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RESUMO 
 
Por meio de uma pesquisa teórico-exploratória, o presente artigo visa refletir sobre o 
tratamento dado à História e Filosofia da Ciência na formação de professores em Ciências 
Biológicas, partindo de breves considerações acerca das propostas curriculares presentes nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Básica e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas. As orientações contidas nestes documentos 
são discutidas, justificadas e confrontadas pelas contribuições de pesquisas já realizadas por 
estudiosos e teóricos da área de ensino. Pode-se concluir que as contribuições das pesquisas 
em ensino enfatizam a importância da introdução da História e Filosofia da Ciência na 
formação de professores em Biologia, dando suporte ao preconizado pelas propostas 
curriculares. 
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ABSTRACT 
 
Through a theoretical and exploratory research, this article aims to reflect on the treatment 
given to the History and Philosophy of Science in teaching education in Biology, from brief 
remarks about the curriculum proposals contained in the National Parameters for the Basic 
Education Curriculum and the National Curriculum Guidelines for courses in Biological 
Sciences. The guidelines contained in these documents are discussed, justified and compared 
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by contributions of previous studies by scholars and theorists in the field of education. It can 
be concluded that the contributions of research in education emphasize the importance of 
introducing the History and Philosophy of Science in teaching education in Biology, 
supporting the proposals advocated by the curriculum. 
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1. Introdução 

 

A Ciência, caracterizada por seu método sistemático de propor explicações sobre fenômenos 

da realidade através do contínuo processo de corroboração e refutação de hipóteses e teorias, 

consiste num empreendimento humano falível e passível de modificações. Análises históricas 

e filosóficas da Ciência permitem compreender a natureza do conhecimento científico, bem 

como sua aplicabilidade, importância, validade e restrições, além de evidenciar a sua relação 

com fatores sociais, políticos, econômicos e culturais, vigentes em cada momento histórico. 

As demandas da sociedade contemporânea, marcadas pela relação entre Ciência e tecnologia, 

influenciam consideravelmente as práticas pedagógicas, bem como o elenco de conteúdos que 

são transmitidos ao longo do Ensino de Ciências Naturais. A tendência de cada vez mais 

ressaltar, através do ensino, a importância das atividades científicas para a sociedade, favorece 

uma maior reflexão sobre a natureza da Ciência nos níveis de ensino Fundamental, Médio e 

Superior. 

A inserção de temas sobre História e Filosofia da Ciência nos currículos dos cursos de 

licenciatura, quando feita de forma cuidadosa e estimulante, permite aos graduandos 

atribuírem significados aos conteúdos científicos abordados. De acordo com Martins (2007), 

tal abordagem consiste numa necessidade formativa de futuros educadores, à medida que lhes 

fornece subsídios para a realização de atividades e estratégias didáticas que possibilitem uma 

melhor intervenção do docente em sala de aula e permitam aos alunos melhor compreensão 

dos conteúdos. 

Com a análise das propostas curriculares presentes nos mais variados documentos, inclusive 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), é 

possível verificar a evidência dada às reflexões sobre a natureza da Ciência nos níveis da 
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Educação Básica e no Ensino Superior, onde questões de ordem epistemológica, histórica e 

filosófica incrementam os conteúdos programáticos e práticas pedagógicas. 

Diante de discussões sobre os aspectos curriculares e fontes literárias a serem analisadas, 

infere-se como problema a ser elucidado de que maneira a abordagem de elementos históricos 

e filosóficos da Ciência são evidenciados nos cursos de formação de professores em Ciências 

Biológicas, em âmbito nacional. 

Portanto, o presente artigo, mediante pesquisa teórico-exploratória, busca refletir sobre o 

tratamento dado à História e Filosofia da Ciência na formação de professores em Biologia, 

partindo de breves considerações acerca das propostas curriculares preconizadas tanto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Básica e pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas quanto por pesquisadores e teóricos da área 

de ensino. 

