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RESUMO 

 

 

Esta dissertação é o resultado de um estudo de natureza qualitativa que teve como objetivo 

analisar a estrutura curricular dos cursos de licenciatura em Física e em Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no que se refere à inserção de disciplinas de 

conteúdo histórico e filosófico. A metodologia adotada se constitui num estudo de caso 

comparativo, pois procura estabelecer relações entre os dois cursos analisados. Neste 

sentido, foram consultados, para cada um dos cursos, o Projeto Político Pedagógico, o 

Programa da disciplina, e os materiais nela utilizados. Realizou-se, também, a observação 

simples de aulas da disciplina e, em seguida, uma entrevista semi-estruturada com o 

professor responsável por ela. Os resultados mostram que as disciplinas estão inseridas nos 

currículos dos cursos de Física e de Química de maneiras diferentes, principalmente no que 

se refere aos enfoques teórico-metodológicos assumidos pelos professores no trabalho com 

os conteúdos, e no que diz respeito ao papel desempenhado pela disciplina na estrutura 

curricular. Há, por outro lado, pontos de convergência, notadamente quanto à formação e ao 

histórico dos professores formadores, assim como em relação aos modelos de formação 

subjacentes à estrutura curricular dos cursos. Conclui-se que o conhecimento mútuo dos 

diferentes modelos de inserção de disciplinas de conteúdo histórico e filosófico nas 

Licenciaturas em Física e Química da UFRN poderia contribuir para futuras reformulações 

curriculares, no sentido do estabelecimento de opções claras e conscientes acerca do papel a 

ser desempenhado por essas disciplinas nos cursos. 

 

Palavras-chave: Formação inicial, Currículo, História e Filosofia da Ciência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

 

Esta disertación es el resultado de un estudio de naturaleza de calidad que tuvo 

como objetivo analizar la estructura curricular de los cursos de Licenciatura en Física 

y en Química de Universidad Federal de Rio Grande del Norte en lo que se refiere a 

la inserción de disciplinas de contenido histórico y filosófico. La metodología 

adoptada se constituye en un estudio de caso comparativo, pues procura establecer 

relaciones entre los dos cursos analizados. En este sentido, fueron consultados, 

para cada uno de los dos cursos, el Proyecto Político Pedagógico, el programa de la 

Disiplina y los materiales en ella utilizados. Se realizó también, la observación simple 

de clases de la disciplina y en seguida, una entrevista semi-estructurada con el 

profesor responsable por ella. Los resultados muestran que las disciplinas están 

inseridas en los currículos de los cursos de Física y de Química de maneras 

diferentes, principalmente en lo que se refiere a los enfoques teóricos-metodológicos 

asumidos por los profesores en el trabajo con los contenidos y en lo que se dice al 

respecto del papel desempeñado por la disciplina en la estructuta curricular. Hay por 

otro lado, puntos de convergencia, notadamente cuanto a la formación y al histórico 

de los profesores formadores, asi como en la relación a los modelos de formación 

subyacentes a la estructura curricular de los cursos. Se concluye que el 

conocimineto mútuo de los diferentes modelos de inserción de disciplinas de 

contenido histórico y filosófico en las Licenciaturas en Física y en Química de la 

UFRN podría contribuir para futuras reformulaciones curriculares, en el sentido del 

establecimiento de opciones claras y concientes acerca del papel a ser 

desempeñado por esas disciplinas en los cursos. 

 

 

Palabras-clave: formación inicial, curriculum, historia y Filosofía de la Ciencia 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A pesquisa realizada no ensino de ciências1 tem evidenciado, há alguns anos, 

que um dos possíveis caminhos para a melhoria do ensino das disciplinas científicas 

é o uso da História e Filosofia da Ciência2, seja como conteúdo em si, seja como 

estratégia de ensino. Verifica-se, também, que outras perspectivas de ensino 

apontam para a possibilidade de uma abordagem histórico-filosófica dos conteúdos 

das disciplinas científicas, como, por exemplo, o movimento Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 Devido às implicações da HFC para o ensino de ciências naturais, surgiram 

ainda mais demandas para o professor de ciências. Sendo assim, a literatura 

específica tem evidenciado a importância da HFC na formação de professores de 

ciências da natureza. 

 O estudo que se propõe realizar nesse trabalho está diretamente ligado à 

relação entre a HFC e a formação de professores de ciências. Neste contexto, o 

problema que é proposto tem por finalidade analisar o papel desempenhado pelo 

conteúdo histórico e filosófico na formação de professores de Física e Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 No âmbito da formação de professores de ciências, a literatura específica da 

área de ensino de ciências tem atribuído à HFC uma dimensão importante para a 

formação do professor, no sentido de possibilitar um ensino de ciências de melhor 

qualidade, seja como um dos elementos indispensáveis para a compreensão do 

conteúdo a ser lecionado, seja como um dos possíveis caminhos para uma melhor 

compreensão da natureza da ciência. 

                                                        
1 O termo Ensino de Ciências, nesse trabalho, faz referência ao ensino das ciências naturais, isto é, 
ao ensino de Biologia, ao ensino de Física, ao ensino de Química, ao ensino de Geologia e ao ensino 
de Astronomia. 
2 Embora a História da Ciência possa ser separada da Filosofia da Ciência, nesse trabalho será 
utilizada a expressão História e Filosofia da Ciência – HFC, acompanhando assim a maior parte da 
literatura da área de pesquisa em ensino de ciências (além da História e da Filosofia da Ciência, na 
expressão HFC também se pode incluir a Sociologia da Ciência, que privilegia o estudo da 
influência de aspectos sociais, econômicos e políticos no desenvolvimento da ciência). Além disso, ao 
utilizar a expressão HFC, faz-se referência a um conjunto de saberes, até certo ponto inter-
relacionados e estreitamente ligados entre si. Tal fato pode ser representado pela conhecida frase de 
Imre Lakatos: “A Filosofia da Ciência está vazia sem História da Ciência; a História da Ciência está 
cega sem Filosofia da Ciência”. 
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 Além disso, observa-se que os documentos legais da educação brasileira, em 

particular, aqueles direcionados à educação científica têm feito recomendações ao 

uso da HFC no ensino tanto em nível básico como em nível superior. Neste último 

caso, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais voltadas aos cursos de 

graduação responsáveis pela formação de professores da área de Ciências da 

Natureza têm apresentado a HFC como uma das componentes curriculares a 

integrarem a estrutura curricular dos cursos de licenciatura. 

 Neste contexto, verifica-se que existem várias propostas de inserção da HFC 

nos currículos dos cursos de licenciatura das universidades públicas brasileiras. No 

entanto, tem-se constatado que não há um consenso quanto à forma como a HFC 

deve ser inserida no currículo dos cursos de licenciatura. 

 Em relação à importância desse trabalho defende-se que ele pode contribuir 

para as discussões a respeito da estrutura curricular dos cursos responsáveis pela 

formação dos professores de Física e Química. Em particular no que diz respeito à 

inserção de conteúdos de HFC no currículo dos referidos cursos. Isto é, discutir 

como conteúdos históricos e filosóficos têm que estar presentes na formação do 

professor, já que o trabalho surge em meio às discussões acerca das reformas 

curriculares dos cursos de formação de professores, em geral, e de Ciências, em 

particular, nas quais novas diretrizes curriculares estão sendo elaboradas. 

 

 Após a breve apresentação do problema de pesquisa desse trabalho e de sua 

importância, a seguir narro como ocorreu meu primeiro contado com o conteúdo de 

HFC e com a disciplina HFC, mostrando como isso foi decisivo na delimitação do 

problema central desse trabalho. 

 Ingressei no curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte no ano de 2002. Contudo, meu primeiro contato com o conteúdo de 

HFC ocorreu somente no sétimo período do curso (2005.1) quando estava cursando 

a disciplina de Prática de Ensino em Física I. Entre os conteúdos que compunham a 

disciplina contemplava-se: As diferentes abordagens para o ensino da Física 

(mudança conceitual, História e Filosofia da Ciência, CTS, atividades experimentais, 

perspectiva interdisciplinar etc.). 

 Lembro que na época este conteúdo foi ministrado, em forma de seminário 

(aula expositiva) pelo professor responsável pela disciplina. No período, ele falou 

sobre algumas abordagens do ensino de Física. Entre as mencionadas estava a 
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HFC. Na mesma ocasião apresentou a HFC como um dos caminhos possíveis para 

se ensinar Física. Embora havendo alguns problemas sobre o seu uso (por exemplo, 

a falta de interesse e a falta de material didático de qualidade) percebi que o 

conhecimento da HFC era uma alternativa viável, tanto para o ensino de Física, 

como para sanar a deficiência de uma formação voltada para equações e cálculos 

quase sempre incompreensíveis, deixando num plano secundário o conteúdo 

conceitual. 

 Ainda nessa disciplina tive a oportunidade, com mais dois colegas, de 

elaborar um módulo de ensino de Física que envolvia o conteúdo de HFC. Dessa 

forma, surgiram as primeiras dificuldades em relação ao uso desse tipo de 

abordagem no ensino de Física e na elaboração do trabalho. São elas: o difícil 

acesso aos textos históricos de qualidade e a falta de preparo para o uso desse tipo 

de abordagem. 

 No período seguinte (oitavo período do curso), que na ocasião correspondeu 

a 2005.2 (segundo semestre letivo de 2005) aconteceu o primeiro contado com a 

disciplina HFC e assim a oportunidade de conhecer mais um pouco a respeito desse 

tipo de abordagem. 

 Sobre o primeiro contato com a disciplina a velha ansiedade sobre algo novo. 

Desse algo novo surgiu a inquietação pela quantidade de leitura, o que tinha estreita 

ligação com a extensa bibliografia adotada na disciplina. Tal situação até então não 

tinha sido vivenciada no curso, daí a atitude de inquietação. Outro aspecto que me 

despertou a atenção na disciplina foi a forma do professor conduzir as aulas: essas 

partiam de questionamentos e dúvidas apresentadas por nós (licenciandos) das 

leituras que eram propostas pelo professor-formador. No entanto, essa situação no 

decorrer da disciplina foi entrando no estado de acomodação. Vale ressaltar que 

pouca ênfase era dada aos conteúdos de física, assim os conteúdos trabalhados na 

disciplina aproximavam-se mais de uma epistemologia e sociologia da ciência. 

 Na medida em que ia avançando a disciplina trazia novas inquietações, entre 

elas: questionamentos a respeito da própria formação que era oferecida pelo curso 

de licenciatura em Física da UFRN. Assim, entre a minha prática em sala de aula, 

enquanto estagiário da rede pública do estado do Rio Grande do Norte, e a nova 

imagem que foi se estabelecendo acerca do processo formativo que era oferecido 

pelo curso, emergiam questões referentes ao meu papel enquanto futuro professor, 
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a qualidade da minha formação e, consequentemente, como isso influenciava na 

minha prática em sala de aula, lecionando no ensino médio. 

 Assim, o contato com a disciplina HFC foi se configurando numa admiração 

pelo tipo de conteúdo e numa possibilidade de ensinar Física de uma maneira 

diferenciada. Embora existissem “muitas pedras nesse caminho”. 

 Entre as pedras no caminho constatava-se o tipo de formação oferecida pelo 

curso de licenciatura em Física, muitas vezes baseada na exposição do conteúdo, 

na memorização e repetição de problemas padrão da Física, deixando num plano 

secundário o conteúdo conceitual. Além disso, a forma como estava organizado o 

currículo do curso, apresentando uma separação rígida entre as disciplinas de 

conteúdo específico da área e as disciplinas de conteúdo pedagógico. A valorização 

das disciplinas específicas da área ocasionava o aparecimento das disciplinas da 

área de educação somente nos últimos períodos do curso. Entre as disciplinas que 

constituíam o currículo, até então em vigor no curso, encontrava-se no último 

período do curso a disciplina HFC, conforme citado anteriormente. 

 Neste sentido, pensando o curso de Licenciatura em Física como um todo, foi 

crescendo a insatisfação com a minha formação. Essa insatisfação se constituiu 

num aspecto decisivo para minha aproximação da HFC, já que essa se constituía 

numa possibilidade de compreender melhor os conceitos e como um possível 

caminho para se ensinar Física. 

 Ao mesmo tempo em que o meu interesse crescia pela HFC, também, surgia 

o interesse em continuar minha formação numa pós-graduação e, dessa forma, 

aprofundar os estudos na área de HFC. Em particular, no que se refere a sua 

inserção no ensino de ciências. 

 Esse interesse deu início à busca por um programa de pós-graduação e, 

principalmente, por um professor que trabalhasse nessa perspectiva do uso da HFC 

no ensino de ciências. Em particular no ensino de Física. 

 Após a conclusão do curso de Licenciatura em Física, no ano seguinte (2006), 

comecei a participar das reuniões de um grupo de estudos (que debatiam sobre 

HFC) que aconteciam quinzenalmente no Departamento de Educação da UFRN sob 

a coordenação do orientador deste trabalho. 

 Na elaboração do projeto de pesquisa foi necessário escolher e delimitar o 

objeto de estudo. Delimitá-lo foi uma tarefa árdua (considerando a minha falta de 

experiência). Contudo, dois aspectos foram importantes para essa tarefa: o interesse 
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pela HFC e a insatisfação com minha formação, como já citei anteriormente. Nessa 

fase de planejamento do projeto de pesquisa, outro aspecto chamou minha atenção: 

a presença da disciplina História da Química no currículo do curso de Licenciatura 

em Química da UFRN. Especificamente constatou-se que ela era uma disciplina de 

início de curso. Assim, tal currículo, aparentemente, mostrou uma possibilidade 

diferente de inserção da HFC, já que no curso de Licenciatura em Física esta 

disciplina é oferecida no final do curso. A partir daí surgiu o interesse por saber, 

efetivamente, como ocorria a inserção da HFC no currículo desses dois cursos, 

estabelecendo assim diferenças e semelhanças entre eles. 

 Nesse sentido, o projeto de pesquisa, bem como o seu objeto de estudo foi 

sendo delimitado. Considerando a importância da HFC para o ensino de ciências 

buscou-se compreender, sob o ponto de vista dos cursos de Licenciatura em Física 

e Química da UFRN, qual o papel desempenhado pela disciplina de conteúdo 

histórico e filosófico nas referidas licenciaturas. 

 Assim, o problema central abordado nesse trabalho pode ser apresentado 

através da seguinte questão: 

 

 Qual o papel desempenhado pelas disciplinas de conteúdo histórico e 

filosófico na formação inicial de professores de Física e Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)? 

 

 Apresentando essa questão nos termos de objetivo, conclui-se que o objetivo 

geral desse estudo é: 

 

 Analisar a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em Física e 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no que 

se refere à inserção de disciplinas de conteúdo histórico e filosófico. 

 

 Seus objetivos específicos são os seguintes: 

 

 Caracterizar o modo de inserção das disciplinas de conteúdo histórico e 

filosófico nos currículos dos cursos de Licenciatura em Física e Química da 

UFRN; 
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 Analisar o desenvolvimento da disciplina de conteúdo histórico e filosófico 

nos cursos de Licenciatura em Física e Química da UFRN em sala de aula, 

no que diz respeito às estratégias de ensino e ao conteúdo trabalhado; 

 

 Investigar o que pensa o professor-formador sobre a disciplina de 

conteúdo histórico e filosófico, no que diz respeito ao seu conteúdo, à 

estratégia de ensino empregada, a sua inserção no currículo e à relação 

entre a história e filosofia da ciência e a prática docente do futuro 

professor; 

 

 Comparar a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Física e do 

curso de Licenciatura em Química da UFRN quanto à inserção da 

disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 

 

 A realização da pesquisa envolveu a análise de documentos, observações e 

entrevistas. O contexto em que foi realizado o presente trabalho está diretamente 

ligado ao âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em particular aos 

cursos de Licenciatura em Física e em Química. Ambos no período noturno. 

 Em decorrência dos objetivos traçados e dos resultados que foram surgindo, 

esse trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

 No Capítulo 1 se encontra uma breve discussão sobre a formação inicial de 

professores de ciências no Brasil, em particular os programas de formação ou 

cursos de licenciatura. Dessa forma, na primeira seção desse capítulo o foco da 

discussão serão os principais modelos formativos nos quais se tem apoiado os 

cursos responsáveis pela formação inicial de professores, em particular dar-se-á 

ênfase ao modelo de racionalidade técnica. Nesta seção a discussão se situa num 

contexto mais geral da formação de professores. Além disso, é proposta a 

substituição do modelo formativo dominante, já que este não tem contribuído para a 

atuação do professor em sala de aula. Na segunda seção é apresentada uma 

discussão sobre os cursos de formação inicial de professores de Ciências Naturais, 

bem como se discute os problemas mais significativos presentes nos currículos dos 

cursos de licenciatura. Na última seção é feita uma discussão sobre o que priorizar 

na formação de professores de Ciências Naturais. Nesse sentido, dá-se ênfase a 

dois saberes necessários, mas não suficientes à formação docente, são eles: uma 
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sólida formação teórica e a relação entre teoria e prática. Assim, propõe-se a 

reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura. Estes devem considerar a 

prática docente como uma das dimensões fundamentais do currículo, bem como dar 

mais atenção às estratégias de ensino utilizadas nas disciplinas que constituem o 

currículo. 

 O Capítulo 2 contém uma discussão a respeito da inserção da HFC na 

formação de professores de ciências. Nesse sentido, tal capítulo está dividido em 

quatro seções: na primeira seção são apresentados os principais argumentos que 

advogam a favor da inserção da HFC, enquanto componente curricular, na estrutura 

curricular nos programas de formação de professores de Ciências Naturais. Na 

segunda seção tem-se como objetivo apresentar as recomendações feitas pelos 

documentos legais da educação brasileira a respeito da HFC, tanto da educação 

básica como da educação superior. Na terceira seção há uma panorâmica da 

evolução da disciplina HFC no mundo e no Brasil, bem como serão discutidas 

algumas propostas de inserção de disciplinas dessa natureza nos currículos dos 

cursos de licenciatura da área de ciências da natureza. Por fim, na quarta seção, o 

objetivo é apresentar uma discussão sobre os principais obstáculos e desafios à 

inserção da HFC nos currículos dos cursos de licenciaturas. 

 No Capítulo 3 apresenta-se o estudo empírico que compreende o 

procedimento metodológico adotado, bem como o tratamento dos dados e os 

resultados alcançados. Logo, para responder ao problema proposto realizou-se um 

estudo de caso comparativo entre o curso de Licenciatura em Física e o curso de 

Licenciatura em Química da UFRN. O presente estudo trata de uma pesquisa de 

natureza qualitativa. Para o tipo de estudo que se propõe foram analisados os 

Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, os Programas das disciplinas e os 

materiais nelas utilizados. As disciplinas foram também observadas e os professores 

responsáveis por elas entrevistados. 

 Os dados coletados, com o auxílio dos instrumentos selecionados para a 

presente pesquisa, também são analisados nesse capítulo. Assim, propõe-se a 

análise dos dados em dois momentos: no primeiro é feita a análise de cada curso 

separadamente. Em seguida, diante dos resultados encontrados, é feita uma análise 

comparativa entre os dois cursos, explicitando as diferenças e semelhanças entre os 

mesmos, no que concerne à disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 
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 Por fim, são apresentadas as considerações finais que correspondem às 

conclusões mais significativas do trabalho. Além disso, são apontadas as limitações 

dos procedimentos metodológicos utilizados, em particular as limitações de cada 

instrumento. Propostas de estudos que poderiam ser realizadas levando em 

consideração a relação entre a formação de professores e a HFC também são 

indicadas. 

 Com esse estudo procura-se contribuir com as reflexões sobre os currículos 

dos cursos responsáveis pela formação de professores de Física e Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em particular no que se 

refere à inclusão da HFC nesses cursos. 
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CAPÍTULO 1 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
 

 

1.1. OS MODELOS DE FORMAÇÃO 

 

 

 Falar da formação inicial de professores de Ciências Naturais no Brasil, em 

particular dos cursos de licenciatura ou dos programas de formação, implica situar a 

temática no contexto mais geral da formação de professores que tem sido discutido 

no país. Ao mesmo tempo convém estabelecer relações com o cenário internacional, 

uma vez que as reflexões acerca da formação de professores no Brasil estão 

apoiadas em vários autores de diversas nacionalidades. 

 Como aponta Ramalho et al. (2004), os diferentes estudos e reflexões críticas 

sobre a formação de professores realizadas no Brasil têm revelado a existência de 

um modelo de formação, que os autores identificam como Modelo Hegemônico da 
Formação, representado pelas iniciais MHF. Neste modelo formativo (MHF) 

misturam-se tendências da racionalidade técnica e da formação academicista e 

tradicional. 

 Do ponto de vista desse modelo, o professor é visto como um consumidor e 

executor/reprodutor de saberes profissionais produzidos por especialistas da área 

científica. Dessa concepção de professor pode ser inferido que a formação docente 

está baseada nas seguintes características: (a) no treinamento de habilidades ou 

competências; (b) na dissociação entre os conteúdos acadêmicos e a realidade 

profissional; (c) na dicotomia teoria/prática (RAMALHO et al., 2004). 

 Além disso, observa-se que o tipo de prática formativa que emerge do modelo 

hegemônico ainda hoje se encontra fortemente presente nos cursos responsáveis 

pela formação inicial de professores (RAMALHO et al., 2004). Diante disto, vale 

ressaltar que iniciativas no sentido de superar esse modelo formativo, têm sido 

feitas. Por exemplo, os autores citados propõem a construção de um Modelo 
Emergente da Formação (MEF). 

 Com base no relato acima, nesta seção pretende-se caracterizar as 

tendências do academicismo e da racionalidade técnica, os quais ainda hoje têm 
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fundamentado os programas de formação de professores, em geral, e de Ciências 

Naturais, em particular. A discussão seguinte será tomada como base para uma 

discussão mais específica dos cursos de licenciaturas da área de Ciências da 

Natureza. Essa questão será o alvo da próxima seção. 

 

 

Tendência academicista 

 

 

 O modelo de formação de professores baseado na tendência academicista 

ressalta que o ensino é um processo de transmissão de conhecimentos e de 

aquisição da cultura pública que a humanidade acumulou. O professor, visto como 

especialista nas diferentes disciplinas que constituem a cultura, tem sua formação 

ligada estreitamente ao domínio dessas disciplinas. Sua prática, portanto, é baseada 

na transmissão dos conteúdos disciplinares (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

 Dentro desta tendência encontram-se dois enfoques: o enfoque enciclopédico 

e o enfoque compreensivo. 

 O enfoque enciclopédico apoiado na concepção do ensino como 

transmissão dos conteúdos da cultura e da aprendizagem como acumulação de 

conhecimentos, prescreve a formação do professor como a de um especialista. 

“Quanto mais conhecimento possua, melhor poderá desenvolver sua função de 

transmissão” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 354). Neste contexto, onde o professor é 

visto como um especialista, não é evidente a distinção entre saber e saber ensinar 

(ou saber-fazer). Além disso, a formação didática da própria disciplina e a formação 

pedagógica do professor, do ponto de vista da tendência academicista, assumem 

uma dimensão secundária. “O conhecimento do professor é concebido como uma 

acumulação dos produtos da ciência e da cultura” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 355). A 

prática do professor em aula assume um caráter expositivo, isto é, o professor deve 

expor os conteúdos do currículo. Para Martín del Pozo e Porlán (1999), o futuro 

professor é formado para cumprir o papel de transmissor dos conteúdos impostos 

por currículos prescritivos. 

 O enfoque compreensivo parte da ideia de que o conhecimento das 

disciplinas é o objetivo principal na formação do professor. Dentro do mesmo, o 
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professor é visto como intelectual que coloca o aluno em contato com as conquistas 

científicas e culturais da humanidade. 

 Para isso, o docente será formado na estrutura epistemológica de sua 

disciplina, bem como na história e filosofia da ciência. Além disso, sua formação 

deve contemplar o que Shulman (1989), citado em Pérez Gómez (1998), chama de 

conhecimento do conteúdo pedagógico das disciplinas. Dessa forma, as 

competências fundamentais do professor dentro desse enfoque dizem respeito ao: 

“conhecimento da disciplina [...], bem como o domínio das técnicas didáticas para 

uma transmissão mais eficaz, ativa e significativa das mesmas” (PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 355). 

 Nos dois casos a formação do professor apoia-se nos resultados provenientes 

da investigação científica, seja ela disciplinar, seja ela de didática das disciplinas. Na 

tendência academicista o professor é visto como um intelectual. Além disso, o 

conhecimento pedagógico que não está relacionado com as disciplinas não é levado 

em consideração. Gimeno (1988), citado em Martín del Pozo e Porlán (1999), 

denomina isto de culturalismo apedagógico, o qual esquece outras variáveis do 

conhecimento que não estejam relacionadas com a disciplina, bem como não leva 

em consideração as necessidades especificamente profissionais. A aprendizagem 

fundamenta-se evidentemente na teoria procedente da investigação científica 

(PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

 García e Porlán (2000) caracterizando a tendência academicista também 

afirmam que, para esta, o único saber relevante é o disciplinar, seja o saber das 

disciplinas relacionadas com o conteúdo curricular, seja o saber das ciências da 

educação, ignorando, particularmente, o saber do futuro professor. Para Martín del 

Pozo e Porlán (1999), essa tendência não leva em consideração outro tipo de 

elemento do sistema didático e, especificamente, o que fazem e pensam o 

professor-formador e os futuros professores. 

 

 

Tendência da racionalidade técnica 

 

 

 Outra tendência bem mais difundida nos programas de formação de 

professores é o modelo de racionalidade técnica. Este modelo, por sua vez, 
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prescreve a formação inicial ou os cursos de licenciatura como o momento em que 

se dá a apropriação do conhecimento profissional a ser aplicado na prática docente 

(MIZUKAMI et al., 2002). Segundo este modelo a prática profissional do professor 

em sala de aula é, sobretudo instrumental, caracterizando-se pela resolução de 

problemas através da aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas (PÉREZ 

GÓMEZ, 1997; RAMALHO et al.,2004). Para que a prática profissional se torne 

eficaz é necessário que os professores enfrentem os problemas que surgem de sua 

prática em sala de aula, aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos 

derivados da investigação. 

 De acordo com esta tendência formativa, o educador é visto como um 

consumidor de conhecimentos científicos produzidos por outros. Sendo assim, o 

professor estaria limitado de interagir com outros profissionais (RAMALHO et al., 

2004). 

 O conhecimento profissional é constituído, segundo o modelo de 

racionalidade técnica, por três componentes: um de ciência básica ou disciplina 
fundamental, componente teórico no qual a prática e o seu desenvolvimento se 

apoiam; outro de ciência aplicada do qual resultam vários procedimentos cotidianos 

de diagnóstico e de resoluções de problemas; e o de habilidades e atitudes, que se 

baseia no conhecimento básico e aplicado para a intervenção e atuação profissional. 

Isto é, habilidades para comunicação em aula. (SCHEIN, 1980 apud. PÉREZ 

GÓMEZ, 1997). 

 Ainda no âmbito do conhecimento profissional, o modelo de racionalidade 

técnica estabelece que a ordem de importância dos componentes do conhecimento 

profissional vai da ciência básica à ciência aplicada às habilidades e atitudes. Ou 

seja, as habilidades e atitudes dependem das instruções estabelecidas pelas 

ciências aplicadas, estas, por sua vez, se apoiam nos princípios gerais e 

fundamentais desenvolvidos pelas ciências básicas (PÉREZ GÓMEZ, 1997). 

Convém destacar que os diferentes níveis de hierarquia das componentes do 

conhecimento profissional supõem diferentes estatutos acadêmicos e sociais das 

pessoas que os produzem. Assim, o professor é considerado um técnico que deve 

aprender conhecimentos e desenvolver habilidades e atitudes coerentes à sua 

intervenção prática, apoiando-se no conhecimento que os cientistas básicos e 

aplicados elaboram. Em outras palavras, os docentes precisam dominar somente as 

rotinas de intervenção técnica que derivam do conhecimento científico básico e 
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aplicado (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Nesse sentido, observa-se uma relação de 

subordinação entre os professores do nível básico e os professores do nível 

superior, produtores deste conhecimento. Concomitantemente a esta questão, o 

modelo de racionalidade técnica induz, entre outros fatores, ao distanciamento entre 

os profissionais. Como destaca Pérez Gómez (1998), do mesmo modo, ocorre 

inevitavelmente a separação entre a investigação e a prática. 

 Para Habermas (1971, 1987), citado em Pérez Gómez (1998), o modelo de 

racionalidade técnica reduz a prática profissional a uma simples prática instrumental, 

como já foi dito. Nesta circunstância é reforçado o caráter técnico do profissional 

(professor), uma vez que ele deve aceitar as situações como dadas, bem como a 

definição das metas de sua intervenção. Gimeno (1983), citado em Martín del Pozo 

e Porlán (1999) menciona que a imagem do professor é reduzida a de um 

técnico/executor, um consumidor de propostas de atuação didática que deverá 

aplicar em sua aula. 

 Segundo Mizukami et al. (2002), 
 

 

tudo isso repercute na organização curricular dos cursos de 
formação profissional, em que a regra é: primeiro, a ciência básica e 
aplicada e, só então, as habilidades de aplicação destas aos 
problemas do mundo real na prática (MIZUKAMI et al., 2002, p. 19). 
 

 

 Em outras palavras, a estrutura curricular dos cursos de licenciatura começa 

com um núcleo comum, que compreende um conjunto de disciplinas que deverão 

ser cumpridas por todas as modalidades de um curso. Este núcleo é formado por 

disciplinas de ciência básica e ciência aplicada. Os componentes de habilidades 
e atitudes, normalmente, compõem um núcleo definido como sequencial ou 

específico, que oferece uma formação específica à determinada área profissional. 

 Schein (1973), citado em Pérez Gómez (1997), descreve, do ponto de vista 

do modelo da racionalidade técnica, os programas de formação de professores: 

 

 
Geralmente, o currículo profissional baseia-se num corpo central de 
ciências comum e básica, seguido dos elementos que compõem as 
ciências aplicadas. Os componentes das competências e atitudes 
profissionais, que se costumam designar por practicum ou trabalho 
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clínico, podem ser trabalhados em simultâneo ou posteriormente aos 
componentes das ciências aplicadas (SCHEIN, 1973 apud. PÉREZ 
GÓMEZ, 1997, p. 97). 
 

 

 Schön (1983), citado em Pérez Gómez (1997) e em Mizukami et al., (2002), 

reforça esta posição dizendo que o modelo de racionalidade técnica considera que o 

verdadeiro conhecimento reside nas teorias e técnicas da ciência básica e aplicada, 

por isso estas disciplinas devem vir primeiro. Assim, só após o estudante ter 

adquirido a ciência relevante é que as habilidades no uso da teoria e da técnica 

devem vir. Tal fato justifica-se, primeiro, porque o estudante não poderá aprender as 

habilidades e atitudes se não tiver aprendido a ciência básica e a ciência aplicada. 

Segundo, porque as habilidades são consideradas dimensões ambíguas e 

secundárias da formação profissional. 

 Nesse mesmo contexto, a sobreposição do conhecimento teórico às 

discussões de problemas que ocorrem na prática em sala de aula do professor é 

justificada considerando-se o fato de que o conteúdo teórico é tido como 

cientificamente válido e hierarquicamente superior (MIZUKAMI et al., 2002). 

 A hierarquização dos componentes que constituem o conhecimento 

profissional a ser aplicado na prática do professor em sala de aula baseia-se em três 

pressupostos que têm sido questionados ao longo dos últimos anos. São eles: 

 

1. O pressuposto de que a “investigação acadêmica contribui para o 

desenvolvimento de conhecimentos profissionais úteis” (PÉREZ GÓMEZ, 

1997, p. 107). No entanto, a investigação acadêmica tem ocorrido cada vez 

mais distante da prática cotidiana. As ciências consideradas básicas para o 

desenvolvimento da prática em sala de aula do professor cada vez mais 

produzem um conhecimento fragmentado incapaz de orientar a prática 

profissional do docente. 

 

2. Considera-se que o conhecimento profissional ensinado nas instituições de 

formação de professores prepara o licenciando para os problemas e 

exigências do mundo real da sala de aula. Porém, é preciso reconhecer as 

limitações deste conhecimento, na medida em que, por um lado, a 

investigação e a prática encontram-se cada vez mais distantes e, por outro 
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lado, a ciência básica e aplicada só pode sugerir regras de atuação para 

aspectos comuns e convergentes da vida escolar e para espaços fictícios 

de atuação docente (PÉREZ GÓMEZ, 1997). 

 

3. A ligação hierárquica e linear estabelecida entre a ciência e as suas 

aplicações técnicas, leva a pensar também na existência de uma 

linearidade entre as tarefas de ensino e os processos de aprendizagem. 

Deste modo, assume-se que um suposto valor autônomo da ciência básica 

e aplicada justifica a sua transmissão aos alunos. No entanto, a realidade 

prática põe em cheque este pressuposto, uma vez que a compreensão dos 

princípios das ciências básicas da educação demanda uma referência às 

situações diversas, em que se produzem os comportamentos individuais e 

coletivos (PÉREZ GÓMEZ, 1997). 

 

 Embora existam profundas lacunas entre as componentes do conhecimento 

profissional, as quais são evidentes nos programas de formação de professores, o 

abismo que há entre a teoria e a prática se constitui no fracasso mais significativo 

destes programas. Segundo o modelo de racionalidade técnica a prática deve situar-

se no final da estrutura curricular do programa de formação dos professores, quando 

o licenciando já tem aprendido as ciências básicas e aplicadas, como já se 

mencionou anteriormente (PÉREZ GÓMEZ, 1997). 

 Para Pimenta (1999), citado em Martins (2003), os cursos de graduação ao 

desenvolverem uma estrutura curricular formal, separando os conteúdos e 

atividades de estágio da realidade escolar, têm contribuído pouco para a gestação 

de uma atividade profissional eficaz. Pereira (1999) comenta que os currículos de 

formação de professores fundamentados no modelo da racionalidade técnica, 

mostram-se inadequados à realidade da prática do professor em sala de aula. Nesta 

mesma linha, Imbernón (2006) comenta que o tipo de formação que recebem os 

futuros professores não permite a eles a aplicação de uma nova metodologia, nem a 

aplicação de métodos desenvolvidos teoricamente na prática de sala de aula. 

 O distanciamento entre teoria e prática na formação de professores tem dado 

suporte às críticas atribuídas ao modelo da racionalidade técnica. As principais 

críticas estão relacionadas ao próprio distanciamento entre teoria e prática na 

preparação profissional. A prioridade dada à formação teórica em detrimento da 
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formação prática e a concepção da prática como um simples espaço de aplicação de 

conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio (PEREIRA, 1999). 

 Outro problema desse modelo diz respeito ao fato de que para ser um bom 

professor basta o domínio do conteúdo específico da área que se vai ensinar 

(MARTINS, 2003; KRÜGER, 1999). Martins (2003) também destaca que, mesmo na 

licenciatura, em que a formação do professor acontece desde o início do curso, 

privilegia-se o ensino do conteúdo específico em relação ao pedagógico. A formação 

prática assume um papel secundário.  A autora enfatiza que no modelo convencional 

– modelo da racionalidade técnica – não há articulação entre conteúdo e prática, 

entre o saber geral e o saber pedagógico. Perde-se, portanto, a oportunidade de 

abordar, de maneira conjunta, os conteúdos e o respectivo tratamento didático, 

condição essencial para a formação docente (MARTINS, 2003). 

 Em suma, como comenta Pérez Gómez (1997), a formação de professores 

tem se fundamentado nesta concepção linear e simplista dos processos de ensino. 

Esta concepção leva em consideração dois grandes componentes: o científico-
cultural, compreendendo o conhecimento do conteúdo a ensinar; e o 

psicopedagógico, que está vinculado à atuação do professor em sala de aula. 

 De acordo com isto, o professor é visto como dotado de conhecimentos 

uniformes, tanto de conteúdo científico como psicopedagógico para que exerça um 

ensino também nivelador (IMBERNÓN, 2006). 

 De acordo com exposições no início dessa seção, os estudos realizados 

sobre a formação de professores no Brasil têm identificado um modelo formativo que 

misturam as tendências do academicismo e tradicionalismo e da racionalidade 

técnica. Tais tendências têm dado suporte aos cursos responsáveis pela formação 

inicial de professores. Isto é, aos cursos de licenciatura, inclusive aquelas dedicadas 

à formação de professores de Ciências Naturais. 

 Contudo, vale ressaltar que a literatura específica tem apontado para a 

necessidade de abandonar estas tendências, já que elas não têm dado conta, na 

atualidade, da atuação do professor em sala de aula. Como destaca Imbernón 

(2006), a formação do professor deve abandonar o conceito de professor acadêmico 

e tradicional e o de técnico. Assim, o que se propõe é um papel mais ativo do 

professor: 
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[...] no planejamento, desenvolvimento, avaliação e reformulação de 
estratégias e programas de pesquisa de intervenção educacional de 
forma conjunta e com a comunidade que envolve a escola 
(IMBERNÓN, 2006, p. 41). 
 

 

 Nesta linha, Imbernón (2006) afirma que o foco principal do currículo de 

formação de professores deve estar direcionado para o desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre a prática docente, com a finalidade de aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docente. 

 Pérez Gómez (1997) afirma que a crítica à racionalidade técnica conduziu à 

emergência de modelos alternativos sobre o papel do educador como profissional. 

Estes modelos procuram superar a relação linear e mecânica entre o conhecimento 

científico e a prática na sala de aula. Além disso, apontam para a necessidade de se 

conhecer o que sabe e faz o professor. 

 Ramalho et al., (2004) propõem a construção de um modelo teórico inovador, 

isto é, a construção de um Modelo Emergente da Formação, como se disse 

anteriormente. Este modelo formativo fundamenta-se na perspectiva do professor 

como profissional, para a qual ele é visto como construtor dos saberes e 

competências necessárias a sua atuação profissional. Além disso, o modelo 

fundamenta-se na investigação, reflexão e crítica da prática. Nesta perspectiva, a 

formação de professores está centrada no objeto da profissão, ou seja, no processo 

de ensino-aprendizagem, cujo locus é a escola. 

 Pensar um novo modelo formativo ou, mais especificamente, pensar a 

formação de profissionais reflexivos, como destaca Pérez Gómez (1997) requer uma 

reorganização e reestruturação curricular. Logo, observa-se que a prática assume 

um papel central no currículo, esta (a prática) se torna um lugar de aprendizagem, 

de construção e de modificação do pensamento prático do professor. Além disso, o 

contato com a prática deve ocorrer desde os primeiros momentos do curso. Dessa 

relação com a realidade prática emergem diversos problemas e questões que 

devem ser levados em consideração no desenvolvimento das disciplinas teóricas 

(PEREIRA, 1999). 

 Vale ressaltar que as atuais políticas para a formação dos profissionais da 

educação, no país (Brasil), parecem concordar com este outro modo de conceber tal 

formação (PEREIRA, 1999). Segundo Pereira (1999), as novas propostas 
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curriculares buscariam superar o modelo de formação anterior, enxergando a prática 

como eixo da formação docente. No entanto, considera-se pertinente chamar 

atenção para o fato de não se cair no outro extremo, ou seja, de considerar a prática 

o espaço de formação do professor e deixar num plano secundário a formação 

teórica necessária, mas não suficiente para a sua atuação profissional. Sendo 

assim, que papel teria o conteúdo específico em um modelo de formação pautado 

na prática? Como será destacado mais à frente, um dos grandes obstáculos a um 

ensino de ciências de qualidade é a falta de um sólido conhecimento do conteúdo a 

ser ensinado. Além disso, aponta-se que um domínio da matéria demanda 

conhecimentos profissionais diversos. Estes deveriam ser de conhecimento dos 

futuros professores de ciências. 

 De acordo com o exposto, defende-se que, diante da chamada sociedade 

globalizada e da informação, o professor deve ser um profissional autônomo, 

reflexivo e crítico. Dessa forma, se faz necessário que os programas de formação de 

professores busquem novas alternativas formativas condizentes com a realidade 

que se apresenta. 

 A seguir, será apresentada uma discussão sobre os cursos responsáveis pela 

formação de professores de ciências no Brasil. 

 

 

1.2. OS CURSOS DE LICENCIATURA NO BRASIL: ALGUNS PROBLEMAS 

 

 

 Os primeiros cursos de licenciatura da área de Ciências Naturais do Brasil 

foram criados com as antigas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras na década 

de 1930. Entre suas principais preocupações estava a regulamentação do preparo 

de professores para a escola secundária (PEREIRA, 1999). Tais cursos seguiam o 

modelo formativo “3 + 1”, no qual as disciplinas de conteúdo pedagógico, que 

correspondiam a um ano de curso, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo 

específico, correspondendo a três anos de curso. Como tal, este modelo de 

formação de professores se encontrava fundamentado no modelo de racionalidade 

técnica, que atribuía à prática pedagógica uma dimensão secundária. O professor 

visto como um técnico tinha o papel de aplicar os conhecimentos produzidos pelos 

especialistas (ou cientistas) às situações em sala de aula (PEREIRA, 1999). 
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 No final da década de 70 teve início um movimento de reformulação dos 

cursos de licenciatura, começando pelos cursos de Pedagogia e se estendendo, 

mais tarde, aos demais cursos de licenciatura. Este movimento ganhou força em 

1980 com a instalação do Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, em São 

Paulo. O Comitê tinha por finalidade articular as atividades de professores e alunos 

voltados para a reformulação dos cursos de formação docente no país (PEREIRA, 

2000). 

 Como destaca Krasilchik (1987), neste período de 1970 a 1980, é possível 

verificar não só a organização e reestruturação dos cursos de formação de 

professores de ciências, mas a criação de cursos de pós-graduação para a 

formação de mestres e doutores. Contudo, a proliferação indisciplinada de cursos de 

formação de professores de ciências, até então limitadas às universidades públicas 

e a algumas particulares, teve como consequência uma grande quantidade de 

profissionais mal preparados. Além disso, a má formação associada ao 

conhecimento da própria disciplina levou à insegurança em sala de aula, à baixa 

qualidade das aulas e à dependência aos livros didáticos (KRASILCHIK, 1987). 

 Villani (1988), ao listar algumas situações problemáticas a respeito do 

currículo de licenciatura apontava que um dos fracassos da formação do professor 

de Física, em particular, estava no fato destes não terem aprendido a lidar com a 

experimentação. Conforme as palavras do autor, 
 

 

os professores de segundo grau em Física têm uma formação 
inadequada pois durante seus estudos universitários não 
aprenderam a lidar com a experimentação e com as demonstrações 
experimentais: seus conhecimentos são livrescos (VILLANI, 1988, p. 
154). 
 

 

 Apesar das iniciativas de reformulação dos cursos de formação de 

professores de ciências os cursos ainda apresentavam um quadro nada satisfatório. 

No final da década de 80, Villani (1988), ao propor uma melhoria na formação de 

professores de ciências, em geral, apresenta um quadro dos currículos dos cursos 

de licenciatura em Física3. 

                                                        
3 Apesar de o autor tratar somente do currículo do curso de licenciatura em Física, ele acredita que a 
discussão que é proposta pode ser transferida para as outras licenciaturas da área de ciências. 
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 Segundo o autor, o currículo de licenciatura em Física era concebido como o 

conjunto de conhecimentos e de habilidades a serem transferidos para o 

licenciando. Além disso, o currículo tinha como principal foco o conteúdo, com pouca 

ênfase nas atividades didáticas. Em relação ao conteúdo específico observava-se 

que a Física como atividade em evolução e com consequências tecnológicas 

também era pouco estudada. Os conhecimentos sobre a aprendizagem eram 

superficiais e os conhecimentos socioeconômicos apresentavam limitações e pouco 

valor aplicativo (VILLANI, 1988). Neste contexto, a prática formativa resultava na 

formação de uma “enciclopédia viva”. 

 Villani (1988), ainda apontava algumas situações vivenciadas pelos 

professores de Física durante sua formação inicial. São elas: 

 

1. A formação teórica (conteúdo científico básico e avançado) acontecia de 

maneira superficial. Além disso, o processo de aprendizagem desta ocorria 

mediante a memorização de fórmulas e da aplicação destas em problemas 

padronizados. Nesse sentido, observa-se que o futuro professor não 

consegue aplicar o conhecimento adquirido a situações práticas de seu dia 

a dia, bem como não sabe explicar e interpretar os crescentes produtos 

tecnológicos; 

 

2. A formação do professor de Física (não só ele) também não possibilitava 

uma visão adequada da atividade científica e do seu desenvolvimento. 

Para o autor, “a Física ensinada é uma Física morta, esterilizada e 

completamente desvinculada da cultura mais abrangente“ (p. 154). 

 

3. No que se refere à formação educacional (conteúdo das ciências da 

educação), o licenciando ao concluir sua formação não conhecia os 

princípios psicológicos básicos da aprendizagem, bem como os métodos 

de ensino. Neste contexto, considera-se que a aprendizagem do 

licenciando é superficial, uma vez que em sua prática em sala de aula não 

conseguem ajudar seus alunos a aprender. 

                                                                                                                                                                             
Dessa forma, numa concepção mais ampla, o autor procura através da discussão do currículo do 
curso de licenciatura em Física contribuir para a melhoria da formação dos professores de ciências 
em geral. 
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4. Outro aspecto encontrado nas licenciaturas diz respeito ao significado 

social da atividade docente. A licenciatura não permitia ao licenciando 

refletir acerca da sua prática em sala de aula, em específico sobre as 

seguintes questões: por que, para que e para quem ensinar Física (ou 

ciências, em geral), em outras palavras, não lhe permite “localizar a 

atividade docente numa perspectiva de mudança social para uma 

sociedade mais justa e humana” (p. 155). 

 

5. Por fim, outro tipo de situação problemática era a falta de integração entre 

as disciplinas, seja entre as disciplinas de conteúdo específico, seja entre 

essas e as disciplinas pedagógicas, conforme abordagem anterior. Entre as 

disciplinas específicas “a falta de entrosamento impede um mínimo de 

cultura científica capaz de explicar a maioria dos fenômenos naturais” (p. 

155). Já a desarticulação entre as disciplina específicas e as pedagógicas 

dificulta a aplicação dos conteúdos científicos em sala de aula. 

 

 Passadas quase duas décadas, atualmente os cursos de formação de 

professores de ciências parecem não ter superado totalmente seus problemas. 

Neste sentido, pode ser constatado na literatura (PEREIRA, 2000; CARVALHO e 

GIL-PÉREZ, 2003; RAMALHO et al., 2004; IMBERNÓN, 2006; MOURA, 2006), que 

os cursos de licenciatura ainda continuam impregnados pelos modelos academicista 

e tecnicista, embora numa ou outra instituição tenham ocorrido adaptações e 

existam esforços para melhorar a formação dos futuros professores de ciências. 

 Sendo assim, a formação de professores de ciências ainda deve constituir-se 

no domínio das competências e habilidades concretas que permitem aos 

professores desenvolver uma intervenção eficaz. De acordo com isto, a relação 

entre a teoria e a prática profissional é mediada pelo saber didático que operativiza 

os significados teóricos das ciências da educação e os convertem em produtos 

utilizáveis pelos professores de ciências, como métodos concretos de ensino e 

técnicas de avaliação (GARCÍA e PORLÁN, 2000). 

 Neste sentido, a prática docente é vista como um espaço para o uso de um 

conjunto de técnicas e de saberes funcionais que o professor deve dominar. Dessa 

forma, os professores de Ciências Naturais não podem utilizar os saberes 

disciplinares relacionados com as ciências da educação, mas devem se relacionar 
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somente com as implicações técnicas (dos saberes funcionais) para o ensino 

(GARCÍA e PORLÁN, 2000). 

 Como comenta Moura (2006), os cursos de licenciatura em Ciências Naturais 

ainda acontecem de maneira desarticulada da realidade. Em geral, a formação do 

professor está mais focada no ato de ensinar, que é tido como um momento e não 

como um processo. O referido autor ainda comenta que o distanciamento entre a 

formação acadêmica e a realidade escolar leva os cursos de licenciatura a adotarem 

um modelo formativo acrítico e que não favorece a reflexão da realidade e sua 

possível transformação. 

 Carvalho e Gil-Pérez (2003, p. 70) afirmam que: 
 

 

Se os métodos de ensino não são estudados no contexto em que 
serão implementados, os professores podem não saber identificar os 
aspectos essenciais, nem adaptar as estratégias instrucionais – que 
lhes foram apresentadas em termos abstratos – à sua matéria 
específica ou a novas situações. 
 

 

 Outra situação ainda presente nos cursos de licenciaturas da área de 

Ciências Naturais, principalmente no desenvolvimento das disciplinas de conteúdo 

específico é o apreço aos livros-texto. Como comenta Moreira (2000), o curso de 

licenciatura em Física parece não ter saído do que ele (autor) denomina paradigma 

do livro. Este paradigma concebe o ensino de graduação, em particular das 

disciplinas básicas e das disciplinas avançadas como estando apoiado nos livros-

texto. É o livro-texto que tem determinado o nível do curso, bem como o plano de 

ensino das disciplinas. 

 Os problemas enfrentados pelos cursos de licenciaturas são muitos. Alguns 

deles históricos. Outros surgiram com os movimentos de reformulações e 

reestruturações dos currículos dos cursos. Entre esses problemas, três são 

considerados verdadeiros dilemas (PEREIRA, 2000). São eles: 

 

1. Distanciamento entre as disciplinas de conteúdo específico e as disciplinas 

de conteúdo pedagógico; 
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2. Distanciamento entre a formação acadêmica e a prática dos professores, 

ou seja, entre os cursos responsáveis pela formação dos professores de 

ciências e as redes de ensino nas quais o futuro professor irá atuar; 

 

3. A dissociação entre o ensino e a pesquisa. Tal fato é reflexo da dicotomia 

entre os cursos de formação docente e os cursos de bacharelado. 

 

 Em relação ao primeiro problema, observa-se que esse é reflexo do velho 

modelo formativo “3 + 1” que, como tal, é referente ao modelo da racionalidade 

técnica. 

 Neste modelo verifica-se certa valorização das disciplinas de conteúdo 

específico que, por sua vez, reforçam dois pontos negativos da formação de 

professores de ciências: por um lado, a visão simplista de que para ser um professor 

de ciências naturais basta dominar os conteúdos específicos da área (MOURA, 

2006). Tal fato acaba permitindo que profissionais de outras áreas (por exemplo, das 

engenharias) possam exercer a função docente. De outro lado, tem-se a visão 

tecnicista, estabelecendo que as disciplinas pedagógicas servem, somente, para 

ensinar a dar aula. Para Pereira (2000), a falta de integração entre o Departamento 

de Educação e as unidades de conteúdo específico tem dado origem a uma clara 

separação entre o que e o como ensinar. 

 Ao contrário do exposto, vários trabalhos mostram que, 
 

 

ensinar ciências, conforme as mais modernas teorias construtivistas, 
além de requerer profundas mudanças nas concepções pedagógicas 
dos professores, exige destes profissionais um profundo 
conhecimento do conteúdo científico (específico), pedagógico e da 
interação entre os conteúdos das disciplinas científicas básicas e os 
das disciplinas pedagógicas (SHULMAN, 1986, apud. 
ZIMMERMANN e BERTANI, 2003, p. 45). 

 

 

 Assim, não basta ter sólidos conhecimentos da matéria a ser ensinada e do 

conteúdo pedagógico para que se apresente um bom desempenho na sala de aula. 

Mas, se faz necessário que os professores estejam ligados na interdependência que 

existe entre estas disciplinas (ZIMMERMANN e BERTANI, 2003). 
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 Portanto, para que os docentes possam entender e promover a interação 

entre as disciplinas de conteúdo específico (científicas) e as disciplinas de conteúdo 

pedagógico é necessário que o curso de formação de professores de ciências 

“viabilize a articulação entre o conhecimento e a ação, levando, portanto, a 

construção de uma reflexão consciente” (ZIMMERMANN e BERTANI, 2003, p. 45). 

 Em relação ao segundo problema, observa-se a desarticulação entre os 

conteúdos acadêmicos e a prática profissional dos professores. Em outras palavras, 

há pouca integração entre os sistemas responsáveis pela formação docente, as 

universidades, e os sistemas que os absorvem, as redes de ensino fundamental e 

médio (PEREIRA, 2000; RAMALHO et al., 2004). Como aponta Carvalho (2001), o 

curso de formação de professores tem duração de quatro anos. Desses, mais de 

três são exclusivamente de disciplinas básicas, tanto dos conteúdos específicos 

como dos conteúdos pedagógicos. Por sua vez, tais disciplinas não apresentam um 

relacionamento direto com a escola. Esta relação, na maioria das vezes, fica na 

dependência das disciplinas pedagógicas. O presente problema leva os cursos de 

formação a adotarem “um modelo de formação que não visa à reflexão crítica da 

realidade e a sua possível transformação” (MOURA, 2006, p. 45). 

 Para Moura (2006), 
 

 

o fato é que a formação de professores de ciências, no modelo 
tradicional, separado da realidade cultural, social e política, não 
consegue fazer com que o professor de ciências, ao terminar o curso 
universitário, lide adequadamente com as especificidades da ação 
docente em sala de aula (MOURA, 2006, p. 46). 
 

 

 Ramalho et al., (2004) também são contrários a esta situação afirmando que 

a fragmentação entre a formação acadêmica e o trabalho docente desfavorece a 

pesquisa em sala de aula, aspecto essencial que fornece um referencial à prática 

profissional do professor. 

 Outro aspecto que contribui para o distanciamento entre as universidades e 

as escolas de nível básico é a pouca familiaridade do professor universitário ou 

professor-formador com a realidade escolar. A grande maioria não tem uma vivência 

desse sistema de ensino, como professores. De acordo com Lüdke (1994), citado 

em Pereira (2000), esse problema contribui para aumentar a distância entre a 
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formação acadêmica e a realidade escolar, bem como o licenciando da realidade em 

que terá que enfrentar depois de formado. 

