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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 de pressupostos curriculares e 

epistemológicos, o presente estudo objetiva conhecer o tratamento dado à abordagem 

histórica e filosófica da ciência pelo projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão. Logo, aponta-se 

como problema a ser elucidado de que forma a história e filosofia da ciência é reconhecida e 

contemplada pelo projeto pedagógico do referente curso. Baseando-se em motivações 

pessoais e acadêmicas, justifica-se a relevância da presente pesquisa por almejar conhecer o 

contexto curricular da abordagem epistemológica no respectivo curso, de forma a 

compreender o perfil de docente que se pretende formar. Num escopo de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, na qual foram utilizados procedimentos metodológicos como 

pesquisa de Estado da Arte, análise de documentos e de entrevistas, a dissertação foi dividida 

em quatro capítulos. No primeiro capítulo, é realizada a análise de produções científicas 

brasileiras quanto à temática. No segundo, são examinados os documentos nacionais, sendo 

eles a LDB e os PCN do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Já no terceiro capítulo, são 

analisadas as DCN para o curso de graduação em Ciências Biológicas, o Projeto Pedagógico 

do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS, bem como a ementa da disciplina 

História e Filosofia das Ciências Biológicas. Por fim, no quarto capítulo, são examinadas as 

entrevistas aplicadas aos docentes universitários. Dos resultados obtidos, destaca-se que as 

pesquisas voltadas para o estudo da abordagem histórica e filosófica da ciência no Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática revelam continuamente maior exploração de significantes 

potencialidades e possibilidades no campo do Ensino de Ciências, bem como maior atenção a 

todos os níveis de ensino, como também revelam ser um campo fecundo para as produções 

acadêmicas nas áreas científicas em diversos locais do Brasil. Aponta-se que os documentos 

nacionais analisados – LDB, PCNEF e PCNEM – direcionam esforços para promoção da 

formação científica na Educação Básica e no Ensino Superior, por meio de suas propostas e 

orientações normativas e pedagógicas. De forma semelhante, as propostas das DCN para os 

cursos de Ciências Biológicas e do Projeto Pedagógico do curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura da UFS atuam como arcabouços para inserção e estruturação da abordagem 
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epistemológica da ciência na formação de professores em ciências e em biologia. Apesar de 

haver avanços quanto à inserção da história e filosofia da ciência no curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFS, a respectiva formação acadêmica carece de intervenções mais 

precisas e férteis quanto à alfabetização científica calcada na contextualização epistemológica. 

Defende-se que a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ precisa estar 

contemplada em sua totalidade e importância, que se torne um eixo unificador e transversal 

para outras disciplinas e que não seja tratada de forma superficial, como mero elemento 

curricular que serve para preencher lacunas ou para atender formalmente a preconizações 

legais. Logo, o presente estudo oferece subsídios normativos e curriculares bem como 

contribuições de pesquisadores e de educadores a fim de legitimar a presença e a permanência 

da abordagem histórica e filosófica da ciência no curso de formação de professores em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe.  

 

Palavras chave: História e Filosofia da Ciência. Currículo de Licenciatura em Biologia. 

Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

The History and Philosophy of Science, as a research area or as a teaching approach, has 

attracted the attention of researchers and educators in teaching and has been covered by 

national official documents. Beginning with curricular and epistemological assumptions, this 

study aimed to evaluate the treatment given to historical and philosophical approach to 

science teaching project at the Bachelor's Degree in Biological Sciences, Universidade 

Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão. Therefore, it is pointed out as a problem to be 

elucidated how the history and philosophy of science is recognized and addressed by the 

pedagogical design related course. Based on personal and academic reasons, justified the 

relevance of this research by crave meet curricular context of epistemological approach in its 

course, in order to understand the profile of teaching to be formed. In the scope of an 

exploratory and descriptive study, in which methodological procedures as state of the art 

research, document analysis and interviews, were used to dissertation was divided into four 

chapters. In the first chapter, the analysis of Brazilian scientific production regarding theme is 

performed. In the second, the national papers are examined, namely the LDB and NCP 's 

Primary and Secondary Education. In the third chapter, we analyze the DCN for the 

undergraduate degree in Biological Sciences, the Pedagogical Project Course of Biological 

Sciences Bachelor of UFS and the menu of the History and Philosophy of Biological 

Sciences. Finally, the fourth chapter examines the interviews applied to academics. From the 

results obtained, it is emphasized that the research aimed to study the historical and 

philosophical approach to science in the Teaching of Natural Sciences and Mathematics 

continually reveal further exploration of significant potential and possibilities in the field of 

Science Teaching, as well as greater attention to all levels of education, but also prove to be a 

fruitful field for academic productions in science in many parts of Brazil. It is pointed out that 

national documents analyzed - LDB, and PCNEF PCNEM - direct efforts to promote 

scientific training in Basic Education and Higher Education, through its normative and 

pedagogical proposals and guidelines. Similarly, the proposals of DCN for courses in 

