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Capítulo I – Ciências Naturais: fundamentos para seu ensino 

 

1.1 – Palavras Iniciais 

 

Questionar, problematizar, supor, levantar hipóteses, inferir, 

experimentar, comparar, classificar, analisar, particularizar, generalizar, definir, 

argumentar são algumas das ações que caracterizam a produção de 

conhecimentos científicos.  

Ao mesmo tempo, ao se ensinar ciências, poucas são as oportunidades 

propiciadas aos estudantes para que se envolvam em atividade que exijam 

deles esses tipos de ações e, portanto, em outras palavras, poucas são as 

oportunidades de aprendizagem. Também, são raras as oportunidades 

propiciadas para que os estudantes aprendam como se desenvolve a produção 

de conhecimentos científicos.  Mas, que importância teria propiciar tais 

aprendizagens aos estudantes? Não é suficiente que eles aprendam os 

produtos das ciências – os conhecimentos científicos.  

Parte da resposta a essa pergunta, será apresentada no próximo 

capítulo, quando o foco da discussão será o processo de ensino e 

aprendizagem de ciências. 

Neste primeiro capítulo, abordaremos parte da questão, procurando-se 

justificar a importância de que ao se ensinar ciências não se ensinem apenas 

os produtos das ciências.  

Mas, mesmo independente de qualquer posicionamento em relação ao 

que seria desejável que fosse objeto do ensino de Ciências, justifica-se que 

nós professores tenhamos conhecimentos sobre os processos de produção 

dos conhecimentos científicos (em particular na área em que ensinamos). 
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Várias pesquisas têm evidenciado que os estudantes de diferentes graus 

de escolaridade – do início da escola básica ao ensino superior – têm imagens, 

visões, representações muito distorcidas do trabalho de um cientista ou de um 

pesquisador. Ao mesmo tempo, há pesquisas que evidenciam que os 

professores de ciências naturais (leia-se, também, professores de biologia, 

física e química) também apresentam visões distorcidas sobre a ciência e que 

estas influenciam no seu ensino em sala de aula – em como abordam e 

ensinam os próprios conhecimentos científicos. 

Entre os autores, Fernandez et al (2002), num extenso e consistente 

trabalho de revisão de literatura identificam o que autores renomados 

caracterizam como visões distorcidas da ciência e do trabalho dos cientistas, 

comumente presentes em nossa sociedade. Neste trabalho, identificam e 

caracterizam 07 (sete) tipos de visões distorcidas. Os mesmos autores 

investigam e constatam a manifestação dessas visões distorcidas no discurso 

de professores de Ciências em diferentes níveis de ensino e, portanto, 

veiculadas no ensino e transmitidas às futuras gerações. 

Na presença destas visões distorcidas nas salas de aula, o que poderia 

ou deveria ser um ensino de conhecimentos científicos, que considera o 

contexto em que estes são produzidos e as relações que se estabelecem entre 

esses conhecimentos e conhecimentos de outra natureza, transforma-se em 

reafirmação de senso comum, sendo esses conhecimentos científicos 

transmitidos como doutrinas ou verdades inquestionáveis e permanentes, 

desencadeando um ciclo vicioso que fortalece a manutenção da deformação.  

Assim, neste ciclo, é comum ‘Pensar a Ciência’ como uma atividade 

neutra e solitária, isenta de intenções políticas e econômicas, realizada 

somente em laboratórios equipados, de domínio apenas de poucos humanos 

com inteligência acima da média, que provam ou comprovam verdades 

absolutas, que como tal produzem conhecimentos que representam/revelam o 

que é a realidade investigada e são hierarquicamente superiores a outros 

conhecimentos e, por essa razão, deveriam substituí-los. Ideias distorcidas 

sobre Ciência e sobre quem a produz, parte delas, no mínimo, ingênuas e 

sustentadas pelo senso comum e muitas vezes impulsionadas e mantidas pela 

mídia e, também, pela própria escola. 
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Além dessas evidências, a literatura especializada sobre o ensino de 

Ciências discute as implicações dessas visões distorcidas para o 

desenvolvimento da cidadania e à participação de cidadão na discussão de 

temas sócio-científicos e ao seu direito de posicionamento em relação a eles. 

Essas evidências e essas relações serão explicitadas posteriormente neste 

capítulo e nos subseqüentes. 

Tendo, portanto, como objetivo central criar condições para a reflexão e 

discussão sobre os objetivos do ensino de ciências, suas implicações 

metodológicas e as relações entre concepções de ciência e o ensino de 

Ciências – objetivos, conteúdos de ensino, abordagem dos conteúdos e 

estratégias de ensino –, neste primeiro capítulo trataremos de forma 

introdutória alguns elementos relacionados a concepções de ciência e, 

relacionado a estas, as relações entre conhecimentos científicos e 

conhecimentos de outras naturezas que convivem em nossa sociedade. Para 

deixar claro, quando nos referimos a relações estamos incluindo os mais 

variados tipos de relações – de convergência, de oposição, de semelhanças, 

de diferenças, de hierarquia etc.   

Para tanto, procuraremos explorar alguns conceitos – palavras e 

expressões que usamos, às vezes, em nosso cotidiano, às vezes em nossa 

prática pedagógica ou com as quais nos defrontamos em nossas leituras e que 

poderão nos ajudar a compreender o discurso teórico sobre ciência e ensino de 

ciências.  

Entre estes, estão: conhecimentos científicos, conhecimentos do senso 

comum, senso crítico, conhecimentos cotidianos, ideologia, tecnologia. 

O texto está construído de tal forma que os elementos que podem 

propiciar a elucidação desses conceitos serão apresentados gradualmente – 

como num processo analítico – para posteriormente serem articulados de 

forma a garantir as sínteses finais. Em outras palavras, não serão 

apresentadas diretamente e de forma linear definições fechadas. 

Sendo assim, neste primeiro capítulo daremos início ao estudo teórico de 

uma concepção de Ciência e seus desdobramentos que nos permitem refletir 

sobre as relações existentes entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e, 

portanto, também sobre a relevância do ensino de Ciências Naturais na 

escolaridade básica e sobre o que seria relevante ensinar. 
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1.2 – O que é Ciência? 

 

Ciência e conhecimentos científicos 

 

Há quase um consenso sobre a dificuldade em se definir Ciência de 

forma inequívoca e suficientemente abrangente. Ziman (1979) chega a afirmar 

que querer dar uma resposta à pergunta ‘Que é a Ciência’ demonstra quase 

tanta presunção quanto tentar definir o sentido da própria vida (p. 17). 

Mas a dificuldade em se responder a essa pergunta e de se formular uma 

definição consistente, rigorosa e satisfatória não invalida a pergunta e não a 

torna menos importante. Diferentes autores procuram apresentar definições 

que já foram formuladas no âmbito da filosofia da ciência ou na epistemologia 

da ciência, discutir suas limitações e identificar suas convergências, seus 

pontos em comum, e suas complementaridades, procurando, em aproximações 

sucessivas, criar novas formulações e classificações. 

Um caminho, portanto, pode ser explicitar esses elementos constitutivos 

de uma concepção de ciência e negar o que não caracteriza a ciência nos dias 

atuais. Vale ressaltar que, assim como o próprio conhecimento cientifico é 

situado historicamente – entre outras razões porque é aceito provisoriamente 

até que seja superado ou antagonizado por outro –, a própria concepção de 

Ciência também faz parte desse processo que é contextualizado em relação 

aos valores de cada época e aos meios (sejam cognitivos ou tecnológicos) 

disponíveis para viabilizar investigações e à maturidade de cada ciência – de 

cada área. Em outras palavras, uma conceituação/concepção aceita em dado 

momento histórico é superada por outra em função de diferentes fatores. Assim 

como, em uma mesma época convivem diferentes caracterizações e 

explicações e, portanto, diferentes concepções sobre o que é e o que não é 

Ciência e sobre o que pode ter ou não status de conhecimento científico. 

