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RESUMO

A História e Filosofia da Ciência, como área de pesquisa ou como abordagem didática, tem
despertado a atenção de pesquisadores em ensino e de educadores bem como tem sido contemplada
por documentos oficiais nacionais. Partindo da percepção de professores do Departamento de
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o presente artigo objetiva conhecer o
motivo para inserção e a importância da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ no
projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFS – Campus São
Cristóvão, bem como compreender como a presença desta disciplina contribui para a formação de
futuros professores de biologia e consequentemente possibilita a abordagem desta temática no
Ensino Básico. Muitos desafios se pronunciam para maior efetivação desta abordagem tanto na
formação docente quanto na Educação Básica.

Palavras chave: História e Filosofia da Ciência. Formação de Professores. Educação Básica.

ABSTRACT

The History and Philosophy of Science, as a research area or as a didactic approach, has attracted the
attention of teaching researchers and educators, as well as has been covered by official national
documents. From the perspective of professors of the Department of Biological Sciences of the
Federal University of Sergipe (UFS), this article aims to know the reason for insertion and the
importance of the discipline &39;History and Philosophy of Biological Sciences&39; in the
pedagogical project of the Degree in Science course. UFS  Campus São Cristóvão, as well as
understanding how the presence of this discipline contributes to the formation of future teachers of
biology and consequently enables the approach of this theme in Basic Education. Many challenges
are pronounced for greater effectiveness of this approach in both teacher education and basic
education.

Key-Words: History and Philosophy of Science. Teacher training. Basic education.

RESUMEN

La Historia y la Filosofía de la Ciencia, como área de investigación o como enfoque didáctico, ha
atraído la atención de los investigadores y educadores docentes, y ha sido cubierto por documentos
nacionales oficiales. Desde la perspectiva de los profesores del Departamento de Ciencias Biológicas
de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), este artículo tiene como objetivo conocer el motivo de
inserción y la importancia de la disciplina &39;Historia y filosofía de las ciencias biológicas&39; en
el proyecto pedagógico del curso de Licenciatura en Ciencias. UFS  Campus São Cristóvão, además
de comprender cómo la presencia de esta disciplina contribuye a la formación de futuros profesores
de biología y, en consecuencia, permite el enfoque de este tema en Educación Básica. Se plantean
muchos desafíos para una mayor efectividad de este enfoque tanto en la formación docente como en
la educación básica.

Palabras clave: Historia y filosofía de la ciencia. Formación de profesores. Educación básica.
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Introdução

O presente artigo objetiva conhecer, partindo das percepções de docentes universitários, a importância e o papel desempenhado pela
disciplina ‘Histórica e Filosófica das Ciências Biológicas’ no atual Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – campus São Cristóvão. Para tanto, utilizase de pesquisa qualitativa por meio
de aplicação de entrevistas semiestruturadas. Os entrevistados compreendem sete docentes universitários que compõem atualmente
bem como que compuseram o Departamento de Biologia da UFS à época de reformulação curricular dos cursos de licenciatura em
Ciências Biológicas. Os mesmos são citados no texto como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, e todos assinaram o termo de compromisso
livre e esclarecido quando se dispuseram a contribuir. A respectiva amostra se caracteriza como nãointencional e não seletiva.
Portanto, dos entrevistados, há professores que são veteranos, outros que são recémchegados, bem como há docentes que participaram
ativamente da reformulação curricular, e outros que não participaram.

Este artigo é fruto de pesquisa de dissertação de mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática intitulado “A Abordagem
Histórica e Filosófica da Ciência no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe – Campus São
Cristóvão”. Neste texto que se dispõe ao leitor, são destacados dois pontos importantes que foram dissertados: i) a inclusão e a
importância da disciplina ‘Histórica e Filosófica das Ciências Biológicas’ no curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS: assim
como, ii) Contribuições da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ para a aplicabilidade didática da abordagem
históricofilosófica da ciência no Ensino Básico.

Vale pontuar que o objeto de estudo da dissertação compreendeu a história e filosofia da ciência como abordagem didática a se somar
e a permear conteúdos e disciplinas no curso de formação de professores em Biologia. Ao se estudar a estrutura curricular atual do
curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe a fim de verificar a inserção e a disposição de elementos
curriculares de cunho histórico e filosófico da ciência, fazse indispensável analisar a disciplina História e Filosofia das Ciências
Biológicas, pois esta é a expressão mais formal, real, palpável e vigente desta abordagem na formação de biólogos licenciados da UFS.

Então, aqui neste artigo tomase a disciplina em questão como ponto de partida para compreensão da inserção curricular da abordagem
histórica e filosófica da ciência no currículo do curso de Licenciatura em Biologia da UFS, bem como de sua contribuição para a
formação docente e consequentemente para uma possível abordagem desta temática no Ensino Básico.

A disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ no curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS

A disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas é um componente recente do currículo dos cursos de Biologia, licenciatura e
bacharelado, fruto da reformulação curricular que resultou no atual projeto pedagógico, preconizado legalmente pela Resolução n°
188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Pela primeira vez, decorridos 40 anos de existência do curso de Biologia da UFS, foi inserida uma disciplina que tratasse diretamente
de temas das Ciências Biológicas de ordem histórica e epistemológica na formação de docente. Nas estruturas curriculares anteriores,
havia disciplinas humanas e discursivas ofertadas pelos departamentos de Filosofia, de Ciências Sociais e de Educação, tais como,
respectivamente, ‘Introdução à Filosofia’, ‘Introdução à Metodologia Científica’, Sociologia I, ‘Antropologia I’ e ‘Didática’. Estas
propiciavam elementos para reflexão histórica e social da ciência como um todo, sem trazer, no entanto, uma abordagem reflexiva
mais direta, interdisciplinar e aprofundada da Biologia. Apesar de parecer tardia a inclusão de uma disciplina de cunho histórico e
filosófico da ciência no curso de Biologia da UFS, é sabido que disciplinas desta natureza ainda são ausentes em determinados cursos
de Biologia em diversas universidades públicas.

Reiterando, acreditase que esta disciplina é o espaço mais presente e mais fecundo para a aprendizagem científica e epistemológica
dentro de todo escopo curricular do curso de Biologia Licenciatura da UFS. Logo, fazse necessário se ater a desvendar questões que
envolvem a disciplina a fim de compreender com maior exatidão o papel e a importância da abordagem históricofilosófica na
formação de professores no referente curso. A seguir são conhecidos e analisados os apontamentos dos docentes universitários acerca
da inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’.

O docente P7 frisa que, para que esta abordagem esteja presente na formação de biólogos docentes, não necessariamente precisa de
uma disciplina específica que trate da temática no curso de licenciatura, e que não se faz preciso que uma disciplina de cunho histórico
e filosófico fosse ofertada pelo próprio departamento de Biologia. Reconhece que a inserção da disciplina demonstra que houve uma
escolha do departamento por esta forma de oferta, entendendo ser esta a melhor maneira de contribuir para a formação docente:

Porque a gente está tratando de história e filosofia das ciências, neste caso em particular da licenciatura em
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, primeiro como uma disciplina, e que necessariamente
ela não precisaria ser uma disciplina para estar presente na formação de professores em ciências e biologia.
Segundo, não necessariamente essa disciplina deveria ser ofertada por um departamento de Biologia ou mesmo
da área de Ciências Naturais. Então, isto também revela uma escolha e um determinado entendimento de como
essa disciplina poderia contribuir para a formação dos futuros professores de ciências e biologia (P7).

De forma a contrapor o apontamento acima do docente P7 acerca da não necessidade do curso de Biologia ofertar uma disciplina
específica que trate da temática, buscase alento na pesquisa realizada por Matthews (1995), da Universidade de Auckland  Nova
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Zelândia, a fim para explanar que é necessária a inserção de disciplinas desta natureza no curso de licenciatura em Ciências Biológicas.
Matthews (1995) levanta a reflexão sobre que tipos de cursos são apropriados para abordar esta temática, lembrando que os
graduandos em Ciências Biológicas muitas vezes são destinados aos departamentos de Filosofia, Sociologia ou História em busca do
estudo destes temas, onde são induzidos a lerem textos epistemológicos de áreas humanas, negligenciando os textos referentes ao
conhecimento biológico.

Delizoicov, Slongo e Hoffman (2011) lembram que a inserção de uma disciplina específica na estrutura curricular ou então uma
discussão sobre a história e filosofia da ciência ao longo de todos os componentes curriculares, também faz parte do debate entre
pesquisas brasileiras. A pesquisa realizada por Tavares (2006) é um importante exemplo. O autor através dos resultados obtidos com a
análise da evolução das concepções sobre a natureza da ciência de alunos do curso de Ciências Biológicas, verificou que, ao longo do
curso superior de Biologia, muitos alunos não apresentaram uma evolução positiva da concepção epistemológica sobre o
conhecimento biológico. Desta forma, ressaltou ser necessária a introdução de disciplinas de conteúdos específicos que abordem as
dimensões históricas e filosóficas no currículo.

Baseandose em seus estudos sobre a inserção da história e filosofia da ciência no currículo da licenciatura em Física da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Rosa e 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.

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 como uma disciplina a mais a ser somada na estrutura curricular dos cursos de licenciatura. Conforme
Silveira e Neto (2009), o ensino destes componentes nos cursos de formação inicial não visa avolumar a quantidade de itens a serem
estudados.

Para KapitangoASamba, tão importante quanto incluir uma disciplina específica, é promover espaços para produção de
conhecimento acerca da temática, como, por exemplo, elaboração de projetos pedagógicos e didáticos e elaboração de monografias e
que envolva a discussão de questões relevantes, tais como o papel da mulher na ciência e a mercantilização do conhecimento
científico. Para o autor:

(...) deve e pode na formação docente constituirse, também, no espaço para debater: o processo de produção, de
consumo e de 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 metodologias e os livros
didáticos; elaboração de projetos didáticos ou pedagógicos (KAPITANGO A  SAMBA, 2005, pp. 8687).