Biological Sciences and Education Programme Course of Biological Science Degree UFS act 

as scaffolds for integration and structuring of the epistemological approach to science teacher 

education in science and biology. Although there are advances in the integration of the history 

and philosophy of science at the undergraduate degree in Biological Sciences of UFS, their 
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academic education needs more accurate and fertile as the interventions grounded in 

epistemological contextualization scientific literacy. It is argued that the discipline 'History 

and Philosophy of Biological Sciences' must be considered in its entirety and importance, that 

a unifying and cross shaft becomes to other disciplines and not be treated superficially, as a 

mere curricular element that serves to fill in gaps or to formally meet legal profess. Therefore, 

the present study provides normative and curriculum grants and contributions from 

researchers and educators in order to legitimize the presence and permanence of historical and 

philosophical approach to science in the course of teacher training in Biological Sciences, 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

Keywords: History and Philosophy of Science. Curriculum Degree in Biology. Teacher 

Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Ciência moderna, tal qual a conhecemos e a praticamos em nossos dias, surgiu na 

Europa no decorrer do século XVII, num momento histórico conhecido como Revolução 

Científica (ROSSI, 2001). O conhecimento científico, caracterizado por seu método 

sistemático de propor explicações sobre fenômenos da realidade por meio do contínuo 

processo de corroboração e refutação de hipóteses e teorias, consiste num empreendimento 

humano falível e passível de modificações, sendo composto por hipóteses e teorias testadas ou 

a serem testadas, visando explicar um objeto próprio de investigação (ARAÚJO, 2003). 

Análises históricas e filosóficas permitem compreender a natureza da ciência, 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. 

Tais análises ratificam que hipóteses e teorias sofrem contínuas mudanças por meio de 

sucessivos episódios de dissolução de alguns modelos explicativos e surgimento de outros 

novos. 

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 no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. A tendência de 

cada vez mais ressaltar, através do ensino, a importância das atividades científicas para a 

sociedade, favorece uma maior reflexão acerca da alfabetização científica, no que concerne 

aos seus aspectos históricos e filosóficos, nos níveis de Ensino Fundamental, Médio e 

Superior.  

Por meio de análise das propostas curriculares presentes nos mais variados 

documentos normativos e pedagógicos, é possível verificar referências e lacunas quanto às 

reflexões sobre a natureza da ciência nos níveis da Educação Básica e no Ensino Superior, 

bem como é possível averiguar como questões de ordem epistemológica, histórica e filosófica 

estão presentes nos conteúdos programáticos e práticas pedagógicas.  

A presente dissertação, à medida que analisa produções científicas, documentos 

oficiais, bem como entrevistas, pretende valorizar e legitimar a presença e atuação da história 
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e filosofia da ciência como abordagem metodológica e didática na formação docente em 

Ciências Biológicas, no âmbito da Universidade Federal de Sergipe – campus São Cristóvão. 

O estudo investe esforços na tentativa de tornar ciente a professores universitários, 

graduandos e demais sujeitos do Departamento de Biologia da UFS e consequentemente dos 

demais espaços de formação de biólogos docentes, a importância e as contribuições da 

contextualização histórica e filosófica do conhecimento científico na formação de futuros 

professores em Ciências Biológicas. 

 

Situando a Problemática e o Objetivo da Pesquisa 

 

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

analisadas, aponta-se como problema a ser elucidado, de que forma a abordagem histórica e 

filosófica da ciência é reconhecida e contemplada pelo projeto pedagógico do curso de 

Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus São 

Cristóvão. 

 O curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS teve seu currículo aprovado 

em 1969, sendo oficialmente implantado em 1972. De acordo com Alcântara et. al. (1998), 

esse currículo inicial sofreu alterações desde o seu processo de implantação, visto que 

resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa modificaram códigos, nomenclatura e cargas 

horárias, fazendo exclusões e inclusões de disciplinas.  

Desde a sua implantação, o curso de Ciências Biológicas Licenciatura teve seu 

currículo original modificado em dois momentos, apresentando, desta forma três estruturas 

curriculares durante toda sua história, datados respectivamente nos anos de 1979, 1994 e 

2010. Em sua atual versão é constatada a atuação formal, em seu aspecto curricular, da 

abordagem histórica e filosófica da ciência, por meio da inclusão da disciplina História e 

Filosofia das Ciências Biológicas, ofertada para as modalidades licenciatura e bacharelado. 

Partindo de pressupostos curriculares e epistemológicos que influenciam os cursos de 

formação de professores, a presente dissertação busca como objetivo geral, conhecer o 

tratamento dado à abordagem histórica e filosófica da ciência pelo projeto pedagógico 
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curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Sergipe – Campus São Cristóvão. 