Com essa perspectiva, embora pudéssemos escolher diferentes 

caminhos para o desenvolvimento desse texto, um ponto de partida escolhido 

foi o de identificar os pontos mais consensuais, atualmente, sobre o que se 

pode caracterizar como Ciência e o que não caracteriza a ciência ou as 

ciências, mas, sim, visões ingênuas ou distorcidas sobre a ciência, 

popularizadas e disseminadas em nossa sociedade. A partir dessa linha de 
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raciocínio, um primeiro aspecto que será abordado é o da caracterização do 

conhecimento científico e sua distinção em relação a outros tipos de 

conhecimentos. 

Os conhecimentos científicos são considerados logicamente válidos 

e/ou “verdadeiros” (e não moralmente válidos ou verdadeiros) quando estão 

em acordo com estrutura e métodos particulares da ciência (ou de uma 

determinada área de conhecimento em pauta); são produzidos com a intenção 

de conhecer a realidade – “a verdade” – seja ela natural ou social, em outras 

palavras, conhecer em detalhe e profundidade os componentes1 do mundo 

natural e social e os fenômenos2 ou processos naturais e sociais; são 

partilhados e negociados historicamente entre aqueles e aquelas que se 

propõem a desenvolvê-los. Pouco mais a frente exploraremos o sentido dessa 

última afirmação – ‘partilhados e negociados historicamente’ – pois se trata de 

um elemento fundamental para a caracterização da ciência – do processo de 

produção dos conhecimentos científicos, considerados por alguns autores 

como a característica mais substancial e distintiva que discrimina a atividade 

científica de outras atividades humanas. 

Se estudarmos o conhecimento científico como construção histórico-

social (GIARDINETTO, 1999; CHAUI, 2008; MAAMARI, 2009), encontraremos 

uma diferenciação significativa entre estes conhecimentos e os conhecimentos 

do senso comum, qual seja, a sua produção lógico-racional. É importante que 

compreendamos tanto a relevância desta diferenciação para nossa formação 

como profissionais da educação (professores e/ou pesquisadores), quanto em 

relação ao olhar que a Ciência revela nas suas explicações do mundo por meio 

das ações daquelas e daqueles que a exercem intencionalmente.  

Essa produção lógico-racional está relacionada ao senso crítico.  

Ao longo do curso de Pedagogia, tanto em disciplinas que abordam 

fundamentos filosóficos, históricos e sociológicos da Educação, quanto nas que 

abordam teorias e práticas pedagógicas integradas e desenvolvidas em 

espaços formais e não formais (na escola ou fora dela), pertencentes ao campo 

                                            
1 Como exemplos de componentes do mundo natural – objeto de investigação científica – temos os diferentes seres 
vivos, os componentes químicos desses seres vivos e da matéria etc;  
2 Como exemplos do que se convenciona denominar de fenômenos naturais, temos os processos biológicos, físicos 
e químicos que se desenvolvem no meio natural e mesmo nos ambientes modificados pelo homem – a fotossíntese, 
a reprodução, o crescimento de seres vivos, a nutrição, o movimento dos corpos, as relações entre energia e 
matéria, os ciclos biogeoquímicos (como por exemplo o ciclo da água), o dia e a noite etc  
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da prática pedagógica, as expressões senso crítico e senso comum aparecem 

nos discursos de sala de aula e costumam ser tema de discussão, em que de 

alguma maneira é apresentada uma diferenciação entre senso comum e senso 

crítico.  

No nosso caso, para iniciarmos o estudo introdutório sobre concepção de 

ciência, o lugar das Ciências Naturais e a importância de seu ensino, é 

fundamental que identifiquemos de partida que o raciocínio lógico 

argumentativo, característico do senso crítico, é base para que se caracterize a 

natureza dos conhecimentos científicos e, portanto, seu processo de  

produção, discriminados (distanciados) dos conhecimentos do senso comum3. 

Esta distância sustenta-se pela exigência posta pela Ciência do 

questionamento intencional (tendência à objetividade) de quaisquer 

fenômenos naturais e sociais, suas estruturas e funcionamentos, em toda sua 

complexidade.    

Para compreendermos como o senso comum vale-se de ideias (noções 

que se popularizam e generalizam e se mantêm na sociedade) muitas vezes 

distorcidas e discriminadoras e tomadas como padrão, Fourez (1995) propõe 

uma distinção entre os termos “noção”, “ideia” e “conceito” que nos parece 

bastante útil. Este autor refere-se à noção quando o sujeito tem um certo 

conhecimento, que sabe do que se fala, mesmo que seu saber não ultrapasse 

a compreensão comum. [...] e afirma utilizar o termo ideia quando se tratar de 

apresentar uma noção considerada como existindo para todo o sempre. [...] é o 

seu funcionamento como norma (p.229). Ou seja, supõe-se que determinada 

noção será compreendida sempre da mesma forma, sem modificação, 

constituindo-se em uma idéia. Continuando, reitera sua caracterização do 

significado e sentido de noções e idéias, contrapondo ao significado e sentido 

de conceitos. 

 

[...] quando se fala de ideias, supõe-se que, de uma vez por todas, está 

se definindo eternamente o que se compreende por essas noções.[...]; 

pelo contrário, pretender que é um conceito consiste em remeter ao 

                                            
3 De acordo com Chauí (2008), são certezas que formam nossas vidas, transmitidas e sustentadas pela sociedade, 
de geração em geração, tornando-se muitas vezes doutrinas inquestionáveis. 
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processo histórico pelo qual, em uma dada cultura, se criou um termo 

para distinguir “o que é” de “o que não é” [...] falar de conceitos é tornar-

se consciente de que eles podem ser modificados, uma vez que foram 

construídos (FOUREZ, 1995; p.230). 

 

Pensando nesta diferenciação, podemos inferir que necessariamente a 

Ciência constrói conceitos, ao mesmo tempo em que se vale de conceitos para 

produzir novos conceitos e conhecimentos. Entretanto, em diferentes níveis de 

desenvolvimento de uma determinada Ciência, são produzidas noções e em 

outro extremo, mesmo, idéias, quando há a consolidação de conhecimentos 

em uma determinada área de conhecimento. Mas, é importante destacar que 

mesmo estes conhecimentos consolidados em que conceitos adquirem o status 

de ideias, no sentido atribuído por Fourez de ‘imutáveis’, sempre são 

considerados num pensamento genuinamente científico como passíveis de 

mudança. Ao contrário, entretanto, o senso comum vale-se sempre de ideias 

sustentadas em conhecimentos diversos, inclusive científicos amalgamados a 

outros tipos de conhecimentos e com a característica própria de noção 

universalizada.  

Mas, elaborando uma primeira síntese, quais as relações de 

convergência ou oposição entre conhecimento científico e conhecimento do 

senso comum e os significados de noções, ideias e conceitos aqui 

apresentados?  