ElHani (2007) ressaltou que, além do incentivo ao ensino de história e filosofia da ciência no âmbito acadêmico, 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 proporcionar a oportunidade de conceber trabalhos que contribuam
posteriormente para as análises sobre o desenvolvimento científico das Ciências Biológicas.

Ao ser perguntado sobre quais os motivos que impulsionaram a inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, o
docente P5, de forma perene, atribui a respectiva inserção à retirada de disciplinas discursivas antes presentes na estrutura curricular
anterior, como a ‘Introdução à Filosofia’, ‘Metodologia Científica’ e ‘Didática’:

Na verdade, o que se queria com a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ era – como nós tiramos
‘Filosofia’ – se olharmos para o currículo antigo, tinha ‘Filosofia’. E hoje não há mais ‘Filosofia’ – eu achei
lamentável, porque a formação do licenciado ou do bacharel – que para mim é do biólogo, ela tem que passar
pela Filosofia, pela História, pela Filosofia, porque senão o contexto biológico não tem o menor sentido (P5).

[...]

O que motivou foi a saída de algumas disciplinas que faziam parte, como a metodologia de pesquisa, a
metodologia científica saiu do currículo, a Filosofia, teve outra disciplina que saiu – acho que foi a ‘Didática’,
principalmente para as licenciaturas – ela saiu do currículo. Quando ela saiu do currículo, deixou um buraco
muito grande neste contexto de como as ciências pensam, como as ciências atuam, qual é a filosofia do método
científico e isso ficou faltando no currículo (P5).

[...]

Então, a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, ela entrou tentando fechar estas três disciplinas que
estavam faltando. Enquanto todas as outras eram técnicas, a ‘Filosofia’, a ‘Metodologia Científica’ e a ‘Didática’
eram disciplinas discursivas sobre, assim reflexivas e nós ficamos só com as técnicas. Então, a disciplina que
teria que vir logo nos primeiros períodos era a ‘História e a Filosofia das Ciências Biológicas’ – então o porquê
do pensar científico das Ciências Biológicas. Então precisava de uma disciplina que cobrisse estes enfoques que
foram retirados (P5).

Notase, nas asserções acima, que a retirada de disciplinas humanas de cunhos discursivo, metodológico, reflexivo e social provocou
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um hiato epistemológico no curso de licenciatura. Como forma de conter o funcionamento curricular calcado somente em disciplinas
de perfis técnicoprático e conteúdista, a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ surge como espaço de aprendizagem
científica para suprir as deficiências quanto ao caráter humano do aprender e do fazer ciência.

Diante da predominância de disciplinas de cunho técnico no curso de licenciatura em Biologia da UFS, como atestado por P5, vale
mencionar Ghedin (2008), o qual contestou o tecnicismo na formação de professores que orienta as práticas educacionais pragmáticas,
sem que haja uma reflexão do conhecimento. O autor clama que a Biologia nos cursos de licenciatura não deve ser,
predominantemente, permeada por uma transmissão técnica dos conteúdos ou por um modelo epistemológico prático que negligencia a
interpretação teórica para a compreensão da realidade e para a formação de docentes.

Partindo de um ângulo diferente de P5, P2 destacou como motivo para inserção desta disciplina no currículo a necessidade de haver,
diferentemente do que vigorava nos contextos curriculares anteriores, a discussão do conhecimento histórico e filosófico da ciência na
formação de profissionais, ressaltando que era uma abordagem que já existia, mas que nunca foi explorada no referido curso:

Mas eu acho que a principal motivação foi que a Biologia precisava se inserir também neste mundo da filosofia e
da história da ciência, sendo que faltava este conhecimento para os alunos (P2).

[...]

Acho que isso deve estar em toda a universidade. Parece que foi uma coisa meio que esquecida na história. Eu
não sei em qual momento alguém pensou nisso. Não se redescobriu nada, somente trouxe algo que já estava
pronto, um elemento que tem que ser dado para os alunos (P2).

Então, a inclusão desta disciplina, para o docente acima citado, vai mais além do que substituir disciplinas ou ocupar espaços com
retiradas de disciplinas outrora existentes. Esta disciplina vem ocupar um espaço jamais ocupado e que de forma inaugural traz à tona
uma aprendizagem científica calcada nos aspectos epistemológicos antes não empreendidos.

O professor P2 também frisa que a inserção da disciplina remonta ao interesse e ao compromisso do corpo docente do curso, e em
especial de alguns professores, que reconhecem a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ como relevante eixo na formação de
biólogos:

Lembrome que o Professor Antônio Carlos que assumiu esta disciplina – ele tinha um forte interesse mesmo de
que isso fosse colocado. E eu acho até pelo próprio grupo que passou a fazer parte do curso de Biologia também
tinha esta concepção – da importância da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ como eixo importante de
formação para o biólogo. Então foi neste aspecto que ela acabou entrando. Eu não tenho detalhes acerca desta
questão porque eu não participei ativamente deste processo (P2).