 Na busca de superar a desarticulação entre teoria e prática Carvalho (2001) 

propõe 
 

 

trazer o licenciando mais cedo para dentro da escola, fazendo em 
todas as disciplinas profissionalizantes uma interação entre teoria e 
prática, entre a Universidade e a Escola (p. 115). 
 

 

 Neste sentido, enfatiza-se a importância de se trabalhar com situações 

concretas da realidade da escola familiarizando os futuros professores de Ciências 

Naturais com o trabalho da sala de aula, diminuindo a dicotomia entre teoria e 

prática (MOURA, 2006). Contudo, é preciso ter cuidado para não cair no extremo de 

não considerar a necessidade das disciplinas específicas, ou seja, promover uma 

formação sem a preocupação de uma boa fundamentação teórica. Neste sentido, 

pesquisas têm mostrado o perigo da carência no domínio dos saberes conceituais 

da matéria a ser ensinada, o que transforma o professor em um transmissor 

mecânico do conteúdo dos livros-texto (CARVALHO, 2001). 

 Embora pesquisas na área de formação de professores venham mostrando 

alternativas viáveis para a superação dos problemas apresentados, estes parecem 

ser agravados pela desvalorização da Licenciatura, já que esta é responsável pela 

formação de professores, e por certa valorização dos cursos de Bacharelado que 

têm por finalidade a formação de pesquisadores (PEREIRA, 2000). 
Tal fato evidencia o aparecimento do terceiro problema, a dissociação entre 

ensino e pesquisa. Assim, constata-se o surgimento de dois grupos distintos, com 

funções específicas e sem nenhuma relação, para os quais a missão de ensino está 

dissociada da missão de pesquisar. Esta situação ocorre especificamente em 

universidades onde coexistem num mesmo curso duas modalidades de ensino: a 

Licenciatura e o Bacharelado. A primeira, tem por finalidade a formação de 

professores e a segunda, a formação de pesquisadores. 

 Neste contexto é que se percebe a valorização dos cursos de Bacharelado e 

certo descaso pelos cursos de licenciatura. Esta situação reflete-se no tratamento 

sem prestígio que as universidades dão às questões referentes ao ensino básico. 
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Carvalho e Vianna (1988), citado em Pereira (2000), comentam que um dos 

problemas está, justamente, no fato dos professores dos departamentos de certa 

área, principalmente os das Ciências Naturais, apresentarem maior interesse em 

lecionar, primeiro, disciplinas da pós-graduação e depois do Bacharelado, deixando 

em segundo plano as disciplinas da Licenciatura. 

 Assim como acontece nos cursos de conteúdo específico, nas Faculdades de 

Educação também existe certa passividade em relação aos cursos de Licenciatura 

(PEREIRA, 2000). Percebe-se com exatidão essa realidade quando Pereira (2000) 

declara que: 
 

 

Nessas unidades acontece um fenômeno muito semelhante ao 
ocorrido nos institutos de conteúdo: as disciplinas da Licenciatura 
são as de segunda opção na escolha dos professores (PEREIRA, 
2000, p. 60). 
 

 

 O autor explica que a maioria dos professores pertencentes às faculdades de 

educação prefere trabalhar com estudantes que falam a mesma língua, isto porque 

apresentam propostas de vida semelhantes. Portanto, desamparada tanto nas 

Instituições de conteúdo específico como nas faculdades de educação, a licenciatura 

fica, assim, “sem ter uma orientação para a sua estrutura e consequentemente em 

seus objetivos” (PEREIRA, 2000, p. 24). 

 Na concepção de Vianna (1993), citado em Pereira (2000), tanto ao professor 

quanto ao pesquisador são atribuídas as qualidades de professor e pesquisador. A 

autora destaca que a formação do professor deve estar vinculada a estes dois 

aspectos: o de ensinar e o de pesquisar. Contudo, estes dois pontos não são bem 

enfatizados na estrutura curricular das licenciaturas. 

 De acordo com abordagens já apresentadas, os cursos responsáveis pela 

formação inicial de professores de Ciências Naturais, do país, vêm apresentando, 

desde a sua criação, problemas inerentes a sua estrutura curricular, eficácia e 

funcionalidade. Conclui-se que estudos sobre a formação de professores apontam 

para a necessidade de rever pontos que procurem melhorar os cursos de 

licenciatura (MOURA, 2006). 
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 Na próxima seção objetiva-se discutir o que priorizar na formação inicial de 

professores, com vistas a minimizar os problemas dos currículos formativos, bem 

como contribuir para o desenvolvimento de uma prática profissional de qualidade. 

 

 

1.3. OS CURSOS DE LICENCIATURA DE CIÊNCIAS NATURAIS: O QUE 
PRIORIZAR? 

 

 

 Os debates atuais sobre a formação de professores em geral, e de ciências, 

em particular, apontam para a necessidade de um ensino de ciências mais ativo e 

contextualizado. Dessa forma, a formação desse profissional deveria orientar-se no 

sentido de formar um professor crítico, reflexivo e autônomo. Além disso, deveria 

levar em consideração o aspecto integrado e interdisciplinar do conhecimento 

científico. 

 Tal perspectiva requer currículos formativos que levem em consideração essa 

concepção de professor, bem como possibilitem ao futuro profissional da educação 

o desenvolvimento de uma prática docente de qualidade. 

 Imbernón (2006) aponta para a necessidade de se considerar a reflexão 

sobre a prática docente como eixo fundamental na constituição de um novo currículo 

formativo. Para Moura (2006, p. 68): 
 

 

Valorizar a experiência dos professores é tornar significativa e 
concreta a aprendizagem, possibilitando uma melhoria na sua 
formação e, consequentemente, de sua ação docente. 
 

 

 Carvalho (2001), ao discutir o que priorizar na formação de professores, 

comenta que os cursos deveriam se fundamentar em cinco eixos. Estes são, por sua 

vez, o resultado dos debates sobre a formação de professores que ocorreram em 

reuniões da ANPED (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação) e da ANFOPE (Associação Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação). Os cinco eixos representam a Base Comum Nacional para todos os 

cursos responsáveis pela formação de professores. São eles: 
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1. Sólida formação teórica; 
2. Unidade teoria e prática, sendo que tal relação diz respeito a como 
se dá a produção de conhecimento na dinâmica curricular do curso; 
3. Compromisso social e a democratização da escola; 
4. Trabalho coletivo; 
5. Articulação entre a formação inicial e continuada (CARVALHO, 
2001, p. 116). 
 

 

 Adotando a mesma postura da autora, aqui serão discutidos: os saberes para 

uma sólida formação teórica e as relações entre a teoria e a prática. Acredita-se que 

estes saberes proporcionariam as condições para o saber fazer dos professores que 

irão ensinar um determinado conteúdo (CARVALHO, 2001). 

 Carvalho (2001) destaca também que esta problemática já tinha sido debatida 

e sistematizada em um trabalho apresentado na SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência), em 1988, que resultou na definição de três saberes 

considerados necessários à formação de professores. São eles: os saberes 

específicos, integradores e pedagógicos. 

 A cada um destes saberes está relacionado um saber fazer, bem como 

estariam relacionados às disciplinas de conteúdo específicos, integradores e 

pedagógicos. No entanto, com as novas reformulações da educação brasileira e, 

consequentemente, dos cursos de formação de professores foi adotada uma nova 

divisão, já que a produção do conhecimento em algumas disciplinas integradoras e 

pedagógicas não ocorria a partir de estudos da escola (CARVALHO, 2001). 

 Assim, a autora também propõe classificar as disciplinas em: Disciplinas 

básicas; Disciplinas profissionais e Prática final. 

 Nestas circunstâncias, nas disciplinas básicas o conhecimento está 

relacionado ao desenvolvimento metodológico do próprio conteúdo. Aqui, o saber 

fazer está estreitamente ligado à forma de produção do conhecimento na área, pois 

“é na prática que se obtém uma sólida formação metodológica do conhecimento 

específico que o professor irá ensinar” (CARVALHO, 2001, p. 117). Neste sentido, 

podem ser encontradas disciplinas básicas nos saberes dos conteúdos, nos saberes 

integradores e nos saberes pedagógicos. Como exemplo destes saberes, cita-se a 

Mecânica (para a qual a prática seria o laboratório), a Evolução dos Conceitos da 

Ciência e os Fundamentos da educação (para as quais a prática seria a biblioteca), 

respectivamente. 
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 Sobre as disciplinas profissionalizantes, estas estão relacionadas com o 

ensino dos conteúdos específicos. Provêm de estudos realizados na escola, bem 

como de estudos nas diversas áreas de ensino. Aqui, a relação teoria/prática ocorre 

na escola durante os estágios dos cursos de graduação (CARVALHO, 2001). Em 

assim sendo, os conceitos de reflexão na ação e reflexão sobre a ação devem ser 

estimulados. 

 Instrumentação para o Ensino, Didática, Estágio de Ensino e Psicologia 

podem ser tomadas como exemplos de disciplinas profissionalizantes presentes 

tanto nos departamentos responsáveis pelo conteúdo específico como nos 

departamentos de Educação. 

 Sobre a prática final, esta recebe certo destaque “porque condições para ela 

terão de ser adquiridas em parceria com as escolas” (CARVALHO, 2001, p. 117). O 

estágio deve servir tanto para auxiliar no desenvolvimento das licenciaturas 

(aprimorando a formação do professor) como para ajudar na melhoria do ensino nas 

escolas fundamental e média. Ainda, para que ela se faça de maneira proveitosa, é 

essencial que o professor que acolhe o estagiário tenha tempo para discutir com o 

futuro professor, assim como tempo para se atualizar com o desenvolvimento da 

pesquisa educacional (CARVALHO, 2001). 

 Diante da proposta de reclassificação das disciplinas, que constituem o 

currículo das licenciaturas, cabe ainda a pergunta: o que deveria ser priorizado nos 

cursos de formação de professores? Como discute Carvalho (2001), uma solução 

seria fundamentar os cursos nos cinco eixos que representam a Base Comum 

Nacional para todos os cursos de licenciatura, como foi referido anteriormente. 

 Fundamentando-se em Carvalho (2001), a seguir discutimos os dois primeiros 

eixos, já que esses saberes, do ponto de vista da autora, são relevantes para o 

saber fazer dos professores. Além disso, a escolha destes dois eixos ocorre pelo 

fato das discussões geradas, por eles, envolverem questões relacionadas à história 

e filosofia da ciência. 
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Sólida formação teórica 

 

 

 Como discutem Carvalho e Gil-Pérez (2003), há certo consenso entre os 

professores, quando são solicitados a responder o que os professores de ciências 

devem saber e saber fazer. Sem sombra de dúvida é um bom conhecimento da 

matéria a ser ensinada. Tal fato pode parecer desnecessário se só for considerada a 

atenção quase exclusiva que os programas de formação inicial de professores de 

Ciências Naturais concedem aos conteúdos específicos. Entretanto, insistir que 

conhecer a matéria a ser ensinada é relevante justifica-se, por um lado, pelas 

propostas de formação de professores que relativizam a importância do conteúdo 

científico, as quais foram elaboradas em reação, talvez contrária, ao modelo 

formativo baseado no conhecimento da matéria ou no conhecimento do conteúdo 

específico. 

 Por outro lado, pela posição dos cursos de formação permanente, que deixam 

de lado o que diz respeito aos conteúdos científicos, admitindo implicitamente que é 

suficiente, neste aspecto, a formação inicial do professor. Entretanto, é evidente que 

esta formação também costuma ser insuficiente (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003). 

 Portanto, conhecer a matéria a ser ensinada não se constitui na simples 

justaposição de saberes acadêmicos a serem aplicados na prática em sala de aula. 

Mas, trata-se 
 

 

de uma explicitação de como os conhecimentos de uma determinada 
área foram construídos e como se organizam nos esquemas 
cognitivos dos sujeitos (KRÜGER, 1999, p. 86). 
 

 

 Krüger (1999) comenta ainda que esta concepção de conhecer a matéria a 

ser ensinada envolve o como trabalhar os conteúdos em diferentes níveis de ensino, 

bem como fundamentam as transposições de conteúdos e metodologias para a 

prática em sala de aula do professor. 

 Contudo, a investigação na área de didática das ciências tem demonstrado a 

insuficiência dos programas de formação de professores no que diz respeito aos 

conteúdos da matéria a ser ensinada. Tobin e Espinet (1989), citados em Gil-Pérez 
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(1991) e em Furió (1994), a partir de um trabalho de tutoria e assistência a 

professores de ciências, têm mostrado que  
 

 

uma falta de conhecimentos científicos constitui a principal 
dificuldade para que os professores afetados se envolvam em 
atividades inovadoras (GIL-PÉREZ, 1991, p. 72). 

 

 

 Carvalho e Gil-Pérez (2003) apontam que estudos têm mostrado a gravidade 

de uma falta/ou carência de conhecimento da matéria, “o que transforma o professor 

em um transmissor mecânico dos conteúdos do livro de texto” (p. 21). 

 É crescente o número de trabalhos acerca da formação inicial de professores 

de ciências que se dedicam a investigar os conhecimentos que tem o professor 

sobre a matéria. Por exemplo, Gess-Newsome e Lederman (1993), citados em Furió 

(1994), comentam sobre a importância de os futuros professores de biologia 

possuírem um adequado conhecimento do que eles denominam esquema 
conceitual da disciplina (Subject Matter Structure, SMS). 

 Dessa forma, é preciso atentar para o fato de que conhecer o conteúdo da 

disciplina (ou, conhecer a matéria a ser ensinada) vai além do que tradicionalmente 

se contempla nos cursos universitários. Isto é, implicam conhecimentos profissionais 

muito diversos. Assim, um bom conhecimento da matéria, como discute Carvalho 

(1992, 2001) e Carvalho e Gil-Pérez (2003), consiste em: 

 

1. Conhecer a história e filosofia das ciências, ou seja, conhecer os problemas 

que deram origem a construção do conhecimento científico, bem como o 

contexto dessa construção. Conhecer os obstáculos epistemológicos que 

se opuseram à construção do conhecimento científico. 

A necessidade de um professor conhecer a história e filosofia das ciências 

justifica-se pelo fato deste conhecimento apresentar-se como um aspecto 

básico da cultura científica geral, bem como um caminho que permite 

associar os conhecimentos científicos com os problemas que originaram 

sua construção, sem os quais tais conhecimentos apresentar-se-iam como 

construções arbitrárias. 
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Conhecer a história e filosofia das ciências permite visualizar quais foram 

os obstáculos epistemológicos que tiveram que ser superados. O 

conhecimento desses obstáculos permite ao professor compreender as 

dificuldades dos alunos, bem como enxergar a evolução dos 

conhecimentos científicos e como chegaram a articular-se em corpos 

coerentes, impedindo assim uma imagem estática e dogmática que 

deforma a natureza do trabalho científico. 

 

2. Conhecer as estratégias metodológicas empregadas na construção dos 

conhecimentos, isto é, a forma como os cientistas abordam os problemas, 

as características mais notáveis de sua atividade, os critérios de validação 

e aceitação das teorias científicas. 

Conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção dos 

conhecimentos científicos permite ao professor orientar adequadamente 

práticas de laboratório; a resolução de problemas e a construção de 

conhecimentos pelos alunos. 

 

3. Conhecer as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade associadas à 

referida construção de conhecimento, sem ignorar o caráter, em geral 

dramático do papel social das Ciências; e a necessidade da tomada de 

decisões. 

Este conhecimento permite ter uma imagem adequada da Ciência. Ou seja, 

permite enxergar que o trabalho das mulheres e homens da ciência é 

influenciado pelos problemas e circunstâncias de um determinado contexto 

social num momento histórico, bem como as ações dos cientistas também 

influenciam um meio físico e social em que estão inseridas. Em outras 

palavras, conhecer as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade possibilita 

superar a visão de que o fazer científico é trancar-se numa “torre de 

marfim” o que se constitui numa imagem errônea muito difundida, 

reduzindo a Ciência à transmissão de conteúdos conceituais deixando num 

segundo plano os aspectos históricos, sociais, políticos, ideológicos, 

culturais e econômicos que norteiam o desenvolvimento científico. 
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4. Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e suas 

perspectivas, para poder transmitir uma visão dinâmica, não acabada da 

Ciência. Adquirir conhecimentos de outras matérias relacionadas, para 

poder abordar problemas afins, as interações entre os diferentes campos e 

os processos de unificação. 

Tal fato demanda conhecimentos de outras áreas relacionadas, para 

abordar “os problemas-fronteiras, as interações entre os diferentes campos 

e processos de unificação” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003, p. 24). 

Desse modo este conhecimento pode evitar a imagem das diversas 

disciplinas como estando isoladas uma das outras. 

 

5. Saber selecionar conteúdos adequados que deem uma visão correta da 

Ciência e que sejam acessíveis e interessantes aos alunos. 

 

 Para Carvalho (2001), 
 

 

somente o professor que tem uma sólida formação nos saberes 
conceituais e metodológicos de seu conteúdo específico é capaz de 
planejar atividades de ensino que integrem os três aspectos: o 
conceitual, o procedimental e o atitudinal propostos pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e médio 
(CARVALHO, 2001, p. 118). 

 

 

 Por fim, Linn (1987), citado em Carvalho e Gil-Pérez (2003), destaca que o 

conhecimento aprofundado na matéria a ser ensinada é fundamental para um ensino 

eficaz. Contudo, adquirir um conhecimento profundo da matéria não é possível no 

período breve de uma formação inicial do professor, muito menos com a orientação 

atual da mesma. Por isso, o trabalho com os conteúdos deveria acrescentar um 

novo aspecto: a preparação do professor para a incorporação de novos 

conhecimentos, em função do desenvolvimento científico, mudanças curriculares e 

questões que surgem de sua prática em sala de aula. 

 Um conhecimento profundo da matéria é tido como relevante também desde 

o ponto de vista didático. Os alunos no ensino básico são extraordinariamente 
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sensíveis a esse domínio da matéria pelos professores, considerando-o como um 

requisito essencial de sua própria aprendizagem (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003). 

 

 

Relação entre teoria e prática: produção do conhecimento na dinâmica 

curricular 

 

 

Sobre as relações entre a teoria e a prática (segundo eixo), além de se 

considerar a sua importância na construção do conteúdo específico, esta mesma 

relação torna-se imprescindível no que se refere ao domínio dos saberes 

integradores, bem como no domínio de saberes pedagógicos (CARVALHO, 2001). 

 Em relação aos saberes integradores, estes são inerentes ao ensino de 

conteúdos específicos. Além disso, os saberes integradores estão estreitamente 

ligados às disciplinas profissionalizantes (CARVALHO, 2001). Estas são entendidas 

como sendo as responsáveis pela transposição do conhecimento da área para o 

ensino fundamental e médio. Pereira (2000) destaca que as disciplinas 

profissionalizantes ou integradoras, como são denominadas pelo autor, têm como 

função a articulação entre as disciplinas de conteúdo específico e as pedagógicas e 

a vinculação entre a formação acadêmica (licenciaturas) e o ensino básico. Como 

exemplos de disciplinas profissionalizantes destacam-se: a Prática de Ensino e a 

Instrumentação para o Ensino. 

 A título de exemplo, apresentam-se, a seguir, dois exemplos que levam em 

consideração aspectos dos saberes integradores. 

 No primeiro caso, é essencial que os professores sejam capazes de 

diagnosticar e, principalmente, saibam fazer com que os alunos explicitem suas 

concepções alternativas sobre o conteúdo ensinado. Além disso, saibam construir 

e dirigir atividades de ensino que permitam ao aluno evoluir de suas concepções 

alternativas às científicas. Segundo Carvalho (2001): 

 
 

Este saber fazer, que deve ser uma das propostas de estágio 
supervisionado nas escolas fundamentais e média, precisa ser 
pensado como um laboratório no qual os futuros professores vão 
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testar suas hipóteses de ensino, nas quais a relação teoria/prática 
deve estar sempre presente (CARVALHO, 2001, p. 119). 
 

 

 Outra situação bastante difundida na literatura diz respeito às ideias 
docentes de senso comum. Desde a segunda metade da década de 80 vêm se 

desenvolvendo nas ciências da educação estudos sobre as ideias e atitudes do 

professor a respeito do processo de ensino-aprendizagem das ciências (FURIÓ, 

1994). 

 No âmbito das pesquisas em didática das ciências, além dos estudos 

relacionados à falta de domínio dos conhecimentos científicos, que se constitui como 

um primeiro obstáculo para uma atividade docente inovadora e criativa (discutido 

anteriormente), o pensamento docente de senso comum acerca do ensino de 

ciências surge como um segundo obstáculo à participação do professor em 

atividades inovadoras (FURIÓ, 1994). 

 Admite-se, hoje, que os professores possuem ideias, crenças, saberes, 

atitudes e comportamentos sobre o processo de ensino-aprendizagem, devido ao 

conhecimento induzido através de uma longa formação ambiental. Esta está 

relacionada ao período em que os professores foram alunos e, depois, enquanto 

professores (GIL-PÉREZ, 1991; FURIÓ, 1994). 

 Krüger (1999) chama esta formação de explícita e implícita, pois está 

relacionada com a forma como foram ensinados e com os modelos de professores 

que tiveram. Esses se constituem, em geral, como modelos a serem seguidos em 

sua prática em sala de aula. 

 Enquanto alunos, nas universidades, o ensino de ciências ao qual são 

submetidos é, predominantemente, abstrato, o que ocasiona a falta de segurança 

em relação ao conhecimento teórico da ciência e o seu distanciamento da realidade 

(KRÜGER, 1999). 

 Para Gil-Pérez (1991), 
 

 

a influência desta formação é enorme por que responde a 
experiências reiteradas e se adquire de forma irrefletida como algo 
natural, característico, do senso comum, escapando, assim, à critica 
e convertendo-se em um verdadeiro obstáculo (GIL-PÉREZ, 1991, p. 
73 – Tradução livre). 
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 Como prova disso cita-se “a ausência, na prática, de referências a este 

aspecto, inclusive entre os grupos de professores mais produtivos” (CARVALHO e 

GIL-PÉREZ, 2003, p. 27). 

 Tobin e Espinet (1989), citados em Furió (1994), concluem após trabalho 

realizado com professores de ciências, que esta formação é uma dificuldade 

relevante na preparação do professor para uma mudança didática. Butts (1990), 

também citado em Furió (1994) destaca que um dos grandes desafios na formação 

do professor de ciências é identificar que conhecimentos e crenças estão 

relacionados com a sua prática e atitudes, em que intensidade encontra-se esta 

relação e, finalmente, quais são as causas destes conhecimentos de senso comum. 

 Entretanto, é essencial que as disciplinas profissionalizantes, por exemplo, as 

disciplinas de Instrumentação para o Ensino apresentem atividades 

desequilibradoras, para que os futuros professores tomem consciência da 

importância que essas ideias, concepções, crenças têm no desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem do conteúdo (CARVALHO, 2001). 

 Um caso particular das ideias docentes de senso comum e que tem recebido 

certa atenção são as crenças e ideias que o professor tem sobre a natureza da 

ciência e do fazer científico. Como estas podem afetar o currículo e as atitudes do 

professor em sala de aula. Nota-se que estas atitudes do professor têm influenciado, 

consideravelmente, não só a falta de conhecimento da disciplina, mas uma 

compreensão inadequada acerca da natureza e estrutura da ciência (FURIÓ, 1994). 

 Em relação às crenças dos professores sobre a natureza da ciência, a 

literatura específica tem enfatizado tanto a visão empirista-indutivista como a visão 

dogmática – esta última visão apresenta o conhecimento científico como algo 

absoluto e acabado, transmitindo, assim, uma imagem autoritária do conhecimento 

científico (FÚRIO, 1994). 

 Em relação à visão empirista-indutivista Krüger (1999) destaca que esta visão 

pode ocasionar numa confusão a respeito do papel do processo do desenvolvimento 

do conhecimento científico no que concerne “à racionalidade, utilização e pertinência 

dos métodos” (KRÜGER, 1999, p. 88). 

 Diante do até aqui exposto, estas visões se caracterizam por ignorarem 

conclusões advindas da história e sociologia da ciência, já que a subjetividade 

presente na história e sociologia da ciência pode deturpar os esquemas de valores 

dos cientistas tradicionais. Daí a importância em defender programas curriculares de 
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ciências para todos, nos quais não só se preste atenção aos fatos científicos além 

de atender a problemas humanísticos e sociais (FURIÓ, 1994). 

Para ser bons profissionais os professores também precisam dominar os 

saberes pedagógicos. Portanto, é essencial que a relação teoria/prática dos 

conteúdos pedagógicos tenha um papel fundamental nos cursos de licenciatura. 

Esta situação se opõe àquelas presentes em alguns cursos em que o conteúdo 

pedagógico é trabalhado distante da realidade educacional do futuro professor. 

 Alguns exemplos dessa integração podem ser observados em pesquisas na 

área de Didática Geral e da Psicologia da Aprendizagem, quando estas se 

relacionam com situações vivenciadas em sala de aula. Carvalho (2001) comenta 

que os saberes pedagógicos podem ser pensados como saberes integradores, uma 

vez que aparecem nas pesquisas sobre ensino e aprendizagem nas áreas dos 

conteúdos específicos. Por exemplo, o saber avaliar, as interações professor/aluno, 

compreender o caráter social da construção do conhecimento, os problemas da 

disciplina etc. 

 Em geral, é fundamental que o professor também construa o saber fazer em 

relação aos saberes pedagógicos. E o espaço para obtenção de dados que 

fortaleçam a relação teoria/prática deve ser a escola. Conforme Carvalho (2001), 

tudo leva a crer que: 
 

 

Atividades de estágio direcionadas para essa análise crítica da 
escola e de seu ambiente devem fazer parte da formação de todos 
os professores (CARVALHO, 2001, p. 121). 
 

 

 Por fim, vale salientar que uma perspectiva para os cursos de formação de 

professores de Ciências Naturais é a mudança curricular. No entanto, não basta 

somente fazer uma reformulação ou uma reestruturação curricular. O importante 

seria se cada disciplina fosse vista como uma parte importante de um todo 

(constituído no currículo dos cursos de licenciatura). Ainda, que no desenvolvimento 

das disciplinas fossem levados em consideração seus diversos saberes. 

 É relevante observar que a importância atribuída às disciplinas de conteúdo 

específico e ao seu ensino tem que ser a mesma dada às outras disciplinas (as 

integradoras e as pedagógicas). O currículo deve considerar a possibilidade de 
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integração e da interdisciplinaridade do conhecimento a ser adquirido pelo futuro 

professor. Além disso, se faz necessário pensar a prática docente como uma das 

dimensões fundamentais na formação de um bom professor. Neste sentido, é 

essencial trazer para a sala de aula uma discussão sobre a relação teoria/prática. 

Ou seja, a relação entre o saber e o saber-fazer. 

 Mediante a discussão apresentada nesse capítulo, cabem aqui algumas 

questões: Os cursos de licenciatura, em particular os da área de Ciências Naturais, 

continuam apoiados nos modelos tradicionais de formação? E os currículos? Como 

estão sendo planejados e elaborados? Estão dando importância à relação 

teoria/prática? As disciplinas que compõem o currículo buscam discutir esta relação, 

trazendo à tona outros saberes fundamentais para a compreensão dos conceitos 

que estão sendo trabalhados? Como tem ocorrido a inserção dessas disciplinas? 

 Do ponto de vista da inserção da HFC nos currículos dos cursos de 

licenciatura da área de Ciências Naturais, esse trabalho busca responder a essas e 

outras questões. Assim, resgatando o objetivo geral dessa pesquisa, propõe-se: 

Analisar a estrutura curricular dos cursos de licenciatura em Física e Química da 

UFRN no que se refere à inserção de disciplinas de conteúdo histórico e filosófico. 

 Buscando justificar o porquê da disciplina de conteúdo histórico e filosófico, 

no próximo capítulo será apresentada uma discussão sobre a inserção da História e 

Filosofia da Ciência nos currículos dos cursos responsáveis pela formação de 

professores de Ciências Naturais. 

 Enfim, defende-se que este trabalho possa contribuir com as discussões 

sobre os currículos dos cursos, principalmente no que diz respeito à inserção da 

disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 
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CAPÍTULO 2 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

 

2.1. POR QUE A HISTÓRIA E A FILOSOFIA DA CIÊNCIA DEVERIAM FAZER 
PARTE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS? 

 

 

 A importância da HFC para a formação de professores de ciências tem sido 

defendida na literatura (MARTINS, 1990; SALINAS DE SANDOVAL e COLOMBO 

DE CUDMANI; 1993; MATTHEWS, 1995; DUARTE, 2004; EL-HANI, 2006; 

MARTINS, 2007). Esta defesa emerge da necessidade em se promover um ensino 

de ciências mais qualificado, em oposição ao que Matthews (1995) denomina como 

crise do ensino contemporâneo de ciências, evidenciada pela evasão das salas 

de aula de alunos e professores e pelos elevados índices de analfabetismo em 

ciências. Neste sentido, a pesquisa em ensino de ciências tem evidenciado que um 

dos possíveis caminhos para melhoria deste ensino é o uso da HFC. 

 Desta forma, um dos argumentos em prol da inserção da HFC no currículo 

dos cursos de formação de professores de ciências diz respeito, justamente, à 

possibilidade de se promover um ensino de ciências de melhor qualidade. Outro 

argumento a favor está ligado a questão de o futuro professor ter um conhecimento 
aprofundado de sua disciplina. Além disso, há outro argumento que advoga a 

favor da inserção da HFC no currículo dos cursos de licenciatura, este, por sua vez, 

está relacionado ao fato do professor de ciências, ao transmitir os conteúdos de sua 

disciplina, passar também uma visão sobre a ciência, seja consciente, seja 

inconscientemente. Sendo assim, torna-se relevante para a formação do professor 

de ciências o estudo da natureza da ciência para que este não venha a transmitir 

uma concepção deformada do fazer científico. 

Em seguida, será apresentado um debate sobre cada um destes argumentos. 

Vale ressaltar que não se pretende esgotar, bem como ser exclusivas as discussões 

que norteiam estas questões, mas procura-se apresentar alguns elementos que 

justifiquem a importância da HFC para a formação dos professores de ciências, em 
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particular que justifiquem a inserção da HFC no currículo dos cursos responsáveis 

pela formação dos futuros professores de ciências. 

 No primeiro caso (ensino de ciências de melhor qualidade), a literatura 

específica (MATTHEWS, 1995; BASTOS, 2005; MARTINS, 2007) tem evidenciando 

que o uso da HFC pode contribuir para o ensino de ciências em duas situações: 

como conteúdo e como estratégia de ensino em si. Neste sentido, o estudo 

adequado da HFC permite, através do conhecimento das controvérsias do 

desenvolvimento do conhecimento científico, das limitações e potencialidades desse 

conhecimento dentro de um ambiente cultural geral de uma época, da vida de 

cientistas, do que se pensava em determinado período, contrabalançar aspectos 

puramente técnicos de uma aula de ciências (MARTINS, 1990). 

 A compreensão destes elementos da HFC também permite enxergar a ciência 

como uma construção humana, que não se dá de forma isolada, por intermédio de 

gênios trancados em suas torres de marfim. Que a ciência sofreu influência da 

sociedade, bem como pode influenciá-la. Dessa forma, o estudo da HFC possibilita 

entender as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade (MARTINS, 2006). 

Para Martins (2006) perceber o processo social e gradativo da construção do 

conhecimento contribui para a formação de um espírito crítico e desmistificado do 

conhecimento científico. 

O estudo da HFC também permite compreender certos temas e conceitos 

científicos que, em geral, são apresentados de maneira acabada (ou seja, como 

produto) levando o estudante a desenvolver uma concepção errônea deste conceito 

ou até mesmo não compreendê-lo. Martins (1990), ao refletir sobre o assunto, diz 

que: 
 

 

Geralmente, os resultados científicos atualmente aceitos são pouco 
intuitivos e óbvios, tendo resultado de uma longa evolução e 
discussão. O ensino dessa evolução facilita a compreensão dos 
resultados finais e de seu real significado (MARTINS, 1990, p. 4). 
 

 

 Neste sentido, o estudo desta evolução, bem como ter claras as limitações e 

potencialidades dos seus resultados científicos colabora para um entendimento mais 

rico e autêntico da estrutura da ciência e de seus conteúdos. 
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 O estudo da HFC pode proporcionar os fundamentos para superar o divórcio 

entre os modelos abstratos e matematizados da Física e a realidade (SALINAS DE 

SANDOVAL e COLOMBO DE CUDMANI, 1993). Ou seja, favorece a compreensão, 

pelos estudantes, da complexa natureza do método científico e da relação teoria-

realidade (a idealização em ciência). Também, permite compreender que a ciência 

não é o resultado da aplicação de um método científico único possibilitando chegar à 

verdade. Como afirma Martins (2006, p. 18) o “processo científico é extremamente 

complexo, não é lógico e não segue nenhuma fórmula infalível”. 

 Um dos problemas que se enfrenta no ensino de ciências refere-se 

exatamente às questões da idealização em ciência. Estas trazem implicações 

diretas para a aprendizagem dos conceitos científicos. Em geral, esses conceitos 

têm sido transmitidos e adquiridos de maneira irrefletida, levando o aluno a 

desenvolver uma concepção errônea dos mesmos. Matthews (1995), para ilustrar a 

falta de relação entre o ensino de ciências e o mundo real menciona a lei do 

isocronismo do pêndulo. 

 Ninguém tem dúvida quanto ao fato de que um pêndulo qualquer, de qualquer 

comprimento e massa, se posto em movimento, logo irá parar. Isto é uma prova 

conclusiva de que pêndulos não são isocrônicos. No entanto, em geral, o que todo 

estudante de física aprende é que o período de oscilação de um pêndulo é idêntico 

ao de qualquer outro, independentemente da amplitude e da massa do pêndulo (lei 

do isocronismo) e, muitas vezes, é acompanhado pela frase: esqueça o que vê e 

aprenda a lei (MATTHEWS, 1995). 

 Para Matthews (1995, p. 182), 
 

 

a história do estudo do movimento pendular pode dar esclarecimento 
filosófico a essas questões pedagógicas, especialmente a 
descoberta paradoxal de que os alunos não acreditam que a física 
lide com a realidade empírica. 
 

 

 O autor também comenta que a HFC podem dar às idealizações “uma 

dimensão mais humana e compreensível e podem explicá-las como artefatos dignos 

de serem apreciados por si mesmo” (MATTHEWS, 1995, p. 184). O estudo da HFC 

pode auxiliar o professor de ciências a facilitar a visão de como a ciência captura e 

não captura o mundo real, vivido e subjetivo para o estudante (MATTHEWS, 1995). 
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 Nesta circunstância, informações colhidas da HFC podem contribuir para a 

superação do “mar” de falta de significação que tem invadido as salas de aula de 

ciências (MATTHEWS, 1995). Dessa forma, fórmulas, equações e modelos 

abstratos que, em geral, são recitadas sem que se chegue a saber o que significam, 

ganham o real sentido. Também ajudam a esclarecer aspectos metodológicos, 

ontológicos, axiológicos do saber e do fazer científico. Neste mesmo sentido, o 

estudo da HFC permite a compreensão do papel do laboratório e a importância da 

matemática para a ciência. 

O estudo da HFC pode auxiliar o professor na possível antecipação de 

concepções alternativas que os estudantes carregam consigo. É consenso de que a 

aprendizagem das ciências, em algumas ocasiões, parece ser dificultada por estas 

concepções que, de certa forma, coincidem com as concepções científicas que 

foram desenvolvidas e abandonadas ao longo da história. Segundo Salinas de 

Sandoval e Colombo de Cudmani (1993), investigações na área de educação em 

ciências da natureza têm evidenciado muitos paralelismos entre o conhecimento 

elaborado espontaneamente pelo indivíduo e a evolução histórica dos modelos e 

teorias propostos pela ciência4. Como destaca Matthews (1995), no campo da 

mecânica já foi bastante comprovado que concepções alternativas sobre força e 

movimento espelham o fundamento da dinâmica aristotélica. Martins (1990) defende 

que, 
 

 

conhecendo essas concepções antigas e que não são descritas nos 
manuais científicos, o professor terá maior facilidade em 
compreender as dificuldades e resistências de seus alunos e poderá 
mais facilmente respeitar suas concepções e fazer uma transição 
destas para as doutrinas atuais (MARTINS, 1990, p. 4). 
 

 

 Sendo assim, o estudo de episódios históricos proporciona valiosas pistas 

para compreender as concepções alternativas dos estudantes (ensino médio), ao 

serem mostradas as semelhanças com teorias antigas da ciência. Dessa maneira, a 

HFC podem auxiliar o professor na elaboração de estratégias didáticas que 
                                                        
4 O paralelismo entre as concepções históricas e atuais é um tema de muitas investigações que 
envolvem não só a área de educação em ciências, mas as áreas de psicologia, filosofia, história, 
entre outras. Estudo pioneiro sobre o tema foi realizado por Piaget e Garcia e publicado no livro 
Psicogênese e História da Ciência. Este tem sido tomado como referência para estudos realizados 
nesta temática. 
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favoreçam a construção dos conceitos atualmente aceitos pela comunidade 

científica, bem como a superação das concepções consideradas inadequadas e mal 

fundamentadas sobre a natureza da ciência. 

 O estudo da HFC pode ajudar o professor na determinação de obstáculos 

epistemológicos5. Como discute Gagliardi (1988) a determinação desses 

obstáculos... 
 

 

é um dos aspectos mais importantes da transformação do ensino de 
ciência (e de todo o ensino), pois permite encarar o ensino a partir do 
ângulo da construção do conhecimento e não da memorização de 
informações, o que significa centrar a atividade no desenvolvimento 
da capacidade de aprender (GAGLIARDI, 1988, p. 292 – Tradução 
livre). 
 

 

Não por acaso, a transformação do sistema cognitivo do estudante ocorre em 

função do que ele aprende. Como aponta o autor, um instrumento eficaz para 

determinar os obstáculos epistemológicos dos estudantes é a análise de sua 

concepção sobre determinado conceito científico. No entanto, esse instrumento 

requer certo nível de conhecimento da ciência que se ensina, bem como de sua 

história. Sendo assim, o estudo da HFC permitirá ao professor ter uma visão dos 

obstáculos que obstruíram a aparição das principais teorias atuais e o 

desenvolvimento de uma ciência. Tal fato “pode ser muito útil para compreender as 

dificuldades dos alunos” (GAGLIARDI 1988, p. 293) e poder estabelecer estratégias, 

de modo que os alunos possam construir novos conhecimentos sem grandes 

dificuldades. 

Esta questão tem estreita ligação com a busca do espírito científico 

defendido por Bachelard (1996). Para ele, o pensamento científico se caracteriza 

pela retificação de erros. Em outras palavras, aparece como obstáculos superados. 

Estes, na visão de Bachelard (1996), surgem a partir do próprio ato de conhecer, 
 

 

                                                        
5 Para Gagliardi (1988) obstáculos epistemológicos são os obstáculos derivados da estrutura do 
sistema cognitivo. 
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por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí 
que mostraremos causas de estagnação e até de regressão, 
detectaremos causas de inércia (BACHELARD, 1996, p. 17). 
 

 

 É neste sentido que surge a noção de obstáculos epistemológicos, os 

quais precisam ser superados no processo de construção do conhecimento 

científico. Bachelard (1996) afirma que a noção de obstáculo epistemológico pode 

ser estudada em duas circunstâncias: através da história do pensamento científico e 

através da prática da educação. É dessa forma que se compreende a importância do 

estudo da HFC para a superação dos obstáculos à aprendizagem da ciência, uma 

vez que ajuda na sua determinação. 

 Na educação, a determinação dos obstáculos epistemológicos torna-se 

importante, pois muitos professores de ciências em sua prática não levam em 

consideração que os alunos carregam consigo certos conhecimentos constituídos a 

partir da sua vivência diária. 

 Outro meio para superar os obstáculos epistemológicos e, ao mesmo tempo, 

servir de base para continuar aprendendo é o uso dos conceitos estruturantes, que 

segundo Gagliardi (1988) são aqueles conceitos que quando construídos pelo aluno 

determinam uma transformação de seu sistema conceitual permitindo-lhe continuar 

com o processo de aprendizagem. 

 Vale salientar que uma maneira boa de determinar os conceitos estruturantes 

é através da análise das teorias científicas atuais e de sua história. Um estudo de 

episódios da HFC permite visualizar quais foram os conceitos que possibilitaram a 

transformação de uma ciência, a elaboração de novas teorias, o uso de novos 

métodos e instrumentos conceituais, ao mesmo tempo, ver o desenvolvimento da 

ciência como o resultado de transformações estruturais profundas, que não só 

transformam as teorias, mas determinam novas questões de estudo (GAGLIARDI, 

1988). 

 A HFC também se constituem numa fonte de inspiração para a proposição de 

tarefas instrucionais e para a elaboração de estratégias de ensino capazes de 

favorecer uma aprendizagem significativa. Dessa maneira, o estudo da HFC permite 

fugir da rotina dos livros didáticos propondo problemas, argumentos, experimentos e 

aparelhos hoje esquecidos que podem ser confeccionados (MARTINS 1990; 

SALINAS DE SANDOVAL e COLOMBO DE CUDMANI, 1993). 
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Em relação ao conhecimento aprofundado da disciplina, observa-se que tal 

fato demanda conhecimentos e competências profissionais diversos entre os quais 

se inclui conhecer a história e a epistemologia da ciência. Martins (1990) destaca 

dois aspectos influentes na compreensão do conteúdo a ser ensinado que não 

podem ser compreendidos sem conhecimento da HFC. São eles: a própria 

compreensão dos resultados científicos mais complexos e a base da ciência. Isto é, 

a sua fundamentação. Para Martins (1990, p. 4), “ensinar um resultado sem a sua 

fundamentação é simplesmente doutrinar e não ensinar ciência”. 

Martins (1990) exemplifica estas questões mencionando a dificuldade de se 

compreender a estrutura atômica. Em específico, como se estabeleceu o tamanho 

dos átomos, dos núcleos, o número de elétrons de cada elemento sem um 

conhecimento da HFC. Entretanto, o autor ressalta que não basta ler somente obras 

de alguns pesquisadores acerca de determinado assunto. Em sua opinião, é 

necessário pensar como na época. Isto é, considerar o período histórico em que se 

deu determinado fato. Desta forma, observa-se a complexidade de se compreender 

a fundamentação e o significado de um conhecimento (MARTINS, 1990). Sendo 

assim, o estudo adequado da HFC favorece uma compreensão mais profunda da 

disciplina, pois não é possível entender o conteúdo científico sem entender a história 

e a natureza desse conhecimento. 

Salinas de Sandoval e Colombo de Cudmani (1993), também defendem que 

um estudo adequado da HFC favorece uma compreensão mais profunda e crítica da 

disciplina (ou conteúdo da matéria a ser ensinada). 

Para Matthews (1995), um bom professor deve deter um conhecimento sólido 

da terminologia de sua disciplina – causas, leis, explicações, modelos, teorias, fatos. 

Deve conhecer os objetivos, às vezes, conflitantes de sua própria disciplina – 

descrever, controlar, compreender; assim como ter conhecimento da dimensão 

cultural e histórica da mesma. Shulman (s/d), citado em Matthews (1995), ao 

questionar sobre a falta do domínio do conteúdo a ser ensinado por parte dos 

professores de ciências, o que ele aponta como sendo o paradigma que falta, 

comenta: 
 

 

Pensar apropriadamente sobre o conhecimento do conteúdo requer 
que se vá além do conhecimento de fatos ou conceitos da área; 
requer que se compreenda as estruturas da matéria (...) O professor 
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deve não apenas ser capaz de definir aquilo que é aceito como 
verdade na área, mas também deve ser capaz de explicar porque 
uma dada proposição é considerada definitiva, porque deve-se 
aprendê-la e como ela se relaciona a outras proposições; tudo isso 
tanto na própria matéria como fora dela e, também, na teoria e na 
prática (SHULMAN, s/d, apud. MATTHEWS, 1995, p.189 - 190). 
 

 

 Note-se que explicar a estrutura da matéria, explicar porque determinadas 

proposições são consideradas definitivas. Por exemplo, o princípio da inércia, o 

princípio da conservação de energia. Explicar que importância elas têm para a 

formação do aluno, no ensino médio e estabelecer relações com outras proposições 

demandam conhecimentos muito diversos. Entre os diversos seguimentos que 

permitem uma compreensão profunda da matéria pode ser incluído o campo da 

HFC. Dessa maneira, estudá-las permite desenvolver uma compreensão profunda e 

crítica da matéria. 

 Salinas de Sandoval e Colombo de Cudmani (1993), a partir da análise de 

experiências realizadas em cursos de HFC para estudantes de bacharelado e 

licenciatura em Física, apontam que os resultados obtidos parecem mostrar que 

uma reflexão profunda sobre os fundamentos, características, alcances e limitações 

das estruturas conceituais e metodológicas da disciplina, podem ajudar a superar as 

limitações de uma formação muitas vezes estruturada como uma retórica de 
conclusões. Além disso, podem contribuir para uma prática docente mais 

motivante, criativa e efetiva. 

Ter uma visão crítica sobre a natureza da ciência é outro aspecto da 

formação do professor para o qual a contribuição da HFC parece ser fundamental. 

Esta questão está ligada ao fato de que, além do conteúdo (resultados) o professor 

transmite, às vezes de maneira inconsciente, uma concepção sobre a natureza da 

ciência. Esta concepção, por sua vez, influencia seu comportamento em sala de 

aula. 

Martins (1990) aponta que visões sobre a natureza da ciência podem ser 

adquiridas em duas circunstâncias: pela vivência direta da pesquisa científica ou 

pelo estudo da HFC. Apesar disso, este mesmo autor defende que a única forma 

segura de se captar (e depois poder favorecer ao aluno) uma visão crítica da 

natureza da ciência é através do estudo aprofundado e adequado da história dos 

procedimentos utilizados pelos cientistas, uma vez que os pesquisadores podem 
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apresentar uma concepção ingênua da própria natureza daquilo que eles fazem. Em 

estudo realizado por Abd-el-Khalick e Lederman (2000, apud. El-Hani, 2006), acerca 

de possíveis intervenções metodológicas para a instrução sobre a natureza da 

ciência, os autores concluíram que o ensino que emprega elementos de HFC no 

tratamento de conteúdos específicos é mais bem sucedido do que quando utiliza 

instruções sobre atividades investigativas como meio para melhorar as visões sobre 

a natureza da ciência (EL-HANI, 2006). 

Estudos sobre as concepções dos professores de ciências acerca da 

natureza da ciência (HARRES6, 1999; EL-HANI, 2006) tem evidenciado que há certo 

fracasso dos processos formativos de professores de ciência em promover uma 

reflexão crítica sobre as concepções epistemológicas das ciências e suas 

implicações didáticas (HARRES, 1999). No âmbito das concepções epistemológicas 

Harres (1999) destaca, a partir da revisão por ele realizada de vários trabalhos da 

área, que os resultados mostram, predominantemente, uma aproximação das CNC7 

dos professores a uma concepção empírico-indutivista e absolutista da natureza da 

ciência, apoiada fortemente na observação e na existência do método científico. 

Neste sentido, entre as conclusões referidas por Harres (1999) destaca-se que “as 

estratégias para mudança de CNC inadequadas podem ter sucesso se dedicarem 

atenção especial à história da ciência ou à sua natureza” (HARRES, 1999, p. 201). 

 Em relação à influência da CNC do professor de ciências em sua conduta em 

sala de aula, os trabalhos revisados por Harres (1999) mostram que os resultados 

são poucos conclusivos. O autor mostra que apesar da concepção dos professores 

sobre o processo de ensino apresentar-se, predominantemente, como absolutista, a 

relação entre as CNC e a prática do professor em alguns trabalhos podem ser 

identificados. Em outros não são encontradas evidências sobre esta influência. El-

Hani (2006), também destaca esta discrepância. Lederman (1999), citado em El-

Hani (2006), aponta que 
 

 

esses resultados discrepantes decorrem da interferência de outros 
fatores intervenientes, que podem facilitar ou impedir relações 
efetivas entre concepções dos professores, suas práticas 

                                                        
6 Harres (1999) apresenta uma revisão das pesquisas, realizadas fora do contexto brasileiro, que 
objetivam estudar as concepções de professores sobre a natureza da ciência bem como suas 
implicações para o ensino. 
7 CNC é a sigla para Concepções sobre a Natureza da Ciência. 
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pedagógicas e concepções dos estudantes (LEDERMAN, 1999, 
apud. EL-HANI, 2006, p. 11). 
 

 

 Apesar disso, a aquisição de concepções adequadas (à luz da nova filosofia 

da ciência) sobre a natureza da ciência é considerado fundamental, pois é óbvio que 

um professor de ciências que tenha uma concepção adequada sobre a natureza da 

ciência não vai ensinar uma concepção considerada inadequada a seus alunos (EL-

HANI, 2006). 

 Gil-Pérez et al. (2001), ao apresentarem alguns estudos que têm evidenciado 

que concepções inadequadas e até mesmo incorretas sobre o fazer científico 

surgem como um dos principais obstáculos aos movimentos de renovação da 

educação científica, concluem, fundamentados em Désuatels et al. (1993), que toda 

estratégia pedagógica “adquire sentido e importância em função, entre outros 

fatores, da opção epistemológica do seu autor” (DÉSUATELS et al., 1993, apud., 

GIL-PÉREZ, 2001, p. 126). 

 Neste âmbito das pesquisas sobre as CNC e as CD8 dos professores verifica-

se que a inserção de disciplinas de natureza histórica e filosófica nos currículos das 

licenciaturas são consideradas fundamentais, uma vez que o estudo da HFC pode 

proporcionar melhorias da compreensão das CNC e das CD. 

É evidente o destaque recebido pela HFC como elemento indispensável a 

uma visão mais rica e autêntica sobre a natureza da ciência. Contudo, ao tratar das 

concepções sobre a natureza da ciência Gil-Pérez et al. (2001) alertam para as 

dificuldades de se definir uma visão de ciência que possa ser tomada como padrão 

de referência, justificando que não existe consenso entre os filósofos da ciência, que 

defina o que é ciência e, portanto, sua natureza. Mesmo assim, embora tal fato 

possa parecer um complicador Gil-Pérez et al. (2001) destacam que entre as várias 

concepções filosóficas da ciência existem alguns pontos em comum sobre o que a 

ciência é e o que não é. 

Com a finalidade de estabelecer o que deve ser entendido como uma 

concepção aceitável do fazer científico Gil-Pérez et al. (2001) propõem um estudo 

em dois momentos articulados: no primeiro momento, é abordada a procura de 

visões deformadas, com vista a propor um consenso sobre o que deveria ser 

                                                        
8 CD significa Concepções Didáticas. 
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evitado. No segundo momento é considerado que a imagem correta da construção 

do conhecimento científico pode ser adquirida a partir dos pontos em comum entre 

as várias teses epistemológicas de autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Mario 

Bunge, Toulmin, Lakatos, Laudan. Neste sentido, é proposta a procura destes 

pontos com a finalidade de explicitar algumas proposições básicas acerca do fazer 

científico (GIL-PÉREZ et al., 2001). 

Gil-Pérez et al. (2001) lista as deformações que precisam ser evitadas para 

que se possa ter uma concepção mais adequada acerca da natureza da ciência/ou 

do trabalho científico. São elas: uma visão empirista-indutivista e ateórica. Essa 

visão destaca o papel neutro da observação e da experimentação, esquecendo o 

papel essencial de hipóteses e teorias. Uma visão rígida, para a qual o 

desenvolvimento do conhecimento científico se resumiria a aplicação do método 

científico - entendido como um conjunto de etapas a serem seguidas rigorosamente. 

Uma visão aproblemática e ahistórica, para a qual o conhecimento científico é 

apresentado como um produto, sem mostrar os problemas que lhe deram origem. 

Uma visão exclusivamente analítica da ciência, desfavorecendo a unificação 

como característica essencial do desenvolvimento do conhecimento científico. Uma 

visão acumulativa, linear, na qual o conhecimento científico aparece como o fruto 

de um crescimento linear, que ignora as crises, as reformulações profundas. É uma 

interpretação simples da evolução do conhecimento científico. Uma visão 
individualista e elitista da ciência, na qual o conhecimento científico aparece 

como a obra de gênios isolados, esquecendo-se o trabalho coletivo e de cooperação 

entre as equipes. Uma visão descontextualizada ou socialmente neutra da 
ciência, não é levada em consideração a complexa relação entre ciência, tecnologia 

e sociedade (CTS). 

Gil-Pérez e colaboradores (2001) destacam ainda cinco características que 

configuram uma imagem de ciência radicalmente oposta à das visões deformadas 

apresentadas anteriormente. Ou seja, caracterizam uma visão aceitável do fazer 

científico. Essa visão é definida a partir de pontos de concordância e diferentes 

perspectivas entre os filósofos da ciência. Portanto, tal visão inclui: recusar a ideia 

de um método científico único. Ou seja, reconhecer que existe um pluralismo 

metodológico. Recusar que o conhecimento científico origina-se de forma 
sensorial, isto é, que toda atividade de investigação está fundamentada em 

referenciais teóricos. Destacar o papel das hipóteses na atividade investigativa, 
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mostrar que na ciência não se raciocina em termos de certezas, mas em termos de 

hipóteses. São as hipóteses que orientam a procura de dados. Procurar coerência 
global, um dos fins mais importantes da ciência “se assenta no estabelecimento de 

laço entre domínios aparentemente sem conexão” (GIL-PÉREZ et al., 2001, p.137). 

E compreender o caráter social do desenvolvimento científico. 

Sendo assim, a importância atribuída à HFC para uma compreensão 

adequada da natureza da ciência recai sobre a necessidade de incorporá-las nos 

currículos dos cursos de formação de professores de ciências, uma vez que o 

estudo da HFC (da nova filosofia da ciência, em particular) se constitui como um dos 

caminhos para uma compreensão adequada da natureza do fazer científico, isto é, 

uma compreensão de como se constroem e mudam os conhecimentos científicos. 