Voltando ao ponto inicial da relação entre produção lógico-racional, 

senso crítico e a, já referida, exigência posta pela ciência ao questionamento 

intencional, quando se afirma que o conhecimento do senso comum opera 

sempre com idéias (noções permanentes com caráter de imutável) está se 

afirmando, implicitamente, que essas noções não são objeto de 

questionamento e, por essa razão, tornam-se imutáveis, são aceitas sem o 

questionamento intencional que opera com o raciocínio lógico argumentativo, 

característico do senso crítico, que, por sua vez, é próprio da produção dos 

conhecimentos científicos e característico do processo de produção – 

‘evolução’ desse conhecimento ao longo do tempo. Assim, é justamente porque 

na produção de conhecimentos científicos, em oposição ao conhecimento do 

senso comum, a exigência do questionamento intencional materializado no 
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raciocínio lógico argumentativo opera com conceitos, conscientemente, 

construídos num dado momento, mas objeto do senso crítico durante sua 

construção e após.  

Após essa primeira síntese, cabe aqui uma explicação: conhecimento do 

senso comum não é sinônimo ou equivalente a conhecimentos cotidianos que 

também são postos em discussão, em oposição ao conhecimento científico. 

Conhecimentos do senso comum provavelmente originam-se de 

conhecimentos cotidianos, que com o passar do tempo, adquirem o status de 

senso comum e são denominados assim pelo seu caráter de certezas 

transmitidas e sustentadas pela sociedade, de geração em geração (CHAUÍ, 

2008). 

Esse caráter de universalização, ou quase, e transmissão de geração a 

geração é o que aproxima o conhecimento do senso comum do conhecimento 

científico e, ao mesmo tempo, é o que o distancia dos conhecimentos 

cotidianos, que podemos caracterizar como individuais, particulares a cada um 

de nós. Ao mesmo tempo em que isso os diferencia e, portanto, também 

diferencia conhecimentos cotidianos pessoais/individualizados dos 

conhecimentos científicos, há características do conhecimento cotidiano 

individual/pessoal que, de certa forma, os aproximam dos conhecimentos 

científicos e também os diferenciam do conhecimento com status de senso 

comum, quais sejam: os conhecimentos cotidianos também são processuais, 

construídos, também operam com conceitos e com raciocínio lógico e, 

portanto, são objeto de questionamento intencional pelo indivíduo que o 

constrói. Objetivamente, o que os diferencia, então, dos conhecimentos 

científicos, se afirmamos que o raciocínio lógico é característico do 

conhecimento científico e que este opera com conceitos?  

Sendo os conhecimentos cotidianos conhecimentos pessoais, 

individuais, a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem elucida que 

estes são construídos na e a partir da experiência social com os objetos e 

fenômenos concretos com os quais nos defrontamos dia a dia (desde a 

infância), os construímos permanentemente e estes se desenvolvem ao longo 

do tempo. Partimos das situações concretas e particulares para a 

generalização e abstração e, portanto, também construímos conceitos (que são 
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generalizações4). No cotidiano de nossas vidas, aprendemos, atribuímos 

significado e sentido a palavras com as quais entramos em contato, 

precisamos explicar situações, resolver situações problema e, nesse processo, 

desenvolvemos nosso conhecimento pessoal cotidiano. Naturalmente, pela 

própria natureza da linguagem e de sua relação com o pensamento, esse 

processo não é apenas individual, é também um processo5 social e 

contextualizado socialmente e, portanto, historicamente (à semelhança dos 

conhecimentos científicos). Mas, diferentemente dos conhecimentos científicos, 

os conhecimentos cotidianos de maneira geral, aplicam-se a situações 

particulares sem a pretensão de generalização explicativa e universalização. 

Assim, na nossa segunda síntese, por um lado, reiteramos que o 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos se vale de conceitos e 

conhecimentos já construídos/produzidos e, ao mesmo tempo, por essa 

mesma razão, já se caracteriza como um empreendimento coletivo (mesmo 

que não estejamos falando de uma equipe de pesquisadores trabalhando 

juntos num mesmo local ou compartilhando suas investigações – 

problematização, processos, resultados – num mesmo tempo). Por outro lado, 

retomamos uma característica apenas anunciada anteriormente – no início 

deste capítulo – são partilhados e negociados no interior da comunidade 

científica. Esse compartilhamento está tanto relacionado ao fato de que novos 

conhecimentos são produzidos, considerando-se os pré-existentes, como ao 

fato de que a pretensão e intenção de universalização das interpretações e 

explicações formuladas por um pesquisador ou por uma equipe de 

pesquisadores dependem do compartilhamento com e do convencimento dos 

outros que investigam os mesmos objetos de estudo. Também, por essa razão, 

é possível afirmar que o raciocínio lógico argumentativo é central no processo 

de produção e desenvolvimento dos conhecimentos científicos porque estará 

                                            
4 Abordaremos com mais detalhe os conceitos, caracterizando-os, definindo-os, no segundo capítulo. 
5Com isso queremos dizer que os conhecimentos cotidianos produzidos na e pela experiência pessoal de uma 
pessoa que vive num determinado contexto social urbano no Brasil pode ser diferente daquele de uma pessoa que 
vive num contexto social urbano na China e, mais ainda, num contexto social rural na China; o mesmo raciocínio 
vale para a comparação entre os conhecimentos cotidianos desenvolvidos por pessoas que vivem em séculos 
diferentes. Pesquisa no campo da psicologia, indicam que há semelhanças entre conhecimentos cotidianos de 
diferentes pessoas que vivem em contextos diferentes; essa semelhança está relacionada ao tipo de fenômeno com 
o que se tem experiência (assim, por exemplo, as experiências com fenômenos físicos como movimento ou força ou 
calor desencadeiam explicações semelhantes e, por isso, conhecimentos semelhantes).  
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presente no desenvolvimento de uma pesquisa em particular e também na 

formulação e desenvolvimento dos argumentos necessários ao convencimento 

da comunidade científica sobre a relevância da pesquisa (quando está ainda 

em estágio de projeto), da coerência e rigor metodológico do trabalho e dos 

resultados e conclusões.  

Nesta mesma síntese, além de aproximarmos os conhecimentos 

científicos dos cotidianos, tomando por base as proposições de Vigotski, em 

relação aos processos cognitivos desenvolvidos individualmente, os 

diferenciamos pela explicitação de que os conhecimentos cotidianos não 

precisam necessariamente ser compartilhados e negociados e não têm a 

pretensão de generalização e universalização. Se um determinado 

conhecimento explica e/ou resolve uma situação particular com que me 

defronto pessoalmente, isso me basta, é suficiente; não é necessário que eu 

convença o outro do potencial desse meu conhecimento para explicar e/ou 

resolver aquela situação e, ainda, pode ser conveniente que pessoalmente não 

queira por em cheque tal conhecimento e, ainda, se o mesmo não for suficiente 

para explicar ou resolver outra situação semelhante, isto não se caracteriza 

como um problema que gera questionamento sobre a necessidade de revisão 

do conhecimento em pauta – este manter-se-á útil para explicar a primeira 

situação e posso, dispensando o senso crítico, buscar outra explicação para a 

nova situação. 

Já no processo de desenvolvimento dos conhecimentos científicos, essa 

incongruência de um mesmo conhecimento não ser generalizável para várias 

situações semelhantes, obrigatoriamente, geraria questionamento intencional e 

novas investigações, assim como a identificação de uma lacuna nos 

conhecimentos já produzidos, na ciência, geraria novas investigações. 

Ao abordar esse elemento, também constitutivo do trabalho do 

pesquisador e, portanto, da ciência, retornamos à sua comparação com o 

senso comum, recuperando a distinção apresentada por Chauí (2008), quando 

explicita a preocupação da ciência com o preenchimento das lacunas por meio 

de investigações científicas. 