O referente artigo se compõe de duas partes, tratando a primeira das considerações sobre a 

abordagem histórica e filosófica da Ciência presente nos PCN e a segunda versando sobre a 

mesma abordagem conforme as DCN para os cursos de Ciências Biológicas, sendo que em 

ambas as partes, as orientações presentes nestes documentos são discutidas, justificadas e 

confrontadas pelas contribuições de pesquisas já realizadas. 

 

2. História e Filosofia da Ciência no Ensino Básico: o que dispõem os PCN 

 

Como forma de se iniciar discussões sobre as propostas curriculares presentes em documentos 

oficiais, faz-se necessário evidenciar que o currículo, como rico campo de debates, tem se 

tornado atualmente alvo de estudos por autoridades, políticos, professores e teóricos na área 

da Educação, pelo fato de sua centralidade no panorama educacional brasileiro 

contemporâneo, haja vista suas constantes reformulações nos diversos graus de ensino. De 

acordo com Moreira e Silva (1999), o currículo há muito tempo vem deixando de ser um 

campo educacional meramente técnico. Devido tendências e exigências do mundo moderno, 

já se pode falar em uma tradição crítica do currículo, indagando-se cada vez mais sobre os 

“por quês” das formas de organização do conhecimento escolar ou acadêmico. 
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Para Sacristán (2000), o currículo não é um elemento indiferente e neutro de transmissão do 

conhecimento cultural e social, bem como não representa uma ingênua seleção de conteúdos 

justapostos ou desordenados. Ao contrário, o currículo é reflexo de relações de poder ao 

produzir visões particulares e sociais, visto que tem uma história, vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Logo, o currículo é um 

campo de produção e de política cultural, consistindo em matéria-prima de contínua criação, 

recriação, mas também de contestação e transgressão.  

Canen e Moreira (2001) defendem ser o currículo uma seleção da cultura que toma forma 

diante de um universo mais amplo de possibilidades. Concebendo-o como seleção cultural, o 

currículo traduz-se num conjunto de práticas onde são elaborados significados. Portanto, 

assim como a cultura, o currículo pode ser concebido como: prática de significação, prática 

produtiva, relação social, relação de poder e prática que produz identidades sociais.  

No Brasil, dentre importantes iniciativas e políticas curriculares, têm-se os PCN, como 

documentos que constituem projeto de reforma curricular do Governo, por meio do Ministério 

de Educação (MEC), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com o 

que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDBEN). Os 

PCN buscam não restritamente um aprendizado técnico, mas também um aprendizado 

científico e tecnológico calcado numa cultura pluralista e que possa promover no aluno 

consciência e criticidade (BRASIL, 1998).  

Apoiando-se em Borges e Rezende (2010), dentre as dimensões relevantes que podem ser 

reverenciados e discutidos sobre os PCN, merece destaque uma análise sobre o tratamento 

dado aos aspectos epistemológicos que funcionam como referências ao estudo das disciplinas 

científicas. De acordo com Bastos (2005), a abordagem de temas sobre epistemologia, 

especialmente no que concerne à inserção da História e Filosofia da Ciência como conteúdo 

de ensino, mas também como fonte de inspiração para a estruturação de outros conteúdos e 

formulação de novas estratégias didáticas, torna-se, cada vez mais, indispensável no currículo 

escolar. A utilização destas abordagens, sob estas duas circunstâncias, tem atendido a muitas 

necessidades do ensino de Ciências Naturais. 

Dentre os objetivos mais amplos presentes nos PCN, aponta-se expressamente a preocupação 

em “identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de 

vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica” (BRASIL, 1998, p. 31). Tal asserção 
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casa, conforme Novossate (2005), com a supervalorização do conhecimento e com o aumento 

da tecnologia nos vários setores da sociedade, o que torna imprescindível a formação cidadã 

baseada nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Como lembra Krasilchick (2000), com o desenvolvimento do programa ‘Escola para Todos’, 

a partir do ano 2000, houve uma maior atenção para o problema da alfabetização científica, 

sendo que o tema ‘Ciência, Tecnologia e Sociedade’ passou a incentivar o aumento dos 

estudos sobre História e Filosofia da Ciência. Além do mais, o crescimento dos programas 

construtivistas das diretrizes da educação, desde a década de 1970, trouxe também uma 

favorável inclusão de tópicos de cunho histórico e filosófico para o ensino, como forma de 

comparar as linhas de raciocínio dos cientistas com aquelas desenvolvidas pelos alunos no 

cotidiano da sala de aula.  