Faz-se necessário, neste momento, trazer à tona os conceitos comumente utilizados 

nesta dissertação - ‘história da ciência’, ‘filosofia da ciência’ e ‘epistemologia’, evidenciando-

os como áreas de pesquisa e/ou disciplinas científicas e como abordagens metodológicas. 

Diante da diversidade de conceitos potencialmente existentes, tomam-se como referências os 

seguintes autores, respectivamente: Peduzzi, Martins e Ferreira (2012), Machamer e Douglas 

(1999), Berten (2004), Bachelard (1996), Chauí (2010) e Martins (2007). 

A História da Ciência, como área de pesquisa e disciplina científica, estuda o processo 

de concepção e de desenvolvimento do conhecimento, analisando sua construção dentro do 

contexto em que foi pensado, criado e aceito. Fazer História da Ciência não compreende 

relatar fatos cronologicamente organizados, nem traçar acontecimentos biográficos dos 

famosos cientistas. É antes de tudo, elucidar continuidades ou rupturas entre os 

conhecimentos do passado e os atuais, verificando os aspectos extrínsecos e intrínsecos à 

atividade científica (PEDUZZI; MARTINS; FERREIRA, 2012). 

A Filosofia da Ciência, enquanto área de pesquisa e disciplina científica, busca 

compreender a natureza e o caráter das hipóteses, teorias e leis da ciência, através da 

elucidação de seus métodos de descoberta, de confirmação e de refutação de determinado 

conhecimento. Os impactos das atividades científicas sobre a sociedade e a natureza também 

são alvos de análises dos filósofos da ciência. Este campo submete as estruturas da vida e do 

pensamento a um exame reflexivo, crítico e emancipado do saber (MACHAMER; 

DOUGLAS, 1999). 

Muitos filósofos da ciência, tais como Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn e 

Paul Feyerabend, marcaram o século XX por meio de seus questionamentos e reavaliações 

sobre os métodos e teorias científicas. Estes renomados filósofos consideram importante pôr 

em xeque a ciência, como forma de não cessar a busca do conhecimento e torná-la 

potencialmente sustentável e infinita. Ou seja, destacam que uma atividade científica ligada 

somente aos trabalhos dos cientistas não se mantém, sendo precisa a intervenção de filósofos 

e historiadores da ciência (BERTEN, 2004). 
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Verifica-se que a História da Ciência e a Filosofia da Ciência, como áreas similares e 

complementares, são, muitas vezes, no campo da pesquisa e do ensino, contempladas de 

forma conjunta, no sentido de somar a evolução cronológica e ontológica do conhecimento 

com sua capacidade de ser refletida, avaliada e readequada de acordo com os contextos 

externos e internos ao desenvolvimento científico.  

No presente estudo, tais áreas são tratadas, assim como nas inúmeras referências 

utilizadas ao longo das discussões, de forma conjunta e única, adequando-as ao estudo das 

Ciências Biológicas. 

 Também merece conceituação, o termo epistemologia, que muito emerge nas 

discussões. O conceito adotado toma como base os pressupostos defendidos por Gaston 

Bachelard (1996). Para o epistemólogo francês, a epistemologia surgiu como produto da 

própria ciência, criticando-se a si mesma, por meio da análise sistemática dos conceitos de 

“verdade” e de “realidade”. Segundo a epistemologia bachelardiana, a ciência não é 

contemplativa, mas sim uma atividade que resulta da construção, da criação, da produção e da 

retificação.  

Aproximando-se ao conceito defendido acima, consoante Marilena Chauí (2010), a 

epistemologia compreende a análise crítica das ciências, tanto das ciências exatas quanto das 

naturais e das humanas. Tal análise ocorre por meio da avaliação dos métodos e dos 

resultados das ciências, bem como das compatibilidades e incompatibilidades entre as 

ciências e das formas de relações entre as ciências. 

É irrecusável estabelecer encadeamentos entre os conceitos apresentados acima. Logo, 

é perceptível, no desenrolar das discussões, que os termos ‘história e filosofia da ciência’ e 

‘epistemologia’ são utilizados de maneira correlata e complementar, embora não sejam 

categoricamente sinônimos. 

Muitos pesquisadores em ensino e educadores reconhecem a História e Filosofia da 

Ciência não somente como uma área de conhecimento que pode se manifestar na forma de 

conteúdos ou de uma disciplina específica nos contextos escolar e universitário, mas também 

como uma abordagem metodológica e didática. Martins (2007), por exemplo, defende a 

história e filosofia da ciência como uma abordagem didática capaz de oferecer subsídios para 
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a compreensão de modelos, métodos e teorias, bem como ser capaz de permear vários 

conteúdos e disciplinas, caracterizando-se como elemento contextualizador e interdisciplinar. 