Como defende Campanario (1998), 
 

 

os futuros professores devem ter ideias adequadas sobre a ciência e 
um meio possível é analisar a evolução histórica das disciplinas ou 
seguir o processo histórico da construção do conhecimento científico 
(CAMPANARIO, 1998, p. 9 – Tradução livre). 
 

 

El-Hani (2006) destaca, em pesquisa realizada acerca das concepções sobre 

a natureza da ciência, que alguma compreensão da HFC é importante para o 

professor. O autor ainda supõe que esse (o professor) necessita de pelo menos três 

competências, entre as quais se incluem “alguma compreensão da história e filosofia 

da ciência” (EL-HANI, 2006, p. 4). 

 Nestas circunstâncias, para o docente que pretende favorecer aprendizagens 

significativas da ciência pode ser fundamental conhecer as ideias dos filósofos da 

ciência como Popper, Kuhn, Toulmin, Lakatos, Bachelard, Feyerabend, Laudan 

entre outros. Eles podem mostrar que não há uma ciência acabada, absoluta e que 

o desenvolvimento científico faz parte de um complexo processo histórico, da 

interação com o meio social de cada época, prevenindo de um dogmatismo e 

favorecendo o desenvolvimento de um espírito crítico de seus alunos. Ainda, podem 

ajudar a 
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compreender os modos pelos quais a comunidade científica teve 
acesso ao conhecimento em ciências fáticas e sua estruturação em 
saberes consensuais (SALINAS DE SANDOVAL e COLOMBO DE 
CUDMANI, 1993, p. 101 – Tradução livre). 
 

 

Conforme se adiantou em linhas acima, os argumentos apresentados não 

pretendem ser excludentes, mas justificar porque se compreende a HFC como um 

elemento indispensável para a formação do futuro professor de ciências. Neste 

sentido, apresentou-se, embora de forma breve, alguns argumentos que norteiam a 

área de ensino de ciências em favor da inserção da HFC nos currículos dos cursos 

de licenciatura. 

Concomitante às atribuições feitas à HFC para uma educação científica de 

qualidade, em particular para a formação de professores de ciências, diversos 

documentos legais da Educação Básica e Superior, em geral, e da Educação 

Científica, em particular, tanto em nível internacional como nacional, têm dado 

destaque à HFC como um componente essencial para uma formação em ciências e 

sobre ciências. Estes documentos buscam superar propostas curriculares de 

ciências limitadas à apresentação dos produtos da investigação científica, sem 

mostrarem o processo de construção do conhecimento científico. 

 De modo a dar continuidade à argumentação a favor da importância da HFC 

para a formação inicial de professores de ciências, na próxima seção levar-se-á em 

consideração o destaque que vem recebendo a HFC nos documentos legais da 

educação básica e superior, fruto das novas reformas curriculares sofridas no país. 

 

 

2.2. O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
SUPERIOR SOBRE A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA? 

 

 

 A valorização da HFC como uma dimensão imprescindível na educação em 

ciências tem recebido também destaque entre os programas de ensino de ciências e 

currículos oficiais emergentes das reformas ou reorganizações curriculares recentes. 

Tanto no âmbito internacional (como exemplo, cita-se o Currículo Nacional Britânico, 

da Inglaterra e o Projeto 2061 dos Estados Unidos como os dois mais relevantes), 



65 

como no contexto brasileiro (por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino médio e para o ensino fundamental (PCN) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação da área de Ciências Naturais, DCN). 

Contudo, argumentar a favor da inclusão da HFC em programas de ensino de 

ciências, em geral, e de formação de professores de ciências, em particular, não é 

novidade. Segundo Jenkins (1989), citado por Matthews (1995), a primeira 

manifestação evidente acerca da integração da HFC no ensino de ciências pode ser 

datada no ano de 1855 no pronunciamento dirigido à Associação Britânica para o 

Progresso da Ciência (BAAS). A BAAS renovou esses apelos durante a conferência 

de 1917, ressaltando que a HFC oferecia os meios para superar os obstáculos 

instituídos pelo horário escolar para afastar os estudos literários das ciências. 

Em 1918, como destaca Matthews (1995), o Relatório Thompson, publicação 

britânica, já comunicava que “algum conhecimento de história e filosofia da ciência 

deveria ser parte da bagagem intelectual de todo professor de ciências de escola 

secundária”. Em 1929, as páginas de um livro destinado a professores de ciências 

mostram que, entre os saberes necessários para uma práxis de sucesso, o 

professor deveria ter competências e habilidades em, e familiaridade com, 

elementos da HFC (MATTHEWS, 1995). 

Após a segunda guerra mundial, nos Estados Unidos, a História da Ciência 

tinha lugar de destaque entre as disciplinas de ciências dirigidas a estudantes de 

graduação. Neste contexto, James B. Conant era a voz de maior influência. Sua 

principal obra em dois volumes – Compreendendo a ciência: uma abordagem 

histórica (1947) – buscava através do estudo de casos difundir uma abordagem 

histórica da ciência experimental. I. Bernard Cohen também argumentou a favor da 

introdução de material histórico nos programas das faculdades de ciências 

(MATTHEWS, 1995). Segundo esse autor uma visão crítica da história da ciência 

torna as aulas “mais ricas e profundas além de mais interessantes para [...] os 

estudantes” (citado em MATTHEWS, 1995, p. 171). 

Já “no início dos anos 60, a Comissão Internacional de Educação em Física 

levantou a questão da utilidade da história da física para o seu ensino” 

(MATTHEWS, 1995, p. 172). Em 1963, a Associação Britânica para o Ensino de 

Ciências em seu relatório (A formação de professores no nível de graduação) urgiu a 

incorporação de materiais históricos e filosóficos ao currículo. Matthews (1995) 

destaca que nos Estados Unidos alguns programas de formação de professores 
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tornaram a história e filosofia da ciência disciplina obrigatória e o estado da Flórida 

“vinculou a concessão de licença para o ensino de ciência à conclusão de um curso 

em HFS9” (MATTHEWS, 1995, p. 166). 

Ainda nos anos 60, outro exemplo bastante consistente no que concerne à 

introdução da HFC em currículos escolares de ciências de 1º e 2º grau é o Projeto 

de Física Harvard (ou Projeto Harvard). Este, por sua vez, é “fundamentado em 

princípios históricos e preocupados com as dimensões cultural e filosófica da 

ciência“ (MATTHEWS, 1995, p. 171). 

Na Inglaterra, País de Gales, Dinamarca e na Holanda também aconteceram 

várias iniciativas de inserção de componentes de HFC nos currículos de disciplinas 

científicas. A necessidade da incorporação de materiais históricos e filosóficos nos 

currículos da área de Ciências Naturais também foi explorada nos programas de 

Nufflield, nos cursos SISCON (Science In a Social Context10) e SATIS (Science and 

Technology in Society11) e em alguns relatórios da Associação Britânica para o 

Ensino da Ciência (Alternativas para o ensino de ciências, 1979, e Educação via 

Ciência 1981) durante as décadas de 70 e 80. 

Na década 80 e ainda hoje, o Currículo Nacional Britânico de Ciências e o 

Projeto 2061 são considerados como dois grandes exemplos da reaproximação da 

HFC dos programas e das salas de aula das disciplinas científicas. Estes currículos 

defendiam que os cursos de ciências deveriam ser “mais contextualizados, mais 

históricos e mais filosóficos ou reflexivos” (MATTHEWS, 1995, p. 167). 

Nestas circunstâncias, vale salientar que o que estes programas/ou currículos 

escolares propõem não é uma substituição dos conteúdos pela HFC. 

Mais recentemente, em Portugal, a HFC também encontram prestígio em 

currículos escolares das disciplinas da área de ciência, como aponta Duarte (2004). 

O referido autor cita o Currículo de Ciências Físicas e Naturais do ensino básico 

onde é considerado importante: 
 

 

(ii) Conhecer relatos de como ideias importantes se divulgaram e 
foram aceitas e desenvolvidas, ou rejeitadas e substituídas; 

                                                        
9 HFS é sigla para História, Filosofia e Sociologia da Ciência. 
10 Ciência em um Contexto Social – tradução livre. 
11 Ciência e Tecnologia na Sociedade – tradução livre. 
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(iii) Reconhecer que o conhecimento científico está em evolução 
permanente, sendo um conhecimento inacabado (DEB, 2001, p. 130, 
apud. DUARTE, 2004, p. 321). 
 

 

 Logo, espera-se que os alunos (ensino básico) encontrem explicações sobre 

o mundo e sobre eles próprios através do estudo da HFC. Contudo, para que isso 

ocorra, é necessário que os futuros professores tenham uma formação adequada da 

HFC. Ainda sobre a inserção da HFC nos currículos de ciências Duarte (2004) 

afirma que a importância atribuída à HFC aumenta ao longo dos níveis de ensino. 

No âmbito da formação de professores de ciências, Colombo de Cudmani e 

Salinas de Sandoval (2004) destacam que tanto na Argentina como em outros 

países, as estruturas curriculares dos cursos de formação de professores de 

ciências incluem temas de HFC como elementos básicos da formação. 

Scheffer (1970) e Schulman (1987), citados em Matthews (1995), defendem a 

necessidade dos programas de formação de professores fomentarem uma 

epistemologia mais rica e autêntica do trabalho científico considerando que esta 

epistemologia seja a origem do entendimento da disciplina. 

Além disso, em alguns países onde existem iniciativas para identificar bons 

professores de ciências, entre os critérios definidos é exigido algum conhecimento 

de tópicos de HFC (MATTHEWS, 1995). Neste âmbito da avaliação de professores 

de ciências, o Projeto Carnegie desenvolveu um pacote avaliativo de professores de 

biologia que procurou avaliar a “compreensão que o professor tem da natureza da 

ciência, seus processos e determinantes” (MATTHEWS, 1995, p. 190). 

Conforme exposições anteriores, no contexto brasileiro alguns documentos 

oficiais da educação geral e da educação científica, em particular, vêm destacando a 

HFC como uma dimensão indispensável para o ensino de ciências em todos os 

níveis de ensino. Vale salientar que tal fato é reflexo das discussões internacionais 

sobre a inserção da HFC nos currículos escolares (todos os níveis). Dessa forma, no 

Brasil, pode-se constatar tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

médio e fundamental como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

graduação da área de Ciências da Natureza que elementos da HFC têm entremeado 

as discussões sobre a educação científica. 

 No âmbito dos documentos da educação básica, em particular nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio observa-se que elementos 
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da HFC aparecem entre as discussões sobre as competências e as habilidades a 

serem desenvolvidas pelo aluno, assim como a HFC é apontada como um recurso 

didático. 

 Na seção “o sentido do aprendizado na área” (BRASIL, 2002, p. 207), seção 

na qual se apresentam os objetivos da área Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, bem como as competências e habilidades necessárias para a 

área, podem ser constatadas referências a aspectos da HFC. Por exemplo, ao se 

propor, também, um aprendizado que propicie “o entendimento histórico da vida 

social e produtiva, de percepção evolutiva da vida” (BRASIL, 2002, p. 208). Isto é, 

um aprendizado de caráter crítico e “uma participação no romance da cultura 

científica” (Idem). 

 No caso dos objetivos traçados para a área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias também se observa certa relação com aspectos 

históricos da ciência: 
 

 

Os objetivos explicitamente atribuídos à área de Ciência da Natureza 
e Matemática incluem compreender as Ciências da Natureza como 
construções humanas e a relação entre conhecimento científico-
tecnológico e a vida social e produtiva (BRASIL, 2002, p.212). 
 

 

 Assim sendo, entende-se que para compreender as Ciências da Natureza 

como uma construção humana um dos caminhos possíveis é através da incursão na 

história desta ciência. 

 Ainda nesta seção, os objetivos traçados para o ensino de ciência são 

agrupados em competências e habilidades, as quais se esperam que o aluno 

desenvolva. Entre estas competências e habilidades incluem-se as relacionadas 

com a contextualização sociocultural e histórica da ciência e da tecnologia. Esta, por 

sua vez, propõe: 
 

 

[...] 
- Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, 
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e na 
capacidade humana de transformar o meio. 
- Compreender as ciências como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou 
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ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico 
com a transformação da sociedade. 
- Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e 
o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias 
aos problemas que se propuser e se propõe solucionar. 
[...] 
(BRASIL, 2002, p.217). 
 

 

A importância destas competências para a formação de professores de 

ciências pode ser comprovada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, Resolução CNE/CP 1 de 18 de 

fevereiro de 2002 que, no artigo 5, inciso I, promulga – “a formação deverá garantir a 

constituição das competências objetivadas na educação básica.” Portanto, de 

acordo com a lei, a formação do professor de ciências, também, deve levar em 

consideração as competências relacionadas à contextualização sociocultural e 

histórica da ciência e da tecnologia. 

 Essa Resolução estabelece um importante referencial para a inserção da 

HFC nos cursos de licenciatura, uma vez que a implantação de elementos históricos 

e filosóficos no ensino de ciências (nível básico) passa pelo tipo de formação que 

recebe o professor. Nestas circunstâncias, a compreensão de como a HFC está 

integrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de modo particular nas disciplinas 

que compõem a área de Ciências da Natureza e da Matemática torna-se 

fundamental. 

 Em relação às competências e habilidades específicas de cada disciplina que 

compõem a área de Ciências da Natureza, também, abordadas nesta seção – o 

sentido do aprendizado na área - podem ser constatadas, entremeando as 

discussões de cada área de conhecimento referências a aspectos da HFC. 

Em relação aos “conhecimentos de Física” (BRASIL, 2002, p. 229) verifica-se 

que a HFC se estabelecem como elementos indispensáveis para o ensino desta 

disciplina. Logo no início da subseção é proposto que o conhecimento de Física 

deve ser compreendido como uma construção histórica, objeto de contínua 

transformação e associada a outras formas de produção humana (BRASIL, 2002). 

 Neste contexto, o ensino de Física deve ajudar o aluno a compreender os 

conhecimentos físicos como modelos (representações) explicativos da realidade e 

que os mesmos são mutáveis, conforme explicações a seguir: 
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A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade 
social humana, emerge da cultura e leva à compreensão de que 
modelos explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido 
ao longo dos tempos (BRASIL, 2002, p. 235). 

 

 

Essa percepção da Física como construção humana, passível a mudança, 

também é coerente com a defesa que é feita por aqueles que argumentam a favor 

da HFC no ensino de ciências (MATTHEWS, 1995; VANNUCCHI, 1996). 

Abordagens desta natureza contribuem para uma visão não-dogmática da ciência, 

mostrando uma ciência não-linear e, portanto, controversa, além disso, permite o 

desenvolvimento de uma consciência ética e socialmente responsável (BRASIL, 

2002). 

Por fim, nesta subseção, também, se encontram sintetizadas as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física. Entre as 

competências e habilidades desejadas incluem-se: 
 

 

- Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de 
sua história e relações com o contexto cultural social, político e 
econômico. 
- Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 
compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 
dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 
[...] 
(BRASIL, 2002, p.237). 
 

 

Na subseção “conhecimentos da Química” (BRASIL, 2002, p. 239), constata-

se que a história da Química, “como parte do conhecimento socialmente produzido, 

deve permear todo o ensino de Química” (BRASIL, 2002, p. 240). Desta maneira, 
 

 

o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto 
de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma 
construção da mente humana, em contínua mudança (BRASIL, 2002, 
p. 240). 
 

 

O estudo da história da Química permite compreender o processo de 

construção deste conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos, permitindo o 
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desenvolvimento de uma visão crítica da ciência, por parte dos alunos e professores 

(BRASIL, 2002). 

As considerações feitas até aqui mostraram como a HFC está relacionada 

tanto com os objetivos atribuídos a área de Ciências da Natureza e Matemática, 

como com as competências e habilidades específicas de cada disciplina, bem como 

com as competências gerais da área. Além disso, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais destacam a HFC como recurso didático. Ou seja, um dos possíveis 

caminhos para favorecer o aprendizado na área. 

Na seção “rumos e desafios” (BRASIL, 2002, p. 261), espaço que discute os 

processos de ensino-aprendizagem, as estratégias e os procedimentos educacionais 

da área de Ciências Naturais, a HFC é definida como um importante recurso 

educacional. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a compreensão da relação 

entre o aprendizado científico, suas tecnologias e as questões de alcance social 

pode ser desenvolvida “analisando historicamente o processo de desenvolvimento 

das Ciências” (BRASIL, 2002, p.269). O referido documento também ressalta que 
 

 

a importância da História das Ciências e da Matemática, contudo, 
tem uma relevância para o aprendizado que transcende a relação 
social, pois ilustra também o desenvolvimento e a evolução dos 
conceitos a serem aprendidos (BRASIL, 2002, p. 269). [grifo nosso]. 
 

 

 Ainda no contexto da educação básica, vale ressaltar que as recomendações 

à HFC não se restringem, somente, ao ensino de ciências de nível médio. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências da Natureza a nível 

fundamental também podem ser encontradas referências ao uso da HFC. 

 Neste documento, a HFC tem sido apontada como um dos elementos 

indispensáveis para a educação científica neste nível de ensino. Assim, observa-se 

que aspectos da HFC aparecem entre os objetivos traçados para a área. Além disso, 

a HFC tem sido apontada como estratégia didática e, também, como conteúdo em 

si. 

 Como exemplo, entre os objetivos traçados para o ensino de ciência (nível 

fundamental) é importante destacar que é preciso: 
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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 (BRASIL, 
1998, p. 33). 
 

 

 Enquanto estratégias didáticas, como destacam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental, a HFC pode auxiliar na compreensão das 

concepções dos alunos acerca da natureza das ciências, também ajudar no debate 

a respeito das relações existentes entre Ciências, Tecnologia e Sociedade e 

contribuem para uma melhor compreensão do conhecimento e do trabalho científico 

(BRASIL, 1998). 

 Por fim, enquanto conteúdo em si, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

destacam que no terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, o que corresponde 

ao 6º, 7º, 8º e 9º anos, é “interessante a abordagem de aspectos da história das 

ciências e a história das invenções” (BRASIL, 1998, p. 60). 

 No sentido de desenvolver no aluno uma atitude reflexiva sobre a natureza do 

trabalho científico, os PCN (ensino fundamental) destacam que é relevante a 

“introdução mais frequente de tópicos de história da ciência como parte de estudos 

da área” (BRASIL, 1998, p. 88). 

 Em relação aos temas sugeridos pelos PCN (ensino fundamental) a serem 

trabalhados no ensino de ciências - terra e universo; vida e ambiente; ser humano e 

saúde; e tecnologia e sociedade – pode- se constatar que no tópico temático terra e 
universo entre os conteúdos que são propostos para o desenvolvimento deste tema 

incluem-se elementos da HFC. Por exemplo: 
 

 

Valorização do conhecimento historicamente acumulado, 
considerando o papel de novas tecnologias e o embate de ideias nos 
principais eventos da história da astronomia até os dias de hoje 
(BRASIL, 1998, p. 96). 
 

 

Assim, a atualização do aprendizado das ciências demanda um preparo 

adequado dos professores dessa área. Neste caso, a implantação de aspectos 

históricos e filosóficos no ensino das ciências depende da maneira como esta tem 

sido articulada nos cursos de formação docente. 
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Como assinala Matthews (1995, p. 168), 
 

 

converter projeto de currículos em realidade de sala de aula requer 
novas orientações para a prática e a avaliação, novos materiais 
didáticos e, acima de tudo, a inclusão de cursos adequados sobre a 
HFS12 no treinamento de professores. 
 

 

 No âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

responsáveis pela formação do professor de ciências (Física e Química), também, 

pode se verificar recomendações a respeito da HFC. Neste sentido, observa-se que 

seus elementos aparecem entre as competências e habilidades as quais se deseja 

que o licenciado adquira ao término do curso, assim como a HFC são definidas 

como disciplinas a serem integradas na estrutura curricular dos cursos de graduação 

da área de Ciências Naturais. Acrescentando-se, a HFC é dita como um dos 

princípios que norteiam a estruturação dos cursos. 

No caso das Diretrizes Curriculares direcionadas aos cursos de Química 

constata-se que entre as competências e habilidades a serem adquiridas pelos 

formandos podem ser encontrados elementos relacionados à HFC. Apresentadas de 

maneira sistemática, as competências e habilidades estão divididas em cinco 

seções, com elementos históricos e filosóficos aparecendo em duas delas. Na 

primeira, as competências e habilidades estão relacionadas à formação pessoal do 

licenciando. Neste sentido, espera-se que o licenciando, entre as outras 

competências e habilidades, adquira: 
 

 

Uma visão crítica com relação ao papel social da ciência e à sua 
natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social 
de sua construção (BRASIL, 2001a, p.6). 
 

 

 Na segunda seção relacionada à compreensão da Química pode ser 

destacado, entre outras competências e habilidades: 
 

 

                                                        
12 História, Filosofia e Sociologia da Ciência. 



74 

Reconhecer a Química como uma construção humana e 
compreender os aspectos históricos de sua produção e suas 
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político (BRASIL, 
2001a, p. 7). 
 

 

 Em relação aos conteúdos que deverão compor a estrutura curricular do 

curso de licenciatura em Química nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a disciplina 

HFC aparece integrada ao currículo de duas maneiras: como conteúdo específico 

e como conteúdo complementar. No primeiro caso, verifica-se que as licenciaturas 

em Química deverão contemplar, além dos conteúdos profissionais, os conteúdos 

sugeridos para a educação básica. Tal fato é fundamentado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior. Nestas 

circunstâncias, a inclusão da referida disciplina no currículo dos cursos de 

licenciatura em Química torna-se relevante. 

 No segundo caso, os conteúdos complementares são ditos como essenciais 

para a formação humanística, interdisciplinar e gerencial do licenciando. Entre outros 

conteúdos que são sugeridos para esta seção curricular estão os conteúdos de 

HFC. 

 Por fim, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física, a 

disciplina em questão também surge em dois sentidos: como competências e 

habilidades e como disciplina complementar a ser inserida na estrutura curricular do 

curso. Mediante o desafio de propor uma formação, ao mesmo tempo ampla e 

flexível, que desenvolva habilidades e conhecimentos necessários às expectativas 

atuais e capacidade de adequação a diferentes perspectivas de atuação futura, as 

Diretrizes enunciam competências essenciais/ou comuns para todos os cursos de 

graduação em Física (bacharelado ou licenciatura), entre as quais se incluem: 
 

 

Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente 
responsabilidade social compreendendo a Ciência como 
conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-
políticos, culturais e econômicos. (BRASIL, 2001b, p. 4). 
 

 

 Tendo ainda como objetivo alcançar uma formação que contemple o perfil dos 

formandos, as competências e habilidades básicas comuns das diversas atuações 
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pretendidas para o estudante de Física e as competências e habilidades específicas 

de cada profissão, as DCN propõem uma nova estruturação do currículo de Física. 

Dessa forma, dividem a estrutura dos cursos em duas partes: na primeira, encontra-

se o núcleo comum que deverá ser cumprido por todas as modalidades em Física. 

Entre as disciplinas (ou conteúdos curriculares) que constituem o núcleo comum 

encontra-se a HFC integrada ao grupo das disciplinas complementares, conforme se 

pode constatar abaixo: 
 

 

O núcleo comum precisa ainda de um grupo de disciplinas 
complementares que amplie a educação do formando. Essas 
disciplinas abrangeriam outras ciências naturais, tais como Química 
ou Biologia e também as ciências humanas, contemplando questões 
como Ética, Filosofia e História da Ciência, Gerenciamento e Política 
Científica etc. (BRASIL, 2001b, p. 7). 
 

 

Na segunda parte, encontram-se os módulos sequenciais específicos que 

englobam os conteúdos específicos a cada modalidade da Física. Dessa forma, para 

a licenciatura em Física as sequenciais devem voltar sua atenção para o ensino de 

Física. Logo, os conteúdos profissionais da área incluíram, entre outras atribuições, 

os conteúdos da educação básica. Neste sentido é que se apresenta a HFC como 

um dos conteúdos a constituírem este segmento curricular. Tal fato é amparado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em nível 

superior e pelas diretrizes nacionais para a Educação Básica e para o ensino médio 

(BRASIL, 2001b). 

Diante dos fatos apresentados verifica-se que a disciplina em questão tem se 

tornado uma componente reconhecidamente válida para a formação de professores 

de ciência. Como se observa, os documentos da educação científica no âmbito 

nacional têm feito referência à HFC como uma dimensão indispensável a essa 

formação. Ou seja, as Diretrizes Curriculares Nacionais alertam sobre a necessidade 

de uma contextualização histórico-social, política, econômica e cultural do 

conhecimento científico, o que demanda uma compreensão da HFC pelos 

licenciandos. Tal fato aparece como uma das competências e habilidades a serem 

adquiridas pelos estudantes. Além disso, as Diretrizes apontam para a HFC como 

uma das disciplinas a compor o currículo dos cursos de licenciatura. 
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Contudo, na medida em que a disciplina tem seu reconhecimento validado 

nos documentos oficiais da educação básica e superior torna-se pertinente expor as 

seguintes questões: Que tipo de cursos de HFC são adequados? Como os cursos 

de graduação têm contemplado a HFC em seus currículos? 

Discutir essas questões será o objetivo da próxima seção. Esta também 

apresentará uma panorâmica da evolução da disciplina HFC no mundo e no Brasil, 

bem como a discussão de algumas propostas de implantação de disciplinas desta 

natureza nos currículos dos cursos de licenciatura da área de ciências naturais. 

 

 

2.3. PROPOSTAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

 Há quem diga que a História da Ciência é tão antiga quanto a própria 
Ciência. Como destaca Garcia et al. (1980), tratada sob a perspectiva cronológica 

ou biográfica, cujo objetivo é “preservar e transmitir o saber acumulado, é quase tão 

antiga quanto a própria ciência” 13 (Ibid. p. 383). 

 Por outro lado, como componente curricular, nota-se que, no decorrer do 

século XX, a História das Ciências experimentou uma mudança no seu quadro 

institucional graças ao esforço de alguns cientistas ou grupos isolados. Em 1912, o 

intelectual belga George Sarton, influenciado pelo positivismo e por ideais 

socialistas, fundou a Revista Isis, voltada a publicações de temas sobre História da 

Ciência. No ano seguinte à sua fundação, em 1913, “Sarton apresentou um extenso 

trabalho no qual discutiu a natureza e o método de investigação nessa disciplina” 

(BASSALO, 1992, p. 59). 

 Em 1915, George Sarton, transferindo-se para os Estados Unidos, promoveu 

uma série de conferências, seminários e cursos de História da Ciência no país. 

Contudo, ao chegar aos Estados Unidos, Sarton viu que a História da Ciência já era 

objeto de estudo de várias instituições, nas quais se ministravam cursos de caráter 

específico sobre alguma ciência e cursos gerais (BASSALO, 1992). 
                                                        
13 Bassalo (1992) reafirma esse truísmo, assim como o denominou, apontando que já no século IV 
a.C. se tem registro dos primeiros historiadores da ciência: Eudemos de Rhodes e Menon. A estes 
filósofos gregos são creditadas as obras: História da Geometria, da Aritmética e da Astronomia, ao 
primeiro, e a História da Medicina, ao segundo. 
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 Com sua presença nos Estados Unidos, a História da Ciência recebeu um 

forte estimulo à sua institucionalização como disciplina independente, “para cuja 

consolidação foi importante a criação da History of Science Society, em 1924, nesse 

país” (BASSALO, 1992, p. 60). 

 Em outros países como a França, a História da Ciência também encontrou um 

cenário favorável à sua institucionalização. Na década de 1930 o grupo liderado por 

Gaston Bachelard tomou a responsabilidade de tornar a História da Ciência uma 

disciplina filosófica (GARCIA et al., 1980). No ano de 1932, a Universidade de Paris 

criou o Instituto de História da Ciência e das Técnicas, cujo objetivo era estimular e 

desenvolver estudos em História da Ciência. 

 No entanto, desde a Segunda Guerra Mundial a História da Ciência tem se 

constituído como uma nova disciplina com suas revistas, departamentos, sociedades 

etc. (BROTONS, 1983). Ou seja, a disciplina vem inscrevendo-se institucionalmente 

nas estruturas acadêmicas das universidades ao mesmo tempo em que estudos 

acerca da História da Ciência vêm crescendo e se diversificando, pelo menos nos 

países ditos desenvolvidos (GARCIA et al., p. 383). 

 Sendo assim, como inscrição no contexto das disciplinas acadêmicas, 

Brotons (1983), em sua comunicação inaugural do Simpósio La Historia de las 

Ciencias y la Enseñanza (História das Ciências e do Ensino – tradução livre) 

realizada em Valência (Espanha), falava que a História da Ciência enfrentava um 

destino paradoxal. Ou seja, ao mesmo tempo em que buscava se constituir como 

disciplina também procurava ser admitida como conteúdo de ensino nos programas 

escolares. 

 As causas deste paradoxo estavam relacionadas, principalmente, com a 

atitude de aceitação por parte dos cientistas tradicionais. Os mesmos acreditavam 

que uma reflexão do passado era uma tarefa inútil e que poderia retardar suas 

atividades de pesquisas (BROTONS, 1983). Contudo, apesar do crescimento 

experimentado pela História da Ciência, ela ainda é considerada uma disciplina 

secundária. 

 Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial a Academia Internacional de 

História das Ciências enviou um questionário às universidades e às Instituições de 

Ensino Superior de todo o mundo o qual objetivava saber como a referida disciplina 

estava sendo lecionada. Somente 171 das 740 cartas enviadas foram respondidas, 

entre as quais 48 diziam não ensinar História da Ciência (BROTONS, 1983). A 
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análise dos questionários resultou em um quadro não tão otimista. Como relata 

Brotons (1983), o autor da pesquisa, Dijksterhuis, concluía que: 
 

 

A convicção de que a história das ciências constitui-se em um 
elemento indispensável no ensino superior está longe de ser geral. 
Por outro lado, acrescenta o dito autor, sobrevive de maneira muito 
difundida um mal entendido bastante grave. A saber, se segue 
ignorando que a história das ciências é, por sua vez, uma ciência que 
exige uma dedicação tão grande como qualquer outra disciplina. 
Deste modo, chama a atenção o próprio Dijksterhuis, é notável a falta 
de consciência da grande importância que tem a história das ciências 
para o futuro professor de ciências das escolas secundárias 
(BROTONS, 1983, p 52 – Tradução livre). 
 

 

 Além disso, Dijksterhuis concluiu a pesquisa apontando a necessidade de se 

formar em cada universidade uma cadeira ou departamento de história geral das 

ciências (BROTONS, 1983). Como aponta Bassalo (1992, p. 60), “o interesse pelo 

estudo da História da Ciência tem crescido bastante no mundo, principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa”. Nas últimas décadas, a História da Ciência tem 

conquistado novos espaços, por exemplo, na realização de seus próprios eventos, 

na constituição de programas de pós-graduação, na criação de revistas e de grupos 

de pesquisa. 

 No Brasil, a partir da década de 1960 do século XX, a disciplina História da 

Ciência começou a fazer parte do ensino universitário devido à compreensão por 

parte de alguns cientistas, sobre sua importância para formação de profissionais da 

área científica (BASSALO, 1992). 

 Vale ressaltar que, já na década de 1950, a disciplina História da Ciência 

alcançou um número razoável de apreciadores. Tal fato era mais evidente no 

domínio da História da Medicina. Os estudiosos dessa área trataram da publicação 

de periódicos, da realização de congressos e de cursos de extensão sobre o 

assunto nas universidades brasileiras (GARCIA et al., 1980). 

 Em relação às publicações na área de história da ciência no âmbito brasileiro, 

estas apresentavam um caráter narrativo. Elas se comprometiam com a história 

comemorativa de instituições e com tributos à memória de personalidades. As 

temáticas predominantes nestas produções estavam ligadas às ciências biológicas e 

as explorações científicas. 
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 Já na década de 1960, com a compreensão da importância da História da 

Ciência para o processo educacional, alguns cientistas iniciaram o processo de 

difusão da História da Ciência como meio educacional. Neste sentido, cresceu o 

número de estudantes universitários interessados por um curso científico mais 

abrangente de caráter histórico (GARCIA et al., 1980). 

 Nestas circunstâncias, cursos regulares de História da Ciência foram sendo 

implantados, por exemplo, o da Universidade Federal de Minas Gerais, o da 

Universidade Estadual de Campinas, os da Universidade de São Paulo, como 

aponta Garcia et al. (1980). 

 Este último recebe certo destaque sob o ponto de vista da institucionalização 

da História da Ciência, enquanto componente curricular. Nascido em 1964, o curso 

do Departamento de Física da USP sob inspiração de Mário Schenberg, conseguiu 

atrair vários jovens, dos quais alguns optaram pela carreira de historiador da ciência 

(GARCIA et al., 1980). Além disso, neste período pode se verificar a formação de 

duas linhas de pesquisa na USP: a liderada pelo pesquisador Simão Mathias que 

objetivava desenvolver pesquisas sobre as Instituições Científicas Brasileiras e a 

liderada por outro pesquisador: Shozo Motoyama o qual desenvolvia estudos 

históricos e filosóficos do processo de desenvolvimento científico. 

 Na década de 1970 outras universidades (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, Universidade Federal da Paraíba, 

Universidade Federal de Pernambuco, entre outras) também começaram a enxergar 

a disciplina História da Ciência com bons olhos (GARCIA et al., 1980). 

 Nesta perspectiva da institucionalização da disciplina, vários nomes não 

podem ser esquecidos, entre eles destacam-se o de José Reis que desde meados 

do século XX dedicou grandes esforços pela implantação da disciplina no país, seja 

como uma estratégia de ensino, seja como meio para conhecer a realidade histórico-

científica brasileira. Outro nome é o de Pierre Lucie que trabalhou na possibilidade 

de usar a História da Ciência no ensino de Física e no ensino da Engenharia. 

(GARCIA et al., 1980). 

 Atualmente observa-se que vários cursos de licenciatura na área das Ciências 

Naturais no mundo e no Brasil, em particular, têm reservado, pelo menos, uma 

disciplina específica que trate do conteúdo histórico-filosófico (SALINAS DE 

SANDOVAL e COLOMBO DE CUDMANI, 1993; MATTHEWS, 1995; STAUB DE 

MELO, 2005; MARTINS, 2007, MOREIRA et al, 2007), em sua maioria tais cursos 



80 

discorrem sobre a origem e evolução das ideias, conceitos e teorias dessas ciências. 

Em alguns casos a história está articulada à filosofia da ciência. 

Como mostra Staub de Melo (2005), há certa oscilação no que diz respeito às 

características da disciplina, especificamente a que está presente no currículo dos 

cursos de Licenciatura em Física do país: 
 

 

Ora repousando seus estudos na ênfase à filosofia da ciência, ora 
atentando apenas para o estudo da evolução dos conceitos da física 
de forma essencialmente sequencial (STAUB DE MELO, 2005, p. 
27). 
 

 

 Para uma visão da presença dessa disciplina nos currículos de licenciatura 

das Universidades Públicas brasileiras e para uma visão de como estas disciplinas 

estão caracterizadas. Isto é, o que cada disciplina busca trabalhar como conteúdo, 

elaborou-se a seleção de algumas Universidades Públicas Federais14. Apoiando-se 

em Staub de Melo (2005), a coleta dos dados seguiu as informações disponíveis nos 

sites dos departamentos dos cursos de Licenciatura em Física e Química. Também 

se procurou eleger uma amostra das universidades que representasse cada região 

do país. As tabelas abaixo (Quadros 1 e 2) apresentam as Universidades Públicas 

(Instituições Federais) selecionadas que contemplam disciplinas de natureza 

histórica e filosófica nos currículos dos cursos de formação inicial de professores de 

Física e Química. As células em branco referem-se à falta de informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
14 A seleção foi elaborada com base na tabela apresentada por Staub de Melo (2005). A tabela 
apresenta uma amostra de IES que contemplam em seus currículos disciplinas de conteúdo histórico-
filosófico. Vale salientar que a análise realizada não pretende ser aprofundada e exaustiva. O objetivo 
é apresentar uma visão breve dos cursos de licenciatura de Física e Química do país que incluem em 
seu currículo disciplinas de conteúdo histórico e filosófico, para situar a temática aqui abordada no 
âmbito de outros cursos de licenciatura. 
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Instituições 
Federais Disciplinas Status Créditos Pré-

requisitos Período 

UFG 
Evolução da Física I Obrigatória 02 - 2º 

Evolução da Física II Obrigatória 02 - 8º 

UnB Evolução Histórica dos 
Conceitos da Física Obrigatória 04 Sim 6º 

UFAL 
História da Ciência Obrigatória - Não tem 6º 

Filosofia da Ciência Obrigatória - Sim 7º 

UFBA Evolução da Física - 03 Não tem  - 

UFRR História da Física Obrigatória 03 Sim 5º 

UFPA História da Ciência Opcional 03 - - 

UFAP História e Epistemologia da 
Física Obrigatória 04 Não tem 7º 

UFF Evolução dos Conceitos da 
Física 

Obrigatória 04 Sim 6º 

USP 
Evolução dos Conceitos da 
Física Opcional 02 Sim 9º 

UFMG Evolução das Ideias da 
Física Obrigatória 04 Sim 6º 

UFPR 
História da Física Obrigatória 04 Sim 7º 

Epistemologia da Ciência 
Natural 

Opcional - Sim - 

UFRGS História e Epistemologia da 
Física Obrigatória 04 Sim 9º 

 
Quadro 1 - Universidades Federais que contemplam disciplinas de natureza histórica e 
filosófica no currículo do curso de licenciatura em Física (noturno). 
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Instituições 
Federais Disciplinas Status Créditos Pré-

requisitos Período 

UFG Epistemologia da Ciência Obrigatória 02 - - 

UnB 

Evolução dos Conceitos da 
Química Obrigatória 02 Sim 7º 

História da Ciência 1 Opcional 04 Sim - 

História da Ciência 2 Opcional 04 Sim - 

UFAL História das Ciências Obrigatória 02 Não tem 2º 

UFBA História da Química Obrigatória 03 Sim 7º 

UFRR      

UFPA 
Não foi encontrada uma 
disciplina de natureza 
histórica e filosófica. 

    

UFAP 
A UFAP não apresenta um 
curso de licenciatura em 
Química. 

    

UFF Epistemologia e História da 
Química Obrigatória - Sim 6º 

USP Tópicos de História da 
Química Obrigatória 04 - 9º 

UFMG 
História da Química A Obrigatória 03 Não tem 8º 

História da Química B Obrigatória 03 Não tem 9º 

UFPR 
Não foi encontrada uma 
disciplina de natureza 
histórica e filosófica. 

    

UFRGS 
Evolução da Química Obrigatória 04 Não tem 7º 

Introdução à Filosofia da 
Ciência Opcional 04 Não tem - 

 
Quadro 2 - Universidades Federais que contemplam disciplinas de natureza histórica e 
filosófica no currículo do curso de licenciatura em Química (noturno). 
 
      Não se encontrou informações sobre o currículo do curso de Licenciatura em Química. 

      Não foram encontradas informações referentes à ementa da disciplina. 

 
 
 Com base nas ementas das disciplinas (Apêndice A) listadas nos quadros 

acima, apresenta-se a seguir alguns comentários sobre o tipo de conteúdo abordado 

nas disciplinas, a sua obrigatoriedade no currículo e o período em que a disciplina é 

oferecida. 
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 Assim, conforme informações anteriores e as aqui apresentadas, existe certa 

oscilação entre as disciplinas, no que diz respeito ao tipo de conteúdo que se propõe 

trabalhar. No caso da Licenciatura em Física, a maioria das disciplinas direciona sua 

atenção a aspectos históricos da ciência. Buscam trabalhar a história conceitual da 

Física. Em segundo lugar aparecem as disciplinas que buscam relacionar a história 

da ciência com a filosofia da ciência. Por fim, as disciplinas que se dedicam 

exclusivamente à filosofia da ciência. 

 No caso dos cursos de Licenciatura em Química, a maioria das disciplinas de 

natureza histórica e filosófica presentes em seus currículos tem por finalidade 

abordar questões referentes à história da ciência (ou história conceitual da química). 

Em seguida, surgem aqueles que tratam só da filosofia da ciência, por fim, uma 

disciplina busca articular a história da ciência com a filosofia da ciência. Além destas 

características, em alguns casos as disciplinas abrem espaço para uma discussão 

em torno do conhecimento cotidiano e escolar, da formação de professores e do uso 

da história da ciência no ensino médio. 

 A Tabela 1 apresenta uma síntese da relação entre o número de disciplinas e 

suas características. 
 
 

Tabela 1 - Síntese da relação entre o número de disciplinas e as características que estas 
apresentam. 

 

Disciplina Licenciatura em Física Licenciatura em Química 

História da Ciência 7 (47%) 6 (37%) 

Filosofia da Ciência 2 (13%) 4 (25%) 

História e Filosofia da Ciência 6 (40%) 1 (6%) 

Sem informações − 5 (31%) 

 

 

 Nota-se que, tanto na Licenciatura em Física como na Licenciatura em 

Química, as disciplinas que procuram tratar somente da história da ciência são as 

que mais aparecem nos currículos, com 47% e 37%, respectivamente. Em segundo 

lugar, com 40%, aparecem as disciplinas que buscam associar a história e filosofia 

da ciência, no caso da licenciatura em Física. Já na licenciatura em Química, o 
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segundo lugar, com 25%, fica para as disciplinas que privilegiam uma discussão 

sobre a filosofia da ciência. Por fim, em terceiro lugar, surgem as disciplinas de 

filosofia da ciência, com 13%, no caso da licenciatura em Física. E uma disciplina 

que procura abordar a história da ciência juntamente com a filosofia da ciência no 

caso da Química. Em 31% das Instituições Federais selecionadas não foi possível 

encontrar informações a respeito do curso de licenciatura em Química, bem como 

inclusão da disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 

 Na tabela 2 que apresenta o status da disciplina de conteúdo histórico e 

filosófico no currículo do curso, observa-se em ambos os cursos que a maioria das 

disciplinas é de caráter obrigatório, o que mostra que os departamentos dos cursos 

consideram fundamental promover esse tipo de discussão na formação dos futuros 

professores de Física e Química. 

 
 

Tabela 2 - Relação entre o número de disciplinas e sua obrigatoriedade. 
 

Status da disciplina Licenciatura em Física Licenciatura em Química 

Obrigatória 12 (80%) 9 (57%) 

Não-obrigatória 2 (13%) 3 (19%) 

Sem informação 1 (6,7%) 4 (25%) 
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 O gráfico abaixo (Gráfico 1) mostra a relação entre o número de disciplinas e 

o período em que essas são oferecidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 115 – Relação entre a disciplina e o período em que ela é oferecida. 

 

 

 Estabelecendo que do 1º ao 5º período corresponde à primeira metade do 

curso e que do 6º ao 9º período corresponde à segunda metade do curso. Logo, 

deduz-se que a maioria das disciplinas são oferecidas ao final da graduação, seja na 

Licenciatura em Física, seja na Licenciatura em Química. Somente três delas 

aparecem no início do curso. 

 Outra forma menos frequente de inclusão da HFC no currículo dos cursos de 

licenciatura tem sido também contemplada em algumas universidades brasileiras16. 

Esta inserção ocorre de forma implícita. Em outras palavras, vem integrada entre os 

conteúdos das disciplinas específicas. Por exemplo, na disciplina Física Básica I da 

Universidade Federal da Bahia. Este curso busca discutir os conceitos básicos da 

mecânica através de abordagem histórica. 

 Na Licenciatura em Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

Bahia, a disciplina Fundamentos de Física I, cuja temática gira em torno da 

                                                        
15 Da esquerda para a direita, a última coluna (*) refere-se à falta de informação sobre o período em 
que a disciplina de conteúdo histórico e filosófico é oferecida. 
16 As ementas das disciplinas encontram-se no Apêndice B. 

8° 2° 6° 4° * 
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mecânica clássica, também se caracteriza como um exemplo de inserção da HFC no 

currículo das licenciaturas. 

 Observa-se outro exemplo em Peduzzi (2001). Este se refere ao curso de 

Mecânica do Pró-Ciências ministrado por ele mesmo na Universidade Federal de 

Santa Catarina, em 1999. 

Ainda no âmbito das propostas para o ensino da HFC nos cursos de 

licenciaturas, além dos exemplos citados anteriormente a literatura específica 

(MATTHEWS, 1995; COLOMBO DE CUDMANI e SALINAS DE SANDOVAL, 2004; 

EL-HANI, 2006) têm mostrado outras maneiras de abordar a HFC. Neste sentido, há 

certa preocupação com a questão: que tipo de cursos de HFC são apropriados para 

a formação desses professores? Assim, seja no âmbito internacional ou no âmbito 

brasileiro, a literatura específica vem mostrando que programas curriculares de 

formação de professores de ciência têm incluído cursos de HFC como elementos 

básicos da formação (COLOMBO DE CUDMANI e SALINAS DE SANDOVAL, 2004), 

assim como, apresentado reflexões acerca do grau de adequação de cada um. 

Nesta perspectiva, parece consenso. A literatura tem recomendado para que tais 

cursos sejam relevantes para o professor, eles devem ter um caráter prático e 

aplicado (MATTHEWS, 1995). Não se trata aqui de encaminhar o licenciando aos 

departamentos de filosofia em busca da história e filosofia da ciência. Tais cursos 

não podem ser encarados como mais uma peça do quebra-cabeça obrigatório para 

a concessão de licença para o ensino de ciência. Para Matthews (1995), as 

disciplinas de HFS (História, Filosofia e Sociologia da Ciência) devem começar 

explorando os problemas que os professores de ciências consideram relevantes 

para o desenvolvimento de sua prática profissional. 

 Além das propostas comentadas acima, ressalta-se que discussões sobre 

como tratar especificamente da natureza da ciência também têm recebido certo 

destaque na literatura. Assim, Abd-el-Khalick e Lederman (2000), citados em El-Hani 

(2006), destacam que foram elaboradas e testadas, em diferentes contextos, várias 

propostas metodológicas para a instrução sobre a natureza da ciência. Estas várias 

propostas foram agrupadas pelos autores em duas categorias: a que é constituída 

pelas propostas implícitas e a que corresponde às propostas explícitas. A primeira 

categoria diz respeito às propostas que utilizam instruções sobre habilidades 

relacionadas a atividades investigativas como meio para a melhoria de visões acerca 
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da natureza da ciência. A segunda proposta está relacionada às propostas que 

utilizam diretamente elementos de HFC no tratamento de conteúdos específicos. 

 Os autores citados concluíram que, 
 

 

abordagens explícitas são relativamente mais bem sucedidas do que 
abordagens implícitas na promoção de melhorias das visões de 
professores em formação inicial ou em serviço sobre a natureza da 
ciência (EL-HANI, 2006, p. 10). 
 

 

 Eles recomendam que no caso de intervenções que pretendam favorecer uma 

adequada visão sobre a natureza da ciência tenham um caráter explícito e reflexivo. 

A opção por uma abordagem explícita recai sobre o fato de que ao se envolverem 

em atividades investigativas os estudantes não estão imunes às concepções de 

pesquisadores (seus professores, em geral) que, em muitos casos, conservam uma 

visão tradicionalista do que é ciência. Assim, de acordo com as abordagens acima, o 

estudo direto de elementos da HFC (ou uma abordagem explícita) aparece como a 

maneira mais segura para superar essas concepções inadequadas sobre a natureza 

da ciência (MARTINS, 1990). 

 Embora, a HFC, enquanto disciplina específica venha sendo gradualmente 

integrada às estruturas curriculares dos cursos de licenciatura da área de ciências 

da natureza (Física e Química) no Brasil, ainda existem muitos obstáculos para que 

essa disciplina, efetivamente, desempenhe o papel que pode e deve ter no ensino 

(MARTINS, 2006). Este é o assunto da próxima seção. 

 

 

2.4. ALGUNS PROBLEMAS À INSERÇÃO DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
CIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO E NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 

 

 De acordo com as exposições já citadas, a inclusão da HFC no currículo 

escolar de todos os níveis de ensino tem encontrado pelo caminho alguns 

obstáculos. Em relação ao ensino de ciências no nível básico, observa-se que 
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algumas críticas são históricas, como é o caso das críticas expostas em 1970, 

durante a conferência realizada no Massachusetts Institute of Techonology17 (MIT). 

 A primeira crítica, levantada por Martin Klein, prescrevia que a única história 

possível nos cursos de ciências era a pseudo-história. Tal fato apoia-se na questão 

de que uma história de boa qualidade reflete a complexidade do passado. Klein 

argumentava que os professores de ciências tinham por objetivo selecionar e usar 

materiais históricos de forma não histórica ou até mesmo anti-histórica. 

Condicionados por objetivos pedagógicos ou por objetivos científicos 

contemporâneos (Vannucchi, 1996, p. 24). 

 Outra razão apresentada por Martin Klein diz respeito à diferença existente 

entre a perspectiva do físico e do historiador. Ao físico é atribuída a capacidade de 

ser objetivo e ao historiador as coisas se dariam de forma mais complexa. Assim é 

difícil imaginar a combinação destas perspectivas, conforme afirma Klein 

(MATTHEWS, 1995). 

 O autor conclui sua argumentação dizendo que: “se o ensino de ciências de 

qualidade alimenta-se da história, esta só pode ser de má qualidade” (MATTHEWS, 

1995, p. 173). 

 Em 1979, Whitaker analisou mais profundamente estes argumentos em um 

artigo sob o título História e quasi-história no ensino de física. A sua finalidade, 

neste artigo, era: 
 

 

...identificar qual a ficção histórica que prevalecia a fim de satisfazer 
tanto os fins pedagógicos como os fins da ideologia científica ou a 
visão de ciência que tinha o autor (MATTHEWS, 1995, p. 173). 
 

 

 Na concepção de Whitaker a quasi-história corresponde a uma falsificação da 

história. Tal fato é semelhante ao que Imre Lakatos denominava de reconstruções 
racionais da história. Neste caso, ela ao ser reescrita pode, intencionalmente, 

sustentar uma determinada versão da metodologia científica, podendo também 

retratar as figuras históricas à luz da metodologia ortodoxa atual. Note-se, portanto, 

que a quasi-história apresenta certa distinção em relação ao que Klein denomina de 

pseudo-história, ou história simplificada, na qual erros podem surgir devido às 

                                                        
17 Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 
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omissões, ou para a qual a história pode ficar do lado do alto padrão da verdade 

(MATTHEWS, 1995). 

 Para Matthews (1995), a quasi-história é um assunto complexo. A história, 

segundo o autor, precisa ser fabricada. Ela não surge simplesmente aos olhos do 

espectador. Para isso, é necessário selecionar materiais, elaborar perguntas e tomar 

decisões a respeito da relevância das contribuições de fatores internos e externos à 

mudança científica. Todas estas questões sofrem influência tanto das visões sociais, 

psicológicas e religiosas do historiador quanto da teoria e filosofia em que se apoia. 

Dito de outra forma, as teorias e concepções em que se baseia o historiador 

influenciarão no seu modo de ver, selecionar e trabalhar os materiais de que dispõe 

(MATTHEWS, 1995). 

 Para ilustrar esta questão Matthews (1995) atenta para a história da 

interpretação da metodologia usada e dos resultados atingidos por Galileu 

associadas às diversas traduções de suas obras. Os filósofos e cientistas do século 

XIX descreviam Galileu como indutivista e empirista. David Brewster, em 1830, 

enxergava-o como um baconiano e garantia que os princípios da filosofia indutivista 

poderiam ser encontrados em sua obra. Na medida em que os positivistas 

ascendiam, Galileu passava a ser retratado como um positivista. Para Mach, Galileu 

investigava, livre de opiniões pré-concebidas, os fatos reais da queda dos corpos. 

Alexandre Koyré, na década de 30, concebia-o como um platônico. William Wallace, 

em uma série de estudos, insere Galileu na tradição aristotélica escolástica tardia. 

 Uma terceira crítica ao uso da HFC no ensino de Ciências surge a partir de 

uma determinada leitura da principal obra de Thomas Kuhn: A Estrutura das 

Revoluções Científicas. Sua primeira edição data de 1962. Tal crítica dizia que o uso 

da HFC no ensino de ciências poderia minar o espírito científico do principiante. Em 

um escrito de 1959, acerca do ensino de ciências e seus efeitos psicológicos e 

intelectuais, ele expõe que o ensino de ciências é conduzido totalmente através de 

livros-texto e os estudantes não são incentivados a ler clássicos históricos de suas 

áreas. Neste sentido, Thomas Kuhn conclui que esse ensino permanece uma 

simples iniciação dogmática a uma tradição estabelecida a priori (MATTHEWS, 

1995). 

 No entanto, Kuhn destaca a relevância desta iniciação para o progresso da 

ciência ao longo da história: “Nenhuma parte da ciência progrediu muito ou muito 
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rapidamente antes que essa educação convergente [...] se tornasse possível” (apud. 

MATTHEWS, 1995, p. 176). 

 Esta qualidade atribuída à educação científica dogmática foi discutida com 

maior profundidade na Estrutura. Numa leitura possível desta obra, Thomas Kuhn 

estaria defendendo que a História da ciência oferecida numa sala de aula de 

ciências deveria ser distorcida para que os cientistas do passado fossem vistos 

como se trabalhassem o mesmo conjunto de problemas trabalhados pelos cientistas 

modernos (KUHN, 1970, apud. MATTHEWS, 1995). Esta distorção teria como 

finalidade “fazer com que o cientista em formação sinta-se parte integrante de uma 

tradição bem sucedida na busca da verdade” (MATTHEWS, 1995, p. 177). 