Partindo destes apontamentos, é possível apontar que a crescente atenção dada à abordagem 

histórica e filosófica da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática foi 

acompanhada pela a adoção de outras abordagens como o movimento Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), a prática construtivista, bem como foi uma reação à preocupação com a 

alfabetização científica no final do século XX e início do século XXI. Preocupação esta 

aparente nas propostas curriculares das disciplinas científicas no contexto escolar.   

Conforme El-Hani (2006), inúmeros documentos internacionais de reforma curricular vêm 

continuamente dando destaques à natureza da Ciência como requisito indispensável para a 

alfabetização científica, dentre eles “American Association For The Advancement Of 

Science” (AAAS), “National Curriculum Council” (NCC) assim como “National Research 

Council” (NRC). Estes documentos se contrapõem às orientações curriculares que se limitam 

apresentar de forma acrítica resultados e produtos das pesquisas científicas sem colocar em 

evidência os fatores históricos, sociais, filosóficos e culturais que permeiam a atividade da 

Ciência e a vida dos cientistas. 

Atentando-se às propostas curriculares no Brasil, o autor supracitado cita o respectivo 

comentário presente na Parte III dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), especificamente na seção que se refere à Biologia, no intuito de destacar a 

importância dado à abordagem da História e Filosofia da Biologia nas séries finais da 

Educação Básica: 
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Elementos da História e da Filosofia da Biologia tornam possível aos alunos 
a compreensão de que há uma ampla rede de relações entre a produção 
científica e o contexto social, econômico e político. É possível verificar que 
a formulação, o sucesso ou o fracasso das diferentes teorias científicas estão 
associados ao seu momento histórico (BRASIL, 2000, p.14 apud EL-HANI, 
2006, p. 4). 

 

Conforme Kapitango-A-Samba (2005), a História da Ciência, de forma particular, toma 

caráter indispensável já nas séries que antecedem o nível médio, visto ser enfatizado nos 

PCN, no que concerne às Ciências Naturais, que a história das idéias científicas e a história 

das relações do ser humano com o seu corpo, com os ambientes e com os recursos materiais 

devem estar presente no ensino fundamental, a fim de proporcionar nos discentes uma 

concepção interativa de Ciência e Tecnologia não-neutra, contextualizada nas relações entre 

as sociedades humanas e a Natureza. 

É importante frisar também que há distinção sobre abordagem da História da Ciência quando 

se refere às series iniciais e finais do Ensino Fundamental. Segundo consta nos PCN: 

A dimensão histórica pode ser introduzida nas séries iniciais na forma de 
história dos ambientes e das invenções. Também é possível o professor 
versar sobre a história das idéias científicas, conteúdo que passa ser 
abordado com mais profundidade nas séries finais do ensino fundamental 
(BRASIL, 1998, p.32).   

 

Tomando como ponto de apoio algumas disposições presentes nos PCN para o ensino de 

Matemática nas séries do Ensino Fundamental, é possível explicitar a importância da História 

da Matemática para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Relevância esta que 

pode servir também de base para o Ensino de Ciências Naturais:  

[...] ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 
históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e os processos 
matemáticos do passado e do presente, o professor cria condições para que o 
aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante deste 
conhecimento (BRASIL, 1998, p. 42). 