Para P3, a inserção “deve estar relacionada a uma demanda do MEC”. Esta asserção pode ser justificada pelo o que está proposto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Biologia (2001). Para este documento, os futuros biólogos devem ser capazes de:
“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. 4). Por isso, que esta proposta legal também
elenca as ‘competências e habilidades’ do futuro biólogo apregoadas pelo atual projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas
Licenciatura da UFS (SERGIPE, 2009, p. 3).

Reiterase que a ‘História, Filosofia e Metodologia da Ciência’ são elencadas como conteúdos básicos pelas DCN para os cursos de
graduação em Biologia, o que tende a impulsionar o alinhamento dos cursos de formação de professores não somente nesta perspectiva
– de abordagem que permeia todo currículo – mas também na perspectiva de criação de disciplinas específicas.

Semelhante a P3, o docente P7 aponta como motivação para inclusão da disciplina as demandas provenientes de documentos legais e
normativos nacionais e locais. P7 caracteriza a inserção da disciplina como um importante reconhecimento por parte do departamento
de Biologia da UFS no que se refere à temática:

A gente está tratando de uma disciplina, que antes não existia, que agora foi inclusa em um determinado curso de
licenciatura após uma necessidade de reformulação. Diria que a principal motivação foi a necessidade de
adequação deste curso de licenciatura às prescrições oficiais, do governo e depois do ponto de vista da própria
universidade. Para além disso, a inclusão dessa disciplina, como uma novidade – digamos assim – dentro dessa
licenciatura, sinaliza um reconhecimento do ponto de vista institucional específico, especialmente no
departamento de Biologia, o reconhecimento de que essa temática é muito importante e que não pode deixar de
existir na formação de professores de ciência e de biologia. Agora as formas como isso vai se efetivando são
outras estórias (P7).

P6 expressa que o processo de inserção da disciplina enfrentou dificuldades, e que a causa mais evidente para tanto parte do
questionamento de qual nível de profissional que o curso de Biologia Licenciatura pretende formar, causa esta impulsionada por um
movimento de dimensão externa à UFS:
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Tinha sim uma dificuldade de inserir isso, não era uma coisa muito simples. (...) Eu acho que aconteceu um
movimento, até nacional, com esta discussão e ela começou a ser discutida também aqui na Universidade
Federal de Sergipe. Eu acho que a questão bem forte foi que professores nós estamos formando? – esse professor
vai lá com uma bagagem sobre o que ocorreu, de qual foi o caminho percorrido? E este, eu acho, foi o motivo
mais forte (P6).

P6 também explicita uma preocupação no que se refere a quem vai ministrar a disciplina, interrogandose acerca do preparo do
profissional em abordar temáticas de cunho histórico e filosófico e afirmando que não há docente preparado para tanto:

A minha maior preocupação é quem vai ministrar esta disciplina. Qual o preparo que o professor tem para isso.
Eu não sei se a gente tem uma pessoa preparada ainda na Biologia. Mas eu acho que se caminha para isso. A
ideia é que se busquem pessoas que queiram se debruçar sobre este conhecimento e se preparar para discutir com
os alunos sobre a História e Filosofia da Ciência (P6).

Algo muito discutido em pesquisas já realizadas sobre a temática encontrase na asserção acima – o preparo dos docentes
universitários para ministrar história e filosofia da ciência no Ensino Superior. É comum os mestres e os doutores expressarem que em
sua formação inicial tal abordagem foi inconsistente ou até mesmo inexistente, fato que muitas vezes dificulta a inserção e a qualidade
da prática desta abordagem, atualmente, nos cursos de licenciatura.

Forato, Martins e Pietrocola (2012) apontam que as pesquisas em ensino têm revelado desafios e dificuldades para se efetivar
propostas concretas nos cursos de licenciatura em ciências. Conforme tais autores, preparar o futuro professor das ciências para tratar
aspectos filosóficos e históricos em sala de aula requer tempo, estratégias e material adequado, visto que muitos docentes
universitários revelam não ter estudado tais conteúdos em sua formação. Portanto, tais autores advertem que a deficiência de
profissionais qualificados é uma das principais lacunas no que tange à inserção de disciplinas de cunho histórico e filosófico quer seja
na formação de professores, quer seja de bacharéis das áreas científicas, frisando que o panorama pouco mudou no decorrer da última
década, tanto no exterior, quanto no Brasil.

Uma das pesquisas que também revela estas dificuldades apresentados pelos autores acima é a realizada por Ortiz e Silva (2016). No
decorrer do estudo destas pesquisadoras, notouse que a limitação do tempo didático, algumas visões distorcidas a respeito dos
episódios históricos, bem como a falta de prérequisitos conceituais básicos em relação à Ciência por parte dos acadêmicos evidenciam
que não é nada simples tornar concreta a abordagem históricofilosófica da ciência no ambiente acadêmico e consequentemente no
ambiente escolar.