 Diante dessas críticas, Matthews (1995) se defende dizendo que tais 

questões não são suficientes para excluir a HFC das aulas de ciências. “Na 

pedagogia, como na maioria das coisas, muitas vezes a matéria tem que ser 

simplificada” (MATTHEWS, 1995, p. 177). Esta simplificação acontece em outras 

áreas de conhecimento, bem como na própria ciência. Como enfatiza Matthews 

(1995), a tarefa da pedagogia está em produzir uma simplificação dos 

conhecimentos. Com a história não é diferente, porém espera-se que não seja uma 

simples caricatura do processo histórico. A simplificação da história deve levar em 

consideração a idade do estudante ao qual será direcionada e todo o currículo a ser 

desenvolvido. 

 Matthews (1995) também destaca que não existem evidências empíricas que 

mostrem que este tipo de abordagem diminua o entendimento científico. O sucesso 

do Projeto de Física de Harvard, no qual a Física é apresentada através de uma 

abordagem histórica é um exemplo de que é possível desenvolver um ensino de 

ciências de qualidade, sem catequese. 

 Além das críticas apresentadas acima, que se configuram em obstáculos à 

reaproximação da HFC do ensino de ciências, atualmente outros problemas têm 

sido discutidos na literatura específica. Por exemplo, os problemas apontados e 

discutidos por Martins (2006). São eles: a carência de material didático adequado, 

os equívocos sobre a natureza da História da Ciência e do seu uso na educação e a 

falta de professores formados no campo da disciplina. 

 O primeiro problema apontado por Martins (2006) diz respeito à carência de 

material didático adequado (em português e de bom nível) que possa ser utilizado 

no ensino (básico e superior). É verdade que existem muitos textos sobre História da 
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Ciência. Estes podem ser encontrados em livrarias, em bancas de jornal e na 

internet. Enciclopédias e livros didáticos também dedicam espaços ao assunto. 

Contudo, como afirma Martins (2006, p. 24) “o problema não é a quantidade, é a 

qualidade” destes materiais, que em sua grande maioria são escritos por pessoas 

não especializadas. Sendo assim, em vez de ajudar a corrigir visões distorcidas 

acerca da natureza do fazer científico, estas obras possivelmente transmitem 

informações erradas acerca da HFC, bem como reforçam e confirmam mitos a 

respeito da ciência. 

 Nestas circunstâncias, defende-se que um bom texto sobre essa temática 

deve ser escrito por pessoas especializadas na área, bem como ser o fruto de um 

trabalho de pesquisa que leve em consideração as fontes primárias: obras originais 

sobre determinado tema. 

 O segundo problema citado por Martins (2006) diz respeito aos equívocos 

acerca do uso da HFC na educação científica. Neste caso, adverte-se que seu uso 

de maneira inadequada pode tornar-se uma barreira para um ensino de ciências de 

melhor qualidade. Alguns exemplos de equívocos são citados por Martins (1990, 

2006): 

 

1. Redução da história da ciência a nomes, datas e anedotas; 

2. Concepções errôneas sobre o método científico; 

3. Uso de argumentos de autoridade. 

 

 O primeiro equívoco remete-se ao fato de se introduzir no ensino de ciências 

apenas cronologia e nomes, por exemplo, Einstein, em 1905...; Na década de 1820 

Ampère...; o físico francês Pierre Curie (1859-1906), no final do século XIX,.... Esta 

cronologia pouco informa sobre a natureza do trabalho científico desenvolvido na 

época. Neste sentido, tal aspecto pode transmitir uma falsa concepção de ciência, 

podendo reforçar visões como: 
 

 

A ciência é feita por grandes personagens; 
A ciência é constituída a partir de eventos ou episódios marcantes, 
que são as “descobertas” realizadas pelos cientistas; 
Cada alteração da ciência ocorre em uma data determinada; 
Cada fato independe dos demais e pode ser estudado isoladamente 
(MARTINS, 2006, p. 25). 
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 Outro aspecto a se destacar é o uso de anedotas sobre cientistas, sejam elas 

reais ou inventadas. Tais anedotas, normalmente, são utilizadas como estímulo ou 

motivação pelos professores em sala de aula. O que muitos professores não sabem 

é que em muitos casos estas anedotas estão repletas de erros, o que acarreta numa 

visão errônea acerca da natureza da ciência. Alguns exemplos de anedotas são 

citados por Martins (1990): 
 

 

A mãe de Kepler era uma feiticeira; Newton pensou na gravidade 
observando a queda de uma maçã; Einstein gostava de usar roupas 
velhas e mostrava a língua; Arquimedes saiu correndo nu pelas ruas 
de Siracusa, gritando “heuréka” (MARTINS, 1990, p. 4). 
 

 

 O segundo equívoco aponta para a questão de que muitos professores de 

disciplinas científicas, mesmo os de nível superior, em alguns casos, apresentam 

uma concepção equivocada sobre a natureza da ciência. Em sua maioria, 

apresentam uma concepção empírico-indutivista do fazer científico. Em outras 

palavras, que teorias surgem, via de regra, a partir da observação e experimentação. 

 Por fim, o uso da HFC como forma de persuasão, intimidação ou como 

argumento de autoridade se caracteriza como outro equívoco. Como afirma Martins 

(2006): 

 

 
Invocar uma pretensa certeza científica baseada em um nome 
famoso é um modo de impor crenças e de deixar de lado os aspectos 
fundamentais da própria natureza da ciência (MARTINS, 2006, p. 
26). 
 

 

 Por exemplo, a lei da gravidade universal é verdadeira porque Newton a 

provou, Embora a gente não entenda direito a teoria da relatividade, ela foi 

estabelecida pelo grande físico Albert Einstein...; e assim por diante (MARTINS, 

1990; 2006). 

 Neste contexto, vale ressaltar que adquirir conhecimento científico 

corresponde a conhecer o processo de desenvolvimento deste conhecimento, isto é, 

o contexto de justificação e fundamentação deste conhecimento. Dessa forma, não é 
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através da persuasão do professor ou de cientistas que este conhecimento vai ser 

adquirido, mas a partir do estudo adequado da HFC. 

 Por fim, em relação à falta de professores com formação adequada para 

lecionar este tipo de disciplina, Martins (2006) comenta que é evidente a existência 

de pessoas com capacidade de aprender HFC sozinhas, através do estudo de bons 

livros. Porém isto é uma exceção. Excelente seria se existissem não só professores, 

mas professores-pesquisadores com ótima formação na referida área. Em outras 

palavras, pessoas capazes de lecionar e pesquisar sobre o assunto em todas as 

universidades do país (MARTINS, 2006). Entretanto, como aponta Martins (2006): 
 

 

...poucos brasileiros foram para o exterior em busca de uma 
formação na área e há poucas pós-graduações no Brasil dedicadas à 
história das ciências (MARTINS, 2006, p. 23). 
 

 

 É evidente que o número de professores-pesquisadores em HFC que ocupam 

uma cadeira nas universidades brasileiras é muito pequeno. Por outro lado, existem 

nas instituições de ensino superior muitas pessoas – professores improvisados 

como denomina Martins (2006) - sem formação específica nessa disciplina, se 

interessam pela área e acabam lecionando-a. Dessa forma, a grande preocupação 

do autor concentra-se no fato dessas pessoas, supostamente, transmitirem uma 

visão equivocada sobre o assunto, já que não possuem formação na área. 

 Conforme se pode comprovar em Garcia et al. (1980), a falta de profissionais 

formados no campo da História da Ciência é um problema histórico. Segundo os 

autores, os interessados e introdutores de novos tratamentos metodológicos sobre o 

assunto são profissionais encarregados de outras áreas científicas. 

 Carvalho (1988) diz que, em geral, a introdução da disciplina aqui em 

evidência fica sob a dependência desses docentes. 

 Atualmente, esse quadro parece não ter mudado. Investigando a inclusão da 

HFC no currículo dos cursos de Licenciatura em Física da UFBA e UFRGS, Rosa 

(2006) procura, entre outras questões, responder o que pensam os professores a 

respeito da inserção da HFC no curso de licenciatura em Física dessas instituições 

de ensino superior. 
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 Dos vinte e um professores entrevistados, somente um possuía formação no 

campo, especificamente doutorado e pós-doutorado em História da Ciência. 

 Entre os demais que já ministram a disciplina de HFC ou já fizeram seu uso 

em disciplinas que lecionaram, é predominante a falta de formação na área de HFC. 

Tal fato reforça a afirmativa de Martins (2006) e Garcia et al. (1980), sobre os 

profissionais responsáveis por lecionar essa disciplina nos cursos de licenciatura. 

Isto é, estes continuam sendo professores que se interessam pelo assunto e 

acabam lecionando a disciplina, mesmo sem ter formação na área de HFC. 

 Para solucionar este problema – a falta de professores com formação 

específica – é necessária a criação de cursos de pós-graduação em HFC, de 

intercâmbio entre os centros de pesquisa do país e do exterior, de novos grupos, de 

departamentos e de centros de pesquisa na área (MARTINS, 2006). 

 As discussões realizadas nesse capítulo e no anterior constituem-se em 

aspectos fundamentais para o estudo empírico desse trabalho. Tanto para a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, como para a discussão dos 

resultados, no capítulo três. 

 A seguir, serão descritos os aspectos metodológicos utilizados nesse estudo, 

os quais apontarão o contexto da pesquisa, os instrumentos e procedimentos 

utilizados, assim como a forma de tratamento, as análises, discussões e debates 

sobre os resultados. 
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CAPÍTULO 3 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE FÍSICA E QUÍMICA DA UFRN: UM ESTUDO DE CASO 
 
 
3.1. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

 O presente trabalho, de caráter descritivo e qualitativo, trata de um estudo de 

caso comparativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 2005; TRIVIÑOS, 

2007). Compreende-se por Estudo de Caso o estudo de uma unidade específica ou 

“uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente” (TRIVIÑOS, 2007, p. 133). O estudo tem a qualidade 

comparativa, pois objetiva estabelecer relações entre duas unidades específicas e 

de mesma natureza (BOGDAN; BIKLEN, 1994; TRIVIÑOS, 2007). 

 Para coletar os dados relacionados ao objeto de estudo desse trabalho, as 

técnicas usadas correspondem à análise documental; à observação simples e à 

entrevista semi-estruturada. As técnicas de coleta de dados definidas foram 

aplicadas, tanto no Curso de Licenciatura em Física como no Curso de Licenciatura 

em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ambos 

funcionando no período noturno. 

 Na análise documental, os documentos selecionados foram divididos em três 

grupos18: 

 

 Documento Institucional – DOC.1: constituído pelo Projeto Político-

Pedagógico de cada curso de licenciatura, ambos em vigência; 

 Documento Técnico – DOC.2: formado pelo Programa da disciplina 

(conteúdos programáticos) de conteúdo histórico e filosófico (objeto de estudo desse 

trabalho), disponibilizada pelo professor responsável pela disciplina durante o 

período em que esta foi observada; 

                                                        
18 Este procedimento de caracterização do tipo de documento usado no estudo segue o processo 
indicado por Lüdke e André (2005), no qual o primeiro passo para a análise dos documentos é o 
procedimento de classificação desses documentos. 
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 Documento Instrucional – DOC.3: constituído pelos livros, artigos e notas de 

aula, utilizados durante o semestre letivo no qual a disciplina foi ministrada. 

 

 Definida a forma de organização dos documentos, em seguida, realizou-se 

uma caracterização da presença da disciplina no currículo do curso de licenciatura; 

bem como do tipo de conteúdo estabelecido para ela, a partir da análise de sua 

ementa. Ou seja, mostrar o que diz a ementa em relação ao conteúdo estabelecido 

para a disciplina e, por fim, apresentar uma caracterização da bibliografia utilizada 

na disciplina. 

 Para se adquirir os documentos necessários para o estudo, a atitude inicial foi 

procurar o Coordenador do Curso para obter o Projeto Político-Pedagógico, 

explicitando-lhe a finalidade do seu uso. Posteriormente, no período em que se 

assistiu ao desenvolver das disciplinas, solicitou-se ao professor-formador 

responsável por ministrá-las, o Programa de disciplina e os materiais que iam sendo 

utilizados na sequência das aulas. 

 A outra técnica de coleta de dados refere-se à observação simples. A 

observação caracteriza-se como simples, pois o papel do observador está em 

descrever a situação observada sem influenciá-la (FLICK, 2004). Em outras 

palavras, procurou-se coletar dados existentes, isto é, dados já presentes na 

situação em estudo “... e que o pesquisador faz aparecer sem tentar modificá-los por 

uma intervenção” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 133). Neste sentido, objetivou-se 

descrever como a disciplina de conteúdo histórico e filosófico é abordada na prática 

real em sala de aula. Em outras palavras, a finalidade da observação da disciplina 

estava em apresentar uma descrição das estratégias de ensino utilizadas na 

disciplina, o que inclui as atividades realizadas durante as aulas, bem como 

retomadas de atividades extra classe. Além disso, procurou-se fazer uma 

caracterização da fala do professor. 

 O procedimento de observação das aulas ocorreu em dois períodos: o 

primeiro, observando a disciplina HFC do Curso de Licenciatura em Física no turno 

noturno, ocorreu entre o período de 01 de agosto a 14 de novembro de 2007 (este 

período equivale ao segundo semestre letivo de 2007) correspondendo ao total de 

66 aulas. O segundo, na disciplina HQ do Curso de Licenciatura em Química, 

aconteceu entre o período de 19 de fevereiro a 12 de junho de 2008 (este período 

corresponde ao primeiro semestre letivo de 2008) correspondendo ao total de 54 
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aulas. O espaço físico utilizado para a realização das aulas está localizado no setor 

três de aulas da UFRN. 

 Com o objetivo de auxiliar na documentação da observação, adotou-se como 

recurso um diário de campo. 

 Para tornar a observação um instrumento válido da investigação, realizou-se 

uma observação anterior, durante o curso da disciplina HQ em 2007.1, no turno 

noturno. No total foram observadas vinte e duas aulas, tendo cada uma a duração 

de quarenta e cinco minutos. O objetivo da observação preliminar foi preparar o 

observador, bem como definir e sistematizar os pontos que dariam suporte à 

observação dos cursos de licenciatura. Ou seja, o que deveria ser documentado no 

processo de observação da disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 

 No âmbito da observação preliminar, verificou-se que os pontos observados 

possibilitariam uma visão de como a disciplina de conteúdo histórico e filosófico é 

desenvolvida. Sendo assim, tanto o discurso do professor-formador em sala de aula 

como a estratégia de ensino utilizada na disciplina foram definidos como pontos a 

serem observados na pesquisa. A fala do professor está associada ao conteúdo 

ministrado na disciplina e à importância atribuída por ele à HC para o ensino de 

ciências e para a formação do licenciando. A estratégia de ensino está relacionada à 

metodologia de ensino empregada pelo professor e às atividades desenvolvidas 

durante as aulas. 

 Ao mesmo tempo em que os pontos que seriam cobertos pela observação 

eram definidos e sistematizados também se estabeleceu a forma como os dados 

seriam captados, bem como foi sendo realizada a preparação do observador. Assim, 

estabeleceu-se que ele evitasse uma participação direta nas aulas. Participaria 

apenas como ouvinte, limitando-se somente a fazer os registros das mesmas sem 

nenhuma intervenção. Por fim, para fazer os registros da observação foi adotado um 

diário de campo. 

 Além da análise documental e da observação simples, também foi definida 

como técnica para coletar os dados a entrevista semi-estruturada: 

 

 
Entende-se por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
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surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 
(TRIVIÑOS, 2007, p. 146). 

 

 

Dessa forma, a entrevista procurou compreender a opinião que o professor-

formador possui sobre a disciplina de conteúdo histórico e filosófico no Curso de 

Licenciatura. Assim, num primeiro momento da entrevista buscou-se traçar um perfil 

do professor-formador em relação à sua formação, bem como sua relação com a 

disciplina e com o conteúdo de história e filosofia da ciência. Além disso, a entrevista 

também objetivou verificar o que pensa o professor-formador sobre a disciplina de 

conteúdo histórico e filosófico, em relação ao conteúdo e a estratégia de ensino; 

verificar sua opinião sobre como a disciplina de conteúdo histórico e filosófico está 

inserida no currículo. Por fim, o que pensa o professor-formador a respeito da 

relação entre a história e filosofia da ciência e a prática docente do futuro professor. 

Nesse contexto é considerado relevante o uso de uma entrevista semi-

estruturada, uma vez que a probabilidade do sujeito expressar o seu ponto de vista a 

respeito de uma determinada situação é maior com um planejamento mais ou 

menos aberto (FLICK, 2004). 

A entrevista foi realizada com dois sujeitos, são eles: 

 

FIS-PROF: O professor-formador do Curso de Licenciatura em Física que na 

época da pesquisa era responsável pela disciplina História e Filosofia da Ciência. A 

entrevista realizou-se no final do segundo semestre letivo de 2007; 

QUI-PROF: O professor-formador do Curso de Licenciatura em Química, o 

qual na época da pesquisa era responsável pela disciplina História da Química. A 

entrevista foi realizada no final do primeiro semestre letivo de 2008; 

 

 Os critérios para a seleção dos professores levaram em consideração tanto o 

fato dos dois educadores atuarem na área de ensino de ciências, tendo publicações 

e participação de eventos nessa área e por ministrarem a disciplina há bastante 

tempo. A entrevista aconteceu após a observação do curso das aulas, isto é, ao final 

do semestre letivo em que a disciplina foi ministrada, de acordo com citações acima. 

 Como guia para a entrevista, se utilizou um roteiro (Apêndice C) composto por 

vinte e duas questões.  Estas questões, por sua vez, foram agrupadas em três 
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grandes unidades de análise: (1) Perfil do professor-formador; (2) A disciplina HFC; 

e, (3) A disciplina no currículo e na formação do licenciando. Para registrar a 

conversação entre entrevistador e entrevistado durante a entrevista, foi realizada a 

gravação em áudio da mesma. 

 A validação do roteiro de entrevista aconteceu entrevistando-se uma 

professora do Departamento de Matemática que leciona a disciplina História e 

Filosofia da Ciência no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGECNM) da UFRN. Após a entrevista preliminar verificou-

se que não era necessário reformular nenhuma das vinte e duas perguntas 

elaboradas. Além disso, a entrevista preliminar serviu para a preparação do 

entrevistador, bem como para testar o equipamento (gravador) que seria utilizado 

para capturar o áudio da conversação. 

Explicitados os instrumentos e os procedimentos utilizados para coletar os 

dados, será feita, a seguir, a descrição do tratamento das informações que segundo 

Lüdke e André (2005, p. 45), 

 

 
Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material 
obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as 
transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais 
informações disponíveis. 
 

 

 A análise dos dados está dividida em dois momentos: no primeiro será feita a 

análise dos dois cursos separadamente e, em seguida, serão comparados os 

resultados que foram obtidos nos dois casos. 

 Além disso, a conferência dos dados está estruturada da seguinte forma: 

primeiro serão analisados os documentos obtidos através do procedimento da 

análise documental. Ou seja, o Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura 

em Física e Química, o Programa de disciplina disponibilizado pelo professor-

formador responsável pela disciplina no momento em que essa foi observada, assim 

como os materiais utilizados por ele na mesma. Em seguida serão submetidos à 

análise os registros feitos durante o processo de observação da disciplina. Neste 

caso, o estudo dos relatos de observação baseia-se “em contar a incidência de 
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atividades específicas através do uso de procedimentos de categorização” (FLICK, 

2004, p. 151). 

 Por fim, será conferida a entrevista, a partir da transcrição realizada. Nesse 

sentido, num primeiro momento realizou-se uma pré-leitura, cuja finalidade está em 

se aproximar da fala do professor. O passo seguinte foi fazer uma leitura criteriosa 

da transcrição dos depoimentos tentando destacar elementos significativos do 

discurso do professor. E, para finalizar, os dados colhidos foram interpretados à luz 

das discussões teóricas realizadas nesse trabalho (capítulos 1 e 2). 

 Tendo explicitado os procedimentos metodológicos da pesquisa, a seguir, 

será apresentada a conclusão dos resultados da pesquisa. 

 

 

3.2. CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

3.2.1. Análise Documental 

 

 

 Os documentos selecionados para o estudo foram classificados, segundo sua 

origem. Esse procedimento fundamenta-se em Lüdke e André (2005), os quais 

afirmam que a classificação dos documentos é o primeiro passo para a análise de 

seu conteúdo. De acordo com essas instruções, três grupos de documentos foram 

definidos: documento institucional composto pelo Projeto Político-Pedagógico em 

vigência no Curso de Licenciatura em Física (FIS-DOC.119). O Projeto Político-

Pedagógico, basicamente, é constituído pela proposta pedagógica, pela estrutura 

curricular e pela ementa das disciplinas (cadastros das disciplinas) oferecidas ao 

curso de licenciatura em Física; documento técnico constituído pelo Programa da 

Disciplina HFC – conteúdos programáticos (FIS-DOC.2). O mesmo foi 

disponibilizado pelo professor-formador responsável pela disciplina; e documento 
instrucional formado por livros, excertos de livros, artigos, roteiros de atividades e 

notas de aulas utilizadas na disciplina de conteúdo histórico e filosófico (FIS-DOC.3). 

                                                        
19 Para fins de análise os documentos utilizados nesta pesquisa serão identificados levando em 
consideração o curso os quais pertencem (FIS – Curso de Licenciatura em Física) e a origem do 
documento (DOC.1 – Projeto Político-Pedagógico). 
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Esse último grupo – documento instrucional – é formado por duas (2) notas de aula, 

sendo uma delas elaborada pelo professor-formador responsável pela disciplina; 

cinco (5) livros, entre os quais dois têm todos os seus capítulos cobertos na 

disciplina, enquanto dos outros três são utilizados trechos selecionados pelo 

professor-formador; três (3) textos que se referem a capítulos de livros; dois (2) 

textos de autoria do professor responsável pela disciplina, os quais estão ligados a 

atividades realizadas em sala de aula; e cinco (5) artigos publicados em anais de 

congresso, em periódicos, revistas da área e em jornais. Os últimos cinco textos não 

foram debatidos em sala de aula, sendo indicados somente como leitura 

complementar, com a possibilidade de serem cobrados nas avaliações. 

 Tendo os documentos organizados, a seguir se apresenta a análise e 

discussão dos dados coletados. 

 

 

Análise e discussão dos dados 

 

 

 Antes de iniciar o estudo dos documentos selecionados para o presente 

trabalho, será apresentada ao leitor a forma como o Projeto Político-Pedagógico 

concebe a formação do futuro professor de Física. Em seguida, dar-se-á ênfase à 

disciplina de conteúdo histórico e filosófico. 

 Objetivando a formação de profissionais na área de Ciências Básicas, o 

Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), hoje 

Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE), surgiu em 1968. 

 Em 1970 teve início o Curso de Bacharelado em Física, época em que, 

através de um convênio entre a PUC-RJ e UFRN as duas primeiras turmas 

obtiveram seus diplomas. Somente a partir de 1975 o DFTE teve participação 

decisiva na formação de Bachareis e Licenciados em Física. 

 A Estrutura Curricular atual (EC.3) do Curso de Licenciatura em Física passou 

por duas reformulações, desde sua criação, em 1968. A implantação da Estrutura 

Curricular 2 (EC.2) corrigiu diversos problemas presentes na Estrutura Curricular 1 

(EC.1). Duas situações mais gerais foram relevantes para as mudanças realizadas 

da EC.1 para a EC.2, são elas: (1) A evolução da Física enquanto área de 

conhecimento e o desenvolvimento da sociedade, o que demanda alterações na 
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forma de se conceber e transmitir conhecimento. E (2) as condições atuais de 

funcionamento do próprio DFTE e da UFRN. 

 Além disso, o EC.1 apresentava problemas estruturais que dificultavam o 

processo de formação do licenciando, tais como: a má distribuição de conteúdo; 

ausência do ensino de algumas teorias fundamentais da física; a falta de atualização 

das disciplinas complementares; e a dissociação entre a graduação e a pós-

graduação. Concomitante, as mudanças estruturais (da EC.1 para a EC.2), 

procurou-se introduzir mudanças metodológicas, visando-se diferenciar a 

licenciatura do bacharelado. 

 Contudo, com a finalidade de corrigir algumas falhas existentes na EC.2, em 

vigor no curso desde 1998, o novo Projeto Político-Pedagógico implantou uma nova 

Estrutura Curricular (EC.3)20. Nesse sentido, três ajustes mais gerais foram 

aplicados: 

 

 
a) as disciplinas pedagógicas que começavam apenas no quarto 
período agora se iniciam no primeiro período esclarecendo para o 
aluno que o seu curso trata da formação do professor de Física; 
b) a inserção de conteúdos de geologia e biologia no projeto 
pedagógico para complementar a formação do professor 
capacitando-o também para lecionar ciências no ensino 
fundamental (5ª a 8ª séries); 
c) a inclusão do laboratório básico (separado da teoria) de fluidos e 
termodinâmica. (Ibid., 2005, p. 12-13). 
 

 

 Paralelo a isso, o Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Física atende a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, bem como a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 que instituiu 

a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura. 

 Nesse contexto, a nova proposta pedagógica tem por finalidade aperfeiçoar o 

processo ensino-aprendizagem das disciplinas lecionadas no curso, preparar o 

licenciando para uma atuação como educador no ensino fundamental e médio e 

motivá-lo para a opção de pós-graduação em ensino de Física. 

                                                        
20 A EC.3 (Estrutura Curricular 3) entrou em vigência em 2005. 
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 Ainda, de acordo com a nova proposta pedagógica, o curso de licenciatura 

em Física objetiva a formação de um profissional em educação, bem como oferecer 

ao licenciando uma sólida base em conhecimentos atualizados da Física. Assim, 

espera-se que o licenciando em Física seja um profissional capaz de abordar 

problemas novos e tradicionais da Física e do Ensino. 

 Além disso, é esperado, com a presente proposta pedagógica, que o 

licenciando manifeste as seguintes competências: 

 

 

 Domínio de sólidos conhecimentos da fenomenologia e boa 
formação teórica dominando instrumentos conceituais, 
operativos e modelos paradigmáticos; 

 Capacidade de abstração e de modelagem de fenômenos 
naturais; 

 Desenvolvimento de experiência laboratorial; 
 Capacidade de planejar, criar e realizar experimentos de cunho 

pedagógico; 
 Capacidade de atuar em equipes multidisciplinares; 
 Visão abrangente do papel do educador e da função do 

conhecimento científico na formação da cidadania; 
 Expressar-se com clareza, precisão e objetividade; 
 Transmissão e divulgação dos princípios da ciência (seus 

métodos, limitações, potencialidades, etc.); 
 Desempenho profissional com ética e responsabilidade social; 
 Compreensão da ciência como um processo histórico 

desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, culturais e 
econômicos. (Ibid. 2005, p. 13-14). 

 

 

 Nesta nova concepção, a proposta pedagógica implanta uma nova Estrutura 

Curricular (EC.3), essa é constituída por 26 (vinte e seis) disciplinas teóricas, sendo 

17 (dezessete) de formação básica, contemplando as áreas de Física, Astronomia, 

Matemática, Educação, Informática, Química, Biologia, Geologia e Letras e 9 (nove) 

de formação profissional, contemplando as áreas de Física e Educação; 11 (onze) 

disciplinas ligadas a prática como componente curricular com 405h; 4 (quatro) 

estágios supervisionados iniciando no 5º período do curso. Os estágios 

supervisionados serão desenvolvidos em escolas do ensino fundamental e médio 

com 405h; o currículo também contempla 201h de atividades de formação 

acadêmica. Nesse sentido, o currículo integraliza uma carga horária total de 2805 

horas. 
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 Passando para a disciplina de conteúdo histórico e filosófico, a partir da 

análise do Projeto Político-Pedagógico do curso de licenciatura em Física (FIS-

DOC.1) foi possível fazer uma caracterização da maneira como essa disciplina está 

inserida no currículo do curso. O Quadro 3 apresenta os pontos que caracterizam 

essa disciplina no currículo do curso de Licenciatura em Física. Em seguida 

apresentar-se-á uma discussão sobre cada ponto. 
 

 

Código Disciplina Status Semestre Crédito Carga-
horária 

Pré-
requisitos 

FIS0729 História e Filosofia da 
Ciência obrigatória oitavo 06 90 FIS0745 

 
Quadro 3 - Caracterização da disciplina de conteúdo histórico-filosófico no currículo do 
Curso de Licenciatura em Física. 
 
 

 A partir das informações contidas na Estrutura Curricular21 (EC.3) e no 

Cadastro de Disciplinas22, itens presentes no Projeto Político-Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em Física (FIS-DOC.1), é possível verificar a maneira como a 

disciplina de conteúdo histórico e filosófico está inserida no currículo do curso. 

Denominada História e Filosofia da Ciência um primeiro aspecto a ser observado é 

que sua presença no currículo do Curso tem estreita ligação com a proposta de 

conteúdos curriculares apresentada pelas Diretrizes Nacionais Curriculares para os 

Cursos de Física (BRASIL, 2001b). 

 No que diz respeito ao caráter obrigatório da disciplina HFC, compreende-se 

que o tema é fundamental para a formação dos licenciandos. Outro aspecto 

relevante aparece devido ao código da disciplina - FIS0729 – isso mostra que a 

disciplina faz parte do quadro de disciplinas oferecidas pelo DFTE. Tal fato concorda 

com a recomendação feita por Matthews (1995), tendo em vista o desenvolvimento 

da HFC na formação de professores, “não é recomendável que estudantes sejam 

simplesmente encaminhados aos departamentos de filosofia em busca de HFS23” 

(MATTHEWS, 1995, p. 190). 

 O pré-requisito exigido para se cursar a disciplina HFC é outro aspecto que 

chama atenção na descrição apresentada no FIS-DOC.1 do Curso de licenciatura 
                                                        
21 Ver Estrutura Curricular do curso de Licenciatura em Física da UFRN no Anexo I. 
22 Ver Cadastro da Disciplina História e Filosofia da Ciência no Anexo III. 
23 HFS é a sigla para História, Filosofia e Sociologia da Ciência. 
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em Física. Pode ser verificado que para cursá-la, o estudante necessita ter 

frequentado e ter sido aprovado na disciplina Conceitos de Física Moderna I (código 

– FIS0745), uma vez que esta disciplina também é de caráter obrigatório. 

 Traçando um perfil do percurso que o licenciando tem que fazer quanto às 

disciplinas que tem que cumprir até chegar à disciplina de HFC, com base na EC.3, 

verifica-se que o licenciando tem que cursar a disciplina de Física Básica I, pois esta 

é pré-requisito para Física Básica III, a qual é pré-requisito para Física Básica IV 

que, por sua vez, é pré-requisito da disciplina Conceitos de Física Moderna I, que é 

pré-requisito da disciplina História e Filosofia da Ciência. Neste contexto, 

compreende-se que o DFTE leva em consideração a necessidade de o estudante ter 

certa bagagem intelectual de conteúdos específicos de Física para poder cursar a 

HFC. Dessa forma, surge outro aspecto, o período em que a disciplina é oferecida, 

assim, observa-se que a disciplina caracteriza-se como uma disciplina de final de 

curso, uma vez que há esta exigência. 

 Com base na EC.3, se pode observar que a disciplina HFC possui seis 

créditos e uma carga-horária de noventa horas-aula. Em outras palavras, ela é 

ministrada três vezes na semana com duração de uma hora e meia, cada aula. 

 Por fim, vale ressaltar que entre as mudanças efetivadas na Estrutura 

Curricular do curso de Licenciatura em Física até a atual EC.3 a disciplina sofreu 

algumas alterações, são elas: a denominação da disciplina que na EC.1 chamava-

se História da Ciência. A partir da implantação da EC.2 a disciplina passa a ser 

chamada de História e Filosofia da Ciência; e a sua carga horária que na EC.1 

cumpria sessenta horas-aulas, passando a apresentar uma carga-horária de 

noventa horas a partir da Estrutura Curricular 2. Mantida na EC.3. 

 Em relação ao tipo de conteúdo que é estabelecido para a disciplina HFC, 

tanto através da ementa (ver Anexo III) presente no FIS-DOC.1 como no programa 

da disciplina - FIS-DOC.2 (ver Anexo VI), é possível constatar o que se propõe 

trabalhar na mesma. Para uma visão detalhada do que propõe a ementa (FIS-

DOC.1) e o programa da disciplina (FIS-DOC.2) apresentar-se-á separadamente 

cada um. 

 O Quadro 4 (ver abaixo) corresponde a ementa da disciplina. Dessa forma, do 

ponto de vista do FIS-DOC.1, verifica-se que a HFC procura apresentar: 
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EMENTA 

1. Discussão sobre os aspectos mais relevante da história da ciência. 
2. Discussão sobre as principais reflexões filosóficas sobre ciência. 
3. Discussão sobre o que é ciência, seu alcance e suas limitações. 
4. A relação entre a física, as outras ciências exatas e as ciências humanas. 
5. A física atualmente e no futuro: no mundo e no Brasil. 

 
Quadro 4 - Ementa da disciplina História e Filosofia da Ciência. 
 
 

 Como foi referido no item 2.3 (capítulo 2 desse trabalho), existe certa 

oscilação em relação ao conteúdo que é estabelecido para as disciplinas de 

conteúdo histórico e filosófico das universidades públicas brasileiras. Procurando 

caracterizar a disciplina HFC da UFRN a partir da ementa (Quadro 4) observa-se 

que ela busca articular a história da ciência com a filosofia da ciência. Além disso, 

procura apresentar uma discussão em torno das culturas científicas e humanas, bem 

como mostrar o estado atual da Física e as suas perspectivas futuras. 

 Em relação à bibliografia estabelecida para a disciplina, observa-se que a 

HFC da UFRN procura contemplar uma história conceitual da Física. Em outras 

palavras, busca contemplar a origem e evolução dos conceitos da Física, bem como 

relacionar a ciência com aspectos sociais. Os textos selecionados são: Pequena 

História da Ciência (Dampier, 1961); O nascimento de uma Nova Física (Comer, 

s/d); Gravitação (Gamov, s/d); A Evolução da Física (Einstein e Infeld, 1962); A 

História Social de la Ciência (Bernal, 1973); e A Evolução das Idéias da Física 

(Osada, 1972). 

 Assim, comparando a descrição presente na ementa (Quadro 4) e a 

bibliografia estabelecida para a disciplina, verifica-se que ela procura tratar de 

conteúdos específicos da Física, isto é, apresentar uma discussão sobre a história 

conceitual da Física articulada com a filosofia da ciência e fazer relações com as 

ciências humanas. 

 O Quadro 5 apresenta os conteúdos programáticos da disciplina HFC. Essa 

está presente no FIS-DOC.2 que, por sua vez, foi disponibilizada pelo seu professor 

responsável. Dessa forma, conclui-se que o professor objetiva discutir: 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1. Elementos de história, filosofia e sociologia da ciência. 
2. Contraposição com outros sistemas de conhecimentos. 
3. Concepções ontológicas e epistemológicas dos professores e suas conseqüências na prática 
pedagógica. 
4. Relações entre as culturas científicas e humanísticas e implicações na formação do cidadão. 
5. A ciência e o ensino de ciência na pós-modernidade. 

 
Quadro 5 – Conteúdos programáticos da disciplina História e Filosofia da Ciência. 
 
 

 Comparando os conteúdos programáticos da disciplina HFC com a sua 

ementa, observam-se algumas semelhanças entre elas. Embora estas estejam 

escritas de maneira diferente. Por exemplo, os itens 1, 2, 3 e 4 da ementa (ver 

quadro 4) são semelhantes aos itens 1, 2 e 4 do programa da disciplina. Por sua 

vez, estes procuram abordar questões referentes à HFC, bem como questões 

acerca das relações entre as duas culturas (científicas e humanas). 

 Também podem ser observadas algumas diferenças entre estes documentos. 

Do programa da disciplina é possível observar a preocupação relacionada com a 

concepção do professor e com o ensino de ciências na pós-modernidade. Além 

disso, seu conteúdo procura trabalhar aspectos referentes à sociologia da ciência. 

Comparando com a reflexão feita no item 2.3 (que apresenta uma discussão sobre 

as propostas de ensino da HFC nos cursos de licenciaturas de Física), verifica-se 

que este aspecto está ausente em outras disciplinas. Ainda, o conteúdo presente no 

programa da disciplina reforça a oscilação existente quanto ao tipo de conteúdo que 

se procura abordar em disciplinas dessa natureza. 

 Analisando o FIS-DOC.2 (ver anexo VI) constata-se que ela objetiva:  
 

 

Caracterizar o que é ciência, enquanto construção histórica inserida 
na cultura ocidental. Refletir sobre o significado e a limitação do 
conhecimento científico, através de exemplos de história, filosofia e 
sociologia da ciência. Discutir as implicações da dissensão entre as 
duas culturas na educação básica e superior. Discutir o papel social 
e cultural do professor de ciências. 

 

 

 Compreende-se, portanto, que a disciplina busca desenvolver uma discussão 

acerca da origem e desenvolvimento da ciência, enquanto sistema de conhecimento, 
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de um ponto de vista mais amplo, isto é, sem se restringir a aspectos específicos da 

Física. Além disso, mostra certa preocupação com o ensino de ciência e com o 

professor de ciências. 

 Com relação à metodologia de ensino utilizada na disciplina nota-se, baseado 

no FIS-DOC.2, que se pretende promover discussões coletivas a partir de leituras 

selecionadas; dinâmicas de grupo; também objetiva-se desenvolver as aulas através 

do uso de multimídia e demonstrações experimentais. 

Para avaliar o rendimento do licenciando na disciplina os instrumentos 

selecionados correspondem à tarefas para casa e avaliações escritas. Além disso, o 

licenciando será avaliado por sua participação nas atividades e debates realizados 

em sala de aula. Assim sendo, percebe-se que o professor-formador não procura 

restringir a avaliação dos licenciandos a um momento específico do curso 

(disciplina). 

Esta visão da metodologia de ensino desenvolvida na disciplina limita-se à 

análise dos documentos selecionados da licenciatura em Física, em específico do 

FIS-DOC.2. Para uma visão mais concreta do tipo de abordagem usada na disciplina 

serão analisados os relatos provenientes da observação da disciplina HFC. A 

análise desses relatos é o propósito da próxima seção (seção 3.3.2). 

Antes de passar para a próxima seção apresentar-se-á, a seguir, a análise do 

FIS-DOC.3, isto é, será apresentada uma descrição dos materiais utilizados na 

disciplina HFC. Esses fazem parte da bibliografia estabelecida para a disciplina. De 

acordo com o conteúdo anteriormente apresentado, no total foram utilizados doze 

(12) textos. O Quadro 6 (ver abaixo) mostra a referência dos textos, bem como uma 

descrição de cada um deles. Em seguida serão feitos comentários sobre os textos. 
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 Referência Descrição 

1 ALVES, R. Filosofia da Ciência. 
São Paulo: Mercuryo, 1990. 

 O livro apresenta uma reflexão epistemológica a 
respeito do desenvolvimento do fazer científico. 
Neste sentido, o autor defende que a ciência 
nada mais é do que o senso comum refinado e 
disciplinado. 
 

 O livro é constituído por onze capítulos. Todos 
foram utilizados. 

2 
CHASSOT, A. A Ciência através 
dos Tempos. São Paulo: 
Moderna, 1995, 5ª. Ed. 

 Este livro conta um pouco das histórias que 
procuram mostrar a ciência como uma linguagem 
construída para tentar explicar o mundo natural. 
Há referências a cientistas que imortalizaram 
realizações de muitos homens e mulheres 
anônimos de diferentes épocas. Ao lado da 
história geral o livro faz entrelaçamentos das 
diferentes tessituras da historia da ciência com a 
história da filosofia, das religiões, das magias, 
das artes e também com historias daqueles de 
quem usualmente se diz não ter história, o livro 
convida para uma apaixonante viagem que tenta 
mostrar como se deu, dá e dará a construção do 
conhecimento. 
 

 O livro apresenta treze capítulos, todos foram 
lidos e discutidos. 

3 
COLLINS, Harry e PINCH, Trevor. 
O Golem: o que você deveria 
saber sobre ciência. São Paulo: 
EdUNESP, 2003. 

 Este livro tem por finalidade apresentar como a 
ciência funciona realmente a quanta autoridade 
deve ser concedida aos especialistas; segundo 
os autores o livro é dirigido aos estudantes de 
ciência nas escolas ou universidades e aos que 
estão iniciando um curso de história, filosofia e 
sociologia da ciência. Além disso, o livro é para o 
cidadão que vive em uma sociedade tecnológica, 
um livro que adapta o trabalho de historiadores e 
sociólogos para um público mais geral. 
 

 O livro é composto por sete capítulos, além de 
prefácios, introdução, posfácio e conclusão. 
Desde livro foram selecionados alguns trechos 
para discussão em aula. 

4 
FEYERABEND, Paul. Contra o 
Método. Edição revista pelo autor. 
Lisboa: Relógio D’Água, 1993. 

 O texto é um excerto do livro Contra o Método. O 
mesmo aponta que “os factos, operações e 
resultados que constituem as ciências não tem 
uma estrutura comum, não há elementos que se 
verifiquem em todas as investigações científicas e 
só nelas” (pág. 11). 
 

 Somente o trecho do livro, que está sendo 
indicado, foi discutido em aula. 
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5 

FEYERABEND, Paul. A visão 
científica do mundo tem um status 
especial em comparação com 
outras visões? In: Paul 
Feyerabend. A Conquista da 
Abundância: uma história da 
abstração versus a riqueza do ser. 
Tradução: Cecília Prada e Marcelo 
Rouanet. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2006. p. 199-215. 

 Através de quatro perguntas (1. O que é a visão 
científica do mundo e há uma visão cientifica 
única? 2. Para quem seria ela especial? 3. 
Estamos falando de qual espécie de status? 
Popularidade? Vantagens práticas? Verdade? 4. 
Que outras visões sendo consideradas?), feitas e 
respondidas pelo autor do texto, este procura 
explicar que “as visões de mundo que 
encontramos nas ciências têm substâncias 
empíricas”. Em suma, o autor conclui não existir 
“visão científica do mundo”, assim como não há 
uma ciência uniforme. Contudo, é possível 
aprender muita coisa por meio da ciência e 
também através das ciências humanas, das 
religiões e das antigas religiões. 
 

 Foi discutido um dos capítulos deste livro: A visão 
científica do mundo tem um status especial em 
comparação com outras visões? A descrição 
acima é referente a este capítulo. 

6 
JAFELICE, Luiz C. O que é 
Física? O que é Ciência? Natal: 
Departamento de Física da UFRN, 
1996. Notas de aula. 2p. 

 Pela via da metáfora, levando em consideração 
três piadas, o professor objetiva uma 
compreensão profunda do que seja ciência e o 
fazer científico e também de quais são suas 
limitações. Além disso, o professor utiliza como 
subsídio à discussão o que pensam alguns físicos 
e pesquisadores de física sobre o que é física. 

7 
JAFELICE, Luiz C. Enigma 
“Extraterrestre”. Natal: 
Departamento de Física da UFRN, 
s/d. 1p. 

 Texto utilizado em sala de aula envolvendo a 
solução do enigma extraterrestre, cujo objetivo 
era propiciar uma metáfora que representasse o 
contraste observado entre os conteúdos de 
história da ciência e aqueles dos livros textos, 
bem como oferecer uma prática para estimular 
discussões sobre filosofia da ciência. 

8 
JAFELICE, Luiz C. Dinâmica de 
grupo para debate. Natal: 
Departamento de Física da UFRN, 
s/d. 2p. 

 Texto traz uma discussão a respeito da dinâmica 
de grupo desenvolvida em aula. Essa dinâmica 
constitui-se em uma pratica que estimula o 
desenvolvimento de um espírito reflexivo e o 
poder de argumentação, estimula o exercício da 
antinomia e favorecer que os participantes se 
coloquem no lugar do outro. 

9 

LOPES, Alice R. C. Saberes em 
relação aos quais o conhecimento 
escolar se constitui. In: Alice R. C. 
Lopes Conhecimento Escolar: 
ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 1999. p. 103-137. 

 O texto refere-se a um dos capítulos do livro 
Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Nesse 
capítulo a autora apresenta a sua compreensão 
do conhecimento científico nas ciências físicas e 
do conhecimento cotidiano, tendo como eixo 
central da argumentação a descontinuidade 
epistemológica entre essas instâncias de 
conhecimento. Neste sentido, é objetivo da autora 
analisar o conhecimento escolar de maneira a 
contribuir para a desconstrução dos obstáculos 
epistemológicos nele disseminados, capazes de 
transformá-lo em uma ponte unificadora de 
diferentes saberes. 
 

 O texto foi utilizado em aula. 
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10 

MARTINS, Roberto A. O 
Universo: teorias sobre sua 
origem e evolução. São Paulo: 
Moderna, 1994. Coleção Polêmica; 
3a edição. 

 O livro descreve “diversas tentativas feitas para 
se conhecer a origem de todas as coisas. São 
discutidas visões religiosas, filosóficas e 
científicas das mais antigas até as atuais através 
de um estudo histórico, o leitor é convidado a 
acompanhar essa grandiosa aventura intelectual 
da humanidade”. 
 

 O livro é constituído por doze capítulos, contudo, 
somente os seis primeiros mais a introdução 
foram utilizados. 

11 

SANTOS, César S. e CALUZI, 
João J. História da Ciência e 
Ensino de Ciências: a visão 
externalista. In: Filosofia e 
História da Ciência: 
Contribuições para o ensino de 
ciências. Ana M. A Caldeira e João 
J. Caluzi (Orgs.) Ribeirão Preto: 
Kayrós, 2005; Bauru: Cá entre 
Nós, 2005. p. 103-114. 

 Este texto refere-se a uma parte do referencial 
teórico da dissertação de um dos autores 
intitulada: pedagogia histórica - critica e o ensino 
de ciências. A questão que originou essa parte do 
trabalho consiste em identificar a melhor 
abordagem para o ensino de ciências, desde que 
se pretenda usá-la como meio para o avanço 
social. Neste sentido os autores consideram que 
a abordagem externalista da historia da ciência 
pode contribuir para o uso do ensino de ciências 
como estratégia de avanço social. 
 

 O texto foi discutido em aula. 

12 

ZANETIC, J. Evolução dos 
conceitos da Física – 2a parte: 
alguns tópicos de “filosofia” da 
física. São Paulo: IFUSP, 1995. 
Notas de aula. 72 p. 

 O presente texto é constituído pela 2ª parte das 
notas de aula da disciplina evolução dos 
conceitos da Física ministrada nos cursos de 
licenciatura e bacharelado em Física da 
Universidade de São Paulo. As notas de aula 
apresentam uma breve introdução ao estudo de 
tópicos de filosofia da ciência, com ênfase em 
alguns modelos epistemológicos contemporâneos 
desenvolvidos a partir da década de 30 do século 
passado. Tais modelos têm a física como foco de 
investigação. 
 

 As notas de aulas foram discutidas em aula. 
 
Quadro 6 - Referência e descrição dos materiais utilizados na disciplina História e Filosofia 
da Ciência. 
 
 

 De acordo com a descrição dos textos utilizados na disciplina HFC (Quadro 

6), um primeiro resultado que pode ser inferido é a característica do conteúdo 

trabalhado nela. Nota-se que ora ele repousa sobre a história da ciência, ora sobre a 

filosofia da ciência e também sobre a sociologia da ciência. Quando comparados 

com outros cursos de outras universidades, é possível ver que tal fato tem certa 

ligação com o que afirma Staub de Melo (2005), quando diz não existir consenso 

entre as disciplinas dessa natureza, em relação à característica do conteúdo 

trabalhado. E com Carvalho (1988), que afirma que estas disciplinas estão pouco 

sistematizadas no currículo dos cursos de licenciatura da área de Ciência Naturais. 
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Além disso, observa-se a preocupação do professor com a prática docente, isto é, 

com o ensino de ciências, como pode ser constatado nos textos 3, 9 e 11. 

 Observa-se ainda que a sociologia da ciência ganha certo destaque na 

disciplina HFC da UFRN. Isto porque, são poucas as disciplinas entre as 

universidades brasileiras que abrem espaço para essa componente, como pode ser 

observado no Apêndice A, onde se encontram as ementas das disciplinas de 

conteúdo histórico e filosófico das licenciaturas em Física. 

 Tentando fazer uma classificação dos textos utilizados na disciplina, a partir 

de sua descrição, percebe-se que aproximadamente (8) 67% deles estão 

relacionados à filosofia da ciência; (3) 25% estão relacionados à história da 
ciência; e (1) 8% têm relação com a sociologia da ciência. 

 Outro aspecto notado diz respeito à ausência de textos que tratem 

especificamente da história dos conceitos da Física. Embora três deles (textos 2, 3 e 

10) apresentem discussões sobre conceitos físicos, pouca ênfase é dada a esse 

conteúdo (no caso dos textos 3 e 10 os conteúdos não foram trabalhados em aula e 

em relação ao texto 2 não foi dada tanta ênfase). Comparando os textos utilizados 

na disciplina e os textos estabelecidos pelo FIS-DOC.1 verifica-se certo embate, já 

que a maioria dos textos (destacados no FIS-DOC.1) procuram versar sobre a 

história dos conceitos da física. 

 

 

3.2.2. A prática em sala de aula: observação da disciplina História e Filosofia 

da Ciência 

 

 

 A observação foi realizada no período de 01 de agosto a 14 de novembro de 

2007. Ao todo foram observadas sessenta e seis aulas. Ocorreu durante o turno da 

noite, período em que é oferecida a disciplina HFC para os estudantes do Curso de 

Licenciatura em Física. 

 Em relação ao número de alunos matriculados, cursaram essa disciplina vinte 

e quatro (24) licenciandos. 

 Para registrar os dados provenientes da observação foi utilizado um diário de 

campo. Para orientar o procedimento de observação foram definidos, a priori, 

através de observação preliminar alguns pontos. São eles: 
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a) Estratégias de ensino utilizadas pelo professor, bem como as atividades 

realizadas em aula e extra classe; 

b) A exposição do professor-formador. 

 

 Na próxima seção será feita a análise e discussão dos dados coletados na 

observação. A mesma baseia-se no processo de categorização dos relatos de 

observação através do procedimento de contar a incidência dos fenômenos 

ocorridos em sala de aula (FLICK, 2004). 

 

 

Análise e discussão dos dados 

 

 

 Em relação às estratégias de ensino utilizadas pelo professor-formador na 

disciplina HFC estão listados na tabela 3 os métodos de ensino utilizados, bem 

como as atividades realizadas em aula e as atividades extra classes. 

 
 
Tabela 3 - Estratégia de ensino utilizada pelo professor-formador responsável pela disciplina 

História e Filosofia da Ciência. 
 

Estratégia de ensino... Nº de 
aulas %* 

1. Discussão coletiva. 46 69% 

2. Retomada de atividade extra classe. 44 66% 

3. Exposição. 30 45% 

4. Avaliação (prova escrita). 6 9% 

5. Atividades realizadas em sala de aula. 4 6% 

6. Uso de demonstração. 4 6% 

7. Projeção de filme. 2 3% 

*O valor da porcentagem está relacionada ao número de aulas em que a estratégia de ensino foi 
utilizada, podendo ocorrer o fato de duas ou mais estratégias terem sido utilizadas numa mesma aula. 
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 Como apresenta a tabela 3, em 69% das aulas a estratégia de ensino mais 

utilizada na disciplina HFC é a Discussão Coletiva. Esse tipo de atividade é 

caracterizado pelo debate que é realizado em torno da leitura de textos propostos 

pelo professor-formador em aula anterior. Ou seja, sempre numa aula antecedente a 

outra o professor sugere a leitura e estudo de um texto. Assim, na aula seguinte, 

esse texto é discutido, debatido, analisado, refletido. Nessa atividade o professor 

busca assumir o papel de mediador, na maioria das vezes o professor-formador 

pede para os licenciandos iniciarem a discussão, apresentando seus pontos de 

vista, dúvidas e questionamentos sobre os textos trabalhados em aula. 

 Em 66% das aulas, outra estratégia de ensino bastante utilizada diz respeito à 

Retomada de atividade extra classe. Essa, por sua vez, é constituída pela leitura e 

elaboração de resumo; pela elaboração de um relato sobre os processos mentais e 

raciocínios acionados para decifrar o enigma (atividade do enigma extraterrestre); 

elaboração de uma apreciação sobre dinâmica de grupo; e pela elaboração de um 

relato do filme – Quem somos nós? - a partir de cinco questões elaboradas pelo 

professor. Entre essas atividades a mais utilizada foi a leitura e elaboração de 

resumos. Em 60%24 das aulas o professor-formador recomendou ao licenciando a 

leitura e elaboração de resumos dos textos que seriam discutidos na aula seguinte. 

Para o professor a elaboração dos resumos faz parte do processo de ensino-

aprendizagem da disciplina, neste sentido, ele recomenda escrever os resumos para 

alguém que não leu o texto e lendo o resumo entenda o que o capítulo quer dizer 

(AULA 5). Em 6%25 das aulas aparecem as outras atividades: A elaboração de um 

relato sobre os procedimentos adotados para decifrar o enigma. Nessa atividade o 

licenciando necessitava descobrir quais símbolos completavam o conjunto de sinais 

estabelecidos pelo professor, bem como o sentido dos sinais. A outra atividade 

refere-se à elaboração de uma apreciação sobre a dinâmica de grupo realizada em 

sala de aula. Essa atividade tinha por objetivo explicar a origem da matéria sob o 

ponto de vista de uma das linhas de pensamento (atomista e quatro elementos) 

como se ela fosse exclusiva. Dessa forma, a turma foi dividida em três grupos: dois 

grupos de debatedores, os quais, após um tempo, tinham suas funções trocadas e 

um grupo de síntese, que no final da dinâmica tinham por finalidade apresentar uma 

síntese do debate. 
                                                        
24 Porcentagem calculada tomando como referência 66% das aulas. 
25 Idem. 
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 Em 45% das aulas, o professor utilizou a Exposição como estratégia de 

ensino. Essa é caracterizada pela explicação de trechos dos textos considerados 

relevantes por ele, bem como pela apresentação do assunto que será cobrado na 

avaliação. Nestas aulas, são poucas as intervenções dos alunos. 