 

Contudo, El-Hani (2006) faz ressalva em relação a comentários dessa natureza presentes nos 

PCN, ao apontar que tais assertivas documentais não asseguram uma abordagem contextual 

no Ensino de Ciências. É preciso que se possa ir além de uma abordagem dos processos de 
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construção do conhecimento científico, ou seja, devem ser propostas atividades de 

investigação científica que explicitem, de forma estimulante e concreta, os contextos 

históricos e filosóficos que as envolvem. 

Corroborando com a asserção acima, convém ressaltar que as propostas curriculares dos PCN 

são orientações que dão respaldo para a abordagem prática de conteúdos de cunho histórico e 

filosófico no ensino, porém não asseguram a efetivação da mesma.  

Como forma de evidenciar como a História e Filosofia da Ciência é respaldada nos cursos de 

formação docente em Biologia, a seguir são apresentadas relevantes orientações presentes nas 

DCN para os cursos de Ciências Biológicas.  

 

3. História e Filosofia da Ciência na formação docente: o que dispõem as DCN para 
os cursos de Ciências Biológicas  

 

À medida que implicações teóricas e práticas tomam forma no Ensino de Ciências Naturais e 

de Biologia, a abordagem histórico-filosófica da Ciência se torna uma necessidade formativa 

do professor. Tais implicações permitem que os futuros educadores não apresentem uma 

visão distorcida da Ciência, e que possam perceber a importância desta para o processo de 

aprendizagem dos alunos, permitindo ao futuro docente uma intervenção mais qualificada em 

sala de aula. Nos últimos anos, a inserção da História e Filosofia da Ciência tem se 

intensificado nos cursos de licenciatura tanto na forma de uma disciplina específica quanto na 

forma de elementos presentes em conteúdos de outras disciplinas (MARTINS, 2007).   

Apesar da introdução mais atuante de temas de cunho epistemológico na formação docente, 

Ghedin (2008) contesta o tecnicismo ainda tão presente nos cursos superiores em licenciatura, 

o qual orienta as práticas educacionais pragmáticas, sem que haja uma reflexão do 

conhecimento. Portanto, defende que as licenciaturas em, inclusive os cursos de Biologia, não 

devem ser permeadas por uma transmissão técnica dos conteúdos ou por um modelo 

epistemológico prático que negligencia a interpretação teórica da realidade, tão importante 

para a formação de professores. 

Carvalho (1992) ressalta que professores necessitam refletir acerca da problemática 

relacionada à construção de conhecimentos a serem ensinados, bem como precisam conhecer 
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a História da Ciência a fim de melhor associarem os conhecimentos científicos com os 

problemas que fundamentam sua elaboração bem como identificarem os obstáculos 

epistemológicos dos alunos ao longo de sua alfabetização científica. 

Nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, no que concerne às 

competências e habilidades inerentes ao biólogo tanto bacharel quanto licenciado, observa-se 

que o futuro profissional deve “entender o processo histórico de produção do conhecimento 

das Ciências Biológicas referente a conceitos, princípios e teorias” bem como “estabelecer 

relações entre Ciência, tecnologia e sociedade” (BRASIL, 2001, p.3).  

Vale frisar também, conforme está preconizado nas diretrizes que a estrutura dos cursos de 

Ciências Biológicas deve ter por base, dentre outros princípios, “levar em conta a evolução 

epistemológica dos modelos explicativos dos processos biológicos” (BRASIL, 2001, p.4). 

É possível perceber a preocupação do respectivo documento normativo para com a formação 

científica dos graduandos, bem como verificar que as dimensões históricas e epistemológicas 

da Ciência são expressamente propostas como objetivos e pressupostos para atuação 

profissional do futuro biólogo, enquanto pesquisador ou educador. 