Como forma de corroborar, com as citações acima, um dos docentes entrevistados evidenciou quem em sua formação acadêmica não
teve uma disciplina que tratasse desta abordagem, mas que concorda que ela se faz necessária em um curso superior de Biologia:

Então, na minha formação como biólogo, eu não tive esta disciplina, mas acompanhando um pouco que os
professores aqui apresentam, eu vejo um pouco desta forma. Acho bem interessante neste sentido, por tentar
contextualizar como essas ideias foram mudando ao longo do tempo (P1).

Partindo desta discussão, Martins (2007), assim como os autores já citados, também enfatiza que os docentes universitários sentem
dificuldades em abordar elementos epistemológicos na formação de professores, por questão de sua própria formação. O autor adverte
que não é satisfatório somente enfatizar esta abordagem nas licenciaturas. Ressalva que também é preciso refletir sobre o que e como
se deve trabalhar com temas históricos e filosóficos da ciência durante a formação continuada, já que muitos professores durante sua
formação inicial simplesmente não têm contato ou não percebem de forma clara a importância desta abordagem como instrumento
didático facilitador no processo de ensino e de aprendizagem. Pereira e Martins (2009) observam que há certa carência de professores
formados especificamente na área de História e Filosofia da Ciência, o que pode se constituir numa barreira à inclusão desse tipo de
conhecimento no currículo das licenciaturas. Isso levanta a questão da pertinência e da possibilidade da contratação de professores
formados nesta área.

Augusto e Basílio (2018), partindo de um estudo de natureza de ‘Estado da Arte’ de dissertações e teses produzidas sobre a temática
em questão, vem complementar o que outras pesquisas já clamam. Enfatizam que é bastante frequente a defesa da importância da
História e Filosofia da Ciência (especificamente da Biologia) estar presente não somente nos currículos de formação inicial de
professores, como também em cursos de formação continuada. Somandose a isso, também é enfatizado, no conjunto das obras
analisadas, a necessidade de produção de materiais didáticos para professores e alunos que enfatizem a reflexão através da
problematização e de uma abordagem mais profunda e humanizada da história do pensamento humano sobre um determinado
fenômeno ou conceito.

Para a tão debatida dificuldade de docentes universitários para ministrar conteúdos de História e Filosofia da Ciência, podese tomar
como base a dificuldade também enfrentada pelos professores da Educação Básica já tão destacada pelos Parâmetros Curriculares para
o Ensino Fundamental (1998), consoante análises já realizadas no segundo capítulo. De acordo com as orientações destes parâmetros
“estudos da História e Filosofia das Ciências são um desafio para o professor, uma vez que raramente sua formação inicial
contemplou estes campos de conhecimentos dedicados à natureza da Ciência” (BRASIL, 1998, p. 89).
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Clamar por profissionais qualificados e comprometidos a ministrar disciplinas científicas de cunho histórico e filosófico no Ensino
Superior é um passo imprescindível para assegurar uma formação epistemológica adequada aos vindouros licenciados, que por sua
vez, devem zelar por um uma aprendizagem científica de seus alunos da Educação Básica calcada na reflexão, na criticidade e na
emancipação do raciocínio e de comportamentos.

Contribuições da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ para a aplicabilidade didática da abordagem
histórico-filosófica da ciência no Ensino Básico

Foi questionado aos professores entrevistados se há elementos dentro do escopo ementário da disciplina que forneçam subsídios para
sua aplicabilidade didática na Educação Básica, como forma de compreender se a ementa da ‘História e Filosofia das Ciências
Biológicas’ oferece suporte para uma formação pedagógica e didática que possibilite, através dos professores formados, maior inserção
e atuação da abordagem epistemológica da ciência no Ensino Básico.

Delizoicov e Delizoicov (2012) recomenda a inserção de uma disciplina específica de História e Filosofia da Ciência nos currículos de
licenciatura, alegando que quando inserida na formação do professor, de alguma forma, esta temática estará presente nas salas de aula.

P7 não demonstra concordar que a mera presença de uma disciplina voltada à temática assegure, de alguma forma, que esta abordagem
seja trabalhada nos Ensino Fundamental e Médio. Para o docente, somente a análise do currículo em ação, do desenvolvimento
cotidiano da disciplina, daria subsídios para verificar se esta necessidade formativa dos futuros professores de Biologia seria atendida e
se estes, realmente, estão capacitados para trabalhar com temas de história e filosofia da ciência na Educação Básica:

Não podemos nos ater no que está previsto na ementa, porque a ementa apenas prever o que deve ser trabalhado
naquilo como componente curricular. Componente curricular em ação é o que nos dá melhor condição se ela
atenderia e essa necessidade formativa dos alunos, e como ela contribuiria, como ela atenderia a isso (P7).