 Passando para as estratégias utilizadas em menos de 10% das aulas, é 

possível constatar a realização de Prova Escrita (9%) para avaliar o rendimento do 

licenciando; de Atividade em sala de aula (6%); Demonstração (6%) e Projeção 
de Filme (3%). Embora seja citada, essa última atividade não chegou a ser 

concluída. Em relação à avaliação escrita, essa era realizada após ser cumprido um 

terço dos conteúdos programados para a disciplina, em outras palavras, após uma 

média de doze aulas o rendimento do estudante na disciplina era avaliado através 

de uma prova escrita. Essa contemplava o assunto dos textos trabalhados, bem 

como as atividades práticas realizadas em aula. Em relação às atividades em sala 

de aula, no segundo dia de aula (AULA 2) a tarefa do enigma extraterrestre foi 

realizada e no nono dia (AULA 9) foi realizada a dinâmica de grupo. Essa última 

tomou como pré-requisito as discussões realizadas nas aulas anteriores. Para o 

professor-formador as atividades práticas desenvolvidas na disciplina podem ser 

aplicadas no ensino médio. Observa-se, portanto, certa preocupação do professor 

com o uso da HFC no ensino médio dentro do tipo de abordagem da HFC defendida 

por ele. Além disso, entende-se que o professor-formador procura oferecer ao 

estudante (licenciando) práticas de ensino que envolvam elementos da HFC, 

considerando que isso é uma das principais dificuldades encontradas pelo estudante 

quando ele vai utilizar HFC em suas aulas em nível médio. 

 Por fim, aparece o uso de demonstração. Essa se constituiu pela confecção 

de um bolo a partir dos ingredientes propostos em um dos capítulos do livro do 

escritor, educador e psiquiatra Rubem Alves - Filosofia da Ciência (1990). Essa 

atividade teve por finalidade discutir os critérios de cientificidade. Isto é, sob o ponto 

de vista do autor do livro discutir os critérios de demarcação do que é e o que não é 

científico. Tal fato implica numa visão não absoluta da ciência, sendo esta 

transitória, e se constituindo numa construção humana. 

 Com relação à fala do professor-formador, na tabela 4 são listadas as 

unidades de análise que foram sendo formadas a partir do seu discurso em sala de 

aula. Assim, conhecendo a fala do professor buscou-se verificar o seu sentido (a 
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quem ou ao quê está sendo direcionada a fala) e, dessa forma, classificá-las em 

unidades de análise. 

 
 

Tabela 4 - Fala do professor-formador da disciplina História e Filosofia da Ciência. 
 

Fala do professor-formador... Nº de 
aulas %* 

1. Relacionada aos textos trabalhados em aula. 54 81% 

2. Relacionada ao licenciando. 36 54% 

3. Relacionada à natureza da ciência. 24 36% 

4. Relacionada à disciplina HFC. 22 33% 

5. Relacionada ao conteúdo de Física. 18 27% 

6. Relacionada ao ensino de ciências. 16 24% 

7. Relacionada à avaliação (prova escrita). 16 24% 

8. Relacionada à HFC (conteúdo). 12 18% 

9. Relacionada à Filosofia. 10 15% 

10. Relacionada às atividades realizadas na disciplina. 10 15% 

11. Relacionada ao professor-formador. 8 12% 

12. Relacionada ao conhecimento acadêmico. 2 3% 

*O valor da porcentagem está relacionado ao número de aulas em que a fala foi referida. 
 

 

Ao se averiguar a tabela 4 descobre-se que em 81% das aulas observadas as 

discussões realizadas estão relacionadas aos textos que foram trabalhados em 

aula. Sobre os assuntos desses, estão vinculados à origem e evolução do 
conhecimento científico, a reflexões epistemológicas acerca do fazer científico 

e a questões referentes à sociologia da ciência. Neste sentido compreende-se 

que a disciplina privilegia uma discussão de caráter epistemológico e sociológico. 

Também são discutidos o ponto de vista do autor do texto sobre o fazer científico; as 

suas preocupações (por exemplo, em relação ao ensino de ciências, a mistificação 

da ciência) e os aspectos contraditórios em alguns autores. Em relação aos textos 
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adotados, os comentários estão associados ao objetivo do texto, as vantagens que 

ele apresenta (por exemplo, na AULA 6, o professor expõe algumas vantagens do 

livro do Chassot, são elas: escrito para o ensino médio; aberto a concepção 

espontânea; não crítica a Alquimia) e a recomendações de como ler o texto. 

 Em 54% das aulas, verifica-se que o professor fez referência ao licenciando 

(ver tabela 7). Ou seja, ao papel do futuro professor no ensino; ao conhecimento 
que o licenciando deve possuir; a formação do licenciando, na universidade e a 

visão do licenciando sobre a ciência. Em relação ao papel do licenciando no 

ensino, o professor-formador demonstra certa preocupação com a atitude do 

graduando e ao conteúdo que ele vai transmitir em sala e aula. Transcreve-se, 

abaixo, alguns trechos dos relatos da observação referente a esse aspecto. 

 

 AULA 18. O professor de física não pode ser uma pessoa que tenha uma 

visão limitada sobre os conceitos da Física. Ele deveria fazer uma interface com 

questões sociais. 

 AULA 22. Você enquanto professor não pode explicar somente F=m.a, mas 

por que algumas pesquisas são feitas e outras não. O professor também destaca 

que o licenciando precisa discutir em sala de aula questões sobre a natureza da 

ciência, apontando que esta é uma construção humana. 

 AULA 23. Ao fazer referência as questões sociais que permeiam o fazer 

científico, o professor menciona que estas questões devem ser levadas para sala de 

aula, no ensino médio. Isso também é responsabilidade do professor de física. 

 

 Sendo assim, entende-se que o futuro professor não pode atrelar-se somente 

aos conteúdos específicos de Física, mas tem que se apoiar em outras 

competências na hora de transmitir o conteúdo, principalmente as questões de 

âmbito social que envolvem o desenvolvimento do conhecimento científico. 

 Em relação ao conhecimento que o licenciando deve ter, além do conteúdo 

específico da Física, o professor aponta a necessidade do licenciando deter 

conhecimentos relacionados à área de ciências humanas. Tanto os conhecimentos 

ligados diretamente a HFC como os conhecimentos de outras áreas da educação. 

Seguem alguns exemplos: 
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 AULA 4. Nesta aula o professor destaca que além do conhecimento teórico da 

Física, o futuro professor deve deter outras competências e habilidades voltadas a 

área de Educação, principalmente as relacionadas à HFC. 

 AULA 10. É preciso ao professor de Física outras leituras, em particular da 

área de humanas, além das leituras específicas da área. 

 AULA 24. O professor fala que os alunos carecem de referenciais teóricos – 

por exemplo, textos sobre Bacon, Descartes, entre outros - que lhes possibilitem o 

entendimento dos textos trabalhados na disciplina. 

 

 Em relação à formação do licenciando, para o professor o curso se constitui 

em um obstáculo para a prática profissional do futuro professor em sala de aula (no 

ensino médio), bem como para a inserção da HFC na formação do licenciando. 

Neste sentido, verifica-se a importância da HFC para a formação do professor já que 

essa estaria, em sua opinião, ainda mergulhada num modelo tecnicista. Exemplos: 

 

 AULA 26. A loucura da formação do licenciando não permite este tipo de 

discussão em outro momento do curso. Além disso, o professor-formador declara 

que o licenciando está fechado numa formação conteudista, tecnicista. 

 AULA 28. A própria formação do licenciando é voltada para um modelo 

tecnicista, há valorização do conteúdo específico. Embora, atualmente, se fale em 

superar o processo de ensino/aprendizagem que é baseado ainda na transmissão. 

Ainda nessa aula ele menciona que os cursos de licenciatura precisam oferecer uma 

formação crítica até mesmo incorporada ás disciplinas de conteúdo específico. 

 AULA 38. Nessa aula o professor-formador fala que o licenciando é 

doutrinado em sua formação. 

 

 Acerca da visão do licenciando sobre a ciência, o professor-formador acredita 

que parte dos licenciandos já entende a nova visão de ciência a eles apresentada. O 

professor fala, também, que os licenciandos estão prontos para verificar que 

existiram vários pensadores que estudavam sobre a natureza do fazer científico. 

Compreende-se, portanto, que um dos objetivos da disciplina HFC é desfazer no 

licenciando a idéia de que a ciência detém a verdade absoluta. 
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 Passando para o próximo aspecto citado na tabela 4, observa-se que em 36% 

das aulas o professor fez referência a aspectos da natureza da ciência. Alguns 

exemplos: 

 

 AULA 2. A ciência não é racional. A ciência é um empreendimento humano. 

 AULA 4. A ciência não é um lugar de certezas. Não é uma construção 

cumulativa, nem linear. O professor fala também que a Física é uma construção 

humana historicamente contextualizada, sendo um empreendimento do intelecto 

humano. 

 AULA 22. Nesta aula o professor-formador, ao discutir sobre os critérios que 

demarcam o que é e o que não é científico, afirma que não existe um certo na 

ciência. Também que um conhecimento científico é considerado verdadeiro se ele 

puder ser refutado, segundo o filósofo da ciência Popper. Ainda diz que o 

conhecimento científico é transitório e que não lida com o absoluto. Além disso, 

destaca que a ciência voltou a fazer pesquisa fitoterápica por motivos econômicos. 

 AULA 26. O professor-formador comenta, nesta aula, que as maiores 

Revoluções Científicas também foram influenciadas por aspectos sociais. E que uma 

pequena parcela da população usufrui das contribuições da ciência. 

 

 Nota-se, aqui, que o professor-formador procura através das explicações, 

debates e discussões realizadas em sala de aula desfazer, no licenciando, a 

imagem absolutista, neutra, acabada do conhecimento científico. Tal fato é 

considerado preponderante por aqueles (HARRES, 1999; GIL-PÉREZ et al., 2001; 

EL-HANI, 2006) que defendem uma concepção adequada da natureza da ciência, 

uma vez que essa, possivelmente, acarreta implicações para a prática em sala de 

aula do licenciando. 

 Outro aspecto da fala do professor diz respeito à disciplina História e 
Filosofia da Ciência, aparecendo em 33% das aulas. Este aspecto está 

diretamente ligado a inserção da disciplina no currículo do curso de licenciatura em 

Física; a função desempenhada pela disciplina; a organização do conteúdo 

trabalhado na disciplina e a característica da disciplina. Veja alguns exemplos: 

 

 AULA 6. A disciplina HFC chega muito tarde ao curso. Isso pode ocasionar 

uma má formação acadêmica com relação à disciplina. 
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 AULA 21. A funcionalidade da disciplina é instrumentalizar o aluno com 

termos, tipo: ontológico e epistemológico para que saibam utilizá-los. 

 AULA 26. Para o professor-formador a característica da disciplina depende de 

quem leciona ela. Ele diz que a disciplina pode apresentar um caráter conteudista 

(ou internalista). Para ele esse enfoque é perigoso. Neste sentido, o professor afirma 

que prefere um enfoque externalista. 

 AULA 27. Embora pouco citada, o professor aponta que a disciplina, também, 

tem a função de esclarecer questões relacionadas à história da física, por exemplo, 

o caso do questionamento de Einstein que dá origem a teoria da relatividade. 

 AULA 33. Nesta aula o professor comenta que a proposta das duas primeiras 

unidades da disciplina era preparar o licenciando para a terceira unidade. Nesta 

unidade da disciplina o caráter textual muda. O professor menciona ainda que nas 

duas primeiras unidades tinha o licenciando como um aristotélico. 

 AULA 34. Após o comentário de um dos alunos de que nessa disciplina suas 

dúvidas vão aumentando, comparando-a com outras disciplinas do curso, o 

professor-formador afirma que o objetivo da disciplina é esse mesmo: inquietar, 

despertar dúvidas, bem como desfazer no licenciando uma suposta ideia equivocada 

do que é ciência. 

 

 Outro aspecto que surge a partir da fala do professor-formador diz respeito ao 

conteúdo de Física, em 27% das aulas, ele refere-se a exemplos que envolvem 

questões específicas da área de física. Apesar do caráter internalista da história da 

ciência ser um fato relevante, que possibilita a compreensão de determinados 

conceitos da física, este aspecto não é aprofundado na disciplina. Este aspecto se 

restringe a alguns exemplos dados pelo professor. Além disso, o professor na 

primeira unidade da disciplina afirma que não é pretensão da disciplina aprofundar 

este aspecto. Constata-se esse discurso nos exemplos abaixo: 

 

 AULA 7. Após destaque de trecho do livro – O Universo: teoria sobre suas 

origem e evolução (Martins, 1994) – o professor faz referência à segunda lei da 

termodinâmica. 

 AULA 27. O início do questionamento de Einstein acerca da Teoria da 

Relatividade surge quando a teoria do magnetismo de Maxwell não obedecia a 

Teoria da Relatividade de Galileu. 
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 Em 24% das aulas aparecem menções ao ensino de ciências. Tais menções 

referem-se à forma de conduzir o ensino de ciências e a inserção da HFC no ensino 

médio. Eis alguns exemplos: 

 

 AULA 5. Segundo o professor-formador é necessário desfazer o aspecto 

doutrinário do ensino de ciências. Ele também fornece esclarecimentos sobre a 

importância de se levar para o ensino básico discussões de história e filosofia da 

ciência, que visem desenvolver nos alunos um pensamento crítico sobre o fazer 

científico. 

 AULA 10. O professor afirma que, embora seja importante fazer contas, é 

preciso mudar a forma de ensinar física. 

 AULA 23. O mestre esclarece que diante da crise civilizatória, bem como de 

alguns problemas de âmbito social, político e econômico o ensino de Física precisa 

levar em consideração esses fatores. Precisa ser conduzidos de outra forma. 

 AULA 31. O licenciando precisa levar elementos da cultura local para a sala 

de aula. 

 

 Passando para o próximo item da tabela 4, observa-se que em 24% das aulas 

o professor-formador faz comentários a respeito da avaliação, dando instruções 

para a sua realização, bem como fazendo comentários após a prova. Nota-se, 

portanto, que as questões que a compuseram estão vinculadas aos textos 

trabalhados em sala de aula, bem como a questão de como levar este tipo de 

reflexão (sobre a HFC) para o ensino médio. 

 O próximo item, referente à história e filosofia da ciência aparece em 18% 

das aulas. Esse aspecto está ligado ao uso da história e filosofia da ciência no 
ensino de ciências; a contribuição da HFC; a presença da história da ciência no 

livro didático e ao tipo de abordagem da história e filosofia da ciência. No 

primeiro caso, são discutidas as dificuldades encontradas pelo licenciando para levar 

a história e filosofia da ciência para sala de aula. Tal fato tem estreita ligação com 

as principais dificuldades apresentadas pelos estudantes de licenciatura e 

professores de física, para se trabalhar com a HFC no ensino médio (MARTINS, 

2007). Aqui, o professor propõe alguns possíveis caminhos para viabilizar estas 

dificuldades. Veja dois exemplos: 
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 AULA 4. Respondendo a um questionamento de um aluno de como levar a 

HFC para sala de aula, já que esse acredita ser complicado fazer isso, o professor 

diz que essa articulação pode ser feita através de dinâmica de grupo; a questão não 

é mudar a disciplina para a HFC, mas incorporar temas da HFC nos programas e no 

currículo da disciplina. 

 AULA 26. Também, diante da dificuldade apresentada pelo estudante para 

levar a HFC para o ensino médio, o professor contrapõe-se a afirmação e aponta 

que uma solução é utilizar a problematização. 

 

 Além disso, verifica-se que o professor recomenda ao licenciando que para 

usar a HFC é necessário pensar como na época (AULA 10). 

 Sobre as contribuições da HFC, é citado que esta possibilita a compreensão 

da via de construção do conhecimento científico (AULA 4) e a humanização da 

ciência (AULA 33). Esses aspectos têm estreita ligação com a defesa que é feita 

acerca do uso da HFC (MATTHEWS, 1995; PEDUZZI, 1999; GIL-PÉREZ et al., 

2001; MARTINS, 2006; MARTINS, 2007). 

 Em relação à maneira como a história da ciência aparece nos livros didáticos 

(ensino médio), o professor-formador destaca que o que tem aparecido nos livros 

didáticos sobre a história da ciência não passa de uma pílula dourada (ou estão 

erradas, em alguns casos, ou não são de boa qualidade). Sobre o tipo de 

abordagem (externa ou internalista) da HFC, para o professor-formador muitos se 

interessam pelo assunto, mas não numa perspectiva externalista (AULA 31). Com 

base na literatura, muitos dos que defendem a HFC na formação de professores 

advogam a favor de uma abordagem externalista, como menciona Matthews (1995). 

Apesar da preferência do professor por uma abordagem externalista, ele afirma que 

deveria existir certo equilíbrio entre uma abordagem internalista e externalista. 

 Passando para o próximo aspecto das declarações do professor, em 15% das 

aulas, o seu discurso fez referência à filosofia. Tal aspecto refere-se à importância 

da filosofia. Em sua opinião ela ajuda na organização do pensamento (AULA 8). 

 O próximo item da tabela refere-se às atividades realizadas na disciplina. 

Em 15% das aulas o discurso do professor corresponde a instruções para o 

desenvolvimento das atividades, bem como ao objetivo da atividade. 

 Em seguida, em 12% das aulas constata-se que os apontamentos do 

professor referem-se a estratégia de ensino por ele utilizada; a sua formação em 
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HFC e intenções sobre a mesma. O primeiro caso aponta que deseja que os 

licenciandos percebam a forma como ele, (professor-formador), conduz as aulas. O 

segundo caso corresponde ao fato do mesmo não possuir formação na área de 

história e filosofia da ciência. O terceiro, diz respeito ao seu objetivo na disciplina. 

Segundo ele, sua intenção é desfazer no licenciando uma imagem possivelmente 

errada da ciência. 

 Enfim, em 3% das aulas, o professor diz que o conhecimento acadêmico 

ignora os saberes populares (AULA 31). 

 

 Com base nas unidades de análise formadas e nos comentários feitos sobre 

cada uma, percebem-se entre elas, elementos comuns que poderiam ser 

reagrupados. Assim, se fez o agrupamento de alguns itens da Tabela 4, bem como a 

contagem do número de aulas em que o aspecto da fala do professor-formador é 

referido. A tabela abaixo (Tabela 5) apresenta a lista das novas unidades de análise. 
 
 
Tabela 5 - Reclassificação dos aspectos da fala do professor-formador da disciplina História 

e Filosofia da Ciência. 
 

Fala do professor-formador... Nº de 
aulas %* 

1. Relacionada à disciplina HFC. 64 96% 

2. Relacionada ao licenciando e ao ensino de ciências. 42 63% 

3. Relacionada à natureza da ciência. 24 36% 

4. Relacionada ao professor-formador. 8 12% 

5. Relacionada ao conhecimento acadêmico. 2 3% 

*O valor da porcentagem está relacionado ao número de aulas em que a fala foi referida. 
 

 

 Duas modificações foram feitas da tabela 4 para a tabela 5. Na tabela 4 os 

aspectos 1, 4, 5, 9 e 10 foram reagrupados, o que deu origem a nova unidade de 

análise disciplina HFC. Essa unidade aponta para o conteúdo trabalhado na 

disciplina, as atividades realizadas, avaliação (prova escrita) e a inserção da 

disciplina no currículo do curso de Licenciatura em Física, o que mostra certa 

preocupação do professor-formador com a formação dos licenciandos. 
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 A segunda unidade, referente ao licenciando e ao ensino de ciências surge 

do reagrupamento dos aspectos 2, 6 e 8 presentes na tabela 4. Esta unidade aponta 

para elementos da formação do licenciando e para a sua prática em sala de aula (no 

ensino médio). Nesse caso, verifica-se não só uma preocupação com a formação 

intrínseca do licenciando, mas uma formação que lhe possibilite utilizar a história e 

filosofia da ciência no ensino. 

 As unidades temáticas 3, 4 e 5 presentes na tabela 5 não sofreram 

alterações, comparando com a tabela 4 estas são as unidades 3, 11 e 12, 

respectivamente. 

 

 

3.2.3. A História e Filosofia da Ciência do ponto de vista do professor-
formador: entrevista semi-estruturada 

 

 

 De acordo com informações apresentadas no início desse capítulo, a 

entrevista realizou-se no final do semestre letivo em que foi ministrada a disciplina 

HFC: no final de 2007.2. Para nortear a entrevista, elaborou-se um roteiro com 

perguntas pertinentes ao assunto em questão. A Figura 1 mostra como o roteiro está 

estruturado. Com a permissão do professor-formador a entrevista foi gravada em 

áudio e sua transcrição encontra-se no Apêndice D. A referida atividade tinha como 

objetivo, num primeiro momento, obter informações sobre a formação acadêmica do 

professor, bem como sobre sua familiaridade com a disciplina e com a área de 

história e filosofia da ciência. Além disso, nesse momento, buscou-se criar um 

ambiente agradável para a realização da atividade. 

 Em seguida, partiu-se para as questões centrais da entrevista. Essas foram 

elaboradas, buscando-se compreender as conclusões do professor a respeito da 

disciplina HFC. Ou seja, sobre a sua organização curricular e sobre a sua introdução 

no currículo do curso de Licenciatura em Física. 

 Nesse sentido, a análise da entrevista está dividida em duas partes: na 

primeira, apresentar-se-á informações referentes ao professor-formador. Na 

segunda parte a análise recai sobre as questões centrais da pesquisa numa 

tentativa de saber a opinião do professor sobre a HFC na licenciatura. 
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 Além disso, a análise ocorreu a partir da pré-leitura da transcrição da 

entrevista, cujo objetivo foi se aproximar o máximo da fala do professor. Em seguida, 

foi realizada uma leitura criteriosa da transcrição da entrevista, tentando destacar 

elementos significativos do discurso do professor. Após esse momento, foram 

tecidos comentários sobre os elementos encontrados, tomando-se como base o 

referencial teórico, usado como suporte para esse trabalho. 

 A seguir a análise e interpretação dos dados são apresentadas. 
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Figura 1 - Roteiro utilizado na entrevista semi-estruturada26. 
 

                                                        
26 Como pode ser observado o roteiro de entrevista está dividido em tópicos. A letra “P” representa as 
perguntas que constituem cada tópico. 
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Análise e discussão dos dados 

 

 

PARTE 1: Perfil do professor-formador. 

 

 

 A primeira parte da análise refere-se ao perfil do professor-formador, através 

da qual se procura apresentar uma descrição da formação acadêmica do 

profissional, assim como sua familiaridade com a disciplina HFC. 

 Como é relatado pelo professor, ele tanto é Bacharel, como Licenciado em 

Física. Em nível de pós-graduação, possui mestrado em Ótica Quântica e doutorado 

em Astrofísica. Em relação ao campo da HFC, diz que não possui nenhum tipo 

formação específica. 

 As informações acima ilustram o que tem sido relatado na literatura em 

relação aos interessados por esta área. Em outras palavras, os professores que têm 

lecionado esta disciplina nas universidades brasileiras, em particular nos cursos de 

licenciaturas da área de ciências naturais, em geral, não possuem formação 

específica na área de história e filosofia da ciência (GARCIA et al., 1980; MARTINS, 

2006; ROSA, 2006). 

 Mediante esse fato, os professores que se dedicam a esta área, são aqueles 

que nela estão pelo próprio interesse, como é o caso do professor entrevistado, o 

qual afirma estar envolvido com a HFC por interesse pessoal. Em relação ao seu 

contato com a disciplina, o mesmo declara que há mais de dez anos vem 

lecionando-a no Curso de Licenciatura em Física da UFRN por influência dos 

colegas. 

 

 

PARTE 2: Disciplina História e Filosofia da Ciência. 

 

 

 Passando para a segunda parte da análise, aqui serão tratadas questões que 

estão relacionadas, de forma explícita, à disciplina HFC. Assim como se declarou no 

começo desse estudo, procura-se compreender a visão do professor-formador a 

respeito da disciplina. 
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Conteúdo da HFC 

 

 

 Na opinião do professor, a disciplina HFC deve abordar mais conteúdos de 

sociologia da ciência, que do seu ponto de vista é um componente que, em geral, 

está ausente. Além da sociologia da ciência, ele acha que devem ser trabalhados 

conteúdos que envolvam a perspectiva externalista da história da ciência. 

 Em relação aos episódios históricos, estes são vistos com certa restrição pelo 

professor. Do seu ponto de vista, ele defende que, se for para enfatizar eventos, 

nomes, enaltecer cientistas e mostrar a ciência como uma construção linear isso não 

se inclui na disciplina. Dito de outra maneira se for para apresentar a evolução de 

conceitos físicos numa perspectiva cronológica, cumulativa e linear o professor não 

concorda. Porém, tal metodologia pode ser aplicada, desde que seja numa 

perspectiva crítica. 

 Tal questão reflete sua preocupação em selecionar conteúdos que 

possibilitem desconstruir no estudante a visão distorcida que ele apresenta a 

respeito da ciência. Para o professor, é preciso que o estudante possua uma visão 

crítica da ciência. Tal fato justifica a defesa em favor da sociologia da ciência, já que, 

em sua opinião, a sociologia da ciência vai abordar a ciência como ela é feita de 

fato. 

 

 

Metodologia de trabalho da disciplina 

 

 

 O professor entrevistado relata que as aulas na disciplina se desenvolvem a 

partir de leituras que ele sugere aos estudantes. A partir dessas, promove uma 

discussão reflexiva em torno dos textos que foram lidos. O diferencial neste tipo de 

abordagem é que o professor age como mediador dessa discussão. Ou seja, vai 

incentivando os estudantes a discutirem entre si, como pode ser observado no 

registro de sua fala: 
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[...] eles vão discutir entre eles, você vai ouvir o que eles têm a dizer 
do que eles leram e você fica ali colhendo sem manifestar a sua 
opinião a respeito [...] vai incentivando o debate; vai trazendo à tona 
contradições, etc. 

 

 

 Além das práticas de leitura e discussão o professor aponta outras atividades 

que são desenvolvidas em sala de aula: [...] atividades em grupo, que o grupo tenha 

que chegar a alguma síntese, promova debates onde uma parte tinha que defender 

um ponto de vista, outra parte tinha que defender o ponto de vista oposto [...]. Na 

opinião do professor, para o tipo de assunto que é abordado na disciplina HFC a 

exposição tem que ser evitada ao máximo. 

Para ele, é importante que o estudante perceba a pertinência das práticas, 

das estratégias usadas em aula para que se conscientize do seu papel social 

enquanto professor. Assim, compreende-se que o professor tem a preocupação em 

oferecer ao estudante algumas estratégias para utilizar a HFC em sua prática 

pedagógica. 

 Como recurso didático, o professor declara que são utilizados, 

essencialmente, textos. Para selecioná-los, procura textos que incentivem um 

espírito crítico, um pensamento pós-moderno e que tenha importância histórica e 

relevância contemporânea. Segundo ele, os materiais devem mostrar como esses 

elementos controversos, mal definidos, ideologizantes estão presentes no discurso 

científico e no discurso da educação científica contemporânea. 

 Dos critérios citados, o primeiro (incentivar um espírito crítico) é um dos 

argumentos apresentados por aqueles que defendem a inclusão da HFC no ensino 

básico e no ensino superior (MATTHEWS, 1995; VANNUCCHI, 1996; PEDUZZI, 

2001). Além disso, percebe-se que o professor busca desenvolver no licenciando a 

capacidade de leitura, interpretação e discussão. 

 

 

Avaliação 

 

 

 A respeito do que o licenciando deve aprender ao término do curso, o 

professor-formador diz que é muito vasto o que ele espera que o mesmo aprenda. 
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Logo, destaca alguns aspectos que são relevantes à formação do licenciando. 

assim, fala que o licenciando deveria ter uma visão mais ampla da ciência enquanto 

área de conhecimento, também que o licenciando perceba o aspecto ideológico e os 

interesses que estão por trás de certos discursos científicos. 

 Tais aspectos que o docente espera que o licenciando incorpore aproximam-

se de uma desmistificação de uma visão ingênua da ciência que muitos dos 

estudantes de física, sejam eles do curso de bacharelado, sejam eles do curso de 

licenciatura, carregam consigo. 

 Outro aspecto ressaltado pelo professor e com bem mais ênfase que os 

outros é o desenvolvimento de um espírito crítico-reflexivo como pode ser verificado 

em sua fala: 
 

 

[...] despertar esse aspecto crítico pra mim é mais importante que 
qualquer outra questão restritamente conteudista, mesmo nessas 
disciplinas de história e filosofia e sociologia da ciência. 

 
 

 Com base nesta exposição a respeito do que o licenciando deveria aprender 

ao término do curso, nota-se certa coerência na fala do professor, pois no seu 

discurso sobre a seleção dos conteúdos e dos materiais utilizados na disciplina ele 

aponta a necessidade de uma visão crítica da ciência, bem como da aquisição de 

um espírito crítico pelo licenciando. 

 Também, nota-se na disciplina que o professor procura fortalecer a sua base 

teórica (disciplina) fornecendo ao licenciando uma bibliografia mínina a partir da qual 

eles possam ir atrás [...] de outras fontes e, dessa forma, aprofundar suas reflexões 

a respeito da ciência. 

 Para avaliar o rendimento do licenciando, os recursos que o professor usa 

correspondem à participação do graduando em sala de aula, seja através de 

atividades práticas, em grupo ou individual, seja através das discussões e debates e, 

também, através das avaliações escritas. Neste contexto, percebe-se que ele não 

restringe a avaliação a um momento específico do desenvolver da disciplina HFC. 
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Inserção da disciplina no currículo da licenciatura 

 

 

 A respeito da disciplina HFC no currículo da licenciatura o professor-formador 

declara que a forma com que ela está inserida no currículo, isto é, aparecendo 

somente no final do curso, está inapropriada. Para ele a disciplina deveria estar em 

três momentos: no início do curso, segundo semestre no máximo; entremeando as 

disciplinas de conteúdo específico de física e no final do curso. Em relação à 

disciplina oferecida no início do curso, compreende-se que não é necessário 

nenhum conhecimento prévio do licenciando para adentrar neste tipo de 

questionamento, tal fato concorda com suas declarações: 
 

 

[...] o que o aluno vai saber em termos conceituais não é empecilho 
para se entrar com essa vertente dessas leituras sociológicas, 
histórica e filosófica [...] 

 

 

Nota-se, aqui, certo embate com o que é observado na estrutura curricular da 

licenciatura em Física, isto por que a disciplina exige pré-requisito para ser cursada. 

 Em relação ao status da disciplina no currículo de Licenciatura em Física, o 

professor afirma ser importante sua obrigatoriedade. Também, considera relevante a 

história, filosofia e sociologia da ciência aparecerem juntas numa mesma disciplina. 

 O professor acredita que, enquanto educador, o licenciando deveria ter uma 

formação melhor nessa parte da área de humanas. Na opinião do professor a 

sociologia, a história e a filosofia da ciência podem fundamentar essa formação, que 

do seu ponto de vista deve favorecer uma mudança de visão no licenciando, isto é, 

desfazer no licenciando a impressão que ele está lidando com a verdade; despertar 

o espírito de reflexão crítica; e despertar os aspectos controversos da ciência. 

 Observa-se no discurso apresentado pelo professor, sua oposição à história 

internalista da ciência. Para ele, este tipo de abordagem não contribui para mudar a 

visão do licenciando. 

 Nos depoimentos do professor observa-se que a sociologia da ciência recebe 

certo destaque. Para ele ela deve se somar à componente histórica e filosófica da 
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ciência e, dessa forma, ser um dos elementos a fundamentar a formação do 

licenciando, em particular na área de humanas: 
 

 

[...] ele deveria ter uma formação bem melhor nessa parte de 
humanas e essas três áreas ai: sociologia, filosofia e história da 
ciência poderiam dar... Um embasamento nessa parte. 

 

 

História e filosofia da ciência, ensino de ciências e formação docente 

 

 

 Na opinião do professor, a prática em sala de aula do licenciando seria bem 

mais qualificada se fosse desfeita a imagem distorcida de ciência que ele apresenta. 

Em outras palavras, que ele possa ter uma maior compreensão da estrutura da 

ciência. Nas palavras do professor: 
 

 

[...] eu acho que o que contribuiria seria ir desfazendo no aluno a 
impressão que ele tem de que está lidando com a verdade [...] 
[...] quer dizer, ele deveria perceber que não tem como... Você obter 
essa certeza a partir do seu arcabouço sensório cerebral [...] 
[...] ir colaborando pra que o aluno possa ter uma visão mais objetiva 
do que é o conhecimento científico, qual é a natureza da ciência 
como que esse conhecimento é...Construído, a transitoriedade desse 
conhecimento [...] 

 

 

 Nota-se, do ponto de vista do professor, que esta parte da formação do 

licenciando deveria centralizar-se no desenvolvimento de uma imagem mais rica e 

autêntica sobre a natureza da ciência. Sendo assim, compreende-se por que o 

ensino de ciências deveria ser de caráter epistemológico e envolver 

questionamentos ontológicos profundos como aponta o professor. 

 Dessa maneira, o professor afirma ser mais importante uma história 

externalista da ciência ou uma sociologia da ciência para ser mais efetiva a 

desconstrução da suposta visão distorcida sobre a ciência que apresenta o 

licenciando do que uma perspectiva internalista da história da ciência que não 

contribuiria muito para a prática do licenciando. 
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 Para o professor, o licenciando sem esta formação não poderá trabalhar com 

seus alunos, no ensino médio, uma reflexão crítica sobre o que é ciência; não vai 

chamar a atenção para as limitações desse conhecimento e não vai desatar o 

conhecimento científico de uma suposta verdade absoluta. 

 Em relação à articulação da HFC com o ensino de ciência, o professor afirma 

que estimula o licenciando a trabalhar esse tipo de abordagem em sua prática em 

sala de aula. Também, afirma que ainda faltam iniciativas e materiais. Enfim, apesar 

do incentivo, por sua parte, para incorporar a HFC em sala de aula, no ensino 

médio, o professor não soube dizer, com certeza, se esta incorporação tem sido feita 

de forma efetiva. Para ele, se for pela reação que o licenciando têm mostrado e 

pelos comentários apresentados, a incorporação tem se dado de forma bastante 

positiva. 

 Como pode ser observado no discurso apresentado há entre os aspectos 

apontados pelo professor, no que diz respeito à disciplina e à disciplina no 
currículo e na formação do licenciando, alguns pontos em comum. 

 Um primeiro ponto notado é a oposição do professor a uma história 

internalista da ciência ou conceitual da ciência. Para o professor este tipo de 

abordagem só é viável se for trabalhada de maneira crítica. Ele afirma que uma 

sociologia da ciência ou uma história externalista da ciência é mais eficaz, tanto para 

desfazer a suposta imagem distorcida do que é ciência que o licenciando carrega 

como para auxiliar sua prática em sala de aula, no ensino médio. Tal fato mostra que 

a disciplina HFC se caracteriza bem mais por uma ênfase na epistemologia e 

sociologia da ciência. 

Neste sentido, surge um segundo ponto na fala do professor. Para ele a 

sociologia da ciência é uma componente essencial para a formação do 

licenciando, principalmente no aspecto formativo da disciplina. 

Outro ponto nos depoimentos proferidos pelo professor-formador é o 

destaque ao desenvolvimento de um espírito crítico ou espírito crítico-reflexivo 

que, em sua opinião, precisa ser despertado no licenciando. Como mencionado 

anteriormente esse aspecto tem estreita ligação com os argumentos daqueles que 

são a favor da HFC tanto no ensino médio como no ensino superior. 

 Por fim, possibilitar ao licenciando desenvolver uma imagem mais rica e 
autêntica acerca da natureza da ciência é outro aspecto destacado, aparecendo 
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em vários momentos da entrevista. Dessa forma observa-se também o 

favorecimento do aspecto formativo da disciplina. 

 A seguir, apresentar-se-á um quadro (Quadro 7) com a síntese da entrevista. 
 
 

PERFIL DO 
PROFESSOR-
FORMADOR 

Formação acadêmica 
e familiaridade com a 
HFC. 

 Bacharel, licenciado e pós-graduado na área de 
Física; 

 
 Não tem formação na área de HFC. 
 
 Ministra a disciplina há mais de dez anos. 
 
 Está envolvido com a HFC por interesse 

pessoal. 

A DISCIPLINA 
HFC 

Conteúdo da HFC. 

 Preferência pela sociologia da ciência e pela 
perspectiva externalista da história da ciência. 

 
 O conteúdo deve desfazer a visão deformada do 

licenciando acerca da ciência. 

Metodologia de 
trabalho da 
disciplina. 

 As aulas se desenvolvem a partir de leituras pré-
selecionadas. 

 
 Uso de debates e dinâmica de grupo. 
 
 Os textos devem incentivar um espírito crítico, 

um pensamento pós-moderno e ter importância 
histórica e contemporânea. 

Avaliação. 

 Avaliação ocorre por meio de prova escrita e 
participação nas aulas. 

 
 Espera-se que o licenciando adquira uma visão 

mais ampla da ciência; desenvolva um espírito 
crítico-reflexivo e adquira uma bibliografia 
mínima para aprofundar sua reflexão acerca da 
ciência. 

A DISCIPLINA NO 
CURRÍCULO E NA 
FORMAÇÃO DO 
LICENCIANDO 

Inserção da 
disciplina no 
currículo da 
licenciatura. 

 A HFC está inserida no currículo de forma 
inadequada. 
 

 A HC, a FC e SC devem estar associadas. 
 
 Não é necessário pré-requisito para cursar a 

HFC. 
 
 A HFC deve ser obrigatória. 
 
 A HFC deve favorecer uma mudança na visão 

do licenciando acerca da ciência; despertar um 
espírito crítico-reflexivo. 
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HFC, ensino de 
ciências e formação 
docente. 

 A HFC contribui para uma prática docente bem 
mais qualificada. 
 

 O professor oferece materiais que possibilitam a 
articulação entre a HFC e o ensino de ciências. 
 

 Ele não soube dizer se a incorporação da HFC 
no ensino médio tem ocorrido de forma efetiva. 

 
Quadro 7 - Síntese da entrevista realizada com o professor-formador do Curso de 
licenciatura em Física. 
 

 

3.3. CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

3.3.1. Análise Documental 

 

 

 Seguindo os mesmos procedimentos aplicados no curso de Licenciatura em 

Física, os documentos coletados no curso de Licenciatura em Química para análise 

foram, num primeiro momento, classificados segundo sua origem. Concluída a 

coleta do material, os documentos foram agrupados em três grupos: documento 
institucional composto pelo Projeto Político-Pedagógico vigente do Curso de 

licenciatura em Química (QUI-DOC.1). Em suma, o Projeto Político-Pedagógico é 

formado pela proposta pedagógica, pela estrutura curricular e pela ementa das 

disciplinas (cadastros das disciplinas) oferecidas ao curso de licenciatura em 

Química; documento técnico constituído pelo Programa de Disciplina - conteúdos 

programáticos27 (QUI-DOC.2). Esse grupo é formado pelo programa da disciplina 

História da Química disponibilizada pelo professor responsável pela disciplina e pelo 

programa da disciplina Filosofia da Ciência disponibilizada pelo Departamento de 
Filosofia da UFRN; e documento instrucional formado por livros, roteiros de 

atividades e textos utilizados na disciplina de conteúdo histórico (QUI-DOC.3). No 

caso da Licenciatura em Química, esse grupo - documento instrucional - é 

constituído por um (1) livro e um (1) texto referente à atividade realizada na 

disciplina. 

                                                        
27 O programa da disciplina História da Química encontra-se no Anexo VII. 



136 

 Organizados os documentos, partiu-se para a análise e discussão dos dados 

coletados. Num primeiro momento, será apresentada a forma como o Projeto 

Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Química concebe a formação do 

futuro professor de Química, bem como a maneira como a Estrutura Curricular do 

curso está organizada. 

 

 

Análise e discussão dos dados 

 

 

 O Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), hoje Departamento de Química, foi criado pelo decreto nº 62.091 de 09 de 

janeiro de 1968. Em 10 de março de 1977 através do decreto nº 79.372, o curso de 

licenciatura em Química foi reconhecido pelo MEC. 

 Mediante os desafios impostos pela sociedade contemporânea, motivados 

pelo grande avanço científico e tecnológico, e tendo em vista a nova legislação 

educacional, em particular as dirigidas à Educação Superior (por exemplo, capítulo 4 

sobre a Educação Superior da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação) o colegiado do Curso de Química 

da UFRN, entre outras ações, apresenta, no ano de 2005, um novo projeto 

pedagógico de curso objetivando a substituição do modelo vigente. 

 O novo Projeto Político-Pedagógico do curso tem como objetivo a formação 

de profissionais com sólidos conhecimentos na área, bem como uma adequada 

formação pedagógica e em áreas afins. Com base nisso o curso de licenciatura em 

Química da UFRN objetiva a formação de profissionais da Química fundamentados 

no princípio de que se aprende para a vida; auxiliar na compreensão, manutenção e 

difusão de conhecimentos químicos, como forma de servir a comunidade; auxiliar na 

proteção e aperfeiçoamento dos valores da sociedade; e contribuir para a melhoria 

da qualidade do ensino da química no país. Diante dos fatos citados o licenciado em 

Química deve ser um dos agentes na busca de formas e fórmulas que demonstrem 

o saber, o fazer científico e tecnológico. 

 Dentro desse contexto, a reformulação que se propõe do currículo do curso 

de Licenciatura em Química tem como pretensão a formação de um profissional de 

Ensino de Química capaz de associar de maneira adequada Ciência, Tecnologia e 
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Sociedade. Além disso, a Estrutura Curricular do curso deve promover a integração 

entre as disciplinas e conteúdos de ensino e a pesquisa e a tecnologia. 

 Tendo em vista os objetivos traçados, a Estrutura Curricular do curso é 

desenvolvida em três núcleos: 

 

1. O núcleo comum que objetiva a formação científica básica e onde estão 

as disciplinas fundamentais de caráter obrigatório. Constituído por 30 

disciplinas contemplando as áreas de Química, Matemática, Letras, 

Estatística, Física, Geologia e Educação Ambiental; 

 

2. O núcleo profissional constituído pelas disciplinas educacionais 

profissionais, também obrigatórias. Esse núcleo tem como finalidade a 

formação específica do licenciando. Constituído por 6 disciplinas, 

contemplando as áreas de Educação e Química; 

 

3. O núcleo diversificado composto pelas disciplinas complementares, estas 

tem como objetivo a formação interdisciplinar, dos conteúdos da ciência e da 

moderna tecnologia. Constituído por 39 disciplinas, contemplando as áreas de 

Química, Oceanografia, Educação, Filosofia, Administração, Informática, 

Matemática, Psicologia, Letras e Economia. 

 

 Além disso, o currículo do curso integraliza um total de 3350 horas, sendo 

2070 horas do núcleo comum, 300 horas do núcleo profissional, 180 horas de 

disciplinas complementares, 400 horas de prática de ensino e 400 horas de estágio 

supervisionado. 

 Através do desenvolvimento dessa estrutura curricular, espera-se que o 

licenciado em Química manifeste ou reflita as competências e habilidades traçadas 

para sua formação. As competências e habilidades estão divididas em cinco grupos. 

Cada grupo apresenta uma especificidade da formação do licenciado, assim têm-se 

as competências e habilidades relacionadas com a formação pessoal; a 

compreensão da Química; a busca de informação e a comunicação e 
expressão; ao ensino de Química; e à profissão. 

 Entre as diversas competências e habilidades listadas no Projeto Político- 

Pedagógico apresentam-se as que têm certa relação com a HFC: 
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[...] Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à 
sua natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-
social de sua construção. 
[...] 
Reconhecer a Química como uma construção humana 
compreendendo os aspectos históricos de sua produção e suas 
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político (Ibid., 
2005, p. 14). 
 

 

 Passando para a disciplina de conteúdo histórico e filosófico, a partir do 

exame do Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Química (QUI-

DOC.1), foi possível fazer uma caracterização da forma como essa disciplina está 

inserida no currículo do referido curso. Além disso, identificou-se a presença de 

outra disciplina, sendo essa de caráter filosófico. O Quadro 8 apresenta os aspectos 

que mostram a forma como a disciplina está incluída no currículo. Em seguida, 

apresentar-se-á uma discussão de cada ponto. 
 

 

Código Disciplina Status Semestre Crédito Carga-
horária 

Pré-
requisitos 

QUI0300 História da Química obrigatória primeiro 04 60 − 

FIL0923 Filosofia da Ciência optativa − 04 60 − 

 
Quadro 8 - Caracterização da disciplina de conteúdo histórico e filosófico no currículo do 
Curso de licenciatura em Química. 
 

 

 Com base nas informações contidas na Estrutura Curricular (ver Anexo II) e 

no Cadastro de Disciplinas (ver Anexo IV), itens presentes no Projeto Político- 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química (QUI-DOC.1), pode ser 

constatada a presença da disciplina História da Química - HQ e da disciplina 

Filosofia da Ciência – FC, assim como a maneira como estas fazem parte da 

Grade Curricular do curso. Esta última (Filosofia da Ciência) só é possível identificar 

através do Cadastro de Disciplina contida no QUI-DOC.1. Isto é, ela não aparece na 

Estrutura Curricular do curso. A presença dessas disciplinas no currículo está de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química 

(BRASIL, 2001a). 
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 Dessa forma, um primeiro aspecto notado é a aparente dissociação entre o 

conteúdo de história da ciência e o conteúdo de filosofia da ciência no currículo do 

Curso de Licenciatura em Química da UFRN. 

Com relação ao status (obrigatória) da disciplina HQ entende-se que a 

graduação em referência considera relevante para a formação do licenciando este 

tipo de conteúdo. A disciplina FC é de caráter opcional. Vale salientar que a 

disciplina FC na proposta pedagógica anterior era de caráter obrigatório, passando a 

opcional na nova proposta pedagógica. Tal fato foi informado pela atual 

coordenadora do curso de Licenciatura em Química da instituição. 

A denominação História da Química – observada tanto no QUI-DOC.1 como 

no QUI-DOC.2 -, aparentemente, revela certo caráter específico da disciplina. Em 

outras palavras: que o conteúdo trabalhado na disciplina contempla questões que 

dizem respeito à origem e ao desenvolvimento do conhecimento em Química. 

 O código da disciplina HQ (QUI0300), observado no QUI-DOC.1, mostra que 

ela faz parte do quadro de disciplinas oferecidas pelo Departamento de Química da 

UFRN. Tal fato pode ser confirmado com o exame do QUI-DOC.1 (Projeto Político-

Pedagógico), em particular na Descrição da Estrutura Curricular presente neste 

documento, no qual é observado que a Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura 

em Química é dividida em três núcleos: núcleo comum, núcleo profissional e o 
núcleo diversificado. O primeiro núcleo, segundo o QUI-DOC.1, “responde pelo 

domínio e conhecimento aprofundado da respectiva área”. É nesse que está 

presente a disciplina HQ, como pode ser observado no quadro de disciplinas do 

núcleo comum apresentado no Projeto Político-Pedagógico. 

 Sendo assim, entende-se que ter um conhecimento aprofundado da disciplina 

Química demanda, também, enxergá-la como uma construção histórica. 

 Ainda sobre o código da disciplina HQ, observa-se que o Departamento de 

Química apresenta certa preocupação com as relações entre os dois campos de 

conhecimento (História e Química) para a formação do licenciando. Este fato poderia 

não ser levado em consideração se a disciplina fosse oferecida pelo Departamento e 

Filosofia. Dessa forma, a disciplina seria só mais uma peça no quebra-cabeça, isto 

é, só mais uma disciplina a ser cumprida antes de se começar a ensinar 

(MATTHEWS, 1995). 
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 Ainda, nota-se que diferentemente da disciplina HQ a disciplina FC pertence 

ao Departamento de Filosofia da UFRN. Isto pode ser observado através do código 

da disciplina (Quadro 8). 

 Outro elemento que se percebe no QUI-DOC.1 diz respeito aos requisitos 

exigidos para se cursar a disciplina. Assim, verifica-se que não é necessária ao 

licenciando certa bagagem intelectual de conhecimento específico da Química para 

poder frequentar as aulas da HQ. Também, entende-se que a disciplina pode ser 

cursada em qualquer período do curso, embora, de acordo com a estrutura curricular 

do mesmo, ela seja oferecida no primeiro semestre letivo. 

 Por fim, tanto no QUI-DOC.1 como no QUI-DOC.2 observa-se que a disciplina 

História da Química é constituída de quatro (04) créditos e uma carga-horária de 

sessenta (60) horas-aula o que, de acordo com a observação realizada nessa 

disciplina no primeiro semestre de 2008, soma-se um total de dois encontros por 

semana com duração de uma hora e meia cada um. O mesmo acontece para a 

disciplina Filosofia da Ciência. 

 Em relação ao conteúdo que se propõe trabalhar na disciplina HQ e na FC, 

tanto através do QUI-DOC.1 como do QUI.DOC.2 é possível constatar o tipo de 

abordagem que se propõe. Assim, para uma visão detalhada do que se propõe, 

apresentar-se-á a seguir a ementa (presente no QUI-DOC.1 – ver Anexo IV) e o 

programa da disciplina (presente no QUI-DOC.2 – ver Anexo VII) da disciplina HQ. 

Em seguida será divulgada a ementa da disciplina FC. 

 O Quadro 9 corresponde à ementa da disciplina HQ. Assim, do ponto de vista 

do QUI-DOC.1, observa-se que a disciplina procura trabalhar os seguintes pontos: 
 

 

EMENTA 

1. Conhecimento antigo da matéria. 
2. A herança alquímica. 
3. A química pneumática. 
4. Lavoisier e a revolução química. 
5. Teoria atômica e as combinações químicas. 
6. Classificação dos elementos. 
7. A química do século XIX. 
8. O avanço da química na indústria. 
9. A química contemporânea. 

 
Quadro 9 - Ementa da disciplina História da Química. 
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 Ao se tomar conhecimento sobre a ementa da disciplina (Quadro 9) pode-se 

inferir que o conteúdo proposto está diretamente ligado à origem e evolução dos 

conceitos da Química. Embora exista certa oscilação entre o conteúdo a ser 

trabalhado em disciplinas dessa natureza nas Licenciaturas em Física das 

universidades brasileiras (ver item 2.3 - capítulo 2 desse trabalho) verifica-se no 

caso do curso de Licenciatura em Química que há certa uniformidade entre o 

conteúdo proposto. 

 Em relação à bibliografia estabelecida para a disciplina em questão, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, verifica-se que esta é condizente com 

o tipo de conteúdo que se procura trabalhar. Os textos selecionados são: História da 

Química (Vidal, 1989); Alquimistas e químicos: passado, presente, futuro (Vanin, 

1994); Da Alquimia a Química (Goldfarb, 1987); História da Química (Bensaude-

Vicente e Stengers, 1992); História da Balança e a vida de J. J. Berzelius 

(Rheinboldt, s/d). 

 

 O Quadro 10 apresenta os conteúdos programáticos da disciplina HQ. Esses 

estão presentes no QUI-DOC.2 (ver anexo VII) disponibilizada pelo professor-

formador responsável pela disciplina. Assim, do ponto de vista do professor, ele 

procura discutir: 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – PROGRAMA DE DISCIPLINA 

1. Uma introdução à história da Química a partir dos conhecimentos da matéria na Pré-História. 
2. A herança alquímica. 
3. A Química pneumática. 
4. Lavoisier e a Revolução Química. 
5. Teoria atômica e a teoria dos equivalentes. 
6. Classificação dos elementos, alguns aspectos da Química do séc. XIX e do séc. XX. 

 
Quadro 10 – Conteúdos programáticos da disciplina História da Química. 
 

 

 Um resultado importante a destacar é o consenso existente entre o QUI-

DOC.1 e o QUI-DOC.2, isto é, entre a ementa e o programa da disciplina HQ. Como 

se observa, ela aborda assuntos relacionados à origem e evolução de conceitos 

químicos. 

 Outro aspecto que corrobora para essa uniformidade entre o QUI-DOC.1 e o 

QUI-DOC.2 é o objetivo da disciplina presente no QUI-DOC.2, assim vê-se que a 
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mesma objetiva “compreender a evolução do conhecimento químico desde as artes 

químicas das antigas civilizações até a Química contemporânea”. 

 No que concerne à metodologia de ensino da disciplina HQ, nota-se com 

base no QUI-DOC.2 que a estratégia de ensino envolve aula expositiva e dialogada 

e o uso de questionamentos orais. Em relação às atividades, propõe-se desenvolver 

na disciplina trabalho em grupo, resolução de questões, elaboração de resumos e 

seminários, podendo ser em grupo ou individualmente. Na fase de preparação do 

seminário e na elaboração dos resumos é sugerido que os grupos sejam 

acompanhados pelo professor. Como recursos didáticos são propostos textos e o 

uso de recursos audiovisuais. 

 Para avaliar o licenciando é proposta a realização de prova escrita e/ou oral. 

A avaliação também se dará mediante apresentação de seminário. 

Esta visão da metodologia de ensino desenvolvido na disciplina está restrita 

ao contexto do documento analisado (QUI-DOC.2). Dessa maneira, para uma visão 

mais concreta do tipo de abordagem usada serão analisados os relatos de 

observação provenientes da observação da disciplina HQ. A análise desses relatos 

é o propósito da próxima seção (seção 3.3.2). Vale ressaltar que a disciplina FC não 

foi observada. 

 Em relação à bibliografia definida e escolhida para a disciplina, verifica-se que 

essa é coerente com o tipo de abordagem proposta para sua realização (ver Anexo 

VII). 

 Passando para a disciplina FC, o Quadro 11 apresenta a ementa que está 

presente no QUI-DOC.1. Como pode ser visto abaixo, a mesma aborda somente 

conteúdos relacionados à FC sem articulação explícita com a HQ ou com a HC. 
 
