando as tendências nos livros didáticos mais atuais. 

A metodologia da análise de discursos poderia ser aplicada a uma seleção destes 

textos, informada pelos resultados obtidos neste trabalho, trazendo um novo olhar para os 
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estudos sobre natureza da ciência, que evidenciaria aspectos ligados às enunciações que 

compõem os discursos sobre ciência nestes textos.  

Estudos comparativos, utilizando corpos de textos brasileiros e de outros países, 

poderiam ser empreendidos, tentando mostrar a relação entre as condições de produção e o 

formato dos livros. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - TABELAS COM OS DADOS DA COLEÇÃO CCB 

Tabela A1 → Dados da coleção por série - no de citações: Inserção x Aspecto 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência  

      Aspectos/   
aaaaaaa        livros 
Forma de              
Inserção no LD 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. Σ 

Apresenta capítulo 1 4 - 1 2 1 1 4 - 1 1 - 1 1 2 2 22 

Integrado ao corpo 
do texto 4 1 - 2 11 6 1 4 7 1 4 13 5 4 1 7 71 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 5 2 3 3 6 9 11 2 1 1 2 2 1 5 18 72 

Leitura supl. fim 
capítulo 7 4 5 2 11 14 6 3 - - 2 - 1 - 1 7 63 

Capítulo separado - 1 1 - - 1 3 - - 1 2 - - 1 7 - 17 

TOTAL 13 15 8 8 27 28 20 22 9 4 10 15 9 7 16 34 245 

 
Tabela A2 → Dados gerais da coleção –no de citações: Inserção x Aspecto 

          Categorias 
Forma de        
inserção no LD 

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência TOTAL 

Apresenta capítulo 6 8 2 6 22 

Integrado ao corpo do 
texto 7 22 25 17 71 

Leitura supl. meio 
capítulo 11 29 6 26 72 

Leitura supl. fim 
capítulo 18 34 2 9 63 

135 

Capítulo separado 2 4 3 8 17 

TOTAL 44 97 38 66 245 

  

Tabela A3 → Dados gerais da coleção – No de citações: função x Aspecto 
          Aspecto 
 

Função 
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência TOTAL 

Ilustra 21 57 10 39 127 

Legitima 20 16 2 6 44 

Desenvolve conteúdo 3 24 26 21 74 

TOTAL 44 97 38 66 245 
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Tabela A4 → Dados gerais da coleção – No de citações: Função x Inserção 
          Função 
Forma de        
inserção no LD 

Ilustra legitima Desenvolve 
conteúdo TOTAL 

Apresenta capítulo 13 5 4 22 

Integrado ao corpo do texto 15 8 48 71 

Leitura supl. no meio do capítulo 45 21 6 72 

Leitura supl. no fim do capítulo 52 10 1 63 

Capítulo Separado 2 0 15 17 

TOTAL 127 44 74 245 
 

Tabela A5 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 5a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência             Aspectos/ 

Forma de     função 
inserção no LD ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. Σ 

Apresenta capítulo - 1 - - 1 1 - - - 1 - - 4 

Integrado ao corpo 
do texto 1 2 1 3 - 8 - - 7 2 - 3 27 

Leitura supl. meio 
capítulo - 1 - 2 - 1 - - 2 1 - 1 8 

Leitura supl. fim 
capítulo 2 5 - 10 - 1 - - - 1 - - 19 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 9 1 15 1 11 0 0 9 5 0 4 58 

 

Tabela A6 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 6a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Aspectos/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 7 

Integrado ao corpo 
do texto - - 1 1 - 5 1 - - 3 - 1 12 

Leitura supl. meio 
capítulo 2 3 - 6 - - 1 - - 1 - - 13 

Leitura supl. fim 
capítulo 4 - - 14 - - - - - - - - 18 

Capítulo separado - - 1 1 - - - - 1 - - 1 4 

TOTAL 10 3 2 23 0 5 3 0 1 5 0 2 54 
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Tabela A7 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 7a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - - - 1 1 - - - - 2 4 

Integrado ao corpo 
do texto - - - - - 1 1 1 2 1 - - 6 

Leitura supl. meio 
capítulo - 2 - 4 5 - - 1 - 4 1 - 17 

Leitura supl. fim 
capítulo 2 3 - 4 2 - 2 - - 1 - - 14 

Capítulo separado 1 - - - - 3 - - 2 - - 7 13 

TOTAL 3 5 0 8 7 5 4 2 4 6 1 9 54 

 