 

A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião 

baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto 
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a primeira baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e 

sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente 

coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A ciência é 

conhecimento que resulta de um trabalho racional (CHAUI, 2008; 

p.220). 

 

Levando em conta estas considerações anteriores, podemos apresentar 

uma possível sistematização coerente para uma concepção de Ciência que 

garanta sua distinção, entendendo a Ciência como uma atividade humana que 

intenciona produzir conhecimentos logicamente ‘verdadeiros’ e válidos, inserida 

num contexto historicamente determinado pela sociedade humana com suas 

ideologias e interesses, utilizando metodologias próprias para explicar o mundo 

em que vivemos, não apenas por meio dos sentidos – do conhecimento 

sensorial – mas também por questionamentos que esperam respostas 

conclusivas, mesmo que probabilísticas e que venham a ser provisórias, e que 

preencham lacunas preexistentes. 

Esta maneira de explicar o mundo é movida pelas perguntas 

intencionais, formuladas a partir de problemas, inquietações identificadas por 

cientistas e/ou equipes de cientistas. São estas questões que impulsionam 

descobertas e investigações, provocam respostas. Mas suas respostas não 

são mais relevantes ou mais explicativas que outras maneiras de compreender 

e explicar o mundo. Kneller (1980) propõe uma definição de ciência que 

equaliza diferentes maneiras de explicar o mundo e desconstrói a suposta 

superioridade dos conhecimentos científicos em relação a outras demais 

maneiras de conhecer e explicar o mundo:  

 

A Ciência é apenas uma parte da tentativa da humanidade de 

compreender o mundo em todos os seus aspectos. O homem 

esforça-se por descobrir uma ordem no fluxo da experiência, quer 

essa ordem seja observada, como na repetição das estações, quer 

seja postulada por teorias refinadas como as da relatividade, 

mecânica quântica e evolução. A busca da ordem na experiência 

une Ciência, Literatura, História, Religião, Filosofia e Arte. A Ciência 

procura essa ordem na experiência da natureza adquirida pelo 



12 
 

homem; a Literatura e a Arte procuram-na na experiência interior do 

homem e em suas relações com os seus semelhantes; a História, no 

passado humano; a Religião, na relação do homem com um Ser 

Supremo; e a Filosofia em todos esses empreendimentos humanos 

(KNELLER, 1980; p.149). 

 

Não pretendemos, portanto, distinguir a Ciência da Filosofia, da Religião, 

da Arte, por meio da predileção ou qualidade superior de seus conhecimentos 

quando comparados aos conhecimentos produzidos por essas outras tentativas 

de compreensão do mundo, mas sim por meio da natureza de produção de 

seus conhecimentos, de sua contribuição para a humanidade e seus 

condicionantes (poder político, cultura e educação). A busca e descoberta da 

ordem podem ser atingidas por meios diversos, às vezes em comunhão e 

semelhança (Filosofia e Ciência articuladas), outras em flagrante oposição 

(Religião e Ciência), mas todas se preocupam em clarear as experiências 

humanas, buscando unidade. 

 

Ciência, Literatura, Arte, História, Religião e misticismo iluminam 

aspectos da realidade. A Filosofia esforça-se por ver a realidade 

total. [...] Cada uma destas formas do conhecimento merece ser 

cultivada per se. À sua maneira própria, cada uma delas familiariza-

nos com uma parte da realidade. Devemos ver a Ciência em seu 

lugar e não esperar que ela assimile ou desacredite essas outras 

atividades (KNELLER, 1980; p.152). 

 

Se sua distinção em relação a outras formas de conhecimento – de 

explicação da realidade – está centrada na forma como os conhecimentos 

científicos são produzidos (método), nas suas contribuições para a humanidade 

e em seus condicionantes (poder político, cultura e educação), então é 

necessário compreendermos esses elementos. Assim, a seguir trataremos de 

método, das relações entre ciência e tecnologia e, por fim, das relações 

ciência, tecnologia e sociedade para abordar os condicionantes. 
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1.3 – Método científico ou Métodos? 

 

Para produzir seus conhecimentos, procurando escapar das 

generalizações apressadas e universalizações distorcidas e muitas vezes 

discriminadoras, inerentes às formulações lacunares, a Ciência, por meio da 

atividade de cientistas / pesquisadores, desenvolveu historicamente diversos 

métodos de obtenção e análise de informações para serem transformadas em 

conhecimento. Não é nossa preocupação aqui descrever e discutir diferentes 

métodos, de acordo com a natureza da Ciência a que se esteja referindo, seja 

ela Natural ou Social, mas sim compreendê-lo de maneira genérica e aplicável 

a qualquer Ciência, portanto conceitual. 

Convencionalmente, mas se caracterizando como uma distorção, 

entende-se por ‘método científico’ a estrutura racional daquelas investigações 

científicas em que são formuladas e testadas hipóteses por meio de 

experimentos controlados (ou seja, trata-se do método experimental, muito 

característico do estudo de fenômenos nas Ciências Naturais, que possibilita o 

teste de hipóteses por meio de controle de variáveis).  

 

Essa estrutura assemelha-se muito à da solução ponderada de 

problemas na vida cotidiana [embora nesta quase sempre não esteja 

presente o controle de variáveis]. Hipótese, inferência, teste e 

feedback constituem o núcleo da estrutura. [...] Este método é 

combinado com operações gerais como a observação e 

mensuração, e com várias técnicas que diferem de especialidade 

para especialidade (KNELLER, 1980; p.120). 

 

Observação, busca de regularidade, comparação (levantamento de 

semelhanças e diferenças, discriminação), classificação (estabelecimento de 

critérios), formulação de hipóteses, teste de hipóteses, suposições e 

inferências, pensamento racional e crítico são elementos fundamentais para a 

ciência descrever, compreender, interpretar, explicar, representar o mundo. 

Nem sempre, entretanto, todas essas ações ou operações estão presentes 

numa investigação científica, pois a natureza do objeto de estudo não 

possibilita, por exemplo, que sejam isoladas e controladas todas as variáveis 
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que podem influenciar/interferir em um fenômeno ou processo (como é o caso, 

por exemplo, da aprendizagem). Por isso, inclusive, é que se trata de distorção 

considerar método científico como sinônimo de método experimental, pois este 

é um dos métodos que possibilita a investigação de um fenômeno ou processo, 

mas não é o único que possibilita a compreensão, a explicação e a 

representação da realidade estudada. 

Ao mesmo tempo, estes elementos são muitas vezes utilizados para 

compreender e solucionar problemas no cotidiano. Essa constatação de que 

existe relação entre conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos nos 

coloca a necessidade de, mais uma vez, estabelecermos semelhanças e 

diferenças entre eles, portanto compará-los. 

Giardinetto (1999), referindo-se ao ensino de matemática e, portanto, à 

prática pedagógica de professores, apresenta uma relação entre os 

conhecimentos que os estudantes tem e que devem aprender, utilizando uma 

terminologia objetivação em si  e objetivação para si.  

 

Inicialmente, é necessário lembrar que a prática educativa é aqui 

entendida enquanto elemento mediador da formação do indivíduo a 

partir das objetivações em-si para o acesso às objetivações para-si 

(GIARDINETTO, 1999; p.52).  