De forma a colocar parênteses no apontamento acima, Martins (2007) ressalta que, se tal abordagem for feita de maneira adequada na
licenciatura, mesmo assim 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 referentes a estes
temas.

P7, ao mesmo tempo que lança mão da análise do desenvolvimento cotidiano da disciplina, supõe que a disciplina proporciona a
discussão de aspectos como as visões de ciências e as formas do trabalho científico, os quais se revelam como pressupostos que
precisam ser trabalhados na Educação Básica:

Agora do ponto de vista da ementa, certamente as visões de ciência, as formas de trabalho científico, do
funcionamento da ciência para investir mais neste tópico. Considerando isso, ela deve dar alguma contribuição,
agora o valor dessa contribuição, as formas de contribuições e as formas e os níveis de contrapartida para formar
especificamente os futuros professores e professoras de ciência e de biologia só pode ser verificado no seu
desenvolvimento e no seu desenrolar cotidiano (P7).

P2 especifica a contribuição da disciplina para a aplicabilidade didática da história e filosofia da ciência nas aulas de Ciências e de
Biologia, nos Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. Tal contribuição remetese a permitir aos discentes do Ensino Básico a
conhecer a natureza da ciência  seu conceito, suas características, seus pressupostos metodológicos. Logo, esta disciplina, ao
promover esta discussão durante a formação dos futuros professores de Biologia, oferece a estes subsídios para discutir tais
conhecimentos com os educandos nas escolas de nível básico.

Então, P2 disserta que esta disciplina tende a contribuir:

Especialmente sobre a questão do pensamento científico. Essa disciplina também é complementar à disciplina
que trata da iniciação científica. Quando na ementa da disciplina nós falamos sobre o pensamento científico, a
gente tem de dizer o que é ciência, como é estruturado o método científico e que é muito fácil demonstrar para o
aluno tipo de aula, tipo de educação formal que ele teve no Ensino Fundamental ou Médio que foram muito
distante da ciência, pois geralmente a nossa Escola Básica é uma escola de receitas prontas (P2).

Extraise também do apontamento acima, em seu texto final, algo que é referenciado pelas pesquisas em ensino – a ausência da
aprendizagem epistemológica da ciência na Educação Básica, onde o conhecimento é tratado como algo verdadeiro, pronto, indiferente
e indestrutível, baseado simplesmente no que está nos Livros Didáticos. O ensino de ‘receitas prontas’, combatido por P2, é também
alvo de críticas de importantes filósofos da ciência, como Karl Popper (2103). O filósofo austríaco defende os pressupostos de
irrefutabilidade e falseamento de teorias. Estes conceitos permitem o entendimento de que o desenvolvimento da ciência dáse a partir
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de substituições de teorias, sendo que algumas são refutadas e outras são propostas e admitidas. Esta visão sobre a atividade científica
tornase necessária para que o aluno compreenda que a ciência não é um modo de pensar pronto e absoluto.

Em seu estudo, Pimenta (2008) criticou que muitos professores constroem suas aulas baseadas num repertório de conceitos de formas
prontas que os discentes sejam capazes somente de repetir as informações. Por outro lado, a autora sugere que os docentes trabalhem
de forma dinâmica e interativa estes conhecimentos, possibilitando que a busca, a investigação, a contextualização, a problematização
e o diálogo em torno dos assuntos estudados possam proporcionar um efetivo processo de ensino e aprendizagem.

Complementando a asserção acima, pesquisas destacam que não é possível abordar esta temática sem realizar a devida
contextualização com a realidade do estudante. Contextualizar o conhecimento compartilhado permite tornar mais atrativo o ensino da
história da ciência, permitindo aflorar a motivação e criatividade (SEPINI & MACIEL, 2106; FLASH & PINO, 2016). Apesar de
reconhecerem que, na atualidade alguns cursos de licenciatura ainda não apresentam uma formação consistente em temas
epistemológicos da ciência, Sepini e Maciel (2016) clamam pelo protagonismo do próprio docente para realizar uma escolha
minuciosa de fontes adequadas aos seus objetivos didáticos para que se trabalhe aspectos históricos e filosóficos da ciência, partindo
sempre do contexto dos educandos e da escola e não de postulados prontos e acabados.

É plausível sinalizar, mas não é possível garantir que, em termos práticos do cotidiano da sala de aula, um professor do Ensino Básico,
quando em sua formação teve oportunidades de cursar disciplinas que tratam desta abordagem, tende a reconhecer os saberes expostos
no livro didático e as lacunas que ele pode trazer, especialmente em relação aos aspectos epistemológicos e às concepções do trabalho
científico. Fato que permite ao professor não se limitar ao livro da escola e lançar mão de estratégias e caminhos didáticos mais
precisos para ensinar tal temática (CORDEIRO & PEDUZZI, 2012).