 

Tabela A8 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  8a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 - - 3 1 - - - - - 2 - 7 

Integrado ao corpo 
do texto - 2 - 1 2 1 1 - 12 - 1 6 26 

Leitura supl. meio 
capítulo 2 1 - 4 5 2 2 - - 16 2 - 34 

Leitura supl. fim 
capítulo 2 - - 3 - - - - - 7 - - 12 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 5 3 0 11 8 3 3 0 12 23 5 6 79 
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APÊNDICE B - TABELAS COM OS DADOS DA COLEÇÃO CEA 

 

Tabela B1 → Dados da coleção por série - no de citações: Inserção x Aspecto 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência  

      Aspectos/   
aaaaaaa        livros 
Forma de              
Inserção no LD 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. Σ 

Apresenta capítulo 3 3 - 2 2 2 4 4 2 - 1 3 3 - - 4 33 

Integrado ao corpo 
do texto 2 9 - 3 5 5 4 2 19 - 1 16 3 2 3 17 91 

Leitura supl. meio 
capítulo - 1 - - 1 3 11 7 2 - 7 5 2 2 3 12 56 

Leitura supl. fim 
capítulo 3 5 1 2 3 7 14 7 8 7 9 15 1 3 5 2 92 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 8 18 1 7 11 17 33 20 31 7 18 39 9 7 11 35 272 

 

Tabela B2 → Dados gerais da coleção –no de citações: Inserção x Aspecto 
          Categorias 
Forma de        
inserção no LD 

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência TOTAL 

Apresenta capítulo 8 12 6 7 33 
Integrado ao corpo do 

texto 14 16 36 25 91 
Leitura supl. meio 

capítulo 1 22 14 19 56 
Leitura supl. fim 

capítulo 11 31 39 11 92 
148 

Capítulo separado 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 81 95 62 272 
 

 

Tabela B3 → Dados gerais da coleção –No de citações: função x Aspecto 
          Aspecto 
 

Função 
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência TOTAL 

Ilustra 14 46 52 52 164 

Legitima 20 23 5 5 53 

Desenvolve conteúdo 0 12 38 5 55 

TOTAL 34 81 95 62 272 
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Tabela B4 → Dados gerais da coleção – No de citações: Função x Inserção 
                  Função 
Forma de        
inserção no LD 

Ilustra legitima Desenvolve 
conteúdo TOTAL 

Apresenta capítulo 18 10 5 33 

Integrado ao corpo do texto 31 19 41 91 

Leitura supl. no meio do capítulo 41 9 6 56 

Leitura supl. no fim do capítulo 74 15 3 92 

Capítulo Separado 0 0 0 0 

TOTAL 164 53 55 272 
 

Tabela B5 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 5a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência             Aspectos/ 

Forma de     função 
inserção no LD ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. Σ 

Apresenta capítulo 2 1 - 1 1 - 1 - 1 3 - - 10 

Integrado ao corpo 
do texto - 2 - 2 - 3 3 1 15 2 - 1 29 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - 1 - - 1 1 - 2 - - 5 

Leitura supl. fim 
capítulo 1 2 - 2 1 - 8 - - 1 - - 15 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 5 0 6 2 3 13 2 16 8 0 1 59 

 

Tabela B6 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  6a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Aspectos/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 2 1 - 1 - 1 - - - - - - 5 

Integrado ao corpo 
do texto 1 8 - 1 1 3 - - - - 1 1 16 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - 2 1 - - - - 2 - - 6 

Leitura supl. fim 
capítulo 3 2 - 7 - - 6 - 1 2 1 - 22 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 7 11 0 11 2 4 6 0 1 4 2 1 49 

 



 182

Tabela B7 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  7a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - 2 1 1 - - 1 - - - 5 

Integrado ao corpo 
do texto - - - - 3 1 1 - - 3 - - 8 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - 6 4 1 5 - 2 3 - - 21 

Leitura supl. fim 
capítulo 1 - - 8 6 - 8 - 1 4 1 - 29 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 1 0 0 16 14 3 14 0 4 10 1 0 63 

 

 

Tabela B8 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 8a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 1 - - 3 1 3 - - 2 2 - 13 

Integrado ao corpo 
do texto 2 1 - 1 1 - 1 1 14 14 - 3 38 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - 5 1 1 1 2 2 12 - - 24 

Leitura supl. fim 
capítulo - 2 - 7 - - 14 - 1 2 - - 26 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 4 0 13 5 2 19 3 17 30 2 3 101