 

Esse autor aborda a problemática da supervalorização do conhecimento 

cotidiano na aprendizagem escolar dos conceitos matemáticos, numa crítica ao 

construtivismo mal estudado e mal compreendido, apontando distorções, em 

algumas pesquisas da Educação Matemática, quanto aos conceitos 

relacionados ao saber cotidiano. Nesse estudo, o autor utiliza uma 

diferenciação oportuna entre conhecimento cotidiano, apropriado pelo sujeito 

nos diferentes contextos em que vive, de maneira a contribuir indiretamente 

para a reprodução da sociedade (objetivações em-si), e o conhecimento não-

cotidiano (objetivações para-si), apropriado pelo sujeito em situações 

intencionais que permitem uma relação consciente do indivíduo para com a 

própria vida cotidiana (idem, 1999, p.28). 
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O autor utiliza os conceitos objetivações em-si e objetivações para-si a 

partir de Heller (1977), que, ao discorrer sobre vida cotidiana e não-cotidiana6, 

propõe uma distinção entre apropriações genéricas da vida cotidiana, de 

natureza utilitária, pragmática, não-intencional, não-consciente e de uso 

imediato (objetivações em-si) e apropriações de natureza sistematizada, 

elaborada, intencional e abstrata (objetivações para-si). 

Aparentemente, as diferenças entre conhecimentos cotidianos (que não 

é sinônimo de senso comum) e conhecimentos científicos, ou não-cotidianos, 

são mais evidentes e parecem propor um afastamento por predileção e 

afirmação de superioridade dos conhecimentos científicos em detrimento dos 

conhecimentos cotidianos, o que vai contra e seria incoerente com o que vimos 

apresentando até o momento. Podemos encontrar coexistência e flexibilidade 

na articulação entre estes dois tipos de conhecimentos, principalmente porque 

não são antagônicos quando identificamos semelhanças entre eles: são 

produtos do pensamento humano na tentativa de explicar o mundo. 

Quanto mais categorizamos, classificamos, mas corremos o risco de 

discriminar, desvalorizando. Ao mesmo tempo, estas são ações e atitudes 

científicas, pelas quais nos responsabilizamos e procuramos desempenhar 

com cuidados teórico-metodológicos. Por este motivo, precisamos sempre ter 

consciência daquilo que estamos nos propondo fazer. Neste sentido é que 

defendemos que exista sempre propriedade naquilo que se explica, pois a 

argumentação na explicação que cada indivíduo elabora faz sentido para ele. A 

questão aqui posta seria o quanto esta explicação aproxima-se ou não do 

conhecimento científico subjacente a essa, mas não desvalorizar qualquer que 

seja a explicação. 

Em nossa sociedade, geralmente quem dá ideologicamente a 

legitimidade ao conhecimento explicativo verdadeiro são os especialistas, 

cientistas que a mídia divulga e evidencia e a população aceita. Kneller (1980), 

baseado em Max Planck, apresenta uma relação entre o método científico e, 

portanto, a produção de conhecimentos científicos e o raciocínio cotidiano: 

 

                                            
6 Atividades reproduzidas pelo indivíduo (utensílios, costumes, linguagem) que contribuem indiretamente para a 
reprodução da sociedade. As atividades não-cotidianas referem-se a atividades voltadas para a reprodução da 
sociedade e que contribuem indiretamente para a reprodução do indivíduo. A vida cotidiana é, portanto, o âmbito por 
excelência das objetivações em-si e o fundamento das objetivações para-si (HELLER, 1977; p.229). 
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O método científico não é só intrinsecamente racional; é também um 

refinamento do raciocínio cotidiano. O cientista recebeu um 

treinamento mais especializado do que o leigo, mas o seu 

pensamento não é fundamentalmente diferente (KNELLER, 1980; 

p.121).  

 

Entretanto, como já indicamos, citando Chauí (2008), a ciência tem um 

compromisso rigoroso com a coerência interna – em uma investigação em 

particular e, mais ainda, que as teorias sejam internamente coerentes e 

intencionem a explicitação da ‘verdade’ sobre uma dada realidade, 

compromisso que não está necessariamente presente no desenvolvimento do 

conhecimento cotidiano. 

Explicando, o fundamento de qualquer tipo de conhecimento é o 

pensamento, seja ele científico ou cotidiano, religioso ou artístico. Esta é a 

semelhança que nos assegura defender a legitimidade de qualquer pessoa, 

independente de classe social, cor, credo, orientação sexual ou qualquer outra 

forma de categorização sociocultural. Agricultores e pescadores, por exemplo, 

podem frequentemente prever o tempo local com maior exatidão do que os 

meteorologistas (KNELLER, 1980; p.120). 

 

A Ciência não desvaloriza o homem nem o seu mundo. Ilumina a 

beleza da ordem natural e expressa essa beleza na ordem de suas 

próprias teorias. O cientista estuda a natureza não simplesmente 

porque isso é útil, mas porque se delicia nessa tarefa. Ele descortina 

beleza na harmonia das partes da natureza que sua mente pôde 

apreender (KNELLER, 1980; p.150). 

  

É evidente que não podemos fechar os olhos para a questão do poder 

que, indiretamente, está proposto nas entrelinhas do que explicitamos 

anteriormente, mas isso será assunto para o final deste capítulo. Para agora, 

precisamos trazer as partes da natureza descortinadas pelo raciocínio 

científico, por utilidade e por prazer: a convencional localização das Ciências 

Naturais e seus objetos de estudo.  
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1.4 – Classificação das Ciências: as Ciências Naturais 

 

Ciência, no singular, refere-se a um modo e a um ideal de 

conhecimento [...]. Ciências, no plural, refere-se às diferentes 

maneiras de realização do ideal de cientificidade segundo os 

diferentes fatos investigados e os diferentes métodos e tecnologias 

empregados (CHAUÍ, 2008; p. 226). 

  

Esta diferença entre Ciência no singular e no plural faz sentido quando 

queremos generalizar os pressupostos que fundamentam a Ciência (no 

singular) e os desdobramentos desta forma de explicar e descrever o mundo a 

partir dos seus objetos de estudo (fenômenos naturais e sociais) e dos 

métodos a serem empregados para estudo destes fenômenos. Para isso, 

recorremos sempre ao processo de classificação, sempre possível de ser 

questionado, criticado (uma vez que é arbitrário, portanto artificial), mas que 

nos instrumenta por meio de critérios, oferecendo organização para pontos de 

partida na perspectiva da continuidade das investigações. 

 

Das inúmeras classificações propostas, as mais conhecidas e 

utilizadas foram feitas por filósofos franceses e alemães do século 

XIX, baseando-se em três critérios: tipo de objeto estudado, tipo de 

método empregado, tipo de resultado obtido. Destes critérios e da 

simplificação feita sobre as várias classificações anteriores resultou 

aquela que se costuma usar até hoje: 

- Ciências matemáticas ou lógico-matemáticas (aritmética, 

geometria, álgebra, trigonometria, física pura, astronomia pura etc); 

- Ciências naturais (física, química, biologia, geologia, astronomia, 

geografia física, paleontologia etc); 

- Ciências humanas ou sociais (psicologia, sociologia, 

antropologia, geografia humana, economia, lingüística, psicanálise, 

arqueologia, história etc); 

- Ciências aplicadas (todas as ciências que conduzem à invenção 

de tecnologias para intervir na natureza, na vida humana e nas 
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sociedades, como, por exemplo, direito, engenharias, medicina, 

arquitetura, informática etc) (CHAUÍ, 2008; p.228). 