 

EMENTA - DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

1. Caracterização e objeto da filosofia da ciência como meta discurso científico: conceitos básicos e 
problemas fundamentais. 

 
Quadro 11 - Ementa (Departamento de Química) da disciplina Filosofia da Ciência28. 
 

 

                                                        
28 A ementa da disciplina Filosofia da Ciência presente no Projeto Político-Pedagógico encontra-se no 
anexo V. 
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 Além da ementa, a bibliografia estabelecida para a disciplina mostra a ênfase 

dada a uma abordagem filosófica sobre a ciência. 

 

 Antes de passar para a próxima seção (seção 3.3.2) apresentar-se-á, a 

seguir, a análise do QUI-DOC.3. Isto é, uma descrição dos materiais utilizados na 

disciplina HQ. Conforme informações anteriores, foram utilizados dois (2) textos. O 

Quadro 12 (ver abaixo) mostra a referência dos textos, bem como uma descrição de 

cada um deles. Em seguida serão apresentados comentários sobre os textos. 

 
 

 Referência Descrição 

1 VIDAL, Bernard. História da 
Química. Lisboa edições 70, 1986. 

 O livro objetiva, com clareza e rigor, descrever a 
evolução da Química partindo da antiguidade 
grega até a primeira metade do século XX, 
passando das especulações de filósofos à 
ciência. 
 

 O livro é constituído por nove capítulos. O último 
capítulo não foi contemplado na disciplina. 

2 Um nome para a nossa ciência. 

 O texto apresenta a ideia de alguns filósofos a 
respeito da origem da palavra Química. Esse foi 
utilizado na atividade extra classe que envolvia a 
construção de um mapa conceitual que 
apresentasse a origem da palavra Química. 

 
Quadro 12 - Referência e descrição dos materiais utilizados na disciplina História da 
Química 
 

 

 Como pode ser visto no quadro acima (Quadro 12), além da ementa da 

disciplina HQ e do seu objetivo presentes no QUI-DOC.2 (Programa da disciplina 

História da Química), os materiais utilizados reforçam o tipo de conteúdo proposto a 

ser discutido na disciplina. Isto porque, eles fazem referência à origem e evolução 

dos conceitos da Química. 
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3.3.2. A prática em sala de aula: observação da disciplina História da Química 

 

 

 A observação realizada durante o curso da disciplina HQ ocorreu no período 

de 19 de fevereiro a 12 de junho de 2008. Ao todo, foram observadas cinquenta e 

quatro aulas ministradas durante o turno noturno, no qual a disciplina é oferecida ao 

estudante do Curso de Licenciatura em Química da UFRN. 

 O número de alunos matriculados que cursaram a disciplina foi quarenta e 

dois (42) licenciandos. 

 Para registrar os dados provenientes da observação, utilizou-se um diário de 

campo. Sendo assim, para orientar o procedimento de observação foram definidos, 

a priori, através de observação preliminar alguns pontos. São eles: 

 

a) Estratégia de ensino utilizada pelo professor, bem como as atividades 

realizadas em aula e extra classe; 

b) A fala do professor. 

 

A seguir será feita a análise e discussão dos dados coletados na observação. 

A análise dos dados baseia-se no processo de contar a incidência dos fenômenos 

ocorridos em sala de aula através do procedimento de categorização (FLICK, 2004). 

 

 

Análise e discussão dos dados 

 

 

 Em relação à estratégia de ensino utilizada pelo professor-formador na 

disciplina HQ encontram-se listadas na Tabela 6 os métodos utilizados, assim como 

as atividades realizadas na disciplina, tanto em aula como extra classe. 
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Tabela 6 - Estratégias de ensino utilizada pelo professor-formador da disciplina História da 
Química. 

 

Estratégia de ensino... Nº de 
aulas %* 

1. Exposição. 40 76% 

2. Diálogo entre professor e aluno. 36 68% 

3. Atividades realizadas em sala de aula. 12 23% 

4. Avaliação. 8 15% 

5. Discussão coletiva. 6 11% 

6. Retomada de atividades extraclasse. 2 4% 

*O valor da porcentagem está relacionado ao número de aulas em que a metodologia de ensino foi 
utilizada, podendo ocorrer o fato de duas ou mais estratégias terem sido utilizadas em uma única 
aula. 

 

 

Como pode ser notado na Tabela 6, em 76% das aulas o professor-formador 

utiliza a exposição como estratégia de ensino. Tal fato caracteriza-se pela 

explicação do conteúdo do texto trabalhado na disciplina com poucas intervenções 

dos licenciandos. Nessa estratégia ele utiliza transparências para expor o conteúdo 

do texto, bem como vai destacando do próprio texto trechos considerados 

relevantes. 

 Em 68% das aulas, há o diálogo entre o professor e o aluno. Essa 

estratégia surge tanto por motivação do professor-formador como a partir das 

dúvidas apresentadas pelo licenciando. Embora seja relevante o número de aulas 

em que houve diálogo entre o professor e o aluno (licenciando) o número de 

participantes foi mínimo, correspondendo sempre aos mesmos sujeitos. 

 Comparando essas duas primeiras estratégias percebe-se que estas podem 

ser agrupadas, assim tem-se que as aulas, em sua maioria, são conduzidas através 

da exposição dialogada. Isto porque, há justaposição de aulas que apresentam tanto 

a exposição como o diálogo entre o professor e aluno. 

 Passando para o próximo item da Tabela 6, nota-se que em 23% das aulas o 

professor-formador realizou atividades práticas. Essas atividades estão 

relacionadas a tarefa de síntese do capítulo indicado pelo professor através da 

elaboração de diagrama, a responder questões propostas pelo professor, à dinâmica 
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de grupo (um grupo pergunta a outro), a leitura e anotações para posterior discussão 

e a elaboração de perguntas a partir da leitura de texto (capítulo do livro). Esse 

último teve um caráter avaliativo. 

 O próximo item da tabela é a avaliação. Como pode ser observado em 15% 

das aulas o licenciando foi avaliado. A avaliação foi realizada através de prova 

escrita e oral. Em relação à prova escrita após ser cumprido uma média de dezoito 

aulas esta era realizada. No caso da prova oral o professor teve, num primeiro 

momento, como objetivo ajudar os alunos melhorarem a nota da segunda avaliação. 

Em outro momento esta foi utilizada como um dos mecanismos de avaliação. 

 Passando para a discussão coletiva, observa-se que em 11% das aulas o 

professor promoveu debates em torno de questões estabelecidas por ele. Por fim, 

em 4% das aulas propôs Retomada de atividades extra classe. Tal fato 

caracteriza-se pela elaboração de um mapa conceitual que contemplasse a origem 

da palavra Química. 

 

 Assim como se procedeu no curso de Licenciatura em Física, na Tabela 7 são 

listadas as unidades de análise formadas a partir do discurso do professor-formador 

do curso de Licenciatura em Química em sala de aula. Assim, conhecendo os 

depoimentos do professor, buscou-se verificar seu sentido (a quem ou ao quê está 

sendo direcionada a fala) e, dessa forma, classificá-los em unidades de análise. 
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Tabela 7 - Fala do professor-formador da disciplina História da Química. 
 

Fala do professor-formador... Nº de 
aulas %* 

1. Relacionada ao texto trabalhado em aula. 46 87% 

2. Relacionada à natureza da ciência. 28 53% 

3. Relacionada à avaliação. 14 27% 

4. Relacionada às atividades realizadas na disciplina. 12 23% 

5. Relacionada à disciplina História da Química. 10 19% 

6. Relacionada ao ensino de Química. 8 15% 

7. Relacionada aos livros didáticos. 4 8% 

8. Relacionada à História da Química (conteúdo). 4 8% 

9. Relacionada à matemática. 4 8% 

10. Relacionada à Química. 4 8% 

11. Relacionada ao professor-formador. 2 4% 

*O valor da porcentagem está relacionado ao número de aulas em que a fala foi referida. 
 

 

 Observando-se a Tabela 7, verifica-se que em 87% das aulas a oratória do 

professor-formador estava voltada para o texto trabalhado na disciplina HQ. Em 

relação ao conteúdo do texto, este está ligado à origem e evolução dos conceitos 

químicos. Sobre o próprio texto, o professor aponta sua importância para a formação 

do licenciando, destaca trechos do mesmo que estão mal escritos, faz 

recomendações sobre como lê-lo e aponta seus aspectos resumidos. Apresentar-se-

á a seguir alguns exemplos do que se apresentou acima: 

 

 AULA 8. Nessa aula o professor destaca que o livro auxilia na formação de 

uma concepção sobre o Curso de Química. 

 AULA 9. O professor comenta que o assunto tratado em cada capítulo do livro 

poderia tomar um curso (disciplina) inteiro. 
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 AULA 16. O professor diz que os capítulos 3 (sobre o aparecimento da 

Química) e o capítulo 4 (sobre as Teorias químicas) são importantes para a 

formação do licenciando. 

 AULA 21. Nessa aula o professor-formador afirma que um item do capítulo a 

ser trabalhado na presente aula está mal escrito. Com isso decide trabalhar o 

assunto sem se fundamentar no texto. 

 

 Sobre o autor do texto, o professor declara a sua preocupação (do autor) em 

relacionar o conteúdo com os grandes acontecimentos da sociedade (AULA 13) e 

em escrever um dos capítulos do livro para um público que tenha certo 

conhecimento de conceitos químicos (AULA 21). 

 Passando para o próximo item da tabela, em 53% das aulas o discurso do 

professor está relacionado à natureza da ciência, apesar dele não dedicar aulas 

para abordar esse assunto, isto é, a epistemologia da ciência, o mesmo aparece 

entremeando suas exposições. Seguem exemplos: 

 

 AULA 3. Nesta aula, o professor, ao apresentar questionamentos sobre a 

origem da matéria, da sua natureza e o que ela seria nos dias de hoje, afirma que 

não se deve pensá-la como verdade absoluta, mas que ela é um conhecimento 

provisório. Neste sentido, o professor fala que se o licenciando aprender isso, está 

bom. 

 AULA 9. O professor expõe que o conhecimento científico é considerado 

verdadeiro para cada época. Apesar disso, tais conhecimentos são importantes para 

o desenvolvimento da ciência contemporânea. Também, nessa aula comenta que o 

conhecimento científico e religioso tem o mesmo objetivo. 

 AULA 14. O professor menciona que os temas trabalhados na disciplina estão 

interligados. Neste sentido, ele também mostra que a história não é linear, há uma 

ruptura entre as teorias, embora exista um fio condutor e que a ciência não é neutra, 

referindo-se a sua aplicabilidade. 

 AULA 18. Em sua exposição sobre o processo de calcinação o professor faz 

referência à química como uma ciência cara e com fim lucrativo. Nessa mesma aula, 

o professor afirma que a Química foi construída por várias pessoas ao longo dos 

tempos como em outras ciências. O professor ainda afirma que é importante que o 

licenciando tenha em mente esta ideia. 
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 Com base no que foi exposto, nota-se em algumas aulas que o professor 

deseja que o licenciando, além do tema que está sendo abordado, tenha uma visão 

adequada da construção do conhecimento científico. Além disso, constata-se a sua 

preocupação em transmitir uma visão não estática e não dogmática da ciência. 

 O próximo aspecto da fala do professor em destaque na Tabela 7 está 

relacionado à avaliação, como pode ser observado em 27% das aulas o professor 

fez referência aos assuntos que serão cobrados na prova (prova escrita), as 

recomendações sobre como responder as questões, sobre o que será cobrado na 

prova (AULA 19). Professor comenta que na avaliação é levado em conta o 

conhecimento do aluno e não o que ele decorou. Além disso, o professor faz 

comentários acerca da avaliação. 

 Em 23% das aulas verifica-se que o professor-formador faz referência às 

atividades realizadas na disciplina. Isto é, fornece instruções para o 

desenvolvimento das atividades e fala a respeito do que se pretende com a 

atividade. 

 O próximo item da tabela 7 mostra que em 19% das aulas o professor faz 

comentários sobre a disciplina História da Química. Nesse caso, faz referência ao 

nível do curso (disciplina HQ), que segundo ele é determinado pelo nível de 

conhecimento do aluno (AULA 1). Alerta também sobre as contribuições da 

disciplina, sobre a dissociação entre o conteúdo histórico, o conteúdo filosófico e os 

objetivos da mesma, de acordo com os exemplos: 

 

 AULA 1. O professor declara que irá conduzir as aulas levando em 

consideração o nível de conhecimento do licenciando acerca de conceitos químicos. 

 AULA 5. O professor fala que os conceitos trabalhados na disciplina serão 

importantes no decorrer do curso de Química. 

 AULA 11. No decorrer da aula o professor diz que não levará em 

consideração os aspectos filosóficos presentes no texto que está sendo trabalhado. 

 AULA 12. O professor comenta que a HQ (disciplina) tem a pretensão de 

estudar a origem da matéria e o seu desenvolvimento até a contemporaneidade. 

Além disso, diz que a disciplina é o momento ideal para se discutir o que é lei. 

 

 Em seguida, em 15% das aulas o professor-formador faz comentários sobre o 

ensino de Química. Tal fato está ligado ao processo de ensino-aprendizagem, a 
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existência de certa conexão entre os conceitos químicos e ao contato com revistas 

da área de ensino de Química. Exemplos: 

 

 AULA 3. O professor destaca que para quem leciona é importante saber que 

existe conexão entre os conceitos trabalhados em sala de aula. Por exemplo, o 

conceito de átomo muitas vezes não é levado em consideração quando se estuda 

ligações químicas. Ou seja, são apresentadas como se eles fossem independentes. 

 AULA 27. Nessa aula o professor mostra um jogo que auxilia na explicação 

da Tabela Periódica. O jogo é constituído por cubos. Em cada face do cubo existe 

uma informação a respeito de determinado elemento. Em uma das faces, o cubo 

apresenta a figura do elemento. O objetivo é que o aluno tenha uma ideia da 

natureza dos elementos. 

 

 Passando para o próximo item da tabela 7, em 8% das aulas o professor fala 

sobre o livro didático. Nesse caso observa-se que demonstra certa preocupação 

com o conteúdo trabalhado nos livros didáticos. Segundo ele, os livros apresentam 

conceitos desatualizados, nesse sentido, pede para o licenciando ter precaução com 

relação ao seu uso. 

 Também em 8% das aulas a fala do professor está relacionada ao conteúdo 
de História da Química. Tal fato diz respeito à importância de conhecer alguns 

personagens e a função da HQ. Exemplos: 

 

 AULA 1. No primeiro dia de aula o professor destaca que apresentará a 

história da química de forma que o aluno aprenda muito sobre Química. Ou seja, 

adquira uma compreensão da mesma enquanto construção histórica. 

 AULA 8. Nessa aula o professor comenta que tem a história como um 

instrumento de aprendizagem. 

 

 Em seguida, em 8% das aulas o professor faz referência à matemática. 

Nesse caso comenta a respeito da importância da matemática para a Química 

(AULA 8. Não dá para aprender Química sem matemática). Também afirma que a 

matemática tem como função apresentar uma explicação da natureza (AULA 28). 
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 Ainda, em 8% das aulas o professor destaca a importância de se ter uma 

definição da Química. Além disso, ele comenta que ela trabalha com materiais que 

não se deterioram em qualquer reação. 

 Por fim, em 4% das aulas os comentários do professor referem-se ao seu 

papel na disciplina. Nesse sentido ele afirma que sua função é desfazer no aluno 

determinados conceitos químicos que possivelmente estão errados (AULA 1). 

 

 Com base nas unidades temáticas listadas na Tabela 7 e nos comentários 

feitos sobre cada um deles, observa-se que existem pontos em comum que 

poderiam ser reagrupados. Assim como procedido no curso de Física, a partir das 

unidades presentes na Tabela 7, novas unidades de análise foram elaboradas, bem 

como a contagem do número de aulas em que o aspecto da fala do professor-

formador é referido. A tabela abaixo (Tabela 8) apresenta a lista das novas unidades 

de análise. 
 

 

Tabela 8 - Reclassificação dos aspectos da fala do professor-formador da disciplina História 
da Química. 

 

Fala do professor-formador... Nº de 
aulas %* 

1. Relacionada à disciplina História da Química. 52 99% 

2. Relacionada à natureza da ciência. 28 53% 

3. Relacionada ao ensino de Química. 10 19% 

4. Relacionada à Química. 6 11% 

5. Relacionada ao professor-formador. 2 4% 

*O valor da porcentagem está relacionado ao número de aulas em que a fala foi referida. 
 

 

Três modificações foram realizadas da Tabela 7 para a Tabela 8. Na Tabela 7 

os aspectos 1, 3, 4 e 5 foram reagrupados dando origem à unidade de análise 

disciplina História da Química, isto porque os aspectos agrupados apresentam 

elementos referentes a disciplina HQ, por exemplo, o conteúdo trabalhado, a 

avaliação, as atividades realizadas e a pretensão da disciplina. 
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 A terceira unidade (Ensino de Química) surge do agrupamento dos itens 6, 7 

e 8 (ver Tabela 7). Essa unidade de análise está relacionada ao processo de ensino-

aprendizagem, ao livro didático e a importância da HQ para o aprendizado da 

Química. Em relação a esse último aspecto, nota-se que o professor apresenta certa 

preocupação com a formação pessoal do licenciando. 

 A quarta unidade (Química) é composta pelos itens 9 e 10. Isto porque esses 

itens têm estreita ligação com a Química. As unidades 2 e 5 permanecem as 

mesmas. 

 

 

3.3.3. A História da Química do ponto de vista do professor-formador: 
entrevista semi-estruturada 

 

 

 Como referido anteriormente e da mesma forma que se procedeu no Curso 

de Licenciatura em Física, a entrevista com o professor-formador responsável pela 

disciplina HQ foi realizada no final do primeiro semestre letivo de 2008.1. Com a 

permissão do professor, a entrevista foi gravada em áudio. A transcrição da mesma 

encontra-se no Apêndice D. 

 No início da entrevista se procurou saber a respeito da formação acadêmica 

do professor, bem como sobre sua familiaridade com a disciplina e com a área de 

HC. Além disso, nesse momento buscou-se criar um ambiente agradável para a sua 

realização. Num segundo momento partiu-se para as questões centrais da 

entrevista. Essas questões foram elaboradas buscando compreender o ponto de 

vista do professor acerca da disciplina HQ. Ou seja, sobre a sua organização 

curricular e sua inclusão no currículo do Curso de Licenciatura em Química. 

 Neste contexto, a análise da entrevista está dividida em duas partes: na 

primeira buscou-se traçar um perfil do professor-formador e, em seguida, 

compreender seu ponto de vista acerca da HQ na licenciatura. Além disso, a análise 

partiu de uma pré-leitura, cuja finalidade foi se aproximar da fala do professor. O 

próximo passo foi realizar uma leitura criteriosa da transcrição da entrevista tentando 

destacar elementos significativos do discurso do professor. Em seguida, com base 

no referencial teórico usado como apoio para a realização desse trabalho, foram 

tecidos alguns comentários. 
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 No próximo item se apresentará a análise e interpretação dos dados 

coletados. 

 

 

Análise e discussão dos dados 

 

 

PARTE 1: Perfil do professor-formador. 

 

 

 A primeira parte da análise refere-se ao perfil do professor, isto é, procura-se 

apresentar uma descrição da formação acadêmica do professor-formador, assim 

como sua familiaridade com a disciplina HQ. 

 O professor-formador é Bacharel em Química e possui mestrado na área de 

Físico-química. Em relação à área de HC é praticamente unânime entre os 

interessados pela HC ou HFC a falta de uma formação específica neste campo. Tal 

é o caso do professor entrevistado que, há aproximadamente dez anos, vem 

ministrando essa disciplina no Curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Tal fato assemelha-se à literatura específica 

(GARCIA et al., 1980; MARTINS, 2006; ROSA, 2006). Além disso, ele comenta que 

é o único professor do departamento de Química que leciona essa disciplina. 

O professor-formador menciona que está nesta área por inquietações 

pessoais em relação ao ensino, como pode se observar na sua fala: 
 

 

Eu comecei preocupado com a questão do ensino, a questão como 
seria melhor trabalhar a questão do ensino [...] 

 

 

 Assim, compreende-se que o contato do professor com a HC está vinculado a 

um interesse profissional. Devido a isso o professor comenta que tem feito 

publicações, tanto na área de ensino de ciências como na área de HC, bem como 

participado de encontros e congressos da área. 
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PARTE 2: Disciplina História da Química. 

 

 

 Passando para a segunda parte da análise, aqui, serão tratadas as questões 

que estão relacionadas, de forma explícita, à disciplina HQ. Assim, como foi relatado 

acima, procura-se compreender a visão que o professor-formador apresenta a 

respeito da disciplina. 

 

 

Conteúdo da História da Química 

 

 

 Na opinião do professor, os conteúdos trabalhados na disciplina estão 

diretamente ligados à história dos conceitos da química. São especificamente 

conceitos que ele define como conceitos estruturantes29. Ou seja, conceitos que 

uma vez construídos pelo licenciando determinam uma transformação de seu 

sistema conceitual que lhe permitem continuar com a aprendizagem. Nesse sentido, 

verifica-se a preferência do professor por uma abordagem internalista da história da 

ciência. Contudo, afirma que esses conceitos não são trabalhados desarticulados da 

realidade, isto é, fora de um contexto. 

 Em relação ao critério de seleção do conteúdo o professor-formador diz que 

procura basicamente se apoiar no livro-texto, bem como selecionar os conceitos 

estruturantes. 

 Nota-se que o professor prefere trabalhar com o estudante que está entrando 

na universidade, em particular com os problemas conceituais que ele supostamente 

apresenta. Dessa forma considera a HQ a uma ferramenta para estimular o aluno a 

aprender os conceitos verdadeiros sobre química: 
 

 
[...] eu acho que quando o aluno chega aqui o curso de história deve 
ser um estímulo,... Para ele aprender [...] 

                                                        
29 Exemplos de conceitos estruturantes na química são citados pelo professor: conceito de tabela 
periódica; de teoria atômica; conceito de elementos. 
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[...] eu tenho que sintonizar no aluno que está chegando, às vezes 
ele tem problema conceitual aqui então pega a história que acho que 
dá pra fazer com que ele aprenda o conceito de química [...] 

 

 

 Neste sentido, observa-se que a compreensão do professor é que a disciplina 

HQ seja oferecida no início do curso. Seja inserida no primeiro período para que 

esses problemas conceituais, por exemplo, possa ser solucionados o quanto antes. 

Como aponta o professor, existem outras pessoas que acham que deveria ser ao 

contrário, ou seja, a disciplina deveria ser oferecida quando o licenciando estivesse 

terminando o curso. 

 

 

Metodologia de trabalho da disciplina 

 

 

 A metodologia de ensino da disciplina HQ não segue um modelo rígido, na 

visão do professor não há uma fórmula pronta de ensino: 
 

 
[...] eu acho o seguinte eu sei o que é que eu tenho que ensinar, 
agora como tenho que ensinar, como que eu vou fazer, eu não tenho 
nenhuma fórmula pronta. 

 

 

 Isso se deve, segundo o professor, à heterogeneidade das turmas. As 

atividades que podem favorecer, em sua opinião, o aprendizado na disciplina, 

apesar de sua inviabilidade por falta de tempo e falta de condições, referem-se à 

projeção de filmes, programas de televisão, encenações de peças de teatro, por 

parte dos licenciandos, visitas a museus de HC. 

 Em relação aos materiais utilizados na disciplina HQ, além do livro adotado, o 

professor propõe o uso de jornais e revistas: 
 

 

Eu acho também que quando a gente pode é livro, revista, jornal, não 
acho que o livro só ele, ele não é suficiente. 
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 Para o professor estes materiais devem tomar a HQ como ferramenta para 

que o licenciando possa compreender os conceitos da química. 

 

 

Avaliação 

 

 

 Em relação aos instrumentos utilizados para avaliar o rendimento do aluno na 

disciplina, o professor afirma que normalmente são realizadas provas escritas ou é 

utilizado outro mecanismo que possibilite verificar se o licenciando está aprendendo 

o conteúdo. Porém, ele sempre oferece oportunidade para o licenciando recuperar 

sua nota através de prova oral ou algum outro trabalho. 

 Questionado sobre o que ele deseja que o licenciando aprenda ao concluir a 

disciplina, respondeu que sua expectativa é que o mesmo aprenda tudo o que foi 

realizado em sala de aula (pode ser deduzido através das notas de observação e do 

conteúdo presente no sumário do livro-texto adotado que ele espera que o 

licenciando tenha uma visão da origem e evolução dos conceitos químicos). 

 

 

Inserção da disciplina no currículo da licenciatura 

 

 

 Em relação à função que assume a disciplina HQ no currículo do Curso de 

Licenciatura em Química, do ponto de vista do professor, ela é uma necessidade da 

formação do licenciando, pois enquanto professor ele deve ter outros conhecimentos 

além dos conhecimentos específicos da área específica para auxiliá-lo na 

elaboração de aulas bem mais interessantes. Neste contexto, das necessidades 

formativas, verifica-se certa relação com a literatura (FÚRIO, 1994; CARVALHO e 

GIL-PÉREZ, 2003), na qual a HC/HFC tem entremeado as discussões na área, 

principalmente com relação ao domínio do conteúdo a ser ensinado. 

No que concerne à maneira como a disciplina HQ está inserida no currículo 

da licenciatura, em particular sobre a possível a associação entre a HC e FC, 

embora o professor ache importante uma FC, uma vez que a ciência nasce na 

compreensão da filosofia, o professor diz que essas duas componentes devem estar 
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dissociadas. Os motivos apresentados pelo professor correspondem à falta de 

tempo para trabalhar estas duas componentes numa única disciplina e a existência, 

no currículo da Licenciatura em Química, da disciplina FC. 

Nessa mesma linha, o professor também comenta que a HQ não deveria ser 

contemplada em outras disciplinas. Justifica falando que a carga-horária das 

disciplinas de conteúdo específico é muito pequena, por isso não conseguiriam 

trabalhar com o conteúdo específico e com a história da ciência. 

 Enquanto componente curricular da Licenciatura em Química, o professor 

comenta que a HQ poderia aparecer em outros períodos do curso, contudo ele diz 

que prefere que a disciplina seja oferecida logo que o indivíduo entra na graduação. 

Compreende-se, portanto, que o conhecimento prévio do estudante sobre conceitos 

da química não se caracteriza como obstáculo para se entrar com esse tipo de 

discussão. Isto é, ter um conhecimento prévio de conceitos químicos não se 

estabelece como pré-requisito para se está cursando essa disciplina. 

 A respeito do status da disciplina no currículo de Licenciatura em Química, ela 

deve ser obrigatória, na visão do professor. 

 

 

História e filosofia da ciência, ensino de ciências e formação docente 

 

 

 Para o docente aqui citado, a prática pedagógica do licenciando não pode 

estar fundamentada só na sua formação específica. Comparando esse aspecto com 

a função que a disciplina exerce no currículo, entende-se que a HQ é um elemento 

essencial para a formação do licenciando que vai lhe auxiliar na elaboração de suas 

aulas, em particular na compreensão do conceito que ele vai ensinar. 

 Assim sendo, a relação que se estabelece entre a HQ e o ensino de ciências 

(nível médio), ocorre, necessariamente através do conceito teórico. Isto porque, para 

uma boa compreensão dos conceitos químicos é importante ter uma visão histórica, 

como fala o professor: 

 

 
[...] eu acho que essa, essa relação ela se concretiza via os 
conceitos [...]; 
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[...] os conceitos são os elementos que vão fazer essa mediação 
para não parecer que são duas coisas distintas [...] 

 

 

 Nota-se que esse fato apresenta semelhanças com aqueles que defendem a 

inserção da HC nos currículos escolares (ver MATTHEWS, 1995). 

 O professor também deseja que a articulação entre a HQ e o ensino de 

ciências se estabeleça mediante o uso das estratégias de ensino utilizadas por ele 

na disciplina. Ou seja, que o licenciando, na hora de planejar sua aula (ensino 

médio) leve em consideração as atividades realizadas na disciplina. 

 Embora também trabalhe nessa perspectiva de levar a HC para o ensino de 

ciências, o professor não soube afirmar se esta inserção tem ocorrido de forma 

efetiva. Segundo ele, alguns licenciandos falam que utilizam a HC em sua prática 

em sala de aula. Mas, como essa inclusão tem ocorrido não soube informar. 

 Ainda no âmbito da segunda parte da análise da entrevista (sobre a disciplina 

HQ), podem ser constatados a partir do discurso do professor alguns aspectos 

comuns. 

 Um primeiro aspecto notado diz respeito à importância atribuída a 

compreensão dos conceitos da Química via HQ pelo licenciando. Ou seja, verifica-se 

a preferência do professor-formador por uma perspectiva internalista da história da 

ciência, em outras palavras, por uma história conceitual da ciência. Vale ressaltar 

que o professor diz que não trabalha uma HC fora de contexto. 

 Outro aspecto percebido é a sua opinião sobre a disciplina ser cursada pelo 

licenciando logo no seu ingresso no curso. O professor justifica sua preferência 

dizendo que ele tem por objetivo solucionar os problemas conceituais que os 

licenciandos possivelmente apresentam. Comparando esse aspecto com o anterior 

verifica-se que a disciplina HQ, na visão do professor, tem por pretensão possibilitar 

uma aprendizagem conceitual. 

 Nota-se também que o professor concebe a disciplina como um meio que 

possibilite o planejamento de aulas bem mais interessantes. Para ele, isso é 

possível mediante as estratégias de ensino utilizadas na disciplina HQ e a 

compreensão dos conceitos da Química pelo licenciando, já que a compreensão 

adequada desses conceitos só é possível através da HC, como afirma o professor. 

 Por fim, observa-se que o docente entende que HQ deve ser uma disciplina 

específica. Ou seja, deve estar dissociada da FC e não ser contemplada em outras 
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disciplinas de conteúdo específico oferecidas pelo curso. Segundo o mestre, esse 

entendimento ocorre, pois as disciplinas possuem cargas-horárias muito reduzidas. 

 A seguir, se apresentará um quadro-síntese (Quadro 13) da entrevista. 
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PERFIL DO 
PROFESSOR-
FORMADOR 

Formação acadêmica 
e familiaridade com a 
HFC. 

 Bacharel e pós-graduado na área de Química. 
 
 Não tem formação na área de HC. 
 
 Ministra a disciplina há aproximadamente dez 

anos. 
 
 Está envolvido com a HC devido preocupação 

com o ensino. 

A DISCIPLINA 
HFC 

Conteúdo da HFC. 
 Perspectiva internalista da história da ciência. 
 
 Procura seguir o livro-texto e trabalhar com 

conceitos estruturantes. 

Metodologia de 
trabalho da 
disciplina. 

 Não tem uma estratégia de ensino fechada. 
 
 Projeção de filme, programa de televisão, teatro 

e museu. 
 
 Uso do livro-texto, revista e jornal. 
 
 Os textos devem possibilitar a compreensão dos 

conceitos químicos. 

Avaliação. 

 Avaliação através de prova escrita, prova oral e 
outros mecanismos. 

 
 Espera que o licenciando tenha uma visão da 

história conceitual da Química. 

A DISCIPLINA NO 
CURRÍCULO E NA 
FORMAÇÃO DO 
LICENCIANDO 

Inserção da 
disciplina no 
currículo da 
licenciatura. 

 A HC deve estar dissociada da FC. 
 
 HC deve ser uma disciplina específica. 
 
 Preferencialmente deve ser cursada no início do 

curso. 
 
 Não é necessário pré-requisito para cursar a HC. 
 
 A HC deve ser obrigatória. 
 
 A HC é uma necessidade da formação do 

professor com a intenção de possibilitar o 
planejamento de aulas bem mais interessantes. 

HFC, ensino de 
ciências e formação 
docente. 

 A HC contribui para uma prática docente bem 
mais qualificada e para a compreensão dos 
conceitos. 
 

 A articulação entre HC e o ensino de ciências 
ocorre via conceitos. 

 
Quadro 13 - Síntese da entrevista realizada com o professor-formador do Curso de 
Licenciatura em Química. 
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3.4. COMPARANDO OS MODELOS CURRICULARES DOS CURSOS QUANTO À 

INSERÇÃO DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 

 

 Nesta seção se apresentará a análise comparativa entre os resultados obtidos 

no estudo realizado com o material colhido nos dois cursos, em separado. A 

presente análise tem por finalidade estabelecer relações entre o curso de 

Licenciatura em Física e o de Licenciatura em Química da UFRN, no que diz 

respeito à disciplina de conteúdo histórico e filosófico, a maneira como ela está 

inserida no currículo dos cursos, o que está sendo proposto como conteúdo e quais 

as características dos materiais utilizados; a maneira como ela é conduzida em sala 

de aula (isto é, quais os procedimentos e atividades utilizadas na disciplina) e, 

também, verificar como os professores veem a disciplina em relação à sua 

organização curricular (conteúdo, metodologia e avaliação), a inclusão da disciplina 

no currículo do curso e qual a sua relação com a formação e prática docente. Ainda, 

busca-se apresentar o perfil dos professores que lecionam a disciplina. 

 Com base nesses aspectos, procura-se apontar as principais semelhanças e 

diferenças existentes entre os dois cursos, buscando debater estas questões 

fundamentando-se nas discussões dos capítulos 1 e 2 do presente trabalho. Para 

destacar as principais semelhanças e diferenças realizou-se uma triangulação das 

informações provenientes da análise documental, da observação das aulas e da 

entrevista realizada com os professores responsáveis por elas. 

 A seguir, a comparação dos dados: 

 

 Em relação à introdução da disciplina de conteúdo histórico e filosófico nos 

currículos, nota-se que tanto o curso de Licenciatura em Física (FIS) como o de 

Licenciatura em Química (QUI) estão de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que estabelecem a HFC como conteúdo curricular. Em particular, 

constituindo o núcleo comum dos currículos. 

 A obrigatoriedade da disciplina nos currículos mostra que os cursos em 

questão consideram importante esse tipo de discussão para a formação dos 

licenciandos. De acordo com o status da disciplina nos currículos das universidades 

públicas do país, verifica-se a quase unanimidade em defini-la como obrigatória. 
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 Ainda sobre a introdução da disciplina no currículo dos cursos, estes 

apresentam certa diferença quanto ao período e a exigência de pré-requisito. A 

disciplina HFC/FIS aparece somente no final do curso. Tal fato não seria um reflexo 

dos modelos hegemônicos de formação? Estes modelos de formação docente 

valorizam mais as disciplinas de conteúdo específico, deixando num plano 

secundário as outras. Na opinião do professor responsável por ministrar essa 

disciplina na FIS, essencial seria se a HFC aparecessem em outros momentos, não 

só no final do curso, mas também no início. O professor também diz que as 

disciplinas de conteúdo específico deveriam trazer uma abordagem histórica e 

filosófica. 

 Além dessa questão, para poder cursá-la é necessário que o licenciando 

tenha concluído outras disciplinas. Aqui, surge outra questão: será que os conteúdos 

trabalhados nestas disciplinas são levados em consideração na HFC? De um ponto 

de vista mais amplo, existe integração entre as várias disciplinas do currículo dos 

cursos? O que se observa é que nem sempre acontece. O que impede que o 

licenciando tenha um mínimo de cultura científica (VILLANI, 1988). Na HFC/FIS 

observou-se que o professor procura possibilitar essa cultura científica, privilegiando 

uma discussão sobre a natureza do fazer científico. 

 No caso da HQ/QUI, a disciplina aparece no início do curso. Para o professor, 

ela poderia ser oferecida em qualquer período do mesmo. No entanto, sua 

preferência é que ela apareça no início. Ainda, a não exigência de pré-requisito para 

cursá-la mostra que a HQ a pode ser cursada em qualquer momento. 

 Vale salientar que em Química, a FC aparece dissociada da HC. Além disso, 

é uma disciplina optativa e faz parte do Departamento de Filosofia da UFRN. Esta 

situação não leva, também, a uma falta de integração entre as disciplinas? Será que 

os professores do curso de Filosofia demonstram interesse em trabalhar com 

estudantes de outros cursos? Em particular, em disciplinas da Filosofia oferecidas a 

outras licenciaturas? Dessa forma, as disciplinas não acabariam se tornando peças 

de um quebra-cabeça (currículo) que os licenciandos devem “montar”? 

 Sobre esse aspecto, vale destacar que os professores-formadores 

apresentam opiniões diferentes: para o professor da FIS é essencial que essas 

componentes estejam juntas, principalmente para evitar a dissociação entre elas. 

Para ele é importante que exista uma coerência entre esses dois campos. Por outro 

lado, o professor da QUI aceita a dissociação, uma vez que a carga-horária da 
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disciplina de 60 horas-aulas não permitiria trabalhar com estas duas componentes. 

Isto é, para ele é pouco tempo. 

Cabe dizer que a diferença entre as duas licenciaturas em relação a esse 

aspecto, ou seja, a associação entre a História e a Filosofia, presente na estrutura 

curricular de FIS, e sua dissociação, presente em QUI, concorda com o que se vê na 

maioria das outras universidades brasileiras. Nesse sentido, a UFRN compartilha de 

certa perspectiva curricular que parece caracterizar essas duas áreas do 

conhecimento. 

 Em relação ao conteúdo proposto para as disciplinas, os cursos de FIS e de 

QUI apresentam perspectivas diferentes. Apoiando-se nos Projetos Político-

Pedagógicos e nos Programas das disciplinas – conteúdos programáticos, nota-se 

que a HFC/FIS é mais marcada por uma discussão sobre a natureza do fazer 

científico, além de questões relativas à história dos conceitos. No caso da HQ/QUI, a 

abordagem que está sendo proposta enfatiza a história dos seus conceitos. 

 Os objetivos traçados para as disciplinas, no âmbito dos programas (HFC e 

HQ), e os materiais nelas utilizados, reforçam essa diferença. Na HFC objetiva-se 

proporcionar uma discussão mais geral sobre a ciência enquanto sistema de 

conhecimento, enquanto na HQ a preocupação está em favorecer a compreensão 

da origem e evolução dos conceitos químicos. 

 Estes aspectos estão de acordo com o que os professores esperam que os 

licenciandos aprendam no decorrer do curso. Assim, o professor de Física espera 

que o licenciando conclua a disciplina com uma visão mais ampla da ciência, bem 

como adquira uma bibliografia mínima que permita aprofundar essa visão e seu 

pensamento crítico-reflexivo. Já o professor do curso de Química espera que o 

licenciando tenha uma compreensão da história conceitual da Química. 

 A observação das disciplinas e as entrevistas realizadas com os professores 

também apontam para esta diferença de abordagem. Em relação à prática em sala 

de aula, as discussões realizadas na disciplina HFC/FIS dão ênfase a uma 

abordagem epistemológica e sociológica da ciência. As discussões giram em torno 

de uma perspectiva externalista da história da ciência. Na opinião do professor, o 

objetivo da disciplina é desfazer no licenciando uma imagem equivocada da ciência. 

Assim, ele procura selecionar conteúdos que possibilitem ao licenciando adquirir 

uma imagem crítica da ciência, acima de tudo. Tal perspectiva é coerente com 

aqueles que defendem a HFC para a formação de professores de ciências. Como 
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destaca Harres (1999) e El-Hani (2006), a falta de uma imagem crítica da ciência 

repercute na prática do futuro professor em sala de aula. Ou seja, possivelmente 

este irá transmitir uma imagem dogmática, neutra e acabada da ciência. 

 Na HQ/QUI, as discussões privilegiam a história dos conceitos químicos, 

dando ênfase a uma perspectiva internalista da história da ciência. Para o professor-

formador, a compreensão dos conceitos químicos via HC é essencial para a prática 

do licenciando. E, neste sentido, a disciplina só tem a contribuir. Este aspecto 

também é defendido na literatura específica: Furió (1994), Matthews (1995) e 

Carvalho e Gil-Pérez (2003) apontam que a compreensão de conceitos científicos 

requer conhecimentos profissionais diversos, entre os quais se encontra a HFC. 

Diante disso elas surgem como elementos importantes para a formação do 

professor. 

Em sintonia com que foi exposto até agora, pode-se perguntar até que ponto 

certas diferenças de abordagem ou enfoque deveriam ser mais ou menos marcadas 

por preferências pessoais do professor-formador. A opção pelo internalismo ou 

externalismo, a ênfase na sociologia (mais do que na filosofia), por exemplo, são 

aspectos relativos a esse questionamento. 

 Sobre a relação teoria-prática, os professores demonstram estar preocupados 

com o uso da HFC no ensino de ciências. Na entrevista eles falam que ela pode 

contribuir para uma prática bem mais qualificada em sala de aula. No caso do curso 

de Física, o professor aponta soluções para algumas dificuldades apresentadas 

pelos licenciandos sobre a inserção da HFC no ensino. Além disso, ele oferece 

materiais que possibilitem esta articulação. O docente demonstra preocupação com 

a maneira como a HFC aparece nos livros didáticos. 

 No caso do curso de Química, o professor diz que a articulação entre a HC, 

em particular, e o ensino de ciências ocorre via conceitos trabalhados na disciplina. 

Em relação aos livros didáticos, ele mostra preocupação com os conceitos químicos 

que possivelmente estão desatualizados. 

 Apesar disso, pouca ênfase é dada ao que o licenciando tem feito na sua 

prática docente. Sendo assim, será que a incorporação da HFC no ensino médio 

tem ocorrido de forma efetiva? A resposta dos professores é sim, levando em 

consideração o retorno que os licenciandos têm dado a eles sobre o uso da HFC e 

como ela tem contribuído para o desenvolvimento de suas práticas. Vale salientar, 

no entanto, que se trata mais de relatos dos estudantes do que, efetivamente, da 
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existência de propostas de trabalho, nas disciplinas, que permitam associar a teoria 

à prática de sala de aula (no nível médio de ensino, por exemplo). Essa questão é 

mais ampla, uma vez que remete às características dos cursos em geral, que 

dicotomizam a teoria e a prática ao longo de toda a estrutura curricular. 

 Diante disso, surge outra questão: como as disciplinas têm sido 

desenvolvidas? Fundamentando-se na observação das disciplinas, estas acontecem 

de maneiras distintas. No caso da HFC/FIS as aulas são desenvolvidas a partir de 

leituras de textos pré-selecionados pelo professor. Para escolher estes textos o 

professor, procura materiais que incentivem o desenvolvimento de um espírito 

crítico, um pensamento pós-moderno e que estes tenham uma importância histórica 

e contemporânea. Além das discussões coletivas fundamentadas nos textos, são 

desenvolvidas atividades práticas que, segundo o professor, poderiam ser realizadas 

no ensino médio. Para o professor-formador as atividades desenvolvidas em sala de 

aula favorecem a aprendizagem da HFC. 

 No caso da HQ/QUI o professor comenta que não tem um modelo de ensino 

fechado. Em suas aulas privilegia a exposição dialogada do conteúdo presente no 

livro adotado na disciplina. A seleção do texto está relacionada com a pretensão do 

professor de favorecer ao licenciando uma compreensão dos conceitos químicos. 

Ainda, são desenvolvidas atividades práticas. Embora não seja utilizado na 

disciplina, o professor-formador de Química destaca que o uso de filmes, programas 

de televisão, encenações teatrais e visitas a museus podem favorecer a 

aprendizagem da HQ. 

 Acerca da avaliação, há certa uniformidade entre os instrumentos que são 

utilizados pelos professores para avaliar o rendimento do licenciando. 

 Conforme referências acima, pouca ênfase foi dada ao como fazer. Isto é, as 

discussões metodológicas quanto ao uso da HFC. Como destaca Matthews (1995), 

os cursos de HFC deveriam explorar os problemas que os professores de ciências 

consideram importantes para a sua prática profissional. Ou seja, é essencial levar 

em consideração o que sabe e faz o professor, buscando assim superar a relação 

linear e mecânica entre o conhecimento científico e a prática na sala de aula, como 

destaca Pérez Gómez (1997). Numa concepção mais ampla, a prática docente 

deveria ser o foco principal do currículo de formação de professores (IMBERNÓN, 

2006). 
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 No que se refere ao professor-formador, observa-se que ambos os 

professores não possuem formação específica na área de HC e FC. Entretanto, 

dizem que estão nesta área por interesse profissional. O professor do curso de 

Física diz que já há algum tempo fazia este tipo de reflexão. O professor do curso de 

Química comenta que o seu interesse é devido a sua preocupação com o ensino. 

Também, se constata que os dois estão ministrando a disciplina há mais de dez 

anos. 

 Apesar dos educadores possuírem bastante experiência na área da HFC, vale 

salientar que são poucos os docentes que se interessam em ministrar a disciplina. 

Por exemplo, no caso de Química, o professor diz que é o único no Departamento 

de Química que leciona essa disciplina. Tal situação surge como um dos problemas 

à inclusão da HFC no currículo dos cursos da área de Ciências da Natureza. Garcia 

et al. (1980) declaram que muitos dos que ministram disciplinas desta natureza são 

profissionais de outras áreas. Além disso, a inserção dela no currículo, muitas vezes, 

fica dependendo desses professores (CARVALHO, 1988). 

 A falta de docentes que se interessem pelas disciplinas de conteúdo histórico 

e filosófico parece ser consequência da valorização dos cursos de bacharelado e do 

descaso com os cursos de licenciaturas. Pereira (2000) afirma que a maioria dos 

professores dos Departamentos da área de ciências naturais apresenta maior 

interesse em lecionar disciplinas da pós-graduação e, em seguida, do bacharelado, 

deixando em segundo plano as disciplinas das licenciaturas (PEREIRA, 2000). 

 

Com a finalidade de sistematizar a discussão feita nessa seção, o quadro 

(Quadro 14) abaixo apresenta as principais semelhanças e diferenças 
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Item de análise Semelhanças Diferenças 

Inserção da 
disciplina no 
currículo 

 Obrigatoriedade. 
 

 Pertence ao quadro de disciplinas 
oferecidas pelo próprio 
Departamento da licenciatura. 

 A HFC/FIS é oferecida no final do 
curso. A HQ/QUI é oferecida no 
início do curso. 
 

 A HFC/FIS exige pré-requisito. A 
HQ/QUI não exige pré-requisito. 
 

 A carga-horária da HFC/FIS é de 
90 horas-aulas. Na HQ/QUI é de 
60 horas aulas. 
 

 Ao contrário da QUI, na FIS as 
componentes HC e FC estão 
associadas. 
 

 Sobre às componentes HC e FC 
→ FIS: o professor é a favor da 
associação entre estas 
componentes. QUI: o professor 
aceita a dissociação entre elas. 

Enfoque teórico 
da disciplina ─ 

 No PPP (ementa) e no programa 
da disciplina: a HFC/FIS é mais 
marcada por uma discussão 
sobre a natureza da ciência. Na 
HQ/QUI a ênfase está na história 
conceitual da ciência. 
 

 As expectativas dos professores 
e a observação das aulas 
apontam: na HFC/FIS, para a 
ênfase no enfoque externalista da 
história da ciência. Na HQ/QUI, 
para a ênfase no enfoque 
internalista da história da ciência. 
 

 A função da disciplina para os 
professores → FIS: concepção 
ampla da ciência, pensamento 
crítico-reflexivo. QUI: 
necessidade formativa, auxiliar na 
elaboração das aulas. 

HFC e ensino de 
ciências 

 Na opinião dos professores, a 
HFC contribui para uma prática 
profissional bem mais qualificada. 
 

 Com base no relato dos 
licenciandos, os professores 
afirmam que a incorporação da 
HFC no ensino de ciências no 
nível médio tem ocorrido de forma 
efetiva. 

 Oferece materiais que acredita 
possibilitar a articulação entre a 
HFC e o ensino de ciências (FIS). 
Os conceitos químicos são o 
meio para essa articulação (QUI). 

Enfoque 
metodológico da 
disciplina 

 Uso de textos. 
 

 Uso de prova escrita. 

 Na HFC/FIS há o privilégio da 
discussão coletiva a partir de 
leitura pré-selecionada. A HQ/QUI 
não tem um modelo fechado. 
Ênfase na exposição dialogada. 
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 O material deve incentivar um 
espírito crítico, pensamento pós-
moderno e ter importância 
histórica e contemporânea (FIS). 
Favorecer a compreensão de 
conceitos químicos (QUI). 
 

 Atividades que favorecem a 
aprendizagem da HFC para os 
professores → FIS: uso de 
debates. QUI: Uso de filme, 
programa de TV, teatro, visita a 
museu. 

Perfil do 
professor-
formador 

 Não têm formação específica na 
área de HFC ou HC. 
 

 Estão na área por interesse 
pessoal. 
 

 Ministram a disciplina há mais de 
dez anos. 

─ 

 
Quadro 14 – Síntese da análise comparativa. 
 

 

A seguir, nas considerações finais, serão apresentadas as principais 

conclusões que surgem da comparação do currículo dos dois cursos em questão, 

bem como serão apresentados comentários sobre os vários aspectos envolvidos no 

estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A pesquisa descrita nesse trabalho procurou trazer à tona uma reflexão sobre 

a inserção da disciplina de conteúdo histórico e filosófico nos cursos responsáveis 

pela formação inicial dos futuros professores de Física e Química da UFRN, levando 

em consideração as Reformas Curriculares e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação. Em particular, os da área de Física e Química assim 

como as discussões realizadas na área de Ensino de Ciências sobre a inclusão da 

HFC na formação de professores. 

 Com base nisto, objetivou-se analisar a estrutura curricular dos cursos de 

Licenciatura de Física e Química da UFRN quanto à inclusão da referida disciplina. 

Sendo assim, buscou-se caracterizar a presença da disciplina de conteúdo histórico 

e filosófico no currículo de ambos os cursos, bem como explicitar o tipo de conteúdo 

abordado na disciplina através da análise de sua ementa; descrever como ela é 

abordada na prática real de sala de aula; verificar o que pensa o professor-formador 

a respeito dessa disciplina, tanto no que se refere à sua organização curricular como 

sobre a sua inserção do currículo do curso; e, por fim, estabelecer relações entre os 

dois cursos no que diz respeito à disciplina de conteúdo histórico e filosófico, 

considerando os pontos acima colocados. 

 Para alcançar os objetivos da pesquisa, principalmente estabelecer as 

relações (semelhanças e diferenças) entre os cursos realizou-se uma pesquisa de 

natureza qualitativa com os cursos de Licenciatura de Física e Química da UFRN, 

ambos noturnos. Para coletar os dados da pesquisa utilizou-se como instrumentos: a 

análise documental, começando pelo Projeto Político-Pedagógico do curso, o 

Programa da disciplina e os materiais utilizados em aula foram coletados, 

organizados e analisados; a observação simples da disciplina e a entrevista semi-

estruturada com o professor responsável pela mesma. Esses procedimentos foram 

utilizados nos dois cursos. 

 

 Passando para as conclusões que resultaram desses procedimentos, é 

pertinente, neste momento, apresentar uma visão geral dos currículos de Física e de 

Química à luz das discussões teóricas sobre os modelos de formação. Assim, como 

se observa, os cursos passaram por reformulações, buscando atender as novas 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física e Química, 

respectivamente. No entanto, nota-se que eles ainda continuam apresentando 

alguns problemas inerentes aos modelos hegemônicos de formação, principalmente 

no que se refere à organização curricular. Por exemplo, as disciplinas de conteúdo 

pedagógico continuam aparecendo nos últimos períodos do curso, observado no 

curso de Química. Tal fato pode ocasionar na falta de relação entre a teoria e a 

prática. Também, se constata o aumento no número de disciplinas, principalmente 

aquelas de conteúdo científico. Esta situação se não for bem planejada pode levar a 

falta de integração entre as disciplinas. 

 Sobre a introdução da disciplina de conteúdo histórico e filosófico, nota-se, 

comparando os currículos de algumas universidades públicas do país, que estas, na 

maioria das vezes, são oferecidas no final do curso, depois que o licenciando 

cumpriu determinada carga-horária de disciplina de conteúdo específico da área. De 

acordo com referências anteriores, não será isto influência dos modelos 

hegemônicos que dão mais importância aos cursos de bacharelado. Isto é, maior 

atenção às disciplinas de conteúdo específico? Matthews (1995) declara que uma 

das críticas lançadas à HFC, considera que ela poderia minar o espírito científico 

dos jovens cientistas. O próprio autor contra-ataca dizendo que não existem 

evidências que comprovem que este tipo de abordagem diminua o entendimento 

científico. 

 Em relação ao tipo de abordagem, pode-se afirmar que os cursos de 

Licenciatura em Física e em Química da UFRN veem a HFC de formas distintas. Isto 

porque ela favorece uma concepção mais adequada da natureza da ciência, 

enquanto a disciplina HQ procura favorecer uma compreensão dos principais 

conceitos da Química. 

 Independente dessa distinção, uma visão adequada da natureza da ciência, 

bem como uma compreensão da história conceitual da ciência, apresentam-se como 

saberes fundamentais para os futuros professores. Neste sentido, defende-se que 

os cursos de licenciatura deveriam oferecer ao licenciando uma formação que 

favorecesse tanto uma visão adequada da história conceitual da ciência como uma 

visão da natureza da ciência. Isto porque esses aspectos são fundamentais para 

uma compreensão mais profunda do conteúdo a ser lecionado, bem como para uma 

prática mais eficaz. 
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 No entanto, para que isso seja possível não basta só inserir as disciplinas no 

currículo e torná-las obrigatórias, mas é essencial pensar sobre os aspectos 

metodológicos que as envolvem. Isto é, como fazer para que a aprendizagem da 

disciplina ocorra de forma efetiva. Além disso, é relevante pensar no perfil do 

profissional responsável por ministrá-la. 