 

 



 183

APÊNDICE C - TABELAS COM OS DADOS DA COLEÇÃO CEN 

 

Tabela C1 → Dados da coleção por série - no de citações: Inserção x Aspecto 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência  

      Aspectos/   
aaaaaaa        livros 
Forma de              
Inserção no LD 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. Σ 

Apresenta capítulo 2 1 - - 2 4 - 6 5 3 3 5 1 2 3 3 40 

Integrado ao corpo 
do texto - 1 - 1 1 2 1 7 7 0 0 12 1 5 - 19 57 

Leitura supl. meio 
capítulo 2 2 1 4 2 6 - 3 - 1 2 7 3 2 - 6 41 

Leitura supl. fim 
capítulo 6 2 7 2 - 4 7 8 20 9 16 21 2 4 3 2 113 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 10 6 8 7 5 16 8 24 32 13 21 45 7 13 6 30 251 

 

 

Tabela C2 → Dados gerais da coleção –no de citações: Inserção x Aspecto 
          Categorias 
Forma de        
inserção no LD 

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência TOTAL 

Apresenta capítulo 3 12 16 9 40 
Integrado ao corpo do 

texto 2 11 19 25 57 
Leitura supl. meio 

capítulo 9 11 10 11 41 
Leitura supl. fim 

capítulo 17 19 66 11 113 
154 

Capítulo separado 0 0 0 0 0 

TOTAL 31 53 111 56 251 
  

 

Tabela C3 → Dados gerais da coleção –No de citações: função x Aspecto 
          Aspecto 
 

Função 
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência TOTAL 

Ilustra 8 15 64 26 113 

Legitima 23 32 2 5 62 

Desenvolve conteúdo 0 6 45 25 76 

TOTAL 31 53 111 56 251 
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Tabela C4 → Dados gerais da coleção – No de citações: Função x Inserção 
                  Função 
Forma de        
inserção no LD 

Ilustra legitima Desenvolve 
conteúdo TOTAL 

Apresenta capítulo 13 7 20 40 

Integrado ao corpo do texto 8 11 38 57 

Leitura supl. no meio do capítulo 22 17 2 41 

Leitura supl. no fim do capítulo 70 27 16 113 

Capítulo Separado 0 0 0 0 

TOTAL 113 62 76 251 
 

Tabela C5 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 5a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência             Aspectos/ 

Forma de     função 
inserção no LD ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 1 - - 2 - 2 - 3 - - 1 10 

Integrado ao corpo 
do texto - - - - 1 - - - 7 1 - - 9 

Leitura supl. meio 
capítulo - 2 - - 2 - - - - 2 - 1 7 

Leitura supl. fim 
capítulo - 6 - - - - 16 - 4 2 - - 28 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 1 9 0 0 5 0 18 0 14 5 0 2 54 

 

Tabela C6 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  6a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Aspectos/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 - - 2 2 - 2 - 1 1 - 1 10 

Integrado ao corpo 
do texto - 1 - - 1 1 - - - 2 - 3 8 

Leitura supl. meio 
capítulo - 2 - 2 4 - - 1 - 2 - - 11 

Leitura supl. fim 
capítulo 1 1 - 3 1 - 7 - 2 3 1 - 19 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 2 4 0 7 8 1 9 1 3 8 1 4 48 
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Tabela C7 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série - 7a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - - - - 2 - 1 - - 3 6 

Integrado ao corpo 
do texto - - - - 1 - - - - - - - 1 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - - - - 2 - - - - - 3 

Leitura supl. fim 
capítulo 3 4 - 2 5 - 10 1 5 2 - 1 33 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 4 4 0 2 6 0 14 1 6 2 0 4 43 

 

 

Tabela C8 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  8a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - 1 2 3 - - 5 1 - 2 14 

Integrado ao corpo 
do texto 1 - - 1 4 2 - - 12 3 3 13 39 

Leitura supl. meio 
capítulo - 4 - 2 1 - 6 - 1 5 1 - 20 

Leitura supl. fim 
capítulo - 2 - 2 6 - 17 - 4 2 - - 33 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 1 6 0 6 13 5 23 0 22 11 4 15 106

 

 

 

 



 186

APÊNDICE D - TABELAS COM OS DADOS DA COLEÇÃO CMW 

 

Tabela D1 → Dados da coleção por série - no de citações: Inserção x Aspecto 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência  

      Aspectos/   
aaaaaaa        livros 
Forma de              
Inserção no LD 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. Σ 