Logo, ressalta-se que o objeto de estudo a ser desvendado na presente dissertação é a 

história e filosofia da ciência como abordagem metodológica a permear conteúdos e 

disciplinas na formação docente. Porém, em determinadas análises realizadas, são 

direcionados esforços no sentido de discutir a disciplina História e Filosofia das Ciências 

Biológicas, uma vez que esta é reconhecida pelo referido estudo como a expressão formal, 

real e plausível desta abordagem na formação docente em Biologia da Universidade Federal 

de Sergipe. 

Alerta-se que quando se referir à abordagem metodológica, o termo ‘história e 

filosofia da ciência’ será grafado com iniciais minúsculas. Quando ‘História e Filosofia da 

Ciência’ se referir à área de conhecimento, tal termo será escrito com iniciais maiúsculas. De 

forma similar, quando se tratar da nomenclatura da disciplina, o termo ‘História e Filosofia 

das Ciências Biológicas’ será grafado com iniciais maiúsculas. 

 

A Escolha do Tema 

 

A escolha do tema a ser desenvolvido na presente dissertação justifica-se, 

primeiramente, na motivação e curiosidade pessoais pelos temas sobre História e Filosofia da 

Ciência, particularmente sobre História e Filosofia da Biologia. A simpatia pelo estudo 

epistemológico da ciência apoiou-se, de forma paradoxal, na ausência de uma abordagem 

epistemológica e contextualizada da ciência no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Sergipe, no qual me graduei.  

Devido a esta ausência, os contatos informais com estes temas - por meio de conversas 

com professores e colegas ou por meio de documentários, revistas e jornais – serviram como 

meios que me despertaram a curiosidade em compreender de forma mais significativa o 

caráter humanístico da ciência e sua relação recíproca com a sociedade. 

Com a execução de pesquisas durante a graduação, por meio dos programas de 

iniciação científica, deparei-me com o “fazer ciência” e também comecei a me interrogar 

sobre a relação do meu objeto de estudo com o desenvolvimento científico e social. Indagava-
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me qual a importância da minha pesquisa para sociedade e o que aquele conhecimento que 

estava sendo desvendado tinha a contribuir para minha formação pessoal e profissional. 

Na corrida pelas fundamentações teóricas das minhas pesquisas, tive contato com 

textos sobre a história de cientistas e de suas ideias, os quais destacavam a influência 

recíproca entre as teorias ou conceitos formulados pelos homens da ciência e o contexto 

social, político, econômico, cultural e ideológico em que se enquadravam. 

Buscando ampliar minha visão sobre a atividade científica, fui aos poucos adquirindo 

livros de divulgação científica que tinham como temas norteadores a ‘evolução biológica’ e a 

‘natureza científica da biologia’, tais como Chediak (2010), Darwin (2004), Gould (1991), 

Huxlei (2006) e Mayr (1998, 2005 e 2008), bibliografias estas que eram parcamente 

trabalhadas na graduação. Discussões acerca da ‘importância da evolução biológica para as 

ciências tanto na forma de conceito quanto de processo’, do ‘lugar da biologia entre as 

ciências’, da ‘semelhança e peculiaridades da biologia em relação às outras ciências’, do 

‘alcance e os limites da biologia enquanto ciência’, dos ‘variados contextos de produção 

científica da biologia ao longo do transcorrer dos séculos e do ‘caráter refutável das teorias 

científicas’, dentre outras discussões, foram motivos reais de impulso em trabalhar com os 

aspectos históricos e filosóficos da ciência. 

Não encontrando suporte em disciplinas do curso em que estudava, procurei me 

aprofundar sobre a temática, ao cursar a disciplina “Epistemologia das Ciências Humanas”, 

ofertada pelo Departamento de Sociologia da UFS, na qual tive contato com textos de 

influentes filósofos da Ciência, assim como de textos reflexivos sobre a importância da 

alfabetização científica tanto para formação de pesquisadores quanto de professores. 

Tal apreço por História e Filosofia da Ciência tornou-se concreto pela primeira vez 

com a elaboração de minha monografia de conclusão de curso que teve como título 

“Contribuições da História e Filosofia da Ciência para o Ensino Superior de Biologia”1, 

defendida em 2009, na qual foram analisadas as concepções que os graduandos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFS possuíam sobre a natureza científica da 

Biologia, bem como as contribuições desta abordagem para a formação de professores. 
                                                           
1 ALMEIDA, L.F. Contribuições da História e Filosofia da Ciência para o Ensino Superior de Biologia. 2009. 55 
p. Monografia - (Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas), Universidade Federal de Sergipe. Sergipe. 
2009.  
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Com este estudo, foi observado que os alunos demonstraram dificuldades em 

reconhecer a interdisciplinaridade das ciências biológicas com as ciências humanas e sociais, 

sendo que muitos apresentaram uma visão experimentalista/comprovacionista, o que permite 

compreender a Biologia interligada somente com as ciências da natureza, dependente das 

ciências físico-químicas.    