  

Esta classificação apresentada por Chauí (2008) merece duas 

considerações, uma sobre a ramificação de uma área científica em subáreas e 

possibilidades de integração por meio da delimitação dos objetos de estudo de 

cada área/subárea e outra sobre as relações entre aplicação de conhecimentos 

produzidos cientificamente nessas áreas e tecnologia. Na primeira 

consideração, referente ao critério dos tipos de objetos de estudo das 

ciências, particularmente das Ciências Naturais, podemos identificar a sua 

especificidade dadas as muitas áreas apresentadas. Estes objetos de estudo, 

que seguramente nas Ciências Humanas tratamos de “sujeitos” porque 

estamos nos referindo ao estudo do ser humano e suas múltiplas 

potencialidades e que não são objetos, são responsáveis tanto por delimitar o 

campo de atuação de cada ciência específica, quanto por permitir articulação 

entre estes campos, muitas vezes transformados em novos campos ou 

subcategorias dentro de uma ciência. 

 

Dentre as muitas ciências, a química, por exemplo, é aquela que 

estuda como as substâncias se transformam e são transformadas 

em outras substâncias. Assim, ao definirmos os objetos de cada 

uma das ciências que conhecemos, como a física, a biologia, a 

geologia etc., nos damos conta das muitas interações e, 

particularmente, das intersecções entre esses objetos. Temos nesse 

conjunto as ciências naturais. Aqui ainda poderíamos incluir 

especializações de alguns campos muito específicos como a 

astrofísica, a geoquímica, a bioquímica. Se olharmos, por exemplo, 

as chamadas ciências humanas – a sociologia, a economia, a 

educação – e considerarmos as relações delas com as chamadas 

ciências naturais e a elas adicionarmos outros ramos das ciências, 

teremos a ciência, cada vez mais marcada por múltiplas 

interconexões (CHASSOT, 2003; p. 92). 
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Não é simples definir qual o objeto de estudo de cada ciência, 

justamente porque o avanço científico tende a valorizar a segmentação, a 

especialização e a particularização, dificultando a apropriação pelos sujeitos 

dos conceitos centrais daquela área ou subárea de conhecimento científico por 

afastar do fundamento. Este caminho, que sai do geral e aprofunda na 

especificidade descolada da totalidade daquela área, muitas vezes nos impede 

de evidenciar o núcleo daquele conhecimento, os conceitos que fundamentam 

aquela área de conhecimento.  

A Biologia, outro exemplo de Ciência Natural, estuda a vida dos seres 

(de acordo com o nome atribuído à área) em toda sua diversidade, 

especificidade e manutenção (funcionamento dos fenômenos vitais), assim 

como a relação destes seres vivos entre si e com o ambiente não vivo (espaço) 

em sua existência ao longo do tempo geológico.  

Esta tentativa de descrever os objetos de estudo, seja da Química, da 

Biologia ou de qualquer outra Ciência (Natural, Social, Matemática, Ciências 

Aplicadas), exige uma compreensão de muitas subáreas da Ciência em 

questão para procurar o que une essas subáreas – movimento de análise, 

síntese e generalização. Processo de pensamento que permite também o 

estabelecimento de relações entre diferentes áreas.  

Recuperando a categorização feita por Chauí (2008), trazemos uma 

segunda consideração referente a uma distinção entre ciências puras e 

aplicadas. As ciências aplicadas seriam aquelas que se apropriam da 

produção de conhecimentos científicos produzidos pelas ciências puras e 

transformam em criações tecnológicas para intervir na natureza e sociedade.  

Mas, é importante salientar que a classe/categoria “Ciências Aplicadas”, 

embora possa incluir Ciências intrinsecamente aplicadas porque seu objeto de 

estudo é a intervenção e controle da natureza, da vida humana ou das 

sociedades, estas relacionam-se diretamente com as ciências puras (as outras 

categorias definidas pelas áreas de conhecimento em que foram incluídos seus 

objetos de estudo), porque tomam por base os conhecimentos produzidos por 

estas. Ao mesmo tempo, cada vez mais, à medida que o conhecimento avança 

nessas respectivas ciências puras/básicas, ou se faz ciência aplicada no 

interior delas próprias ou se criam novas ciências aplicadas. Ao mesmo tempo, 

ainda, as denominadas ciências aplicadas em seus processos de produção de 
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conhecimento e de tecnologias defrontam-se com questões ou problemas que 

requerem investigações características das ciências puras/básicas e, portanto, 

debruçam-se sobre elas.  

 Encontramos com frequência propostas de diferenciação entre Ciências 

Puras ou Fundamentais, Ciências Aplicadas e Tecnologia como esta. 

Entretanto, Fourez (1995) propõe a não diferenciação nesta tipologia tal qual 

apresentada por Chauí (2008), pelo menos no que diz respeito à diferenciação 

entre ciências puras e aplicadas, uma vez que este autor defende a potência 

de aplicação em situações reais dos conhecimentos produzidos por qualquer 

uma das ciências apresentadas. Ao mesmo tempo, faz uma proposição de 

diferenciação entre Ciência e Tecnologia, aproximando ciências aplicadas, 

como todo conhecimento científico produzido, e tecnologia. 

 

A distinção entre ciência e tecnologia deve-se com toda a 

probabilidade à diferença dos lugares sociais nos quais os saberes 

científicos e os saberes tecnológicos são aplicados. Os saberes 

científicos se aplicam em um lugar restrito – “os laboratórios” – e se 

ligam a uma instituição particular: a comunidade científica. Pelo 

contrário, os saberes tecnológicos ou as ciências aplicadas são 

utilizados na realidade social tomada globalmente, no mundo 

exterior. Os dois tipos de saber destinam-se sempre a ser aplicados, 

portanto, mas em lugares diferentes. Cada um dos saberes produz 

certos poderes: os poderes experimentais e os poderes 

tecnológicos. E esses poderes podem também se traduzir em 

outros, os poderes hierárquicos da sociedade: qualquer um que seja 

capaz de realizar um certo número de coisas pode, após certo 

tempo, exercer um poder sobre os outros. Existe então uma espécie 

de vínculo, de encadeamento entre os conhecimentos, que são 

enfim um tipo de “poder fazer”7 e os poderes sociais (FOUREZ, 

1995; p. 203-204). 

  

                                            
7 Fourez (1995) apresenta em nota semelhante a esta que a expressão “poder fazer” é uma tradução de pouvoir 
faire (francês), equivalente no inglês a know how. 



21 
 

Quanto à diferença entre Ciência e Tecnologia, trataremos no tópico a 

seguir. Sobre o local de produção dos conhecimentos (saberes) científicos e 

tecnológicos, o autor aponta para uma probabilidade, permitindo discordâncias 

a serem argumentadas. Uma discordância à sua proposição seria a delimitação 

da realização de produção e aplicação de conhecimentos científicos apenas 

nos laboratórios. Se assim fosse, como explicaríamos a produção de 

conhecimentos de botânicos, de ecólogos, dentre muitos outros exemplos, que 

necessitam muito da descrição dos ambientes naturais aos quais seus objetos 

de estudo estão vinculados?!  