Apresenta capítulo 1 2 - 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - 8 

Integrado ao corpo 
do texto 4 7 6 15 8 17 8 12 42 16 7 36 5 1 - 13 197 

Leitura supl. meio 
capítulo - 1 1 2 2 6 2 6 3 - - - 11 3 2 5 44 

Leitura supl. fim 
capítulo 1 1 - - 1 5 3 - - - - - 1 12 5 4 33 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 6 11 7 18 11 30 13 18 46 17 7 36 17 16 7 22 282 

 

 

Tabela D2 → Dados gerais da coleção –no de citações: Inserção x Aspecto 
          Categorias 
Forma de        
inserção no LD 

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência TOTAL 

Apresenta capítulo 4 2 2 0 8 
Integrado ao corpo do 

texto 32 45 101 19 197 
Leitura supl. meio 

capítulo 4 16 3 21 44 
Leitura supl. fim 

capítulo 2 9 0 22 33 
77 

Capítulo separado 0 0 0 0 0 

TOTAL 42 72 106 62 282 
   

 

Tabela D3 → Dados gerais da coleção –No de citações: função x Aspecto 
          Aspecto 
 

Função 
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência TOTAL 

Ilustra 11 33 18 42 104 

Legitima 28 12 0 1 41 

Desenvolve conteúdo 3 27 88 19 137 

TOTAL 42 72 106 62 282 
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Tabela D4 → Dados gerais da coleção – No de citações: Função x Inserção 
                  Função 
Forma de        
inserção no LD 

Ilustra legitima Desenvolve 
conteúdo TOTAL 

Apresenta capítulo 3 3 2 8 

Integrado ao corpo do texto 40 34 123 197 

Leitura supl. no meio do capítulo 35 2 7 44 

Leitura supl. no fim do capítulo 26 2 5 33 

Capítulo Separado 0 0 0 0 

TOTAL 104 41 137 282 
 

Tabela D5 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  5a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência             Aspectos/ 

Forma de     função 
inserção no LD ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. Σ 

Apresenta capítulo - 1 - - - - 1 - - - - - 2 

Integrado ao corpo 
do texto - 4 - 2 1 5 2 - 40 - - 5 59 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - 1 - 1 2 - 1 10 - 1 16 

Leitura supl. fim 
capítulo - 1 - 1 - - - - - 1 - - 3 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 0 6 0 4 1 6 5 0 41 11 0 6 80 

 

Tabela D6 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  6a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Aspectos/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 1 - - 1 1 - - 1 - - - 5 

Integrado ao corpo 
do texto - 4 3 4 5 8 4 - 12 - - 1 41 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - 4 1 1 - - - 3 - - 10 

Leitura supl. fim 
capítulo 1 - - 4 1 - - - - 11 - 1 18 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 5 3 12 8 10 4 0 13 14 0 2 74 
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TABELA D7 → NO DE CITAÇÕES: INSERÇÃO X ASPECTO X FUNÇÃO POR SÉRIE -  7a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - - - - - - - - - - 0 

Integrado ao corpo 
do texto 2 4 - 1 1 6 3 - 4 - - - 21 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - 2 - - - - - 1 - 1 5 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - 2 - 1 - - - 4 - 1 8 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 4 0 5 1 7 3 0 4 5 0 2 34 

 

 

TABELA D8 → NO DE CITAÇÕES: INSERÇÃO X ASPECTO X FUNÇÃO POR SÉRIE -  8a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo 1 - - - - - - - - - - - 1 

Integrado ao corpo 
do texto 3 12 - 7 2 3 6 - 30 6 1 6 76 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 1 - 5 - 1 - - - 4 - 1 13 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - - - - - - - 2 - 2 4 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 5 13 0 12 2 4 6 0 30 12 1 9 94 
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APÊNDICE E - TABELAS COM OS DADOS DA COLEÇÃO VC 

 

Tabela E1 → Dados da coleção por série - no de citações: Inserção x Aspecto 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência  

      Aspectos/   
aaaaaaa        livros 
Forma de              
Inserção no LD 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. 5ªS. 6ªS. 7ªS. 8ªS. Σ 

Apresenta capítulo 1 1 - - - - - 3 - - - - - - 1 2 8 

Integrado ao corpo 
do texto 2 2 - 2 3 2 1 8 3 - 2 10 3 1 - 16 56 

Leitura supl. meio 
capítulo - 1 - 1 1 1 3 - 8 - 4 4 1 2 - 3 29 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - - - - - 2 - 2 1 1 - - - 5 11 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 4 0 3 4 3 4 13 11 2 7 15 4 3 1 26 103 
 