Neste trabalho, os estudantes destacaram ser necessária a reflexão histórico-filosófica 

sobre os conteúdos e práticas durante a graduação, contribuindo assim para uma concepção 

mais ampla sobre a ciência que estudam. Foi constatado que a inserção de uma disciplina 

específica de História e Filosofia da Ciência no curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

é vista pelos alunos como uma oportunidade de promover a formação de professores mais 

atuantes e incentivadores na sala de aula, uma vez que tal abordagem realça a importância do 

biólogo como cidadão e formador de opiniões. 

Com vistas a explorar os aspectos mais formais e normativos que envolvem a 

temática, parto para a elaboração de minha dissertação, a qual objetiva compreender, de 

acordo com diretrizes legais e curriculares, o tratamento dado à História e Filosofia da Ciência 

pelo projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. Para 

fornecer mais subsídios para discussões destes aspectos formais, o presente estudo recorre a 

conhecer as visões de docentes universitários quanto ao tratamento dado a esta abordagem no 

referente curso. 

De forma similar à motivação levantada por Rosa (2003) em seu estudo sobre as 

reformulações curriculares e inserção da história e filosofia da ciência no curso de licenciatura 

em Física das universidades UFBA2 e UFRGS3, justifica-se a relevância da presente pesquisa, 

por pretender se basear tanto na análise das discussões sobre reformas curriculares, sobretudo 

dos cursos de formação de professores em Biologia, quanto nas pesquisas em Ensino de 

Ciências que dão suporte para repensar as estruturas curriculares das universidades brasileiras 

adaptando-as às novas exigências legais e normativas. 

 Os estudos realizados por Castro (2004) e Matthews (1195), respectivamente, também 

se revelam como justificativas propulsoras para este trabalho. Ao verificar que muitos alunos 

                                                           
2
 Universidade Federal da Bahia 

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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de curso superior apresentam uma visão da ciência baseada no senso comum, repleta de 

estereótipos e mitos sobre a atividade dos cientistas, Castro (2004) apontou a necessidade e a 

importância de haver espaço para reflexões sobre a natureza da ciência nos cursos de 

formação de professores. Para Matthews (1995), a inserção da história e filosofia da ciência 

em cursos acadêmicos promove um ensino mais coerente, reflexivo, estimulante e humano, 

proporcionando a formação de docentes mais críticos e mais compromissados com a 

qualidade da educação. 

Em seu estudo intitulado “O (Des)Lugar da Didática em Instituições Federais de 

Ensino Superior”, no qual propôs uma reflexão teórica a respeito da situação da disciplina 

didática nos cursos de licenciatura da UFMS4 e UFGD5, Osório (2011, p. 83) enfatiza que 

“conhecer o lugar que a didática ocupa nas licenciaturas representa a possibilidade de 

entender como a questão do trabalho docente e da formação de professores vem sendo 

focalizada, em suas múltiplas interfaces”.  

Apoiando-se na asserção acima, adaptando-a para o objetivo do estudo, justifica-se ser 

necessário conhecer o lugar que a abordagem histórica e filosófica da ciência ocupa no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFS, de forma a compreender o perfil de docente 

que se pretende formar. 

Sguarezi (2011), em sua pesquisa sobre as abordagens da didática nos cursos de 

licenciatura da UFMT6, direcionou-se por um caminho investigativo que justifica também a 

trajetória que a presente pesquisa pretende tomar. A respectiva autora norteou-se nas 

seguintes indagações pertinentes que contribuíram para a sua busca dos dados:  

 

i) Como estão alocados os diferentes cursos de formação de professores no 
contexto da UFMT?;  

ii)  Como está situada a disciplina didática nos diferentes cursos de licenciatura 
da UFMT?;   

iii)   As ementas são as mesmas?;  

                                                           
4
 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

5
 Universidade Federal de Grande Dourado 

6
 Universidade Federal de Mato Grosso 
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iv)  Que referências se fazem presentes nos programas da área?;  

v)  O que tal quadro pode traduzir? (SGUAREZI, 2011, p. 53-54).  

 

Observando as adaptações necessárias, faz-se indispensável atender a semelhantes 

questionamentos, tomando como eixo norteador de possíveis discussões “a conjuntura 

curricular atual do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFS”, verificando de que 

forma a abordagem histórica e filosófica da ciência está presente neste curso de formação 

docente.  