Conforme Mathews (1995), à medida que temas sobre História e Filosofia da Ciência são, 

através de regulamentos e diretrizes, reconhecidamente válidos para a formação de docentes 

nas áreas científicas, é preciso se interrogar sobre que tipos de cursos são apropriados, 

lembrando que os estudantes de nível Superior muitas vezes são destinados aos departamentos 

de Filosofia em busca do estudo destes temas. Tal asserção se baseou pela constatação de que 

são poucos os graduandos em Biologia que lêem textos referentes aos grandes cientistas e 

teorias da área, como por exemplo, os textos sobre Charles Darwin e a sua teoria da evolução 

biológica, mas que são levados a estudarem textos de filósofos ou pensadores de outras áreas 

sem fazer a relação devida com a Ciência que estudam. 

Na parte que trata dos conteúdos curriculares nas diretrizes para os cursos de Ciências 

Biológicas, os “Fundamentos Filosóficos e Sociais” são elencados como conteúdos básicos, 

devendo ser abordada a:  

 

Reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao exercício 
profissional. Conhecimentos básicos sobre: História, Filosofia e Metodologia 
da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar suporte à sua atuação 
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profissional na sociedade, com a consciência do seu papel na formação de 
cidadãos (BRASIL, 2001, p.5).  

 

Tavares (2006), através dos resultados obtidos com a análise da evolução das concepções de 

alunos sobre a natureza da Ciência de um curso Superior em Ciências Biológicas, constatou 

que, ao longo de sua trajetória pela graduação em Biologia, muitos alunos não apresentaram 

uma evolução positiva da concepção epistemológica sobre o conhecimento biológico. Desta 

forma, o autor ressalta ser necessária a presença de disciplinas de conteúdos específicos que 

abordem as dimensões históricas e filosóficas da Ciência no currículo.  

Mediante pesquisa acerca da inserção da História e Filosofia da Ciência nos currículos das 

licenciaturas em Física e Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Pereira e Martins (2009), observaram que docentes universitários de ambos os cursos 

defendem ser obrigatória uma disciplina específica que verse sobre conteúdos de cunho 

histórico e filosófico da Ciência. A postura dos professores, segundo os autores, mostra-se 

relevante para discussões mais concretas e favoráveis no que se refere à maior atenção e 

compromisso do Projeto Político Pedagógico dos cursos Superiores quanto à introdução e 

efetivação da respectiva abordagem.  

Ao se questionar sobre a introdução de determinados elementos curriculares, faz-se 

conveniente enfatizar a visão de ampliação de currículo dada por Sacristán (2000, p. 67), 

segundo o qual “a ampliação do currículo implica, também, a necessidade de revisar o sentido 

dos saberes clássicos que formam parte da cultura considerada como o legado valioso no qual 

ensinar”. O autor alerta que muitas vezes os currículos são alvos de seleções arbitrárias de 

conhecimentos dispostos em retalhos e tratados de forma descontextualizada quanto sua 

gênese histórica.  

Há quem defende que a introdução da História e Filosofia da Ciência na formação docente vai 

mais além de um caráter conteudístico, não devendo ser encarada somente como uma 

disciplina a mais a ser somada na matriz curricular dos cursos de licenciatura. Por outro lado: 

[...] deve e pode na formação docente constituir-se no espaço para debater: o 
processo de produção, de consumo e comercialização do conhecimento 
científico; o papel da mulher no desenvolvimento das Ciências; o papel da 
História da Ciência no ensino das Ciências; as estratégias de abordar 
assuntos científicos numa linguagem histórica; o papel da comunidade 
científica na sociedade; o papel da Ciência e tecnologia ao longo da história; 
a história dos conceitos via pesquisa monográfica; discutir e criticar as 
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metodologias e os livros didáticos; elaboração de projetos didáticos ou 
pedagógicos (KAPITANGO -A - SAMBA, 2005, p. 86-87). 

   

De forma a sustentar a alegação acima, é preciso salientar que a inserção destes temas 

precisam ir muito mais além do que uma menção documental ou conteúdo programático a ser 

seguido como se fosse um tópico a mais a ser ensinado. A História e Filosofia da Ciência, 

devido seu caráter interdisciplinar, devem permear as discussões acerca de vários assuntos, a 

fim de possibilitar um ensino contextualizado e significativo. 