 

Tabela E2 → Dados gerais da coleção –no de citações: Inserção x Aspecto 
          Categorias 
Forma de        
inserção no LD 

Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação

História da 
ciência TOTAL 

Apresenta capítulo 2 3 0 3 8 
Integrado ao corpo do 

texto 6 14 15 20 55 
Leitura supl. meio 

capítulo 2 5 16 6 29 
Leitura supl. fim 

capítulo 0 2 4 5 11 
40 

Capítulo separado 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 24 35 34 103 
  

 

Tabela E3 → Dados gerais da coleção –No de citações: função x Aspecto 
          Aspecto 
 

Função 
Papel do 
cientista 

Atividade 
científica 

Método/ 
experimentação 

História da 
ciência TOTAL 

Ilustra 3 9 12 14 38 

Legitima 3 5 0 0 8 

Desenvolve conteúdo 4 10 23 20 57 

TOTAL 10 24 35 34 103 
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Tabela E4 → Dados gerais da coleção – No de citações: Função x Inserção 
                  Função 
Forma de        
inserção no LD 

Ilustra legitima Desenvolve 
conteúdo TOTAL 

Apresenta capítulo 2 2 4 8 

Integrado ao corpo do texto 15 2 38 55 

Leitura supl. no meio do capítulo 14 3 12 29 

Leitura supl. no fim do capítulo 7 1 3 11 

Capítulo Separado 0 0 0 0 

TOTAL 38 8 57 103 
 

Tabela E5 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  5a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência             Aspectos/ 

Forma de     função 
inserção no LD ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. Σ 

Apresenta capítulo - 1 - - - - - - - - - - 1 

Integrado ao corpo 
do texto - - 2 1 - 2 - - 3 3 - - 11 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - 1 - - 1 - 7 1 - - 10 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - - - - - - - - - - 0 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 0 1 2 2 0 2 1 0 10 4 0 0 22 

 

Tabela E6 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  6a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Aspectos/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - 1 - - - - - - - - - - 1 

Integrado ao corpo 
do texto 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 5 

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 4 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - - - - 1 - 1 - - - 2 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 2 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 12 
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Tabela E7 → no de citações: Inserção x Aspecto x Função por série -  7a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - - - - - - - 1 - - 1 

Integrado ao corpo 
do texto - - - 1 - - 1 - 1 - - - 3 

Leitura supl. meio 
capítulo - - - - 3 - 3 - 1 - - - 7 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - - - - 1 - - - - - 1 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 0 0 0 1 3 0 5 0 2 1 0 0 12 

 

 

TABELA E8 → NO DE CITAÇÕES: INSERÇÃO X ASPECTO X FUNÇÃO POR SÉRIE -  8a Série 

Papel do cientista Atividade científica Método/ 
experimentação História da ciência 

          Categorias/ 
Forma de     função 
inserção no LD 

ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. ilustra legitima Desenv. 
Cont. ilustra legitima Desenv. 

Cont. Σ 

Apresenta capítulo - - - - - 3 - - - 1 - 1 5 

Integrado ao corpo 
do texto - - 2 3 1 4 2 - 8 1 - 15 36

Leitura supl. meio 
capítulo 1 - - - - - 2 - 2 2 - 1 8 

Leitura supl. fim 
capítulo - - - 1 1 - 1 - - 3 - 2 8 

Capítulo separado - - - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 1 0 2 4 2 7 5 0 10 7 0 19 57
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APÊNDICE F - GRÁFICOS QUE COMPARAM EIXOS DE ANÁLISE POR COLEÇÃO - 
ASPECTO X INSERÇÃO 
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Gráfico F4→ Coleção CMW 
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Gráfico F5→ Coleção VC 
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APÊNDICE G - GRÁFICOS QUE COMPARAM EIXOS DE ANÁLISE POR COLEÇÃO - 
ASPECTO X FUNÇÃO 
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Gráfico G2→ Coleção CEA 
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Gráfico G3→ Coleção CEN 
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Gráfico G4→ Coleção CMW 
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Gráfico G5→ Coleção VC 
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APÊNDICE H - GRÁFICOS QUE COMPARAM EIXOS DE ANÁLISE POR COLEÇÃO - 
FUNÇÃO X INSERÇÃO 
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Gráfico H4→ Coleção CMW 
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