Logo, apoiando-se em trajetórias de pesquisas anteriores sobre história e filosofia da 

ciência no Ensino de Biologia, como por exemplo, os estudos realizados por Rosa (2003) e 

Kapitango-A-Samba (2005), são levantadas as seguintes questões:  

 

i) Quais as principais tendências trazidas pelas pesquisas nacionais no que concerne à 

abordagem histórica e filosófica das Ciências Naturais e da Matemática nos níveis 

básico e superior de ensino? 

ii)  O que recomendam os textos da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1998) e dos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (2000) sobre a inserção de conhecimentos 

epistemológicos no Ensino Básico?  

iii)  O que propõem as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas 

(2001) bem como a Resolução atual do Conselho de Ensino e Pesquisa (Resolução 

nº 188/2009/CONEPE/UFS) do Curso de Ciências Biológicas da UFS no que se 

refere à abordagem histórica e filosófica da ciência na formação docente?   

iv) O que dispõe a ementa da disciplina que contempla a abordagem histórica e filosófica 

da ciência no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFS?  

v) Qual a visão de docentes universitários sobre as contribuições da história e filosofia da 

ciência para a formação de professores em Biologia? 

 



27 

 

De forma a atender às indagações acima, são apontados como objetivos específicos a 

subsidiarem o propósito geral da presente dissertação:  

 

i) Identificar aproximações e distinções entre produções científicas brasileiras 

que versam sobre a abordagem histórica e filosófica da ciência no Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática, no que se refere aos enfoques 

trabalhados, às áreas de ensino, aos níveis de ensino bem como aos locais 

de pesquisa; 

 

ii)  Assinalar aproximações e distinções entre as orientações acerca da abordagem 

da epistemologia da ciência no Ensino Básico contempladas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1998) e para Ensino 

Médio (2000);  

 
iii)  Conhecer como a abordagem histórica e filosófica da ciência é destacada e 

contemplada pelas propostas e orientações preconizadas pelas Diretrizes 

Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas (2001) e pela Resolução 

nº188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS); 

 
iv) Elucidar o modelo de oferta e o escopo ementário da disciplina História e 

Filosofia das Ciências Biológicas perante a nova estrutura curricular do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS; 

 
v) Identificar a visão de docentes do Departamento de Biologia da UFS sobre as 

contribuições da história e filosofia da ciência, tanto como abordagem 

transversal como disciplina específica, para a formação de professores em 

Ciências Biológicas. 

 

Com a análise das propostas curriculares presentes nos mais variados documentos 

normativos, inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 9394/96), nos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) bem 

como nas Resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONEPE), sugere-se ser possível 

conhecer a evidência dada às reflexões sobre a natureza da ciência, quer seja nos níveis da 

Educação Básica quer seja no Ensino Superior. 

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 

(BRASIL, 2001) enfatizam 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 

alfabetização científica7 de cidadãos. 

Como forma de dar sentido às análises documentais a serem cumpridas, o presente 

trabalho busca-se apoio em Osório (2011). Para esta autora, os documentos refletem uma 

seleção de propostas fruto de relações de poder atuantes em cada momento histórico, por 

meio da ação dos sujeitos e das instituições. É possível com tais análises, identificar as 

correlações de força sob distintas variáveis que tomam forma nos currículos do curso de 

formação de professores e que se redistribuem em outras dimensões institucionais.  

A posição do corpo docente da universidade frente à temática precisa ser também 

analisada sob o olhar de que “os saberes relativos à formação profissional dos professores 

dependem por sua vez da universidade e de seu corpo de formadores” (TARDIF, 2010, p. 

41). Logo, durante a análise do tratamento dado à história e filosofia da ciência no contexto 

curricular atual do curso de Licenciatura em Biologia da UFS, tem-se a motivação de 

compreender como o docente formador, por meio de sua postura profissional, encara a 

abordagem destes elementos na formação inicial de professores. 

Partindo deste propósito, de forma a complementar e auxiliar a discussão dos dados 

obtidos com a análise dos documentos curriculares, são realizadas entrevistas com docentes 
                                                           
7 O conceito de Alfabetização Científica adotada no presente estudo baseia-se em Sasseron e Carvalho (2011). 
Estas autoras, ao promoverem uma intensa revisão bibliográfica acerca do conceito de Alfabetização Científica, 
explanam que um indivíduo cientificamente alfabetizado é aquele capaz de compreender: i) termos, 
conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; ii) a natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos 
que circundam sua prática e iii) as relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. 
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universitários que atualmente elencam o Departamento de Biologia, bem como com 

professores que não estão mais presentes, mas que fizeram parte do corpo docente do 

Departamento à época da reformulação curricular, a qual resultou na criação da nova estrutura 

curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. 

Consoante Pais (1999), a seleção de conteúdos a serem trabalhados consiste numa 

verdadeira criação didática incorporada ao programa. Criação esta que está atrelada às 

necessidades do ensino e à visão particular do docente sobre a ciência ensinada. Logo, faz-se 

relevante levar em consideração como o professor transpõe didaticamente em saberes 

ensinados os saberes científicos e os saberes a serem ensinados, estes últimos dispostos nos 

programas curriculares e ementas. 