Uma possibilidade de interpretação da proposição do autor seria a 

atribuição de um sentido mais amplo para a palavra laboratório, em que 

laboratórios fossem os lugares próprios onde são estudadas diferentes 

dimensões da realidade, mesmo que não sejam laboratórios no sentido estrito 

da palavra, que se refere a um espaço físico particular dotado de equipamentos 

para observação e manipulação de materiais. Talvez possamos também 

compreender esta proposição do autor, consideravelmente lícita, como sendo 

uma crítica à centralização de produção e divulgação de conhecimentos 

científicos, que costumeiramente acontece inclusive em nosso país, em 

universidades.  A comunidade acadêmica é quem estabelece o local primeiro 

de produção de conhecimentos científicos e de sua utilização – que em última 

instância, para essa comunidade, é alimentar a própria ciência.  
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1.5 – Ciência e Tecnologia 

 

Concordamos que há uma diferença entre Ciência e Tecnologia, mas 

que esta diferença não foi contemplada nem pela categorização apresentada 

por Chauí (2008), nem pela proposição crítica de Fourez (1995), apesar de 

ambas produções teóricas contribuírem muito para a nossa compreensão. Para 

entendermos as relações entre ciência e tecnologia, precisamos definir 

tecnologia.  

De acordo com Kneller (1980):  

 

a tecnologia é essencialmente uma atividade prática, a qual consiste 

mais em alterar do que compreender o mundo. Onde a Ciência 

persegue a verdade, a tecnologia prega a eficiência. Enquanto a 

Ciência procura formular as leis em que a natureza obedece, a 

tecnologia utiliza essas formulações para criar implementos e 

aparelhos que façam a natureza obedecer ao homem. Tal como a 

Ciência, entretanto, a tecnologia é uma entidade imensamente 

complexa que consiste em fenômenos de muitas espécies – 

agentes, instituições, produtos, conhecimentos e técnicas (p.245). 

 

Sendo assim, a identificação da tecnologia como atividade humana 

historicamente em desenvolvimento para suprir necessidades práticas, 

transformar a natureza para que o ser humano a controle, não a restringe como 

uma conseqüência da produção de conhecimentos científicos. A tecnologia ou 

o desenvolvimento de produtos e processos, historicamente, pode ser 

representada, por exemplo, pela criação da roda, da máquina a vapor, dos 

sistemas de irrigação etc. Independentemente da existência e grau de 

desenvolvimento da Ciência, os exemplos apresentados são todos 

considerados tecnologias. 

 

O principal objetivo da tecnologia é aumentar a eficiência da 

atividade humana em todas as esferas, incluindo a da produção. A 

tecnologia produz os mais variados objetos para satisfazer uma 

gama ainda mais ampla de necessidades, aperfeiçoa determinados 
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tipos de objetos para satisfazer mais completamente necessidades 

específicas (KNELLER, 1980; p.246). 

 

A partir do século XIX, popularizou-se que a tecnologia passa a ser 

aliada à Ciência, fundamentando seus conhecimentos nas teorias e 

descobertas da Ciência. 

 

Atualmente, a Ciência é considerada a parceira da tecnologia e [...] 

uma atividade tão utilitária quanto contemplativa. [...] A moderna 

tecnologia com base científica consiste no uso de ciência pura e 

aplicada para fabricar artefatos, construir técnicas e organizar 

atividades humanas. (KNELLER, 1980; p. 252). 

 

 

1.6 – Ciência e Sociedade: articulação entre poder, cultura e educação 
 

 

A aliança desenvolvida entre Ciência e Tecnologia provocou alterações 

significativas na sociedade, interferindo diretamente nos hábitos humanos, nas 

instituições sociais, nas formas de trabalho, no ambiente natural, na dimensão 

do tempo dentre outros. 

Ciência e Tecnologia tiveram parte bem significativa na organização da 

sociedade contemporânea, a ponto de a sociedade não poder prescindir das 

primeiras: energia; meios de transporte; comunicação, eletrodomésticos etc. A 

esse respeito, Fourez (1980) afirma que o conhecimento é sempre uma 

representação daquilo que é possível fazer e, por conseguinte, representação 

daquilo que poderia ser objeto de uma decisão na sociedade (p. 207). Assim, 

as decisões da sociedade sobre o uso de tecnologias dependem do 

conhecimento e acesso a elas e as decisões sobre o desenvolvimento 

científico e tecnológico, ainda limitadas a poucos, dependem da apropriação do 

conhecimento científico por todos os segmentos da sociedade e do 

conhecimento sobre os elementos que caracterizam a atividade científica.  

Retomamos aqui a questão do poder que é engendrado a partir da 

apropriação do conhecimento científico. Este poder, como dito anteriormente, 
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pode ser compreendido como “know how” – poder fazer algo a partir daquilo 

que conheço. Mas também pode ser entendido como o poder hierárquico e 

político-econômico que este tipo de conhecimento confere àqueles e àquelas 

que o conhecem, o dominam e o transformam em dominação ideológica8, 

política e econômica exercida sobre a maioria leiga. Quem produz 

conhecimento científico, as e os cientistas, são seres humanos que 

compartilham privilégios e precisam ser conscientes disto, porque o que eles e 

elas produzem pode garantir poder a alguém ou a alguns. Portanto, a suposta 

neutralidade científica começa a dar pistas de sua não existência. 

 

A Ciência sempre foi influenciada pelas visões do mundo e 

ideologias das sociedades em que ela é feita e, nessa mesma 

medida, nunca foi moralmente neutra. As visões do mundo e 

ideologias expressam frequentemente interesses setoriais e de 

classe – interesses que podem afetar a escolha pelo cientista de 

pressupostos teóricos e de metáforas orientadoras da pesquisa 

(KNELLER, 1980; p.278-79). 

 

Darwin, por exemplo, pode ter pensado que olhava a natureza com 

espírito aberto. De fato, olhou-a de um modo que refletia, em parte, 

a visão própria de sua classe social. Preferiu explicar os fenômenos 

naturais por meio de ideias inspiradas na economia do “laissez-

faire”, ideias essas que, por sua vez, expressavam o desejo da 

classe média de praticar o comércio sem intervenção nem 

regulamentação governamental. Ao recorrer a essas ideias, ao 

considerá-las adequadas, Darwin foi influenciado pelos interesses de 

                                            
8

A ideologia, forma específica do imaginário social moderno, é a maneira necessária pela qual os agentes sociais 

representam para si mesmos o aparecer social, econômico e político, de tal sorte que essa aparência (que não 
devemos simplesmente tomar como sinônimo de ilusão ou falsidade), por ser o modo imediato e abstrato de 
manifestação do processo histórico, é o ocultamento ou a dissimulação do real. Fundamentalmente, a ideologia é 
um corpo sistemático de representações e normas que nos “ensinam” a conhecer e a agir. A sistematicidade e a 
coerência ideológicas nascem de uma determinação muito precisa: o discurso ideológico é aquele que pretende 
coincidir com as coisas, anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser e destarte, engendrar uma lógica da 
identificação que unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa lógica, obter a identificação de 
todos os sujeitos sociais com uma imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante. 
Universalizando o particular pelo apagamento das diferenças e contradições, a ideologia ganha coerência e força 
porque é um discurso lacunar que não pode ser preenchido (CHAUÍ, 2007; p.15). 
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classe de que compartilhava. Na medida em que esses interesses 

incluíam a crença na conveniência moral de certos arranjos sociais, 

o pensamento científico de Darwin não era moralmente neutro 

(KNELLER, 1980; p. 279). 

 

Neste trecho, Kneller reafirma a não neutralidade da produção de 

conhecimentos científicos por meio da influência do momento histórico em que 

o cientista vive para realizar suas inferências e afirmações. Mas não declara 

uma crítica também possível, expandindo para os próprios limites de 

compreensão que um indivíduo apresenta. Cada cientista, por ser humano, 

sofre a interferência do momento histórico que vive, incluindo suas crenças e 

experiências vividas, o que confere parcialidade naquilo que produz como 

conhecimento, limitando suas explicações.  