El-hani (2007) ressalta que, além do incentivo ao ensino de História e Filosofia da Ciência nas 

propostas curriculares da modalidade licenciatura em Biologia, devem ser inseridos projetos 

temáticos que estimulem os alunos a desenvolverem pesquisas em torno do tema. Estes 

projetos temáticos propiciam aos mesmos uma maior noção da natureza científica, além de 

oportunizar a concepção de trabalhos que contribuam posteriormente para as análises sobre o 

desenvolvimento científico das Ciências Biológicas.  

Baseando-se em seus estudos sobre a inserção da História e Filosofia da Ciência no currículo 

da licenciatura em física da Universidade Federal da Bahia, Rosa & Martins (2007) apontam 

que há a preocupação do Instituto de Física da UFBA em tornar disciplinas que abordem os 

contextos históricos e filosóficos da atividade científica, cada vez mais presentes no currículo 

do respectivo curso, sendo que os professores universitários tem se empenhado para que tal 

abordagem se solidifique continuamente. Todavia, devido sua formação em bacharel, parca 

em discussões críticas e reflexivas sobre a ciência, a maioria destes docentes universitários 

enfrentam dificuldades em ministrar aulas sobre tais temas. 

Partindo desta discussão, Martins (2007) enfatiza que os docentes universitários sentem 

dificuldades em abordar elementos históricos e filosóficos na licenciatura, por questão de sua 

própria formação. Porém, ressalta que, se por outro lado tal abordagem seja feita de maneira 

adequada, não garante a inserção destes temas no Ensino de Ciências e de Biologia na 

Educação Básica, muito menos uma reflexão sobre a natureza das atividades científicas por 

parte dos professores em sala de aula. Isto se deve a vários motivos, como a escassez de 

materiais didáticos, bem como as dificuldades enfrentadas pelos alunos em ler e interpretar os 

textos que enfatizem estes temas.  
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O autor acima citado, apesar de fazer as considerações sobre os obstáculos em se introduzir 

temas sobre História e Filosofia da Ciência no curso de formação de professores, adverte que 

não é satisfatório somente enfatizar estes temas nas licenciaturas. Ressalva que também é 

preciso refletir sobre o que e como se deve trabalhar durante a formação continuada, já que 

muitos professores, durante sua formação inicial, não percebem de forma clara a importância 

desta abordagem como instrumento didático facilitador no processo de ensino aprendizagem. 

 

4. Considerações Finais 

 

Evidenciou-se, por meio das breves orientações presentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), a preocupação em introduzir discussões sobre a natureza da Ciência 

partindo de um viés histórico desde o Ensino Fundamental estendendo-se às séries finais da 

Educação Básica. Tais propostas são marcadas pelas demandas da sociedade contemporânea 

em possibilitar contínuas revisões das propostas curriculares no âmbito escolar bem como em 

reorganizar conteúdos cujos temas mostrem-se relevantes para o desenvolvimento crítico dos 

alunos. 

No que se refere à História e Filosofia da Ciência nos cursos de formação de professores em 

Biologia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas 

evidenciam a abordagem de elementos epistemológicos nas competências e habilidades a 

serem adquiridas pelo futuro biólogo, bem como tais elementos consistem em princípios 

estruturantes dos cursos de Biologia num âmbito nacional. É permitido frisar, conforme o 

respectivo documento, que os aspectos históricos e filosóficos da Ciência devem permear os 

conteúdos básicos a fim de formar professores conscientes de sua importância na formação 

científica de cidadãos. 

As contribuições advindas das inúmeras pesquisas em ensino possibilitam compreender a 

importância da introdução da História e Filosofia da Ciência na formação de professores, 

dando suporte ao preconizado pelas propostas curriculares. Estudiosos e teóricos apresentam 

preocupações não só no que está documentado, mas também na transposição e aplicação desta 

abordagem, no sentido de que os cursos de licenciatura sejam espaços de formação científica 

de forma crítica e reflexiva. 
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