Ressalta-se, que apesar da relevância em se averiguar a transposição didática realizada 

pelo professor, tal propósito não se configura na presente pesquisa. Ou seja, esta dissertação 

não versa acerca de como os conteúdos de cunho histórico e filosófico são transpostos em sala 

de aula, mas se volta à análise da visão dos docentes de graduação no que se refere à inserção 

e atuação desta abordagem na formação de professores, associando-a à análise formal dos 

documentos curriculares. 

Logo, a formação inicial de professores em Biologia, no presente estudo, configura-se 

como preocupação última a permear toda a análise documental. A atenção dada a essa fase da 

formação docente busca alento em Santos (2008, p. 17), segundo o qual “espera-se que a 

formação inicial fomente processos reflexivos sobre a teoria e a realidade social em que os 

futuros professores irão atuar”. 

Torna-se, então, conveniente conhecer, através das análises do panorama das 

pesquisas nacionais sobre a temática, dos documentos normativos e das entrevistas com os 

docentes universitários, como as questões de ordem epistemológica, histórica e filosófica são 

contempladas e reconhecidas na formação de professores mais críticos e atuantes. 

 

Logo, a realização da presente pesquisa tem como maior motivação legitimar a 

presença e a permanência da história e filosofia da ciência no curso de formação de 

professores em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. 
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Procedimentos Metodológicos 

 

Análise de produções científicas brasileiras quanto à temática 

 

Com o intuito de possibilitar uma análise menos superficial e que tornasse possível 

coletar maior número de informações, foram analisados artigos desenvolvidos e publicados no 

Brasil, os quais versam sobre o ensino de história e filosofia da ciência nas Ciências Naturais 

e Matemática. Priorizou-se analisar artigos científicos, uma vez que estes compreendem, em 

sua maioria, resultados de dissertações e teses ou de pesquisas autônomas que foram 

efetivamente publicadas, sendo passíveis de citações bibliográficas.  

Todos os artigos foram obtidos mediante pesquisas em sítios eletrônicos de livre 

acesso, onde não é preciso cadastramento prévio, sendo utilizados o Google Acadêmico 

(scholar.google.com.br/) e o Portal da CAPES8(www.periodicos.capes.gov.br/). Optou-se por 

estes sites, uma vez que compreendem fontes de buscas primárias no âmbito digital. Justifica-

se também, pelo fato de que as bibliografias encontradas, devido sua fácil aquisição, 

apresentam possibilidades de serem comumente utilizadas como referências em diversas 

pesquisas em ensino. 

Diante da natureza do objeto estudado nesta da dissertação, utilizou-se uma análise de 

caráter exploratório e descritivo, num escopo de ‘Estado da Arte’. Segundo Ferreira (2002), as 

pesquisas conhecidas como ‘Estado da Arte’ objetivam mapear e discutir importantes 

dimensões e categorias de uma determinada produção científica em distintos campos do 

conhecimento. Objetiva desvendar e trazer à tona discussões que se tornam essenciais para o 

desenvolvimento de projetos acadêmicos. 

Ferreira (2002) explana que as pesquisas ‘Estado da Arte’, devido à sua natureza 

investigativa, baseiam-se numa metodologia exploratória e descritiva sobre determinada 

produção acadêmica, lançando mão de categorias e facetas, no sentido de conhecer o conjunto 

de fenômenos analisados e suas relações epistemológicas. 

A posição do autor supracitado quanto ao caráter exploratório e descritivo do ‘Estado da 

Arte’ encontra alento em Gil (2008), o qual esclarece que uma pesquisa exploratória é aquela 
                                                           
8
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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que objetiva desvendar um assunto que necessita ser mais conhecido a fim de construir 

possíveis hipóteses, baseando-se numa pesquisa bibliográfica. Já uma pesquisa descritiva 

objetiva delinear características e categorizar informações acerca de um determinado 

fenômeno. 

De forma a facilitar análises, discussões, apontamentos e traçar tendências acerca dos 

artigos selecionados para o estudo, a amostra total foi dividida em grupos, conforme o lapso 

temporal de publicação. Após esta divisão da amostra, cada grupo de artigos foi analisado, 

mediante averiguação de quatro categorias, sendo elas: i) enfoques dos trabalhos; ii) áreas de 

ensino; iii) níveis de ensino e iv) locais de pesquisa. 

As informações obtidas foram transcritas e transformadas em dados gráficos, 

possibilitando alcançar resultados e considerações reunindo técnicas de análises qualitativas e 

quantitativas. Para Oliveira (2005), com esta combinação de técnicas, além de fugir do 

reducionismo diante do tratamento dos dados, obtêm-se resultados mais completos, ricos e 

reais, o que favorece uma melhor aferição de causas e efeitos do objeto analisado. 

 

Análise da LDB, dos PCN para os ensinos Fundamental e Médio e dos DCN para os 

cursos de graduação em Biologia:          

 

Tal etapa ocorreu a partir do primeiro semestre do ano de 2013, e se configurou na 

coleta e no registro de informações contidas nestes documentos oficiais. A coleta destes deu-

se por meio de pesquisas ao acervo de bibliotecas públicas e a sites oficiais de Universidades 

Públicas Federais, e do Ministério da Educação e órgãos afins. 