P1 declara que, da forma como a ementa está proposta, não é notório nenhum conteúdo que possibilite uma aplicação didática mais
explícita desta abordagem, ressaltando ser interessante, para o referente curso de licenciatura, a inserção de tópicos na ementa que
forneçam subsídios para tanto: “Eu acho que olhando pela ementa uma aplicação mais direta não aparece aqui. Talvez para a
licenciatura pudesse ser interessante mesmo ter um tópico, alguma coisa mais próxima desta realidade, desta aplicação” (P1).

O mesmo docente reconhece que, devido à disciplina estar posicionada no início do curso, em seu ciclo básico, dificulta a inserção de
tópicos na ementa que favoreça a aplicabilidade didática da história e filosofia da ciência nas salas de aula. Portanto, alega se tal
disciplina estivesse posta nos períodos mais avançados da estrutura curricular, seria necessário haver uma diferença na ementa entre a
licenciatura e o bacharelado, o que acarretaria a inclusão de conteúdos mais didáticos na disciplina oferecida aos licenciandos:

Talvez, esta parte da aplicação também, por ser uma disciplina do primeiro período, possa ser mais difícil
mesmo. Então, o que poderia ser mais interessante, só que como está muito novo e bem no início, talvez seja
mais difícil de incluir algo mais voltado para aplicabilidade na sala de aula. Mas se ela fosse mais pra frente do
curso, esta diferença que ela teria entre a licenciatura e o bacharelado fosse mais marcante mesmo (P1).

Vale lembrar que a ementa da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ é idêntica para as duas modalidades – licenciatura e
bacharelado. Isto parte do motivo de esta disciplina ser encarada pelo departamento de Biologia como disciplina do ciclo básico,
ficando assim, privada à inclusão de tópicos que venham distinguir ou particularizar a ementa entre as duas modalidades do curso de
Biologia.

Para P7, o fato da sua ementa ser a mesma para a licenciatura e o bacharelado, supõe que a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências
Biológicas’ se revele uma disciplina conteudista que negligencia o aspecto procedimental e que não favorece a construção do
conhecimento:

O que me chama atenção nesse processo é que como não há diferença da disciplina que é ofertada para o
bacharelado e para a licenciatura, o que já me sinaliza, embora, não taxativamente, que há uma ênfase muito
conteudista, e teórica, e talvez pouco procedimental especificamente no que se refere ao que os futuros
professores de ciências e de biologia podem aproveitar destes conhecimentos desta disciplina (P7).

O docente P5 defende que esta disciplina deve atuar como disciplina básica tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, e que
não deve ser particularizada no sentido de ter mais foco para o pesquisador – quando se trata da formação de bacharéis, e um enfoque
mais voltado para o ensino – no que se refere à formação de professores:

Não. Do jeito que ela funciona hoje, não. Eu acredito que não. Ela se tornou uma disciplina focada naquela ideia
que, independente de que aplicabilidade de pensamento de Ciências Biológicas ocorra, este pensamento vai ser
aplicado (P5).

[...]

Se você pensa que deve existir este mesmo enfoque na licenciatura, não é essa disciplina. Serão todas aquelas
voltadas ao ensino. Primeiro, porque não dá, só são dois créditos. Segundo, porque ela existe na licenciatura e no
bacharelado – aí você teria que ter um enfoque para o pesquisador, um enfoque para o licenciado e um enfoque
geral – então não dá (P5).
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P5 alerta que se houver particularização da ementa da disciplina, as duas modalidades de graduação do curso de Biologia da UFS
acabam perdendo em termos do que a disciplina tem a contribuir da forma como está sendo ofertada. Para o docente, ter um foco mais
para a pesquisa ou um foco mais para o ensino e ao mesmo tempo um enfoque geral compromete o objetivo da disciplina em análise.

Neste sentido, P5 destaca, a fim de que haja um elemento curricular que favoreça a aplicação didática da abordagem epistemológica da
ciência, que é necessária a inclusão de disciplinas voltadas particularmente ao estudo da história e da filosofia do ensino de ciências:

O que eu acho é o seguinte: quando você coloca uma disciplina que é essencial pra quem está entrando em
contato com trabalho científico, com ciência. Se você particulariza, uma das áreas perde  ou licenciatura, ou
bacharelado. O objetivo é estar e saber do que se faz daquilo e quando você volta para cada uma das áreas, aí
sim, se você me perguntasse que dentro do currículo que deveria ter uma disciplina que estudasse a história e a
filosofia do ensino de ciências – sim. Seria outra disciplina, seria outra complementação desta. Qual o objetivo
da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ – dar um enfoque das ciências, o que é o pensar científico. E se
você conseguir arranjar uma outra disciplina que coloque o pensar científico dentro da grande modalidade  aí
legal (P5).

P5 tornase bastante enfático ao lembrar que a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ não objetiva, partindo de sua
ementa e condição de oferta, promover o estudo de conteúdos que possibilitem ao futuro professor de Ciências e de Biologia aplicar a
abordagem histórico e filosófica da ciência na Educação Básica. E que para atender este objetivo, deveriam ser inseridas outras
disciplinas que correspondessem a tal comprometimento didático.