 Sobre o professor-formador responsável pela disciplina foi possível constatar 

que ambos não possuem formação específica na área de HFC. Embora a lecionem 

há bastante tempo, o que indica que eles possuem bastante experiência na área. Tal 

fato constitui-se como um dos desafios à inclusão da disciplina na formação de 

professores de ciências. Isto porque a introdução da disciplina no currículo, muitas 

vezes, fica na dependência de um professor que se interesse pela área. Sendo 

assim, se faz necessário pensar a contratação de docentes que demonstrem 

interesse e possam ministrar essa disciplina. Em sintonia com isso, aponta-se a 

necessidade de aumentar o número de cursos de pós-graduação em HFC no país. 

 Embora os professores mostrem certa preocupação com o uso da HFC no 

ensino de ciências (ensino médio), oferecendo até materiais que favoreçam essa 

inserção (o caso do professor de Física), é importante ressaltar que os licenciandos 

apresentam dificuldades quando vão utilizar a HFC no ensino médio (ver artigo 

MARTINS, 2007). Tal fato a caracteriza como uma necessidade à formação dos 

futuros professores. Na tentativa de viabilizar esses problemas, é fundamental trazer 

para a sala de aula (nas universidades) discussões sobre o conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Em outras palavras, além do próprio conteúdo da 

disciplina é preciso refletir sobre os aspectos metodológicos. Mais importante seria 

considerar o que pensam e o que fazem os professores em sala de aula quanto à 

utilização da HFC para que tais questões fossem analisadas coletivamente, 

corrigindo possíveis erros. 

 Concluindo, apesar da diferença que há entre os currículos quanto à 

introdução da HFC, o que se propõe é um diálogo entre os cursos no sentido de se 

repensar os currículos, reafirmando ou alterando concepções sobre as disciplinas. 

 Embora as informações obtidas possibilitem as reflexões acima, o que é 

satisfatório para o presente estudo, os instrumentos utilizados apresentam algumas 

limitações, que merecem ser explicitadas. Assim, na análise documental as 

avaliações (provas escritas) realizadas pelo estudante não fizeram parte da 

pesquisa. No entanto, acredita-se que a análise desse material poderia ter 
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possibilitado uma maior visão do que o professor espera que o licenciando aprenda, 

bem como se ele tem assimilado de forma efetiva os assuntos abordados na 

disciplina. Além disso, a análise dos materiais utilizados na disciplina poderia ter sido 

aprofundada, mostrando com mais detalhe o tipo de conteúdo trabalhado na 

disciplina. 

 Sobre a observação das aulas nas disciplinas HFC/FIS e HQ/QUI, acredita-se 

que o tipo de observação utilizada (observação simples, isto é, sem estabelecer 

relações interpessoais) possibilitou uma visão do tipo de enfoque teórico e 

metodológico utilizado na disciplina. 

 Além da análise documental e da observação, os dados das entrevistas foram 

condizentes com o tema desse estudo, embora, acredite-se que eles poderiam ter 

sido ampliados. Por exemplo, as reflexões que surgiram das perguntas relacionadas 

ao tópico avaliação poderiam ter sido aprofundadas, uma vez que outras questões 

foram surgindo a partir da análise dos dados. No caso da Licenciatura em Física 

poderiam ter sido esclarecidas as questões centrais da avaliação e se as respostas 

dos licenciandos foram satisfatórias. 

 

 Finalizando, a pesquisa revela elementos que podem contribuir para uma 

possível discussão a respeito da inserção da HFC no currículo dos cursos de 

Licenciatura em Física e Química da UFRN. Entre várias questões que podem ser 

discutidas, acredita-se que a disciplina pode contribuir para a formação do futuro 

professor tanto no aspecto de sua formação pessoal como no aspecto da sua 

formação profissional. No primeiro caso, a HFC pode contribuir para aquisição de 

uma cultura científica pelo licenciando, possibilitando-lhe entender como se dá o 

desenvolvimento do fazer científico. Em geral, tal fato tem sido sufocado nas 

licenciaturas tanto pela falta de entrosamento entre as disciplinas específicas da 

área como pela maneira como são conduzidas as aulas, priorizando a memorização 

de fórmulas e sua aplicação em problemas-padrões, deixando num segundo plano a 

formação conceitual do conteúdo. 

 No segundo caso, a HFC pode contribuir tanto para uma compreensão mais 

profunda da disciplina como para uma intervenção mais qualificada em sala de aula 

(no ensino básico). Além disso, observa-se que outros estudos podem ser 

realizados, levando-se em consideração os resultados dessa pesquisa, entre elas 

estão: investigar a concepção do licenciando acerca da natureza da ciência, se a 
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disciplina contribui de fato para superar as concepções deformadas sobre a natureza 

da ciência; investigar como a disciplina de conteúdo histórico e filosófico tem 

contribuído para a prática em sala de aula do licenciando, se ele tem conseguido 

fazer isto de maneira efetiva. 
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APÊNDICE A: Ementa e bibliografia das disciplinas de conteúdo histórico e 

filosófico das licenciaturas de Física e Química. 
 
 

Instituições 
Federais Disciplinas Ementa Bibliografia 

UFG 

Evolução da 
Física I 

Objetivos da Física; Situação 
atual e perspectivas da Física; 
A ciência e as teorias físicas 
na antiguidade; A Revolução 
Científica nos séculos XVI e 
XVII; O nascimento de uma 
nova Física; A Física nos 
séculos XVIII e XIX; A 
consolidação da Física 
clássica; A Física e as 
revoluções tecnológicas. As 
origens da Física moderna. 

− 

Evolução da 
Física II 

A Física no século XX; Bases 
químicas da teoria atômica; 
Origens e desenvolvimento da 
mecânica quântica; Teoria da 
relatividade; Física e energia 
nuclear; Desenvolvimento e 
consolidação da Física 
moderna; Introdução à filosofia 
da Física; Formação do 
conhecimento na Física; A 
natureza das leis e teorias 
físicas; Ciência e realidade. A 
concepção do universo. 

− 

UnB 

Evolução 
Histórica dos 
Conceitos da 

Física 

Estudo da evolução e 
desenvolvimento das ideias, 
conceitos e teorias científicas, 
onde os conceitos de 
movimento, calor e energia 
norteiam os estudos histórico-
filosóficos; Desenvolvimento 
do conceito de movimento - o 
mundo natural pré-socrático e 
o universo aristotélico; A Idade 
Média e as contribuições do 
Marton College para o 
desenvolvimento da 
cinemática; A revolução 
copernicana; Galileu e o 
estudo do movimento; A 
mecânica no século XVII; A 
revolução industrial e o 
desenvolvimento dos 
conceitos de calor e energia. A 
ciência e a sociedade nos 
séculos XIX e XX. As origens 
das teorias da relatividade 
restrita e da mecânica 
quântica. 

Os volumes 4, 5 e 6 de Ciência 
na história (Bernal, 1968); O que 
é ciência afinal? (Chalmers, 
1993); Contribución de la historia 
y de la filosofia de las ciencias al 
desarrollo de un modelo de 
enseñanza/aprendizaje como 
investigación (Gil-Pérez, 1993); 
Estudos de história do 
pensamento científico (Koyré, 
1990); Duas novas ciências 
(Galileu, s/d); Carnot contribution 
to thermodynamics (Klein, 1974). 
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UFAL História da 
Ciência 

Ciência e Filosofia na Grécia 
Antiga. Ciência, Arte, Filosofia 
e Tecnologia na Idade Média. 
Escolas Parisiense e 
Oxfordiana. Teoria do 
Ímpetus. A Arte e Ciência 
Renascentista. A Geometria e 
a Perspectiva. A Física de 
Galileu. Pensamento do 
Século XVII. Os Racionalistas 
Continentais: Descartes, 
Leibniz, Espinosa e Pascal. 
Os Empiristas Britânicos: 
Bacon e Locke. Ciência 
Newtoniana. A Ciência do 
Calor. História do 
Eletromagnetismo (Gauss, 
Ampère, Faraday, Maxwell, 
Volta). Concepções de 
Espaço e Tempo. Teoria da 
Relatividade. Conceito de 
Simultaneidade. Massa e 
Energia. Dilatação Temporal. 
Contração de Lorentz. 
Espaço-tempo e Gravitação. 
Teoria Quântica. O Princípio 
da Superposição. Os 
Problemas da Causalidade, 
da Compreensibilidade e da 
Realidade. O Princípio de 
Heisenberg. Interpretações da 
Teoria Quântica. Formalismo. 
História da Mecânica 
Quântica. A Física do Ser e a 
Física do Devir. A Física dos 
Sistemas Complexos. Física, 
Educação e Sociedade. 
Aspectos Internalistas e 
Externalistas do 
Desenvolvimento da Ciência 
de modo geral e da Física em 
especial. Interfaces entre 
Ciência e Tecnologia. O 
Problema da Inovação 
Tecnológica. Correlações e 
Autonomias Relativas entre as 
Esferas Científicas e 
Tecnológicas. Ciência e 
Ambiente. Relações entre 
Física e outras Ciências. As 
Relações entre o Natural e o 
Social. A Ciência e os 
Movimentos Pacifistas. A 
Física e os Conflitos Mundiais. 

A lógica da pesquisa científica 
(Popper, 1975); De Arquimedes 
a Einstein: a face oculta da 
invenção científica (Thuillier, 
1994); A estrutura das 
revoluções científicas (Kuhn, 
2001); Emílio. Dos Raios X aos 
quarks (Segré, 1990). 
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Filosofia da 
Ciência 

Estudo do Ontológico, do 
Epistemológico e do 
Metodológico. O 
Conhecimento em Geral. 
Critérios de Julgamento de um 
Saber. O Saber Científico. 
Linhas demarcatórias entre 
Ciência e não-Ciência. O 
Saber não-Científico. O 
Epistemológico e o 
Gnosiológico. O Método 
Científico. Univocidade de 
Caminhos. Pluralidade de 
Caminhos. Unidade versus 
Pluralidade de Procedimentos 
Metodológicos. Indução, 
Dedução, Abdução. 
Conjecturas e Refutações. A 
Racionalidade e a Crítica. A 
Discussão Racional. 
Paradigmas. Ciência Normal. 
Ciência Extraordinária. 
Programas Científicos de 
Pesquisa. O “Vale Tudo”. 
Analogias e Metáforas. O 
Papel da Matemática para a 
Pesquisa do Mundo Natural. 
O Papel da Matemática para a 
Pesquisa do Mundo Social. 
Espaço-Tempo e Causa. Os 
Problemas da Causalidade, 
Determinismo, Indeterminismo 
e Previsibilidade. O Problema 
da Contradição. O Problema 
do Reducionismo. 
Reducionismo e 
Emergentismo. Princípios de 
Correspondência, 
Comensurabilidade e 
Incomensurabilidade de 
Teorias. O Problema 
Epistemológico da 
Complexidade. 
Epistemologias do Século XX: 
Bachelard, Poincaré, Popper, 
Kuhn, Feyerabend, Lakatos, 
Laudan, Toulmin, Maturana, 
Bunge e etc. O Iluminismo. 
Teóricos do Iluminismo. 
Críticos do Iluminismo. O 
Problema das Narrativas 
Idiossincráticas e os 
Conceitos de Moderno e Pós-
Moderno. Crítica ao Conceito 
de Pós-Moderno. Problemas 
da Relação Homem-Natureza 
e a Sobrevivência da 
Humanidade. 

Filosofia da ciência (Alves, 
1983); Novum Organum (Bacon, 
1988); Fundamentos para la 
investigación educativa: 
pressupostos epistemológicos 
que orientan al investigador. 
(Gamboa, 1998); O que é 
ciência. (Lungarzo, s/d); O que é 
lógica (Lungarzo, s/d); A lógica 
da pesquisa científica (Popper, 
1975); O que é filosofia. (Prado, 
s/d). 
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UFBA Evolução da 
Física 

Propõe-se a situar, 
historicamente, os fatos 
importantes para a Física 
desde a Grécia Antiga até 
nossos dias. Conceituar 
Epistemologia em geral e a 
Epistemologia da Física, em 
particular. Distinguir as 
influências de certas Escolas 
Filosóficas na Física Clássica e 
Moderna, especialmente no 
que se refere ao pensamento 
de Aristóteles, Kant, Hegel, 
Engels, e outros. Estabelecer o 
nexo entre a Física e as outras 
ciências experimentais. 
Trabalhar com o Método 
Científico, distinguindo bem os 
seus estágios. 

− 

UFRR História da 
Física 

História do Surgimento da 
Física; Evolução da Física; 
Surgimento da Física Moderna; 
Implicações das Novas 
Teorias. 

Evolução das ideias da Física 
(Osada, 1972); Origens 
Históricas da Física Moderna 
(Gilbert, 1982); A Evolução da 
Física (Einstein e Infeld, 1988); o 
volume 1, 2, 3 e 4 de Crônicas 
da Física (Bassalo, 1994); De 
Arquimedes a Einstein: a face 
oculta da invenção científica 
(Thuillier, 1994). 

UFPA História da 
Ciência 

Ciência dos antigos: Ciência 
dos gregos e escolástica; 
Ascensão e hegemonia da 
ciência moderna: Ideias de 
relacionalismo, progresso, 
universalismo, mecanicismo, 
iluminismo positivismo nas 
ciências; Críticas e mudanças 
de concepção: Ideias de 
falseabilidade, paradigma, 
holismo, e ciência pós-
moderna. 

Os pensadores (Comte, 1983); 
Popper e as ciências humanas 
(Dias, 1992); Los Paradigmas 
científicos (Kuhn, 1980); A 
estrutura das revoluções 
científicas (Kuhn, 1987). 

UFAP 
História e 

Epistemologia 
da Física 

Análise histórica e 
epistemológica dos 
desenvolvimentos conceituais 
das teorias físicas, desde os 
gregos até o nosso século. 

A Estrutura das Revoluções 
Científicas (Kuhn, 1987); O Valor 
da Ciência (Poincaré, 1995); A 
formação do espírito científico: 
contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento 
(Bachelard, 2003) e A Lógica da 
Pesquisa Científica (Popper, 
1972). 
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UFF 
Evolução dos 
Conceitos da 

Física 

História do nascimento do 
pensamento científico 
ocidental; A teoria atômica 
grega; A história da lei da 
inércia: Aristóteles, Árabes, 
Escolásticos, Galileu, Newton, 
Leibniz e Descartes; O 
sistema aristotélico e a Idade 
Média; Ptolomeu e Copérnico. 
Teorias do calor; Teoria dos 
gases, Eletromagnetismo e 
Óptica. Propagação da luz; 
Origens da Teoria Quântica 
(Planck, Einstein, Compton); 
Mecânica Quântica e 
Mecânica Ondulatória; A 
Revolução de Einstein; A 
gravitação newtoniana e a 
gravitação einsteiniana e 
Tópicos atuais. 

A Ciência Grega (Farrington, 
1961); Science in History 
(Bernal, 1983); História Ilustrada 
da Ciência (Ronan, 1987); 
Evolução das Ideias da Física 
(Osada, 1972); The Great 
Physics From Galileo to Einstein 
(Gamow, 1988); História da 
Física (Locqueneux, 1989); The 
Conceptual Development of 
quantum Mechanics (Jammer, 
1966) e Subtle is the Lord... The 
Life and Science of Albert 
Einstein (Pais, 1982). 

USP 
Evolução dos 
Conceitos da 

Física 

A Física da Antiguidade; A 
descrição do sistema 
planetário: Ptolomeu e 
Copérnico; A Renascença; 
Galileu, Newton e a Revolução 
Científica; A Física e a 
Revolução Industrial; As 
Revoluções científicas 
modernas: Einstein e Planck; A 
Física do mundo 
contemporâneo. O papel social 
da Física. 

The Conceptual Development of 
quantum Mechanics (Jammer, 
1966); Evolução das Ideias da 
Física (Osada, 1972); Pensando 
a física (Schenberg, 1984); 
Treinta años que conmovieron la 
física (Gamow, 1974); A 
Estrutura das Revoluções 
Científicas (Kuhn, 1987); Contra 
o Método (Feyerabend, 1997) e 
O novo espírito científico 
(Bachelard, 1985). 

UFMG 
Evolução das 

Ideias da 
Física 

Filosofia grega da natureza. 
Ciência alexandrina. Declínio 
da ciência antiga. Física 
medieval. Renascença e a 
revolução científica. Física 
newtoniana. Física no "século 
das luzes". Decadência do 
mecanismo e nascimento do 
eletromagnetismo e da 
termodinâmica. Crise 
finissecular e nascimento da 
Física contemporânea. 
Problemas atuais. 

− 

UFPR História da 
Física 

Métodos de Estudo na História 
da Física. Explicações Míticas 
e Explicações Científicas. 
Astronomia e Mecânica. 
Modelos e Fenômenos. 
Criação de Conceitos 
Quantitativos. A Unidade dos 
Conceitos Naturais. Origem e 
Evolução dos Conceitos da 
Física Moderna. 

Os Pensadores: Pré-Socrático; 
Aristóteles; Sócrates; Platão; 
Arquimedes; Galileo; Newton. 
(diversos autores, 1979); The 
Great Physicists from Galileo to 
Einstein (Gamow, 1979) e os 
volumes 1, 2 e 3 da obra The 
Word of Physics (1987). 
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Epistemologia 
da Ciência 

Natural 

Introdução histórica à 
epistemologia da ciência; 
Indutivismo; Empirismo lógico, 
circuito de Viena, ciência 
cognitivas; Falsificacionismo; 
Teorias como estruturas; 
Anarquismo epistemológico; 
Racionalismo e relativismo; 
Objetivismo e individualismo; 
Realismo, instrumentalismo e 
verdade. 

O que é ciência, afinal? 
(Chalmers, 1993) e 
Epistemologia (Bunge, 1980). 

UFRGS 
História e 

Epistemologia 
da Física 

Os problemas da origem e da 
justificação do conhecimento: 
dos antigos gregos à 
atualidade. A Física antes da 
época moderna: o 
aristotelismo e a Física 
medieval. A Física dos 
modernos: Copérnico, Kepler, 
Galileu, Descartes e Newton. 
A epistemologia empirista-
indutivista. As epistemologias 
do século XX: Bachelard, 
Popper, Kuhn, Lakatos, 
Bunge, Feyerabend, Toulmin e 
Laudan. A Física no século 
XX. As implicações da história 
e da epistemologia da Física 
para o ensino. 

− 

 
Quadro 15 - Ementa e bibliografia das disciplinas de conteúdo histórico e filosófico do curso 
de licenciatura em Física. 
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Instituições 
Federais Disciplinas Ementa Bibliografia 

UFG Epistemologia 
da Ciência 

Natureza do conhecimento 
científico; Diferentes leituras da 
construção da ciência; 
Conhecimento cotidiano e 
conhecimento escolar; O debate 
epistemológico na formação 
inicial e continuada de 
professores. 

− 

UnB 

Evolução dos 
Conceitos da 

Química 

Abordagem epistemológica da 
história da Química, com ênfase 
nos principais conceitos químicos. 
Análise no valor pedagógico e do 
significado cultural da história da 
Química na perspectiva do 
Ensino Médio de Química. 
Práticas de Ensino. 

A Ciência através dos 
Tempos (Chassot, 1994); 
História da Química (Vidal, 
s/d); História da Química 
(Bensaude, Vicent e 
Stengers, 1992) e Pequena 
História da Química (Maar, 
1999). 

História da 
Ciência 1 

O curso estrutura-se em torno da 
Revolução Científica dos séculos 
XVI e XVII que será descrita em 
seus principais aspectos. 
Diversas propostas de explicação 
desses eventos serão 
confrontadas, com base numa 
análise das origens e das causas 
dos mesmos, o que remete a um 
estudo preliminar pormenorizado 
do desenvolvimento da ciência 
em relação com a filosofia, na 
antiguidade em no período 
medieval. A emergência da 
racionalidade filosófica e 
científica; Cosmologia, 
astronomia e Física nos sistema 
do período clássico; Filosofia e 
ciência na Idade Média; A 
revolução copernicana e seu 
impacto no pensamento filosófico 
e científico. 

As bases metafísicas da 
ciência moderna (Burtt, 
1983); Salvar os Fenômenos 
(Duhem, 1984); Historia de la 
ciência: de San Agustin a 
Galileu (Crombie, 1985); La 
Revolucion Científica: 1500-
1750 (Hall, 1985); Do mundo 
fechado ao mundo infinito 
(Koyré, 1979); História Geral 
das Ciências (Taton, 1960). 

História da 
Ciência 2 

O desenvolvimento das ciências 
nos séculos XVIII, XIX e XX, a 
partir dos modelos científicos e 
metodológicos que emergiram da 
Revolução Científica dos séculos 
XVI e XVII. Pretende-se 
enfatizar, particularmente, a 
inserção social e cultural das 
ciências na modernidade. 

Cours de Philosophie 
Positive (Comte, 1987); La 
Science et L’hypothese 
(Poincare, 1938); The 
ferment of knowledge 
(Rousseau, 1980); The 
Science of mechanics (Mach, 
1960). 
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UFAL História das 
Ciências 

O Homem e a natureza; 
Desenvolvimento da metalurgia; 
Grécia e seus filósofos; 
Surgimento e desenvolvimento 
da Alquimia; Origem da ciência 
moderna; Desenvolvimento da 
Química moderna; As grandes 
áreas da Química moderna e 
aplicações variadas na vida 
moderna. 

História da Química, 
(Bensaude-vicent; Stengers, 
1992); História da Química 
(Vidal, 1986); Alquimistas e 
Químicos: o Passado, o 
Presente e o Futuro (Vanin, 
1994); Da Alquimia à 
Química (Goldfarb, 2001); A 
Ciência Através dos Tempos 
(Chassot, 1994); Artigos 
diversos em Química Nova 
(Revista de Divulgação da 
Sociedade Brasileira de 
Química, publicada desde 
1978). Artigos diversos em 
Journal of Chemical 
Education (Revista da 
Divisão de Educação 
Química da Sociedade 
Americana de Química, 
publicada desde 1924). 

UFBA História da 
Química 

Discussão da História da Química 
e das posições epistemológicas 
dominantes nos períodos 
estudados. 

Da alquimia à Química 
(Goldfarb, 1987); A ciência 
através dos tempos 
(Chassot, 1995); Pequena 
história da Química, primeira 
parte: dos primórdios a 
Lavoisier (Maar, 1999); 
História da Química (Vidal, 
1986); História da Química 
(Bensaude-vicent; Stengers, 
1996). 

UFRR − − − 

UFPA − − − 

UFAP − − − 

UFF 
Epistemologia 
e História da 

Química 
− − 

USP 
Tópicos de 
História da 
Química 

As artes químicas na Antiguidade; 
O pensamento filosófico sobre a 
Natureza na Antiguidade; A 
Alquimia e suas principais 
vertentes: alexandrina, árabe e 
cristã; Paracelso e a Filosofia 
Química; A Química no século 
XVII: mecanicismo e filosofia 
química; A Química no século 
XVIII: da cuba pneumática à 
"Revolução Química" de 
Lavoisier; A Química no século 
XIX: a escola de Liebig; Ideias 
estruturais em Química Orgânica; 
A classificação periódica dos 
elementos; A Química no século 
XX. 

The History of Chemestry 
(Partington, 1962); The 
Development of Modern 
Chemistry (Ihde, 1974); 
História da Química 
(Bensaude-vicent; Stengers, 
s/d); Da Alquimia à Química 
(Goldfarb, 1987); História da 
Balança e a vida de J.J. 
Berzelius (Rheinboldt, 1988). 
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UFMG 

História da 
Química A 

A contribuição técnica da 
antiguidade; Cosmologia grega, 
Alquimia; Contribuição islâmica; 
Química e Alquimia na Europa 
medieval; Encruzilhada 
epistemológica dos séculos XV a 
XVII: escolasticismo, magia 
natural e mecanicismo; Química 
técnica do renascimento; 
Iatroquímica; Revolução científica 
e o surgimento da ciência 
moderna. 

 

História da 
Química B 

Química no Brasil; Revolução 
Química de Lavoisier; Leis 
ponderais e volumétricas; Teoria 
atômica de Dalton; Teoria 
atômica-nuclear de Avogadro e 
de Cannizzaro; Eletroquímica, 
eletrólise e teoria dualista de 
Berzelius; Vitalismo e 
antivitalismo; Arquitetura 
molecular: isomeria, valência, 
estereoquímica e Tópicos 
adicionais da história da química. 

The Historical Background of 
Chemistry (Liscester, 1956); 
A Short History of Chemistry 
(Partington, 1989); The 
Development of Modern 
Chemistry (Ihde, 1984); The 
Evolution of Chemistry. A 
History of its Ideas, Methods 
and Materials (Farber, 1969). 

UFPR − − − 

UFRGS 

Evolução da 
Química 

As origens; Alquimia; 
Iatroquímica; Combustão: 
oxidação; Gases; Leis e teorias 
da Química; A Química do 
carbono; Valência; 
Periodicidade; Estrutura do 
átomo; Radioatividade; Estrutura 
e geometria das moléculas; 
Novos elementos; 
Termodinâmica e estatística na 
Química; Bioquímica; Previsão e 
cálculo de propriedades e 
substâncias. 

− 

Introdução à 
Filosofia da 

Ciência 

A natureza da investigação 
científica. A especificidade das 
ciências formais, das ciências 
naturais e das ciências humanas. 

− 

 
Quadro 16 - Ementa e bibliografia das disciplinas de conteúdo histórico e filosófico do curso 
de licenciatura em Química. 
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APÊNDICE B: Conteúdo programático e bibliografia das disciplinas que 

utilizam da HFC. 
 
 

Instituições 
Federais Disciplina Conteúdos programáticos Bibliografia 

UFBA Física Básica 
I 

Astronomia na antiguidade; 
Revisão de Astronomia na 
antiguidade; O problema de 
Platão; A obra de Ptolomeu; 
Cosmologia e Física aristotélica; 
O debate entre geocentrismo e 
heliocentrismo na antiguidade; A 
crítica da Física aristotélica e a 
matematização do movimento 
pelos medievais; O 
desenvolvimento da astronomia 
entre o período medieval e o 
renascimento; Precursores e 
contemporâneos de Newton e o 
contexto científico da época; A 
superação da mecânica 
newtoniana; A relatividade e a 
Mecânica Quântica. O domínio 
de validade da mecânica e 
Provisoriedade das teorias 
científicas.  

O nascimento de uma nova 
física (Cohen, s/d); Física 
aristotélica, Física medieval & 
Física galileana ruptura e 
continuidade (Freire Jr., 2001); 
A revolução copernicana 
(Kuhn, s/d); A gênese do 
método científico (Lucie, 
1978); e Galileu e a nova física 
(Mariconda e Vasconcelos, 
2006). 

UEFS Fundamentos 
de Física I 

Discussão das leis de 
movimento, das leis de 
conservação da energia e da 
quantidade de movimento, nos 
aspectos essencialmente 
conceituais. 

Estudos de História do 
Pensamento Científico (Koyré, 
1982); Galileo: Vida, Obra, 
Método e Revolução (Teixeira, 
1996); Discursos sobre as 
duas novas ciências (Galileu, 
1988); Crônicas da Física 
(BASSALO, s/d); Princípios 
Matemáticos da Filosofia 
Natural (Newton, 1987); Curso 
de Física Básica 
(Nussenzveig, 1988); De 
Arquimedes a Einstein: A Face 
Oculta da lnvestigação 
Científica. (Thuillier, 1994); 
Física Básica. VoI. 1 (Lucie, 
1975). 

UFSC 
Mecânica 

(Pró-
Ciências) 

Os problemas e a criatividade do 
cientista em ação; Alerta para o 
paralelismo existente entre a 
concepção do aluno acerca da 
relação força e movimento e a 
construção histórica destes 
conceitos; Contribui para 
desfazer o mito da torre de Pisa; 
Mostra a força da razão e as 
observações impregnadas de 
teorias; Explicita a evolução do 
conceito força; Exibe a dimensão 
coletiva do conhecimento; Ilustra 
a submissão do cientista ao 

Força e movimento: de Thales 
a Galileu (Peduzzi, 1998) 
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veredito da experiência para 
aceitação ou refutação de uma 
teoria tomando como exemplo 
Kepler; Mostrar tanto os acertos 
quanto os erros na ciência e 
Explicitar a importância da 
influência de fatores ditos não 
intelectuais no desenvolvimento 
da ciência. 

 

Quadro 17 – Conteúdos programáticos de disciplinas que buscam trabalhar com uma 
abordagem histórica. 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

 

CATEGORIA TÓPICOS PERGUNTAS 

PERFIL DO 
PROFESSOR-
FORMADOR 

A formação acadêmica 
e familiaridade com a 
HFC. 

1. Qual sua formação inicial (graduação)? 
Qual sua formação em nível de pós-
graduação? 
 
2. Você tem alguma formação específica na 
área de história e filosofia da ciência? 
 
3. Como ocorreu seu primeiro contato com 
o conteúdo de história e filosofia da ciência? 
E com a disciplina? 
 
4. Há quanto tempo ministra esta disciplina? 

A DISCIPLINA 

Conteúdo de história e 
filosofia da ciência. 

5. Em sua opinião, que conteúdos devem 
ser trabalhados em história e filosofia da 
ciência? 
 
6. Para você, que tipo de abordagem 
(externalista ou internalista) deve ser 
trabalhada na disciplina? 
 
7. Para você, episódios históricos devem 
ser explorados no ensino da disciplina? 
 
8. Que critérios você utiliza para selecionar 
os conteúdos de ensino em história e 
filosofia da ciência? 

Metodologia de 
trabalho na disciplina. 

9. Como você organiza as atividades de 
ensino? Como é a dinâmica das aulas? 
 
10. Que materiais você utiliza na disciplina e 
que critérios são utilizados para selecioná-
los? 
 
11. Para você, que tipos de atividades 
podem favorecer a aprendizagem em 
história e filosofia da ciência? 

Avaliação. 

12. Que instrumentos você utiliza para 
avaliar seus alunos? Que critérios você 
utiliza para avaliá-los? 
 
13. O que você espera que os alunos 
aprendam ao final do curso? 
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A DISCIPLINA NO 
CURRÍCULO E NA 
FORMAÇÃO DO 
LICENCIANDO 

Inserção da disciplina 
no currículo da 
licenciatura. 

14. Em sua opinião, para que (ou qual 
função) uma disciplina de conteúdo histórico 
e filosófico está no currículo do curso de 
licenciatura? 
15. Para você, abordagens históricas e 
filosóficas devem ser contempladas em 
outras disciplinas do curso? Ou a história e 
filosofia da ciência deve ser uma disciplina 
isolada? 
 
16. O que você acha da história e filosofia 
da ciência ser uma disciplina obrigatória? 
 
17. (FIS) Para você, a história da ciência 
deveria estar dissociada da filosofia da 
ciência? Que consequências traria para a 
formação do licenciando? 
17. (QUI) Para você, a história da ciência 
deveria estar associada à filosofia da 
ciência? Que consequências traria para a 
formação do licenciando? 
 
18. Em sua opinião, essa disciplina deveria 
ser oferecida em outro período do curso? 
 
19. Para você, a disciplina de história e 
filosofia da ciência requer certo nível de 
conhecimento do aluno (“pré-requisitos”)? 

História e filosofia da 
ciência, ensino de 
ciências e formação 
docente. 

20. Para você, por que a história e filosofia 
da ciência são importantes para a prática do 
futuro professor de Física / Química? 
 
21. Que relações entre o conteúdo histórico 
e filosófico e o ensino de ciências são 
trabalhadas na disciplina? 
 
22. Você acredita que a disciplina tem 
contribuído para incorporar efetivamente a 
história e filosofia da ciência nas práticas 
dos professores, no ensino médio? 

 

 

Observação: As palavras em destaque foram utilizadas somente na entrevista 

realizada com o professor-formador responsável pela disciplina História e Filosofia 

da Ciência do curso de licenciatura em Física da UFRN, uma vez que nessa 

disciplina as componentes, história da ciência e filosofia da ciência, aparecem 

juntas. 
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APÊNCIDE D: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 
 

CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO 
 
 

[ Sobreposição da fala: ponto exato no qual uma pessoa começa a falar enquanto a 
outra ainda estiver falando, ou no qual ambas começam a falar simultaneamente, 
resultando na sobreposição da fala. 

 
(0.2) Pausas: dentro e entre os revezamentos dos locutores, em segundos. 
 
"Lon:::": Sons ampliados: extensões de som representadas por dois-pontos, em proporção à 

duração da extensão. 
 
Palavra:  O sublinhado demonstra o realce ou a ênfase. 
 
"pes-": Um hífen indica a interrupção da palavra/som. 
 
“.hhhh": As entradas de ar durante a respiração, que sejam perceptíveis, são transcritas como 

“.hhhh" (o número de repetições da letra h é proporcional à duração). 
 
PALAVRA: O aumento da amplitude é demonstrado por letras maiúsculas. 
 
(palavras...): Os parênteses delimitam uma transcrição incerta, encerrando "o melhor palpite" do 

transcritor. 
 
Fonte - Drew, 1995, apud. Flick, 2004, p. 186. 
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Transcrição da entrevista realizada no dia 12 de dezembro de 2007 com o 
professor responsável pela disciplina de história e filosofia da ciência 

ministrada no semestre 2007.2 do curso de licenciatura em física. 
 

 

 

 

Entrevistador: Giulliano José Segundo Alves Pereira 

Duração da entrevista: 00h48min:38 
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1. Entrevistador: Professor, então, assim a entrevista né, ela centra-se na... Tem o 

seu foco na disciplina de história e filosofia que... 

 

2. Professor: Certo. 

 

3. Entrevistador: É como se fosse um... Dando continuidade ao trabalho que iniciei 

observando a disciplina do senhor... 

 

4. Professor: Certo. 

 

5. Entrevistador: Que taria concluindo com essa entrevista. Então assim de inicio eu 

gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a, o seu percurso formativo a nível de 

graduação, a nível de pós-graduação. 

 

6. Professor: Eu hã::: tenho graduação em Física, hã:: bacharelado e física 

licenciatura; tenho mestrado em hã::: ótica quântica, que é física de partículas 

elementares, e tenho doutorado em astrofísica. 

 

7. Entrevistador: É com relação à área de história e filosofia da ciência, o senhor tem 

alguma formação específica nessa área? 

 

8. Professor: Não, formação, hã::, acadêmica de cursar um curso de graduação ou de 

pós-graduação específico, nisso não. 

 

9. Entrevistador: Mas, é... Cursos, especializações. 

 

10. Professor: Não, nessa área não. 

 

11. Entrevistador: Humhum. É como, como ocorreu o primeiro contado do senhor com 

esse conteúdo de história e filosofia da ciência e com a disciplina? 

 

12. Professor: É meu interesse pessoal, eu naturalmente hã:: fazia esse tipo de 

reflexão e de questionamento, por conta desse interesse é que o pessoal acabou 

achando que eu teria perfil pra lecionar esse tipo de coisa, que eu não queria no 
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início, porque, sabia que iria dar trabalho, eu teria que sistematizar uma série de 

coisas, mas depois de muita pressão por um lado, por outro lado oportunidade de 

hã::: aprofundar e sistematizar, ter um tempo pra dedicar a esse tipo de coisa hã:: 

sem maiores interferências aí eu acabei acatando. 

 

13. Entrevistador: E há quanto tempo o senhor tá ministrando a disciplina de história? 

 

14. Professor: Há muitos anos. Na verdade eu não sei, mas certamente acho que 

mais de dez anos. Mas, NÃO, NÃO ininterruptamente teve uns períodos que eu 

parei, parei por um, dois anos, nesse meio tempo eu num vim direto nela. 

 

15. Entrevistador: Sei! Sempre na licenciatura, no curso de licenciatura, ou?... 

 

16. Professor: Não, também no bacharelado. 

 

17. Entrevistador: É! Com relação é ao conteúdo que é trabalhado, na opinião do 

senhor que conteúdos devem ser trabalhados, até pegando essa bagagem que o 

senhor tem né de tá ministrando essa disciplina por muito tempo já? 

 

18. Professor: Eu acho que o conteúdo que devia ser abordado deveria incluir bem 

mais de sociologia da ciência, na verdade. Eu acho que essa parte tá ausente tanto 

é que a disciplina se chama só história e filosofia da ciência, mas isso é reflexo hã:: 

é de uma época e de um perfil formativo que enxergava que essas componentes 

são as que faziam falta pra humanizar essa parte do, da formação desses 

profissionais, mas na verdade a sociologia, na minha visão, tem mais a contribuir 

com aquilo que está fazendo falta. Faz falta história da ciência, faz falta filosofia da 

ciência, mas a história da ciência que faz falta, na minha visão, é a perspectiva 

externalista. hã:: Mas o que mais faz falta é a sociologia que vai abordar hã::: a 

ciência com ela é feita de fato né. 

 

19. Entrevistador: É com relação a episódios históricos né... O senhor acredita que 

deva ser trabalho isso na disciplina? 
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20. Professor: Episódios históricos, é:::, depende quer dizer se for numa perspectiva 

crítica você pode hã::: trabalhar, agora se for pra enfatizar eventos, nomes, pra 

reforçar aquela, aquela visão enal- aquela visão enaltecedora do cientista aquela 

visão linear de que a ciência está progredindo etc., aquela concepção altamente 

criticável de evolução de conceitos de física aí eu acho que realmente é, é uma 

coisa mais pra igreja, não pra, não pro ensino. 

 

21. Entrevistador: Ok! E com relação à seleção desses conteúdos que critérios o 

senhor utilizar pra tá selecionando esse conteúdo de ensino em história e filosofia 

da ciência? 

 

22. Professor: Olha, os conteúdos teriam que o mais possível ser hã::: sensível na 

formação dos alunos, então, se cê tá com uma classe hã:: essencialmente de 

licenciandos em física é interessante pegar conteúdos que envolvam aspectos 

históricos e sociológicos em física pra então trazer as discussões filosóficas e 

sociológicas desses conteúdos porque é mais provável que esses alunos 

acompanhem né, agora é sempre o seguinte, eles precisam ter uma noção do que 

é ciência enquanto sistema de conhecimento, então, aí eles precisam ter uma con- 

concepção ou uma noção que transcenda a mera área específica que eles vão tá 

se dedicando, então eles precisam lidar, é, com essa noção de ciência em termos 

amplos e eles precisam hã::: desfazer, é preciso que seja desfeito um monte de 

mal-entendidos e vícios e estereótipos que eles foram hã::: aprendendo durante o 

tempo e que a.., que até hoje continuam sendo reproduzidos na mídia escrita, na 

mídia televisiva etc., etc., então, essencialmente é preciso um trabalho de 

desconstrução do que eles entendem por ciência, embora, o que eles entendem 

em geral é entendido de uma maneira irrefletida, porque foi incorporando, 

acumulando, com aqueles vieses tal e tal, precisa primeiro torná-los consciente de 

que esse, das limitações desse, dessa visão, desconstruir essa visão e deixar um 

campo meio aberto, ao mesmo tempo municiá-los, pra que eles possam ir fazendo 

as suas reconstruções se necessária, mesmo assim sempre temporárias. 

 

23. Entrevistador: É dentro desse contexto da... Da formação do licenciando é que 

relações entre o conteúdo histórico e filosófico e o ensino de ciência são 
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trabalhados na disciplina, o senhor tem essa preocupação de tá fazendo isso e que 

relações são feitas? 

 

24. Professor: Hã::: Exatamente em que sentido? 

 

25. Entrevistador: É, é dessa questão de levá a história da ciência pra sala de aula 

né. 

 

26. Professor: Sim, isso daí eu sempre, hã:::, insisto muito nisso e ofereço materiais a 

partir dos quais isso poderia ser elaborado e estimulo que eles procurem outros 

materiais, agora essa área toda é muito incipiente, então, eu estimulo muito que 

isso aconteça, mas nós carecemos, por outro lado, de muita, carecemos de, de 

materiais e de iniciativas nesse sentido, porque o problema é o seguinte: pra você 

levar uma coisa dessa para sala de aula de modo ativo você não pode, hã:::, ir 

atrás de receitas também, então, você precisa ser mais participativo na própria 

seleção, na própria visão que você vai levar né, quer dizer se você for pra sala de 

aula, como eu critico sempre, se você for pra sala de aula como um professor de 

ciências que é um menino de recado dos cientistas, esse professor com esse perfil 

é altamente inadequado, então, ele não vai trabalhar uma reflexão crítica sobre o 

que é ciência, não vai chamar atenção pra’s limitações desse conhecimento e não 

vai desvencilhar esse conhecimento de uma suposta verdade absoluta, então, ele 

vai tá fazendo um trabalho de doutrinação, essencialmente. 

 

27. Entrevistador: É! Então assim na opinião do senhor você acredita que essa 

disciplina tem contribuído para incorporação efetiva-, efetivamente, pra incorporar 

efetivamente a história, a história e filosofia da ciência na prática do professor, no 

ensino médio? 

 

28. Professor: Olha, é praticamente impossível responder essa questão, hã::, com 

alguma certeza, porque teria que ser feito uma avaliação em quem passou pela 

disciplina e uma avaliação representativa, porque precisaria ver quais os critérios a 

adotarem, com base em que pra fazer essa, essa seleção pra saber a, o que 

efetivamente, hã:::, está chegando na sala de aula. Minha ênfase é sempre essa, a 

reação dos alunos no geral no começo é muito, hã:::, de, de susto, de susto depois 
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eles começam a perceber qual que é a ideia por trás e os comentários que eu 

recebo (0.2) realmente são, pode se dizer que a enorme maioria se não todos, a 

enorme maioria, são muito positivas no sentido de que despertou isso neles, 

despertou aquilo e que eles, hã:::, estão exercitando uma outra prática em sala de 

aula, embora, isso eu ouço, diretamente, principalmente, no nível de pós-

graduação, mas também na graduação é praticamente unânime, é muito 

frequentemente esse retorno, não que despertou muito e, hã:, e enriqueceu etc., 

etc., agora o que tá acontecendo de verdade (0.2) eu não sei (0.2), porque você 

nunca sabe na verdade o seu, o seu alcance termina ali naquela disciplina. Você 

teria que continuar com o professor em sala de aula e mesmo assim durante 

alguns anos, porque esse tipo de, de inserção é difícil de se fazer, você teria que 

continuar acompanhando ele durante alguns anos, agora sempre me coloco a 

disposição, pra que eles me procurem, porque na hora de colocar em prática vai 

ser difícil, que eles me procurem, que eles voltem pra, pra esclarecer dúvidas, pra 

trocar ideias, etc., etc., um ou outro voltam, de fato, um ou outro voltam, até me 

chegam a pedir material por e-mail, mas como isso tá chegando em sala de aula eu 

não sei, se for por essas reações a mudança está bastante positiva, mas eu não fui 

lá conferir. 

 

29. Entrevistador: Então assim, na opinião do senhor, acho que de certa forma o 

senhor em algumas falas o senhor colocou isso, mas pra você por que a história da 

ciência é importante para a prática do professor de Física? 

 

30. Professor: Hã::: Na verdade eu não acho que a história da ciência do jeito que ela 

tem sido lecionada que é predominantemente com, com uma abordagem 

internalista eu não acho que ela vá contribuir muito não, eu acho que o que 

contribuiria seria ir desfazendo no aluno a impressão que ele tem de que ele está 

lidando com a verdade, ou seja, hã::: ir colaborando pra que aluno possa ter uma 

visão mais objetiva do que é o conhecimento científico, qual é a natureza da 

ciência, como que esse conhecimento é com... Construído, a transitoriedade desse 

conhecimento, hã::: o que significa no fundo lidar com modelos e que, portanto, 

você não está, não adianta transformar, não, mas existe o realista ingênuo, existe o 

realista que vai falar que está lidando com, com os objetos do conhecimento e o 

outro com os objetos conceituais tal, nada disso resolve o problema se o aluno 
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continuar no fundo ou se o professor de ciências continuar no fundo achando que 

ele está chegando mais perto da verdade com V maiúsculo, se é que esse negócio 

existe, quer dizer, ele deveria perceber que não tem como hã::: você obter essa 

certeza a partir do seu arcabouço sensório cerebral, não tem como porque você 

teria que ter contato com Deus, coisa que os cientistas em geral acham que têm - 

mesmo quando eles se dizem ser ateus, isso era que precisava ser destruído no, 

no estudante... 

 

31. Entrevistador: Então assim dentro de um contexto avaliativo... 

 

32. Professor: ...então só pra terminar, então história da ciência se for pra ser hã:: 

dada com um viés internalista mesmo dito que você vai humanizar o ensino né, que 

foi, que foi o diálogo rebatido durante muito tempo e que, de certa forma, está 

condensado no, nos livros do (Michael Matthews) por exemplo, é uma 

humanização muito subserviente ainda, hã:: que não serve de fato pra revolucionar 

esse ensino que deveria ser de caráter epistemológico, que deveria envolver 

questionamentos ontológicos profundos, então nesse sentido só a história da 

ciência é pouco, por isso que eu volto a dizer: seria mais importante uma sociologia 

da ciência, ou uma história da ciência com uma abordagem externalista, ou uma 

sociologia da ciência principalmente pra poder hã::: eventualmente ser mais efetiva 

nessa desconstrução que eu acho que precisa ser feita, se não, se não a gente tá, 

tá dando volta em torno do mesmo ponto, não tá evoluindo. 

 

33. Entrevistador: Então assim, é pro senhor é a história da ciência deveria estar 

dissociada da filosofia da ciência, de certa forma? 

 

34. Professor: Não, não, não, não. Eu acho que elas, eu acho que é essas três 

componentes na verdade hã::: podem se somar muito positivamente dependendo 

de como é encaminhado naturalmente, não, mas eu acho que elas podem se 

somar sem dúvida eu acho que enquanto a isso é preferível mantê-las 

interconectadas, dialogando umas com as outras eu acho que é importante, agora 

depende de como esse diálogo, se for um diálogo autêntico como ele vai se 

estabelecer, mas é importante levar junto essas frentes. 
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35. Entrevistador: Então assim dentro de uma mesma disciplina? 

 

36. Professor: Dentro de uma mesma disciplina é importante, porque se você 

fragmentar isso, aí além de você está indo na::: né, naquele caminho cartesiano, 

hã:::, dicotomizador, fragmentador etc. você vai tá introduzindo muito ruído no, no 

processo, porque aí uma disciplina vai ser dada por um professor que tem uma 

certa preferência, um certo viés, a outra vai ser dada pelo outro etc., dessa forma 

essa disciplina vai ser dada por um professor que tem um certo viés, porque você 

sempre tem, seja uma ou outro, e futuramente ela pode ser dada por outro, pode 

ser dada por outro, mas hã:: pelo menos haveria uma coerência de abordagem que 

pelo menos na minha visão se for enfatizando esses aspectos críticos, 

externalistas, sociológicos se teria a ganhar, são riscos, mas eu acho que separar, 

em princípio, talvez se corra risco maior, é que teria que ter uma unidade entre as 

três, como é que se estabeleceria essa unidade se as pessoas não conseguem 

estabelecer unidade nem entre uma Física Básica teórica e uma Física Básica de 

laboratório do mesmo nível? (0.3) Para o qual os professores formadores já tão 

melhores formados, quanto mais disciplinas desse teor que as pessoas 

normalmente não, não só não são formadas, como não, hã:::, têm interesse em ir 

atrás de construir um conhecimento independente, autônomo. 

 

37. Entrevistador: Ok! É, então assim, professor dentro dessa fala que o senhor tem é 

de desconstrução, né, de certa forma é a finalidade da disciplina, né... 

 

38. Professor: Pra mim né, quando eu leciono, né, eu vejo assim porque não saberia 

enxergar de outro jeito, quer dizer outro jeito seria muito re- repisar e repetir 

aqueles negócios conteudistas que eu acho que não contribui pra mudar a visão, a 

gente tem que favorecer uma mudança de visão e não só amontoar mais um monte 

de conteúdos, só que em vez de ser hã:: de conteúdos específicos de física 

passem a ser de conteúdos específicos de história, filosofia e sociologia da ciência 

essa perspectiva conteudista eu acho que é muito nociva. 

 

39. Entrevistador: Então assim professor, dentro de um contexto de avaliação, né...O  

que o senhor espera que os alunos aprendam ao final do curso? 
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40. Professor: Que eles hã::: que eles aprendam é muito vasto, mas eu espero que 

eles se conscientizem de que há muito mais hã::: nessa área de ciência do que 

eles tinham ouvido falar até então, que há dezenas e dezenas de pessoas que ao 

longo dos séculos vieram se debatendo com essa questão; que apesar de tudo que 

os professores dos conteúdos específicos de física normalmente dizem a eles, na 

verdade há muitos pontos em aberto e críticas possíveis de serem feitas hã::: ao 

aspecto ontológico de um conhecimento científico; que eles tenham acesso a uma 

bibliografia mínina a partir da qual eles possam ir atrás hã:: de outras fontes e 

aprofundar esse tipo de reflexão e essencialmente que eles desenvolvam um 

espírito crítico acima de tudo e não aceitem o que lhe dizem as pessoas, não 

aceitem, eu digo isso sempre no início do curso que eles não devem aceitar o que 

eu digo, eles não devem aceitar o que hã:::::::: nenhuma suposta autoridade diz, 

nem o que tá escrito, só pelo fato de estar escrito, nem só pelo fato de ter sido tal 

autor que escreveu em tal revista ou em tal livro, enfim, que eles percebam como 

por trás dos discursos inevitavelmente vai uma ideologia, então, que eles se 

conscientizem desse aspecto ideológico que permeia os discursos e que então 

comecem a descascar isso sempre e não aceitem o que estão lendo, o que estão 

ouvindo e percebam o que é que pode estar atrás de interesses, se eles 

compactuam com esses interesses, se eles discordam, porque, enfim, despertar 

esse aspecto crítico pra mim é mais importante que qualquer outra questão 

restritamente conteudista, mesmo nessas disciplinas de história e filosofia e 

sociologia da ciência. 

 

41. Entrevistador: Então assim, dentro dessa fala do senhor é dentro de um currículo, 

do currículo de licenciatura de Física né, então a disciplina de conteúdo histórico e 

filosófico ela teriam essa funcionalidade de tá fazendo esse tipo de coisa? 

 

42. Professor: Não. Ela, ela deveria ter, né? Se ela tem vai depender muito de quem 

leciona, ela deveria ter, quer dizer, se você for ver, cê deve ter visto a atual ementa, 

objetivos etc., isso daí consta lá, agora se isso daí vai ser seguido e como vai ser 

seguido por outros que lecionarem a disciplina aí já não dá pra saber. Agora minha 

visão é que do jeito que ela está no currículo ela é muito inapropriada, porque tá no 

último semestre, pra mim essa é uma disciplina que ela deveria estar em::, em três 

momentos: logo que o indivíduo entra no curso, ou no máximo no segundo 
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semestre, pra que ele pudesse já o resto todo do seu curso de graduação enxergá-

lo com esses olhos mais críticos que eu falei que devia se, se incentivar no 

estudante. Depois, deveria estar inserido em todas as disciplinas de conteúdo 

específico, quer dizer, hã:::, pra que ela pudesse ser analisada também nos seus 

aspectos controversos, né, porque o aspecto controverso sempre fez parte da 

ciência e faz até hoje e esse é o mais relevante, esse é o que a sociologia da 

ciência enfatiza e que não é abordado, então deveria estar presente também 

entremeando as disciplinas de conteúdo específico, assim, e aí sim ter uma 

disciplina de fechamento de curso, mas que teria um teor diferente dessa atual, 

porque essa atual é a única, então ela tem que dá conta dum, dum volume de 

pretensões, de metas muito difícil de se atingir. Se tivesse uma disciplina logo no 

início do curso, claro que como objetivo específico de hã::: despertar esses 

aspectos controversos da ciência, despertar o espírito de reflexão crítica etc., etc., 

entremeado nas disciplinas de conteúdo específico aí a disciplina final de história e 

filosofia da ciência e sociologia da ciência seria já de um outro caráter, bem mais 

aprofundado. Eu acho que deveria ser assim. Por quê? Porque eu acho que é mais 

interessante o professor de Física, de Biologia, de Química, de qualquer ciência, 

dessas ciências naturais né, estar ciente desses aspectos hã:: sócio-histórico-

filosóficos do que apenas dos outros, não é? Porque eu acho que o professor é 

antes um educador, professor de ciências deveria ser antes um educador e não um 

meio cientista como alguns formadores encaram isso, então como educador ele 

deveria estar mais voltado pra área humana, então ele deveria ter uma formação 

bem melhor nessa parte de humanas e essas três áreas aí, sociologia, filosofia e 

história da ciência, poderiam dar hã:: um embasamento nessa parte. 

 

43. Entrevistador: Então nessa questão da disciplina tá vindo no início né, então na 

opinião do senhor essa disciplina ela não exigiria,... 

 

44. Professor: Não! 

 

45. Entrevistador: ...assim, um certo nível de, de conhecimento do aluno (pré-

requisito) com relação a conteúdos específicos? 
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46. Professor: Não exi-, não exige-, não exigiria além do que ele, hã:::, já viu, por 

exemplo, você colocar uma disciplina dessa, vamos supor, no segundo semestre 

do, da licenciatura em Física, não esse aluno necessariamente já teve contado com 

aquelas pinceladas de física clássica, de física moderna e as supostas revoluções 

etc., etc., Não! Essa pessoa nunca refletiu no fundo sobre o que é átomo, ela nem 

sabe di-, di-, se ela for questionada exatamente se átomo existe, o que é átomo, 

ela não vai saber responder, no último semestre do quarto ano ele também não vai 

saber responder, então, não é preferível ele se debater com esse tipo, se 

confrontar com esse tipo de problema logo no início e perceber o grau do 

desconhecimento dele, a profundidade desse, desse desconhecimento logo de 

início e perceber qual é a origem disso e tentar contornar as coisas por aí? Eu acho 

que é, né? Ah! Porque na minha visão história da ciência, por exemplo, hã:::, o 

João Zanetic na, na USP, aborda uma história da ciência bem, assim, hã:::, 

carregada em elemento conteudistas de Física e cálculos etc. Eu acho que isso daí 

contribui muito pouco pro que é mais importante que o professor faça na sala de 

aula, no ensino médio. Então, como eu não concordo com essa, hã::, tipo de 

abordagem, então pra mim o que o aluno vai saber em termos conceituais não é 

empecilho para se entrar com essa vertente dessas leituras sociológicas, histórica 

e filosófica sobre a coisa, não é empecilho, mesmo porque quando ele passa pelos 

conteúdos específicos ele não adentra na questão conceitual, ele adentra nas 

questões superficiais, calculistas, de cálculo etc., mas conceitual é muito pouco que 

ele vê, não é? Então, se for por aí, quanto antes se começar com essa interface de 

humanas melhor. 