Sempre que nos apropriamos de conhecimentos, nossa compreensão é 

parcial por não conseguimos, sozinhos, dar conta de todas as partes, de todas 

as possibilidades de conhecimento de determinado objeto, situação, fenômeno 

ou arranjo social, seja porque somos limitados pela ideologia de classe social a 

qual estamos submetidos, seja pela adesão a uma ideologia, seja pela cultura 

na qual estamos inseridos, seja pela própria limitação de conhecimentos 

disponíveis até então ou limitações cognitivas. Todos esses elementos acabam 

por compor as “lentes, os filtros” utilizados inevitavelmente e, nem sempre de 

maneira consciente, pelos cientistas quando investigam algo. Tais lentes e 

filtros interferem desde a  identificação de problemas ou questões relevantes 

para pesquisa, passando pelo desenho metodológico da investigação até a 

própria observação, interpretação e análise dos dados.   

Fourez (1995) acrescenta que todo conhecimento científico relaciona-se 

a aplicações, mediante a relevância e interesse de produção. Os pressupostos 

teóricos escolhidos não são definidos exclusivamente pelo indivíduo que 

intenciona investigar. Sendo assim, os interesses políticos e econômicos 

podem influenciar, e muitas vezes determinar, o desenvolvimento científico e 

ao mesmo tempo comprometer a afirmação de ciência neutra, despreocupada, 

desinteressada. 
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Os vários aspectos constitutivos da ciência e da atividade científica 

apresentados, brevemente, até aqui, e alguns que ainda seguem, constituem-

se em razões que justificam ou explicam a caracterização da ciência como uma 

construção social e o uso da expressão ‘o processo de produção de 

conhecimentos científicos é um processo sócio-historicamente 

contextualizado’. 

Podemos inferir, ainda, que a argumentação acima contribui não só para 

desconstruirmos a idéia de que a Ciência é neutra, mas também que não é 

produzida por indivíduos solitários e não está sob controle individual destes. 

Neste sentido, a constituição de equipes de trabalho permite a partilha de 

visões de mundo9, evidenciando as compreensões diferentes que influenciarão 

a composição do objeto, do fenômeno natural ou social em investigação. Mas 

como já referido, a própria dinâmica de construção e desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos, incluindo principalmente sua validação e 

legitimação, já caracteriza a atividade dos cientistas como uma atividade 

coletiva e a ciência como um empreendimento social e coletivo. Mais do que 

isso, como ressalta Ziman (1979), a Ciência é um conhecimento público, 

porque tem que passar por  

um crivo, por uma fase de análises críticas realizadas por outros 

competentes e desinteressados, os quais deverão determinar se 

eles são bastante convincentes para que possam ser universalmente 

aceitos. O objetivo da Ciência não é apenas adquirir informação, 

nem enunciar postulados indiscutíveis, sua meta é alcançar um 

consenso de opinião racional que abranja o mais vasto campo 

possível (p.24). 

 

[...] esse é o princípio básico sobre o qual se funda a Ciência. Não é 

uma conseqüência secundária do “Método Científico”, mas sim o 

método científico propriamente dito (p.25).  

 

                                            
9 A Ciência é sempre realizada num ambiente intelectual que inclui as visões de mundo e ideologias de uma 
sociedade. Uma visão de mundo é um conjunto de crenças, não suscetíveis à refutação empírica, sobre as 
características fundamentais da natureza, ou sobre o homem e a sociedade, ou ambas as coisas (KNELLER, 1980; 
p. 206). 



27 
 

[...] a platéia à qual são endereçadas as publicações cientificas não 

é passiva; por meio de aplausos ou vaias, de flores ou tomates, ela 

controla eficientemente a substância das comunicações que recebe 

(p. 26). 

 

Mas, como nas relações com a sociedade, esse conhecimento ainda 

não é público, movimentos relativamente recentes não só fazem a crítica à 

ausência de controle social sobre a atividade científica e sobre o 

desenvolvimento tecnológico, como também vêm sendo propositivos na 

direção de transformar tais relações entre sociedade, ciência e tecnologia, 

visando à participação democrática da sociedade nas decisões sobre qual 

ciência e qual tecnologia seguirá sendo desenvolvida.  

Em direção semelhante, Freire (1994) defende que deveríamos também 

orientar nossa atenção a quem tem servido positivamente os conhecimentos 

científicos, produzidos por seres humanos que o tempo todo fazem suas 

escolhas. 

Relacionando essas duas últimas proposições, podemos direcionar a 

atenção para a educação escolar, em que  

 

o problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas 

ideológicas, é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e 

de que estará o seu ensino, contra quem, a favor de que, contra que 

(FREIRE, 1994; p 110). 

 

Considerando estas reflexões sobre a concepção de ciência, qual o 

lugar dos conhecimentos científicos e sua relação com outros conhecimentos 

produzidos por outras formas de interpretar e explicar o mundo, podemos 

compreender a relevância de que estes conhecimentos sejam difundidos, 

compartilhados com todos os seres humanos. É aqui que nos fundamentamos 

para defender a necessidade de buscar as melhores estratégias e abordagens 

para ensinar estes conhecimentos em qualquer nível de ensino. É a escola o 

espaço legitimado pela história para democratização do acesso aos bens 

culturais acumulados pela humanidade e do desenvolvimento social.  
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Juntamente com a meta de proporcionar o conhecimento científico e 

tecnológico à imensa maioria da população escolarizada, deve-se 

ressaltar que o trabalho docente precisa ser direcionado para sua 

apropriação crítica pelos alunos, de modo que efetivamente se 

incorpore no universo das representações sociais e se constitua 

como cultura (DELIZOICOV et al, 2002; p.34). 

 
Assim, esses autores propõem que,  

 

em oposição consciente à prática da ciência morta, a ação docente 

buscará construir o entendimento de que o processo de produção de 

conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma 

atividade humana, sócio-historicamente determinada, submetida a 

pressões internas e externas, com processos e resultados ainda 

pouco acessíveis à maioria das pessoas escolarizadas, e por isso 

passíveis de uso e compreensão acríticos ou ingênuos; é um 

processo de produção que precisa, por essa maioria, ser apropriado 

e entendido (p.34). 

 

Essa discussão será objeto do próximo capítulo, dedicado ao ensino de 

Ciências Naturais.  

 
 
 
 
Notas de fim deste capítulo: 
 
i. Sociedade pode ser definida como a rede de interações humanas e cultura como o quadro de referência de 
crenças, símbolos e valores por cujo intermédio essas interações são interpretadas (KNELLER, 1980; p. 205) 
 

ii. Charlot (2005) define cultura como um conjunto de práticas, de representações, de comportamentos, referentes 
a um grupo humano estruturado de acordo com certas lógicas de sentido e que apresenta uma certa estabilidade 
(p.134). (...)quem nunca se deparou com uma outra cultura, reconhecendo-a como legítima, não sabe que sua 
cultura é uma cultura; vive sua cultura de modo evidente, como um modo de vida natural, o único possível, sem a 
distância que lhe permite tomar consciência de que se trata de uma cultura. Em outras palavras, a cultura dos outros 
não é somente para os outros, é também para nós. Somente o reconhecimento da diferença cultural do outro valida 
nossa diferença como sendo também cultural. E nesse duplo reconhecimento do outro e de nós mesmos aparece o 
fato de que temos em comum algo de fundamental: somos todos frutos da cultura, por mais diferentes que ela seja, 
e não frutos da natureza; somos todos seres humanos, com a dignidade e o direito ao respeito que isso implica 
(p.135-136). 
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