Apresentar uma mesma ementa tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, não tendo elementos que direcionem para sua
aplicabilidade didática, pode ser um reflexo das dificuldades de inserção da história e filosofia da ciência na formação docente,
dificuldades estas também detectadas em outras pesquisas e já destacadas neste artigo. Para NascimentoJunior, Souza e Carneiro
(2011), ainda há dificuldades para inserir tal temática na formação de professores, ou mesmo, na Educação Básica. Não obstante, há
consenso de que os cursos para professores devem ser aplicados ou práticos e que não basta simplesmente ter o conhecimento
científico contextualizado em seus arcabouços históricos e filosóficos, mas sim saber relacionálo ao Ensino de Ciências e a sua
prática.

Forato, Martins e Pietrocola (2012) argumentam que, não basta, simplesmente, inserir tal temática no ensino de Ciências e de Biologia,
é necessário questionar qual História e Filosofia da Ciência quer tornar possível na formação professoral e na Educação Básica.
Também há necessidade de buscar um nivelamento, um equilíbrio entre as necessidades didáticopedagógicas da formação docente e
aquelas históricoepistemológicas do espaço escolar, no sentido de constituir estratégias que possibilitem tal realização.

Este equilíbrio entre as necessidades didáticopedagógicas da formação de professores e as históricoepistemológicas do Ensino Básico
é negligenciado por alguns professores entrevistados, à medida em que estes defendem que a disciplina ‘História e Filosofia das
Ciências Biológicas’, devido à sua ementa e à condição em que está ofertada – dois créditos (30h), no ciclo básico do curso, sem ser e
sem ter prérequisito – não objetiva ministrar conteúdos voltados para o ensino que ofereçam subsídios para aplicação da abordagem
históricofilosófica na Educação Básica.

Aproximandose de algumas posições acima, o fato de a disciplina ser ofertada com a mesma ementa tanto na licenciatura quanto no
bacharelado revela que não houve uma preocupação na aplicabilidade didática desta abordagem nos Ensinos Fundamental e Médio e
que sua condição de oferta dificulta esse propósito. É necessário ressaltar, porém, que dos conteúdos presentes no escopo ementário da
disciplina, por se apresentarem como de caráter internalista como externalista da ciência podem ser exploradas discussões
epistemológicas essenciais na formação escolar, e que para tanto depende da capacidade do futuro professor, hoje graduando, de
conceber estratégias e práticas de ensino que permitam o desenvolvimento desta abordagem.

Diante de tudo que foi exposto, vale mencionar Hidalgo e Lorencini Junior (2016), os quais ressaltam que hajam novos estudos que
tragam novas reflexões com fins de apontar não somente as dificuldades, mas, principalmente, as possibilidades de se trabalhar história
e filosofia da ciência na formação inicial e que estes elementos não sejam negligenciados pelo futuro professor em sua prática diária na
Educação Básica e que, possam, ser utilizados como ferramentas que auxiliem no planejamento e na elaboração de metodologias e
práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem.

Considerações Finais

Portanto, exprimese das visões dos docentes universitários, que a inserção da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’
na atual estrutura curricular representa maior reconhecimento do corpo professoral do Departamento de Biologia da UFS quanto à
temática. Reconhecimento este, fruto de motivações intrínsecas ao desejo de alguns professores bem como de demandas relativas à
mudança de componentes curriculares.

Percebese, também, em alguns apontamentos, que a inclusão da respectiva disciplina objetiva preencher lacunas originadas por
disciplinas discursivas que foram retiradas da nova estrutura curricular, ou seja, que esta inclusão se caracteriza como de caráter pró
forma, o que pressupõe que não há uma legitimação e valorização do papel formativo desta disciplina na formação docente, mas sim
um interesse mais pragmático em definir o escopo curricular.
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Fazse necessário repensar a ementa e o modelo de oferta da disciplina no contexto e nos propósitos do projeto pedagógico de
licenciatura em Ciências Biológicas. As necessidades e as exigências peculiares a um curso de formação de professores requerem
também uma atenção diferenciada por parte de seus componentes curriculares. Logo, defendese a possibilidade da ‘História e
Filosofia das Ciências Biológicas’ contemplar elementos que se voltem para a aplicabilidade didática desta abordagem no ensino
escolar.

Compartilhando a mesma visão levantada pela pesquisa de Augusto e Basílio (2018), que tanto a formação inicial quanto a formação
continuada de professores são momentos bastante oportunos e fecundos para se trabalhar a aprendizagem científica dos licenciandos
e/ou licenciados e, consequentemente, para abordar de forma contextualizada e humanizada temas de cunhos histórico e filosófico das
Ciências Biológicas na Educação Básica, clamase para que sejam realizadas mais pesquisas que avaliem a inserção de disciplinas
sobre História e Filosofia da Ciência nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e sua contribuição para a formação docente.
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