 

47. Entrevistador: Então assim, esse mesmo viés que o senhor dá à disciplina é o que 

o senhor espera que ele faça lá no ensino médio, com os alunos dele? 

 

48. Professor: Eu esperaria que ele hã::: fizesse algo nessa linha, mas evidentemente 

adaptando pro momento dele e pras possibilidades que ele está enfrentando, então 

trazer algumas discussões que caibam ali, né, porque existem certas questões que 

(0.3) talvez seja difícil ele tratar naquele nível, mas por exemplo, aprofundar a 

discussão sobre modelos, aprofundar a discussões sobre controvérsias na ciência, 

trazer exemplos contemporâneos onde isso acontece, isso tudo ele pode, ele pode 

fazer ali, não é? Quando aparece uma reportagem dizendo hã::: que não, está 
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aprovado que hã:::::::: o homem de (Cro-magnom) não se relacionou com o (Homo 

neandertalis), aí daí algum tempo aparece outra reportagem dizendo: não, na 

verdade, talvez, eles tiveram alguma, algum cruzamento sim, é possível que houve 

alguma interação, depois aparece outro resultado dizendo: não, aí vão mudando as 

datações disso e daquilo, né, os próprios especialistas estão em desacordo e todos 

eles bastante bem fundamentados no que se supõe que sejam fatos, né? Trazer à 

tona o que são os fatos, quer dizer: existem de fato os fatos? Ou existem 

interpretações sobre os fatos de acordo com certos hã::: certas crenças 

culturalmente construídas numa certa época? Tudo isso dá pra trazer à tona se 

você pinçar os exemplos adequados e a mí- a mídia está cheia desse tipo de coisa, 

né? Que aparece nessas revistas por aí hã:::: aparece na televisão, né? Então, 

adaptando, adequando a esse tipo de público, e de nível e tornando a coisa 

interessante pra eles eu acho que é possível levar, agora sempre vai ser num nível, 

numa intensidade diferente daquela que ele está bebendo aqui na universidade. 

Mas, eu acho que seria interessante pra que os alunos do ensino médio também 

deixassem de enxergar a ciência como sendo um conhecimento do absoluto, né? 

 

49. Entrevistador: Então, é dentro dessa perspectiva né, do senhor que tipos de 

atividades podem favorecer a aprendizagem em história e filosofia da ciência? 

 

50. Professor: Olha, atividades necessariamente vai ter que envolver leituras e 

discussões porque não tem como, não é algo que você possa, na minha opinião, 

não é algo que você deva fazer expositivamente, porque não funciona. Eu acho 

que só deve se abordar um assunto desse, qualquer dessa linha, depois que você 

orientou pros estudantes certas leituras. Eles fizeram certas leituras? Fizeram ou a 

maioria fez, perfeito, então vamos promover uma discussão, eles vão discutir entre 

eles, você vai ouvir o que eles têm a dizer do que eles leram e você fica ali 

colhendo, sem manifestar a sua opinião a respeito, pelo menos no primeiro, no 

segundo, no terceiro momento sem manifestar, aguarda, vai colhendo, vai 

colhendo, vai incentivando o debate, vai trazendo à tona contradições, etc., etc. 

Promova atividades em grupo, que o grupo tenha que chegar alguma síntese, 

promova debates onde uma parte tinha que defender um ponto de vista, outra parte 

tinha que defender o ponto de vista oposto, como essa prática que eu sempre faço, 

depois inverta os papéis quem defendeu um ponto de vista, tem que defender o 
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ponto de vista oposto e vice-versa pro outro lado, tem que se promover na base de 

exemplos o mais possível próximo deles e que estejam circulando cotidianamente 

ou recentemente na mídia, etc. Também pode ser pra exemplos históricos se for 

suficientemente instigante, mas tem que se basear em leituras, discussões e, e 

reflexões, exposições reduzir ao mínimo, do mínimo, do mínimo possível, só se for 

pra dá algum fecho e assim mesmo pra ser construído dialogadamente com eles. 

 

51. Entrevistador: Então assim, é assim que o senhor organiza as atividades de 

ensino da, dessa disciplina? 

 

52. Professor: É! Eu organizo, essencialmente, assim. Eu passo as leituras, logo no 

primeiro dia de aula eu digo que hã::: não vou fazer exposições, a não ser 

eventualmente em um ou outro ponto específico pra, pra sistematizar alguma ideia 

ou pra dar algum esclarecimento e que a aula só vai acontecer em função do que 

eles trouxerem de volta a partir das leituras que eu recomendei. Então, a partir das 

dúvidas que trouxerem, das reflexões que fizeram hã:::, do que ficou claro, do que 

não ficou claro, do que concordaram, do que não concordaram, por que, etc., a 

partir daí é que a aula vai se desenvolver. E aí vou fazendo uma prática ou outra 

dependendo do, do momento, vou aproveitando o que vem do grupo, então, não dá 

pra ter uma aula muito fechada, porque, às vezes, aparece uma observação muito 

pertinente, que convenha aproveitar naquele momento, já que veio do grupo e 

despertou interesse, e desenvolver a partir dali, então tem que tá aberto e flexível 

pra aproveitar o que for melhor no momento, né? Pra manter a atenção deles, o 

interesse deles, pra eles perceberem a pertinência do assunto pr‘aquilo que eles 

vão ensinar, não é? Pra eles se conscientizarem também, acho que é muito 

importante eles se conscientizarem do papel social deles enquanto professor, eles 

são o quê? São aquilo que eu falei antes: os meninos de recado dos cientistas? 

Que eles vão tá repassando uma certa cartilha? Um certo catecismo? Ou eles hã::: 

vão estar também preocupados, não só, em construir em si, mas construir com 

seus alunos uma reflexão crítica. Como construir? Com base em quê? Como é que 

eu posso amparar isso, embasar essa, essa crítica, não é? Então, é isso. 
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53. Entrevistador: É, com relação, é, aos materiais, né, que o senhor utiliza na 

disciplina, quais são esses materiais e que critérios são utilizados para selecioná-

los? 

 

54. Professor: Olha, são os materiais são essencialmente hã::: textos, e se eu tiver 

que fazer algum tipo de demonstração é algo muito simples que eu faço com o que 

eu tiver no momento ou eu improviso e hã::: são mate- e o critério pra selecionar o, 

o material é um critério que seja pertinente com isso que eu quero promover neles, 

que é um espírito crítico em sintonia com a contemporaneidade, quer dizer com 

essa, com esse questionamento de sistemas de conhecimento, sistemas únicos, 

universalistas, universalizantes isso tudo hã::: que tem sido questionado em várias 

áreas, mas ainda não chegou no ensino de ciências, um pensamento pós-

moderno, acho que isso daí tem que, tem que chegar com força, né? Porque a 

ciência tem um discurso universalizante hã::: isso precisa ser questionado, então 

eu seleciono materiais e textos que possam ter por um lado importância histórica, 

mas que possam ter relevância contemporânea, que eles possam sentir presentes 

no dia-a-dia deles, não é? Hã::: o que que é relevante, a ciência pesquisa o que é 

relevante? Ou ela está muito fortemente atrelada ao, ao sistema de globalização 

regidos por regras de mercado e na verdade pesquisa o que for mais 

favoravelmente hã::: financiado e der lucro etc. e tal. Não é? Então, esse tipo de 

coisa precisa ser questionado, quer dizer, então radiações não ionizantes causam 

malefícios ou não? Os estudos científicos foram feitos sistematicamente, 

esgotaram esse assunto ou não? Qual hã::, você tem segurança com o seu celular 

ou não? Em que grau? Ou você prefere uma boa comunicação em troca de uns 

cinco ou dez anos de vida? Você tem que pensar sobre isso, se não for um 

professor de ciências a levar esse tipo de discussão, qual seria? (0.4) 

Então, a seleção dos materiais, critério pra, pra selecionar os materiais, é que eles 

possam mostrar como esses elementos controversos (0.4), mal definidos, 

ideologizantes estão presentes no discurso científico e no discurso da educação 

científica contemporâneas e como você precisa tá atento então pra ir hã::: 

desfazendo esses discursos sempre que você percebe que eles estão ali te 

levando prum lado que não necessariamente é o que você quereria ir, qual lado 

que você quereria ir? Você tem que saber, então, você, mas você tem que ter mais 
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condições pra saber qual lado, em vez de ser levado pra esse ou pr’aquele, então a 

escolha dos materiais é::: seriam materiais que incentivem isso. 

 

55. Entrevistador: Com relação à avaliação, que instrumento o senhor utiliza para 

avaliar os seus alunos? 

 

56. Professor: Bom, hã:::, eu avalio, nessa disciplina em particular, eu avalio pela 

participação em aula, pelo tipo de comentário que é feito, porque não é só uma 

participação vazia por participar, quer dizer a pessoa que fala muito, pode falar 

muita bobagem e, nesse sentido, se ela continuar falando bobagem durante quatro 

semest-, durante quatro meses ao longo do semestre inteiro né, apesar das suas 

intervenções, das conversas e tentativa de esclarecimento, se em quatro meses ela 

continuar falando, ela não fala coisa com coisa é porque a sua ação pedagógica 

hã:: foi deficiente, foi falha e porque ela, na verdade, tá falando muito, aparecendo 

bastante, mas em termos de crescimento pessoal foi pequeno. Então, eu avalio a 

participação, mas uma participação com pertinência, avalio se há mudança nessa 

participação, quer dizer se há crescimento no, no linguajar usado, no 

encadeamento dos raciocínios. Avalio quando eu entrego atividades em grupo, o 

resultado do grupo, eu peço tarefas praticamente toda aula, então eu avalio os 

textos produzidos, dou um retorno principalmente no início desses textos, não 

façam assim, façam assado, vejam isso, vejam aquilo, avalio esses textos; avalio 

se houver dinâmica de, de grupo de debate dos dois lados, então eu avalio quem 

está participando de cada lado e com que tipo de argumentação, pertinente ou não; 

avalio por provas escritas, também, tem a parte das três avaliações escritas, onde 

eu seleciono questões chaves que eu considero questões chaves que deveriam 

minimamente estar claras pra quem tá acompanhando e crescendo na disciplina, 

então essencialmente isso participação, evolução nessa participação, textos nas 

tarefas, evolução desses textos de tarefa, participação em atividades de grupo 

quando existem, participação em debate quando existe e avaliação escrita acho 

que são esses os critérios. 

 

57. Entrevistador: Então assim pra encerrar, a gente tem uma pergunta, mas eu acho 

que de certa forma o senhor já respondeu até pela exposição do senhor, o quer 



210 

que o senhor acha dessa disciplina, história e filosofia da ciência, ser uma 

disciplina obrigatória? 

 

58. Professor: Eu acho que ela precisa ser obrigatória, só que eu acho que ela devia 

estar não só no fim do curso, ela devia estar no começo do curso, mas começo, 

começo mesmo, tipo segundo semestre no máximo, não depois disso. Talvez 

primeiro semestre possa até ser muito prematuro, mas terceiro já é tarde, então no 

máximo segundo, até no primeiro dependendo de como ela é lecionada ela poderia 

ser encaminhada, porque eu já tive oportunidade de fazer isso com uma outra 

disciplina – Novas Concepções da Física – que eu adaptei pra esse tipo de coisa, 

que é esse, que esse grupo que até hoje passou, passaram à graduação falando: é 

sempre aproximando o cavalo a uma esfera, tal. Pois é esse pessoal eu peguei no 

primeiro semestre do primeiro ano, então é possível você fazer alguma coisa com 

material adequado, no caso esse material foi eu que escrevi é aquele que eu 

distribuí pra eles no início da disciplina, então eu acho que ela devia ser obrigatória, 

mas não apenas no final do curso. Ela devia estar final do-, no, no, no início do 

curso pelo menos no segundo semestre, aí quando ela chega no final do curso 

talvez aí sim ela não precisaria ter seis créditos, porque a tentativa de diminuir essa 

disciplina, por parte dos físicos tradicionais, que têm a mentalidade conteudista das 

ciências exatas, das ciências naturais, essa disciplina taria eliminada ou taria 

reduzida pra quatro créditos, talvez dois, ou eliminada mesmo. Não, eu acho que 

se é pra ter uma só no final do semestre, no final do curso, então tem que ficar com 

seis pelo menos, porque tem muita coisa pra, pra ser vista e precisa de tempo pra 

eles amadurecerem, né? Então, como eu passo bastante leituras, eu tenho, eu 

tento recuperar um pouco isso à toque de caixa, mas não é o ideal, se tivesse uma 

de quatro créditos, uma disciplina de quatro créditos no segundo semestre, vamos 

supor, aí essa do último semestre poderia ter quatro créditos, ela teria um outro 

teor, o objetivo já seria diferente ela já aprofundaria muito mais coisas, então ela 

tem que ser obrigatória sim. Na verdade, deveria se obrigar que as próprias 

disciplinas de conteúdo específico contivessem dentro delas, hã:::, reflexões de 

aspecto sócio-histórico-filosófico, como eu já falei. 
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1. Entrevistador: Professor, então assim, é:: essa entrevista a pretensão dela, o 

objeto de estudo dela é a disciplina, então assim, não é algo que, eu acredito, de 

diferente para o senhor porque o foco dela é, justamente, essa disciplina que o 

senhor vem ministrando. Então, assim de início gostaria que o senhor falasse um 

pouco sobre sua formação pessoal a nível de graduação, sua formação inicial, sua 

formação de pós-graduação. 

 

2. Professor: É! Eu sou bacharel em química fiz meu mestrado em, na pós-graduação 

foi em Físico-química, na química da combustão. 

 
3. Entrevistador: É mestrado [é mestrado] e doutorado? 

 

4. Professor: Não! Não tenho. 

 
5. Entrevistador: É! E formação específica na área de história da ciência o senhor 

tem? 

 

6. Professor: Não, o que eu tenho feito ao longo dos últimos::, acho que há oito anos, 

no mínino, é que eu tenho me dedicado a área de ensino e por extensão a área de, 

de história da ciência. A minha formação tem sido de autodidata, tenho estudado 

muito sobre esta área, tenho participado de encontros, congressos e feito trabalhos 

na área de educação e de história. 

 
7. Entrevistador: E como é que se deu, assim, o primeiro contato do senhor com essa 

disciplina, com o conteúdo de história e com essa disciplina História da Química? 

 

8. Professor: Eu comecei preocupado com a questão do ensino, a questão como seria 

melhor trabalhar a questão do ensino, e eu tenho um hi-, aí eu descobri uma hi-, 

um, na história esse potencial, descobri essa ferramenta para poder trabalhar a 

questão do ensino e é o que eu tenho feito até hoje. Eu entendo a história como 

uma ferramenta importante para a formação do aluno, principalmente da área de 

licenciatura. 

 
9. Entrevistador: E há quanto tempo o senhor tá ministrando essa disciplina? 
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10. Professor: De história? 

 
11. Entrevistador: É, de história. 

 

12. Professor: Rapaz! Eu nunca, eu nunca notei isso, mas estamos em 2008, é? (0.2) 

olha no mínimo dez anos, no mínimo dez anos. Acho que dez anos, no mínimo, no 

mínimo, tô colocando no mínimo, porque eu não sei exatamente em que período eu 

comecei (0.4) eu até poderia te dá uma data acho que 1996, porque quando 

começou o curso licenciatura noturno começou tendo história da química, eu 

comecei neste período. 

 
13. Entrevistador: Foi a primeira grade, assim... 

 

14. Professor: A primeira grade, foi a primeira, quando a gente teve a mudança de 

currículo pra é, mudou a grade de licenciatura noturno a gente [inseriu] a história da 

química e eu fui o primeiro a dar esse curso e foi neste período, mais ou menos, eu 

tenho a impressão que a gente começou... 

 
15. Entrevistador: Mas o senhor veio direto, assim, nessa disciplina até hoje? 

 

16. Professor: Até hoje. 
 

17. Entrevistador: Foi o único professor? 

 

18. Professor: Até hoje. Aliás, o único professor do departamento de Química que tá 

trabalhando essa disciplina sou eu. Tem uma professora que de vez em quando ela 

dá essa disciplina, mas ela ainda não assumiu essa disciplina. 

 
19. Entrevistador: Professor, então assim, com relação ao conteúdo que, que é 

trabalhado nessa disciplina, então assim, na opinião do senhor que conteúdos 

deveriam ser trabalhados? 

 
20. Professor: Não! Eu, eu, eu acho que o, a questão dos conteúdos eu pelo livro, por 

exemplo, que eu dou aula, eu acho que tão bons, não vejo problema. Eu acho que 
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tem que melhorar algum ou outro conteúdo, certo? Mas, a estrutura eu acho que tá 

boa, por quê? Porque esse curso, ele é um curso que ele, que ele, que ele visa 

muito os alunos que estão entrando na universidade, geralmente isso é um 

problema porque o pessoal acha que história deveria ser dada, dada quando o 

aluno tivesse terminando. Isso é uma compreensão. Eu acho que têm outras, eu 

acho que quando o aluno chega aqui o curso de história deve ser um estímulo, né? 

Para ele aprender, então, neste caso, eu acho que o conteúdo que a gente tem é 

bom, é bom no, livro didático, né? Os textos eu acho que estão bons. 

 

21. Entrevistador: Então, na visão do senhor o aluno, é, não teria que ter nenhum pré-

requisito básico de conhecimento da química pra poder tá, é, cursando, 

frequentando essa disciplina? 

 

22. Professor: Eu acho que se ele fez um bom curso de Química, no ensino médio, é 

um bom pré-requisito. A questão é se ele fez um bom curso, esse é o problema, se 

ele fez, eu acho que tá bom. 

 

23. Entrevistador: Então assim, com relação ao tipo de abordagem, assim, que é a 

característica do curso, pelo menos é que eu observei, é, ela é bem conceitual, 

trata dos conceitos, dos episódios da, da Química... 

 

24. Professor: Muito conceito. 

 

25. Entrevistador: É que a gente tem esse tipo de abordagem, existe esta distinção... 

 

26. Professor: Porque, porque o que é que eu procuro fazer, como eu tenho a idéia da 

história com uma ferramenta, uma história só de fatos, de relatos e tal, é, é, uma 

história de ferramenta, então as ferramentas para você aprender são os conceitos, 

por isso, que eu tenho que sintonizar no aluno que está chegando, às vezes ele 

tem problema conceitual aqui então pega a história que acho que dá pra fazer com 

que ele aprenda o conceito de química, mas não de uma forma, de uma forma 

vamos dizer assim sem contexto nenhum, né? Simplesmente memória, memória, 

ele olha uma coisa solta, sem articular o conceito à realidade, a necessidade da, da 

ciência. 
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27. Entrevistador: É! E que critérios o senhor utiliza para selecionar estes conteúdos? 

 

28. Professor: (0.4) Olha, eu tento usar a partir do livro-texto, por quê? Porque na 

química você tem conceitos estruturantes, então eu tenho que procurar esses 

conceitos estruturantes na química: a tabela periódica, a teoria atômica, não é, 

conceito de elementos, são conceitos estruturantes da química. 

 
29. Entrevistador: Então, basicamente, seria esse o critério, selecionar esses 

conceitos estruturantes. E assim, ao término do curso o que é que o senhor espera 

que o aluno, ele aprenda? 

 

30. Professor: É eu espero que ele aprenda tudo que a gente falou em aula. [risos]. 

Eu espero que ele aprenda tudo que foi feito na aula. É uma expectativa. 

 

31. Entrevistador: E com relação à metodologia professor da, da disciplina, então, 

como é que o senhor organiza as atividades de ensino? 

 

32. Professor: Olha... Eu tenho uma, uma idéia de que, eu tenho um, alguns 

parâmetros iniciais do curso, mas espero também que a dinâmica do curso me leve 

algumas outras coisas, então eu acho que sempre cada turma é uma turma, apesar 

de já ter mais de vinte anos de sala de aula eu não, não acho bom você chegar lá 

com um modelo pronto, eu chego com uma ideia. Às vezes a turma gosta é mais 

dedicada você vai numa direção às vezes a turma é desanimada e tal. Aí você tem 

que buscar outros instrumentos, então, eu não tenho, o meu parâmetro são 

aquelas ideias conceituais. Eu acho o seguinte: eu sei o que é que eu tenho que 

ensinar, agora como tenho que ensinar, como que eu vou fazer, eu não tenho 

nenhuma fórmula pronta. 

 
33. Entrevistador: É assim, tem uma pergunta, mas, os tipos de atividades na opinião 

do senhor, né? Pegando essa bagagem que o senhor tem, que tipos de atividades 

poderiam favorecer, na visão do senhor, o aprendizado dessa disciplina? 

 
34. Professor: Eu acho que coisas que eu não consigo fazer por falta de tempo. Eu 

acho que você tem que ter cinema, filme...Na verdade, filme; programa de 
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televisão; você tem que ter representação, quer dizer, se você pudesse fazer uma 

pequena peça de teatro, cê faz na sala. Se você pudesse levar, se tivéssemos 

museus, pra levar os alunos, da história da ciência. Eu acho que isso faz parte do 

aprendizado e a gente não consegue fazer isso. Não tem condição de fazer isso, 

agora, mas (as aulas existir assim um espaço de criatividade também em sala de 

aula. É um dos mais conhecidos). 

 
35. Entrevistador: É! Com relação aos materiais basicamente o livro... 

 

36. Professor: Eu acho também que quando a gente pode é livro, revista, jornal, não 

acho que o livro, só ele, ele é suficiente não. 

 
37. Entrevistador: E os critérios, assim, pra selecionar esses materiais seria seguindo 

essa mesma... 

 

38. Professor: Sempre como uma ferramenta, sempre que ele leve a compreensão do 

conceito (na verdade são) artefatos, né? Que você cria, mas sempre em torno do 

mesmo eixo, sempre pra que o aluno possa compreender o conceito. 

 
39. Entrevistador: E com relação à avaliação, é, que instrumentos o senhor utiliza pra 

tá avaliando os alunos e que critérios o senhor utiliza pra tá fazendo essa 

avaliação? 

 

40. Professor: Eu uso normalmente prova, prova escrita, mas dou sempre a 

oportunidade ao aluno a recuperar a nota, é, fazendo uma prova oral, por exemplo, 

ou algum trabalho, sempre a gente tenta buscar, além da prova, algum outro 

mecanismo que faça com que a gente perceba que o aluno aprendeu alguma 

coisa. 

 

41. Entrevistador: Então, assim professor pegando até esse contexto da formação do 

professor do curso de licenciatura, o senhor acredita que essa disciplina tenha 

contribuído, é, pra incorporar, né? Efetivamente a história da ciência na prática do 

professor, no ensino médio? 
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42. Professor: Não tenho, não tenho condição não de afirmar isso não. Por quê? 

Porque, pelo seguinte, os alunos terminam a licenciatura e a gente não tem na 

universidade nenhum mecanismo depois que acompanhe à parte esses alunos, 

então, eu sei que muitos desses alunos terminam o curso vão ser professores e 

eles me dizem, né? Que fazem uso desse curso, mas essa é uma coisa mais pro... 

Mais subjetivo. 

 

43. Entrevistador: Então, com relação a essa disciplina no, no currículo de 

licenciatura, na visão do senhor, qual seria a função dessa disciplina no curso? 

 

44. Professor: Olha, eu acho que o aluno no curso de licenciatura, a história da 

química é uma necessidade da formação dele como professor, porque é importante 

que ele enquanto professor tenha conhecimentos não só, o que eu chamaria assim 

da área mais técnica, mas de outras áreas do conhecimento que permitam ele, né? 

A elaborar aulas que são realmente interessantes. 

 
45. Entrevistador: Então assim, até pegando a questão da importância dessa 

disciplina pra prática do professor... 

 

46. Professor: É pra prática do professor exatamente, eu acho que o professor ele, ele 

não, não é bom que ele tenha só uma formação técnica, porque uma coisa é você 

dá aula, outra coisa é você ser professor. São coisas diferentes. O técnico dá aula 

o professor trabalha. 

 
47. Entrevistador: Então pegando até essa questão da, da, além do conhecimento 

específico da área, do conhecimento técnico, o senhor acredita que, que essas 

abordagens históricas deveriam ser contempladas em cursos específicos de, da 

química ou ela deveria ser isolada mesmo, como uma disciplina? 

 

48. Professor: Eu acho que tem que ser uma disciplina porque a disciplina, o currículo 

como ele é montado, a quantidade de conteúdo numa área técnica é mais do que 

suficiente para o aluno estudar. Eu não vejo como uma aula de quarenta e cinco 

minutos cê fazer essas duas coisas, não tem como... 

 



218 

49. (A entrevista é interrompida por alguns segundos). 

 

50. Professor: Aí a gente tava falando do... 

 

51. Entrevistador: Sobre a questão dá... 

 

52. Professor: Não, eu acho que as cargas-horárias quando ela foi montada se você 

inventar de fazer as duas coisas, eu acho que você não faz nem uma nem outra, 

nem ensina a história adequadamente nem os conteúdos adequadamente, eu acho 

que tem que ter disciplinas específicas. 

 
53. Entrevistador: Então ela deveria assim, além do início do curso, ela deveria 

aparecer em outros períodos também, como disciplina? 

 

54. Professor: Aí é uma questão difícil porque eu poderia deixar pro final do curso de 

química. Seria um curso de outra natureza, entendeu? Seria importante da mesma 

forma eu não, não saberia dizer se uma é mais ou menos importante que a outra. 

Eu acho que são concepções diferentes, entendeu? Eu prefiro no começo, mas 

(tenho ouvido certas pessoas dizerem que preferem fazer no final) também dá uma 

contribuição. 

 
55. Entrevistador: E ela tendo sempre esse status de obrigatória? 

 

56. Professor: Eu entendo que ela deva ser obrigatória. 

 

57. Entrevistador: Então assim, professor, o que deu pra observar na sua disciplina 

que ela é, a natureza dela é especificamente histórica mesma, né? Então é, não 

aborda questões filosóficas. Ela entra assim no começo falando de Empédocles, os 

alquimistas, mas assim no ponto de vista do senhor... O senhor acredita que a 

história da ciência deveria estar associada à filosofia ou elas deveriam tá 

separadas mesmo? 

 

58. Professor: Não, não... Eu vejo que a filosofia, eu penso que ela é a base, a ciência 

nasce na compreensão da filosofia, agora cada espaço tem... Tem seu momento, 
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eu não poderia colocar a filosofia ali, primeiro porque é uma questão do tempo, 

você tem uma aula, e segundo eu entendo quando vo-, o currículo da licenciatura 

tem a filosofia da ciência no outro momento. Então eu acho que o aluno tem que 

estudar filosofia, na filosofia, e tem que estudar a história da ciência, na história da 

ciência essa intercessão ele vai perceber ao longo do curso, quer dizer ele vai co-, 

e é importante que ele faça isso, né? Até pra ele entender a importância das duas. 

Mas, eu acho melhor que ele faça um curso de filosofia da ciência e um curso de 

história da ciência. 

 
59. Entrevistador: Então, assim... Pra encerrar professor. É nossa última questão, ela 

tem a ver com essa relação entre o conteúdo histórico trabalhado na disciplina e o 

ensino ciências. Então, é... Que relações são trabalhadas entre o conteúdo 

histórico e o ensino de ciências, na disciplina? 

 

60. Professor: Olha, eu vejo que é o conceito, entendeu, pra mim o parâmetro é o 

conceito então quando você tá, tá estudando o conteúdo, como o conceito de 

elemento, com o conteúdo, eu creio que esse conceito, ele é histórico. Então, você 

vai, você vai fazer essa, essa junção, entendeu?, (me-, mesmo como se construiu 

a) tabela periódica, teoria atômica, são conceitos estruturantes da química que eles 

são de conteúdo e ele tem a, a meu ver, ele é muito melhor compreendido quando 

você coloca ele dentro do conceito histórico, são conceitos de conteúdo e históricos 

também, certo? Eu acho que essa, essa relação, ela se concretiza via os conceitos. 

Os conceitos são os elementos que vão fazer essa mediação para não parecer que 

são duas coisas distintas, entendeu? A história, a teoria e a teoria, o que é que 

acontece no livro técnico. A gente conhece a teoria, seca, às vezes, só um 

enunciado e eu entendo que a história vai explicar isso, que não é via, via só a 

técnica que você vai entender isso, é assim que eu penso. 

 
61. Entrevistador: Mas assim, é... Pegando essa fala do senhor, pra levar esse 

conteúdo pro ensino de ciências, ensino da química lá no ensino médio o senhor 

tenta proporcionar, assim, é, é essa viabilidade, na disciplina? 

 

62. Professor: Eu, eu sempre vou nessa direção de que aquilo ali seja pra 

instrumentos, que o futuro professor, professor de química, possa usar (no seu 
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trabalho nas suas aulas), caso contrário não faria nenhum sentido e aí vai 

depender muito de como o aluno, ele consegue fazer isso. Como ele consegue 

compreender essas duas coisas, mas o objetivo é esse: transformar aquelas aulas 

em conhecimentos que sejam utilizados na sala de aula, lá. 
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ANEXO I: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
FÍSICA DA UFRN 

 
 

UFRN CENTRO: 
Curso: FÍSICA                                                        
Turno: (   )M   (   )T   ( X  )N   (   )MT   (   )MN   (   )TN   (   )MTN 
Cidade:NATAL 
Modalidade: (   )Bacharelado   (  X )Licenciatura   (   )Formação   (   )Tecnólogo 
Habilitação: 
Currículo:03 
Semestre de ingresso pelo Vestibular: 1º ( X  )  Vagas: 50    
                                                              2º (   )  Vagas: ___ 

 
EXIGÊNCIAS PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 
 
OBRIGATÓRIAS COMPLEMEN

T. 
CARGA 
HORÁRIA  
TOTAL 
 
 
(CH)(I + II + III) 

DISCIPLINAS ATIVIDADES  
(CH II) 

DISCIP./ATIVI
D. 
 
CH (III) 

CRÉDITOS (CR) C. HORÁRIA (CH)  
Aula Lab. Aula Lab. Estágio Outras 
113 27 1695 405 405 210 
Total CR (A + 
L): 

140 Total CH (I): (A 
+ L): 

210
0 

Total CH (II): 
(E + O) 

61
5 

90 2805 

 
DURAÇÃO DO CURSO (EM SEMESTRES) 
MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 
14 09 08 

 
LIMITE DE CRÉDITOS POR SEMESTRE 
MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 
36 20 02 

 
1o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre 
FIS0701 FÍSICA BÁSICA I S 06 90 - - 
MAT0318 CÁLCULO BÁSICO I S 06 90 - - 
DIM0103 INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA S 04 60 - - 
EDU0680 FUND. SOC. FIL. EDUCAÇÃO S 04 60 - - 

 
2o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisito Co/Pre. 

FIS0740 FÍSICA BÁSICA II S 04 60 FIS0701, 
MAT0318 

Pre 
Pre 

MAT0321 CÁLCULO BÁSICO II S 04 60 MAT0318 Pre 

EDU0681 FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA 
DA EDUCAÇÃO S 04 60 - - 

LET0301 PRÁTICA DE LEITURA E 
PRODUÇÃO DE TEXTO I S 04 60 - - 

FIS0741 LABORATÓRIO BÁSICO DE 
MECÂNICA S 02 30 

DIM0103 
LET0301, 
FIS0740 

Pre 
Co 
Co 

FIS0742 LABORATÓRIO BÁSICO DE 
FLUIDOS E TERMODINÂMICA S 02 30 MAT0318 

FIS0740 
Pre 
Co 
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3o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 

FIS0734 NOVAS CONCEPÇÕES DO ENSINO 
DE FÍSICA S 02 30 - - 

FIS0703 FÍSICA BÁSICA III S 06 90 FIS0701 
MAT0321 

Pre 
Co 

MAT0322 CÁLCULO BÁSICO III S 04 60 MAT0321 Pre 
QUI0510 QUÍMICA FUNDAMENTAL I S 06 90 - - 

FIS0743 LABORATÓRIO BÁS. DE 
ELETROMAGNETISMO S 02 30 

FIS0741, 
LET0301 
FIS0703 

Pre 
Pre 
Co 

 

4o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 
MAT0319 ALGEBRA LINEAR BASICA I S 04 60 - - 
EDU0682 ORGANIZ. EDUC. BRASILEIRA S 04 60 - - 

FIS0704 FÍSICA BÁSICA IV S 06 90 FIS0703, 
MAT0321 

Pre 
Pre 

FIS0744 LABORATÓRIO BÁS.  DE ONDAS E 
ÓPTICA S 02 30 FIS0743 

FIS0704 
Pre 
Co 

FIS0735 ASTRONOMIA BASICA S 04 60 MAT0322, 
FIS0703 

Pre 
Pre 

 

5o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 
EDU0683 DIDÁTICA S 04 60 - - 

FIS0721 MECÂNICA S 04 60 MAT0322, 
FIS0740 

Pre 
Pre 

FIS0748 INSTRUM. ENSINO FÍSICA I S 04 60 FIS0704, 
 FIS0744. 

Pre 
Pre 

FIS0745 CONCEITOS FIS. MODERNA I S 04 60 FIS0704 Pre 
EDU0781 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I S 06 90 EDU0683 Pre 

 

6o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 

FIS0725 ELETROMAGNETISMO S 04 60 FIS0703, 
MAT0322 

Pre 
Pre 

GEO0042 ELEMENTOS DE GEOLOGIA S 04 60 - - 
FIS0746 CONCEITOS FIS. MODERNA II S 04 60 FIS0745 Pre 

FIS0749 INSTRUMENTAÇÃO PARA O  
ENSINO DE FÍSICA II S 04 60 FIS0748 Pre 

EDU0782 ESTAGIO SUPERVISIONADO II S 07 105 EDU0781 Pre 
 

7o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 

DBG0008  BIOLOGIA CELULAR E 
MOLECULAR S 04 60 - - 

FIS0728 TERMODINÂMICA E FIS. 
ESTATÍSTICA S 04 60 FIS0746 Pre 

FIS0714 LABORATÓRIO DE FÍSICA 
MODERNA S 04 60 FIS0746 Pre 

EDU0783 ESTAGIO SUPERVISIONADO III S 07 105 EDU0782 Pre 
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8o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 
FIS0739 FÍSICA DO MEIO AMBIENTE S 04 60 FIS0704 Pre 
FIS0729 HISTÓRIA E FIL. DA CIÊNCIA. S 06 90 FIS0745 Pre 
EDU0784 ESTAGIO SUPERVISIONADO IV S  105 EDU0783 Pre 
EDU0699 PESQ. EM ENSINO DE FÍSICA I S 04 60 - - 
FIS0747 TÓPICOS DE FÍSICA MODERNA S 02 30 FIS0746 Pre 

 

9o SEMESTRE 
Código Disciplina Ob. Cr. CH Requisitos Co/Pre. 
 COMPLEMENTAR N 03 45 - - 
 COMPLEMENTAR N 03 45 - - 

FIS0738 ATIVIDADES ACADÊMICO-
CIENTÍFICO-CULTURAIS S - 210 - - 

 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES 
 

Código Disciplina Ob Cr CH Requesitos Co/Pre 
FIS0751 ASTROGEOFÍSICA N 04 60 - - 

MAT0347 CÁLCULO APLICADO N 04 60 MAT0321  
E MAT0322 

 
Pre 

MAT0342 CÁL. FUNDAMENTAL III N 06 90 MAT0341  
ou MAT0322 

 
Pre 

EST023
1 ESTATÍSTICA BÁSICA N 06 90 - - 

LET0029 LÍNGUA INGLESA IX N 04 60 - - 
LET0030 LÍNGUA INGLESA X N 04 60 LET0029 Pre 
DIM0321 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO N 04 60 DIM0103 Pre 
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ANEXO II: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
QUÍMICA DA UFRN 

 
 
UFRN CENTRO: CIÊNCIAS EXATAS 

Curso:  QUÍMICA                                                       
Turno: (   )M   (   )T   ( X  )N   (   )MT   (   )MN   (   )TN   (   )MTN 
Cidade: NATAL 
Modalidade: (   )Bacharelado   (  X )Licenciatura   (   )Formação   (   )Tecnólogo 
Habilitação: 
Currículo: 110 A 
Semestre de ingresso pelo Vestibular: 1º ( X  )  Vagas: 30 
                                                              2º (   )  Vagas: ___ 

 

EXIGÊNCIAS PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 
 

OBRIGATÓRIAS COMPLEMEN
T. 

CARGA 
HORÁRIA  
TOTAL 
 
(CH)(I + II + III) 

DISCIPLINAS ATIVIDADES  
(CH II) 

DISCIP./ATIVI
D. 
 
CH (III) 

CRÉDITOS (CR) C. HORÁRIA (CH)  
Aula Lab. Aula Lab. Estágio Outras 
125 33 1.875 495 400 400 
Total  
CR (A + 
L): 

156 Total  
CH (I ): (A + 
L): 

2.370 Total  
CH (II): (E 
+ O) 

800 180 3.350 

 

DURAÇÃO DO CURSO (EM SEMESTRES) 
MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 
15 10 08 

 

LIMITE DE CRÉDITOS POR SEMESTRE 
MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 
28 20 14 

 

1º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
QUI0600 QUÍMICA FUNDAMENTAL I X 06 90   
QUI0300 HISTÓRIA DA QUÍMICA X 04 60   
MAT0319 ÁLGEBRA LINEAR BÁSICA I X 04 60   
LET0029 LÍNGUA INGLESA IX X 04 60   

 

2º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
QUI0601 QUÍMICA FUNDAMENTAL II X 06 90 QUI0600 P 

QUI0602 QUÍMICA EXPERIMENTAL X 03 45 QUI0601/ 
0600 C/P 

MAT0345 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I X 06 90   

DIM0320 ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES X 04 60   
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3º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
QUI0611 QUÍMICA INORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 
QUI0603 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA X 06 90 QUI0600 P 
MAT0346 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II X 06 90 MAT0345 P 
FIS0601 INTRODUÇÃO À MECÂNICA X 06 90 MAT0345 C 

 

4º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
QUI0604 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA X 06 90 QUI0603 P 
QUI0612 QUÍMICA INORGÂNICA II X 04 60 QUI0611 P 

QUI0613 QUÍMICA INORGÂNICA  EXPERIMENTAL 
I X 02 30 QUI0612/ 

0611 C/P 

FIS0603 INTRODUÇÃO AO 
ELETROMAGNETISMO X 04 60 MAT0346/ 

FIS0601 C/P 

 

5º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
EST0242 ESTATÍSTICA APLICADA À QUÍMICA X 04 60 MAT0346 P 

FIS0604 ONDAS E ÓTICA X 04 60 MAT0346/ 
FIS0603 C/P 

GEO0043 MINERALOGIA APLICADA X 06 90 QUI0612/ 
0613 P/P 

QUI0620 QUÍMICA ORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 
 

6º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 
QUI0605 ANÁLISE INSTRUMENTAL I X 06 90 QUI0604 P 
QUI0621 QUÍMICA ORGÂNICA II X 04 60 QUI0620 P 

QUI0622 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0621/ 
0620 C/P 

DGE0210 EDUCAÇÃO AMBIENTAL X 04 60   
 

7º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 

QUI0630 TERMODINÂMICA QUÍMICA E 
EQUILÍBRIO X 06 90 FIS0603/ 

QUI0601 P/P 

QUI0623 BIORGÂNICA X 03 45 QUI0621 P 

QUI0607 MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS X 04 60 QUI0605/ 
0621 P/P 

EDU0680 FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS 
DA EDUCAÇÃO X 04 90   

 

8º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 

EDU0681 FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO X 04 60 EDU0680 P 

QUI0631 CINÉTICA QUÍMICA X 04 60 QUI0630 P 

QUI0632 FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0631/ 
0630 C/P 

EDU0682 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA X 04 60   
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9º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 

QUI0646 INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA X 04 60 QUI0632/ 

EDU0681 P/P 

QUI0624 ANÁLISE FUNCIONAL ORGÂNICA X 06 90 QUI0621/ 
0622 P/P 

EDU0683 DIDÁTICA X 04 60 EDU0680 P 
 COMPLEMENTAR X     

 

10º SEMESTRE 
Código Disciplina/Atividade Obr Cr Ch Requisito Co/Pré 

QUI0648 ESTÁGIO SUPERVISIONADO X 04 40
0 8º NIVEL P 

 COMPLEMENTAR X     
 COMPLEMENTAR X     
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ANEXO III: CADASTRO DA DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 
 

UFRN Centro: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
Departamento: FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL 
Curso: FÍSICA 

 
DISCIPLINA 

OBR( x   ) COMPL (    ) 

SEMESTRE: ( 8o ) 
Código Denominação Créditos Carga Horária 

  Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab
. 

Est. 

FIS0729 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
CIÊNCIA 

06 06 0 0 90 90 0 0 

 
PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 
P FIS0745 CONCEITOS DE FÍSICA MODERNA I 
  OU 
P FIS0723 CONCEITOS DE FÍSICA MODERNA I 

 
EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 
FIS0627 HISTORIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

  
 

EMENTA 

Discussão sobre os aspectos mais relevantes da história da ciência. Discussão sobre as principais 
reflexões filosóficas sobre ciência. Discussão sobre o que é ciência, seu alcance e suas limitações. 
A relação entre a física, as outras ciências exatas e as ciências humanas. A física atualmente e no 
futuro: no mundo e no Brasil. 

 

BIBLIOGRAFIA 

DAMPIER, W - Pequena História da Ciência - IBRASA/1961 - CAP. I, II, III; Comer, IB - O 
Nascimento de uma Nova Física - EDART; GAMOV - Gravitação - EDART; EINSTEIN, e INFELD, 
L. - A Evolução da Física - ZAHAR Editores - 1962 RJ; BERNAL, JD - A História Social de la 
Ciência - Adiciones Península Barcelona 1973 - Vol. I e II tabelas de 1 a 6; OSADA, J. - A Evolução 
das Idéias da Física - Editora da USP e Editora EDGARD BLUCHER - 1972 – SP;  
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ANEXO IV: CADASTRO DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA QUÍMICA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 

 

UFRN Centro: CCET 
 Departamento: QUÍMICA 
 Curso: QUÍMICA LICENCIATURA 

 

DISCIPLINA 
OBR ( X  )   COMPL (   ) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 
QUI0300 História da Química Tot. Aul. Lab

. 
Est. Tot. Aul. Lab

. 
Est. 

04 04 - - 60 60 - - 
 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 
P/C Código Denominação 

   
   
   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 
Código Denominação 

  
  

 

EMENTA 
1. Conhecimento antigo de matéria. 2. A herança alquímica. 3. A química pneumática. 4. Lavoisier e 
a revolução química. 5. Teoria atômica e as combinações químicas. 6. Classificação dos elementos. 
7. A química do século XIX. 8. O avanço da química na indústria. 9. A química contemporânea. 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Bernard Vidal, “História da Química”, 1a Ed., Edições 70, Lisboa, 1989.  
2. José Atílio Vanin, “Alquimistas e químicos: passado, presente, futuro”, 1a Edição, Editora 
Moderna, São Paulo, 1994. 
3. Ana Maria Alfonso Goldfarb, “Da Alquimia a Química”, 1a Edição, Editora Nova Stella - EDUSP, 
São Paulo, 1987.  
4. Bernadette Bensaude, Vicent, Isabelle Stengers, “História da Química”, Coleção Histórica e 
Biografia, Instituto Piaget, Divisão Editora, 1992. 
5. Henrich Rheinboldt, História da Balança e a vida de J. J. Berzelius. 
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ANEXO V: CADASTRO DA DISCIPLINA FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 

 

UFRN Centro: CCHLA 
 Departamento: FILOSOFIA 
 Curso: QUÍMICA LICENCIATURA 

 

DISCIPLINA 
OBR (   )   COMPL ( X ) 
Código Denominação Créditos Carga Horária 
FIL0923 Filosofia da Ciência Tot. Aul. Lab

. 
Est. Tot. Aul. Lab

. 
Est. 

04 04 - - 60 60 - - 
 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 
P/C Código Denominação 
   
   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 
Código Denominação 
FIL0120 FIILOSOFIA DA CIÊNCIA I 
FIL0004 METODOLOGIA DA CIÊNCIA 

 

EMENTA 
1. Caracterização e objeto da filosofia da ciência como metadiscurso científico: conceitos 
básicos e problemas fundamentais. 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Calmon, Wesley C. Lógica, Pertence-Hall do Brasil, Rio de Janeiro, 1984. 
2. Hotel, Michel, O Formal, o social e o subjetivo – Meios e formas de vida. A relação do indivíduo 
com a ciência, UNESP, São  
    Paulo, 1993. 
3. Chalmersh, Alan F. O que é ciência afinal? Brasiliense, São Paulo, 1993. 
4. Rossi, Paolo, A ciência e a filosofia dos modernos, UNESP, São Paulo, 1992. 
5. Husman, Denis Introdução à filosofia das ciências, Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1980. 
6. Platão, A república, Fundação Calouste, Lisboa, 1990. 

 7. Descartes, René, Regras para a direção do espírito, Edições 70, Lisboa, 1989. 
 8. Descartes, René, Um legado científico e filosófico, Organização Fuks Saul, Rio de Janeiro, 1997. 
 9. Burtt, Edwin Artur, As bases metafísicas da ciência moderna, UNB, Brasília, 1991. 
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ANEXO VI: PROGRAMA DA DISCIPLINA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 
 

UFRN Centro: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL 

 

DISCIPLINA 
Código Denominação Créditos Carga Horária 

  Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab
. 

Est. 

FISO729 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
CIÊNCIA 

06 
 

06   90 90   

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 
P/C Código Denominação 
   
   
   

 

EMENTA – OBJETIVOS –METODOLOGIA – AVALIAÇÃO – PROF. RESPONSÁVEL 

Ementa: Elementos de história, filosofia e sociologia da ciência. Contraposição com outros 
sistemas de conhecimentos. Concepções ontológicas e epistemológicas dos professores e suas 
consequências na prática pedagógica. Relações entre as culturas científicas e humanísticas e 
implicações na formação do cidadão. A ciência e o ensino de ciência na pós-modernidade. 
 
Objetivos: Caracterizar o que é ciência, enquanto construção histórica inserida na cultura 
ocidental. Refletir sobre o significado e a limitação do conhecimento científico, através de exemplos 
de história, filosofia e sociologia da ciência. Discutir implicações das dissensões entre as “duas 
culturas” na educação básica e superior. Discutir o papel social e cultural do professor de ciências. 
 
Metodologia: Discussões coletivas a partir de leituras selecionadas; dinâmicas de grupo; eventuais 
usos de multimídia e/ ou de demonstrações experimentais. 
 
Avaliação: Tarefas para casa; participação nas atividades e debates em aula; provas escritas. 
 
Docente responsável: FIS-PROF 
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BIBLIOGRAFIA 

 

ALVES, R. Filosofia da Ciência. São Paulo: Mercuryo, 1990. 
 
CHASSOT, A. A Ciência através dos Tempos. São Paulo: Moderna, 1995, 5ª. Ed.. 
 
COLLINS, Harry e PINCH, Trevor. O Golem: o que você deveria saber sobre ciência. São 
Paulo: EdUNESP, 2003. 
 
FEYERABEND, Paul. Contra o Método. Edição revista pelo autor. Lisboa: Relógio D’Água, 
1993. Trechos selecionados: p. 1-29. 
 
__________. A visão científica do mundo e um status especial em comparação com outras 
visões? In: Paul Feyerabend. A Conquista da Abundância: uma história da abstração 
versus a riqueza do ser. Tradução: Cecília Prada e Marcelo Rouanet. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2006. p. 199-215. 
 
JAFELICE, Luiz C. O que é Física? O que é Ciência? Natal: Departamento de Física da 
UFRN, 1996. Notas de aula. 2p. 
 
LEITE, Marcelo. Futuros Xavantes. São Paulo: Folha de São Paulo, Caderno Mais!, 
21/12/2003, p.18. 
 
LOPES, Alice R. C. Saberes em relação aos quais o conhecimento escolar se constitui. In: 
Alice R. C. Lopes Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
1999. p. 103-137. 
 
MARTINS, Lilian A-C. P. História da Ciência: objetos, métodos e problemas. Ciência e 
Educação, v. 11, n. 2, p. 305-317, 2005. 
 
MARTINS, Roberto A. O Universo: teorias sobre sua origem e evolução. São Paulo: 
Moderna, 1994. Coleção Polêmica; 3a edição. 
 
NOGUEIRA, Salvador Astros na Mira: entrevista com o físico João Magueijo. São Paulo: 
Folha de são Paulo, Caderno Mais!, 11/01/2004, p. 4-7. 
 
PEDUZZI, Luiz O. Q. A História e a Filosofia da Ciência na Formação do Licenciado em 
Física. In: Marco a. Moreira (ed.) VII Conferência Interamericana sobre Educação em 
Física – Relatório Final. Porto Alegre: Instituto de física, 2001. p. 85-91. 
 
SANTOS, César S. e CALUZI, João J. História da Ciência e Ensino de Ciências: a visão 
externalista. In: Filosofia e História da Ciência: Contribuições para o ensino de ciências. 
Ana M. A Caldeira e João J. Caluzi (Orgs.) Ribeirão Preto: Kayrós, 2005; Bauru: Cá entre 
Nós, 2005. p. 103-114. 
 
VÁRIOS AUTORES. Carta aberta de Cosmólogos à Comunidade Científica. Tradução: 
Luiz C. Jafelice. Natal: departamento de Física da UFRN, 2004. [Originalmente in: New 
Scientist, 22 de maio de 2004.] 
 
ZANETIC, J. Evolução dos conceitos da Física – 2a parte: alguns tópicos de “filosofia” da 
física. São Paulo: IFUSP, 1995. Notas de aula. 72 p. 
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PROGRAMA 

 

 Elementos de história, filosofia e sociologia da ciência. 

Origem, desenvolvimento e significado do pensamento científico na cultura ocidental. 

Descrições míticas, filosóficas e científicas ao longo da história da humanidade. A situação 

atual nas ciências e na física, em particular, no mundo e no Brasil. 

 

 Contraposição como outros sistemas de conhecimento. 
Reflexões sobre as relações entre epistemologia, ontologia e ideologia. Embates entre as 

posturas universalista e relativista e implicações sociais. Modelos e objetos teóricos de 

estudo: construções, significados e limitações do conhecimento científico. 

 

 Concepções ontológicas e epistemológicas dos professores e suas 
consequências na prática pedagógica. 
Concepções ontológicas epistemológicas implícitas na visão de mundo dos estudantes, dos 

professores e como essas concepções interferem na prática pedagógica do professor de 

ciências. 

 

 Relações entre as culturas científica e humanística e implicações na formação do 
cidadão. 

Falta de cultura científica dos futuros professores nas áreas de humanas e sociais, falta de 

cultura humanística dos futuros professores nas áreas de exatas e biológicas e os 

problemas daí advindos para a formação dos estudantes da educação básica e superior. 

 

 A ciência e o ensino de ciências na pós-modernidade. 

Questionamentos recentes da postura universalista da ciência e das concepções clássicas 

de conhecimento: criações de novas concepções e consequências para o ensino de 

ciências. Repensando o papel social e cultural do professor de ciências na 

contemporaneidade. 
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ANEXO VII: PROGRAMA DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA QUÍMICA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CCET - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
 

DISCIPLINA 
HISTÓRIA DA QUÍMICA 

CRÉDITOS 
04 Cr 

CARGA HORÁRIA 
60 h 

PROFESSOR 
QUI-PROF 

 

EMENTA 
 

Uma introdução à história da Química a partir dos conhecimentos da matéria na Pré-

História. A herança alquímica, a química pneumática, Lavoisier e a Revolução Química, 

teoria atômica e a teoria dos equivalentes. Classificação dos elementos, alguns aspectos da 

Química do séc. XIX e do séc. XX. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a evolução do conhecimento Químico desde as artes químicas das antigas 

civilizações até a química contemporânea. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. A química na antiguidade, 

2. A alquimia, 

3. A química do século XVII 

4. O flogístico, 

5. O atomismo e os equivalentes, lei periódica, 

6. Emergência da química orgânica, 

7. Novos materiais 
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CONTEÚDO 

 

 Os conhecimentos da matéria na Pré-História e na antiguidade 

 A alquimia: uma filosofia química experimental 

 Do Renascimento ao séc. XVII: aparecimento da química 

 As primeiras teorias científicas da química no séc. XVIII: o flogístico e a teoria da 

oxidação 

 Relação entre o atomismo e os equivalentes no séc. XIX 

 Emergência da Química Orgânica 

 Alguns aspectos da Química Contemporânea 

 

METODOLOGIA 
 

1. Abordagem Teórica 

 

 Aula expositiva e dialogada 

 Textos para reflexão 

 Questionamentos orais 

 

2. Abordagem Técnica: Procedimentos e recursos 

 

 Trabalho em grupo 

 Resolução de questões dos tópicos abordados 

 Atendimentos aos grupos para preparação de seminários e resumos 

 Seminários em grupos ou individual 

 Utilização de recursos audiovisuais 

 Indicação de leituras paralelas: Livros, revistas, periódicos e filmes 

 

 Avaliação: Prova escrita, oral ou seminários. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. VIDAL, B. História da Química. Lisboa: Edições 70 PUF, 1986. 

2. STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

3. MAAR, J. H. Pequena História da Química. Florianópolis: Papa Livros, 1999. 

4. TOSI, L. Lavoisier: uma revolução na Química. V. 12. n. 1. Química Nova, 1989. 