  O registro consistiu na transcrição contextualizada, baseada em apontamentos de 

pesquisas, levando em consideração o contexto sócio-político atual e da época em que foram 

concebidos e publicados tais documentos, bem como outros aspectos que envolvem o Ensino 

Básico e Superior. 

 No que se refere aos procedimentos de análise destes e dos demais documentos, foi 

tomado como base o trabalho desenvolvido por Osório (2001, p. 74), a qual frisa que “o 

processo de análise documental não se faz pelo simples ato de decodificar o que está escrito”. 
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Para a autora, os documentos revelam tendências de seleção de cultura, refletindo correlações 

de força e poder de concepções hegemônicas em determinado tempo histórico. 

Para Bardin (2011), a análise documental consiste em um conjunto de operações que 

representam o conteúdo de um documento sob uma forma distinta da original, permitindo 

obter o máximo de informação (aspecto quantitativo) com o máximo de pertinência (aspecto 

qualitativo), com o intuito de facilitar a sua posterior consulta e referenciação. Consoante 

Cellard (2008), a análise de documentos permite observar o processo de evolução e maturação 

de conhecimentos, comportamentos e práticas.  

De acordo com Bell (1993), quando se trata de investigações educacionais, a análise 

de documentos pode ser utilizada em duas perspectivas. A primeira consiste em servir para 

complementar as informações obtidas por meio de outros métodos. Já a segunda consiste em 

ser o método de pesquisa central ou exclusivo de um determinado projeto. 

No caso do estudo realizado, optou-se pela segunda perspectiva, à medida que adotou 

os documentos normativos e legais de âmbito educacional como centrais, mas sem excluir 

outros fontes de informação, ou seja, a análise documental apoiou-se em pesquisas já 

realizadas. 

A análise documental acompanhada de contribuições de pesquisas já realizadas se faz 

presente tanto para a investigação destes documentos bem como para a Resolução 

118/2009/CONEPE/UFS. 

 

Análise do Projeto Pedagógico com base na Resolução 188/2009/CONEPE/UFS: 

 

A partir do segundo semestre do ano de 2013, foi analisada a Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS que outorgou a vigência do atual projeto pedagógico do curso de 

Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. O registro das 

informações consistiu na transcrição contextualizada por meio de pesquisas já realizadas 

assim como por meio de outras fontes normativas atuais que subsidiem tal resolução, como 

por exemplo, as DCN para os cursos de graduação em Biologia. 
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A disposição do projeto pedagógico na forma de estrutura curricular também consistiu 

em alvo de análise, com intenção de registrar informações acerca do período letivo em que a 

disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas é ofertada, quantidade de créditos e 

hora/aula, presença ou ausência de pré-requisito para cursá-la, caráter de pré-requisito para 

outras disciplinas, bem como outros aspectos pertinentes. 

Tais documentos foram obtidos junto à secretaria do Departamento de Biologia da 

UFS, assim como através do Departamento de Assuntos Estudantis (DAA), ou diretamente 

pelo site oficial da respectiva universidade. 

Pretendeu-se, em primeiro momento, utilizar os termos ‘matriz curricular’ e ‘grade 

curricular’. Porém, diante do desenvolvimento da pesquisa, preferiu-se fazer uso dos termos 

‘projeto pedagógico’ e ‘estrutura curricular’, pois estes são os utilizados pela Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS.  

Vale destacar que um Projeto Pedagógico (PP) ou Projeto Político Pedagógico (PPP) 

de um curso de nível superior compreende a proposta da instituição universitária em relação 

ao que ela pretende, em relação às suas funções. De acordo com Minguili e Daibem (2001), o 

projeto pedagógico é construído coletivamente, passando por processos contínuos de 

realização, avaliação das atividades, replanejamento e redifinição de rumos, materializando-

se, por vez, em plano de curso. 

Para Veiga (2004), um Projeto Político Pedagógico (PPP) traduz-se na intenção de 

adaptar as diretrizes da educação nacional à realidade da instituição e à sua condição de 

autonomia e ao seu compromisso com o público que atende. Consoante esta autora, para a 

elaboração do PPP são discutidas e definidas as finalidades da instituição, a sua estrutura 

organizacional, o currículo, o tempo de formação dos alunos, o processo de decisão, as 

relações de trabalho, bem como a avaliação. 

 O conceito de matriz curricular, segundo Cordão (2011), compreende uma proposta 

que funciona assegurando movimento e dinamismo, proporcionando que os diferentes campos 

do conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades educativas e instigar, 

estimular o despertar de necessidades e desejos nos docentes e nos discentes.  Apoiando-se no 

significado epistemológico de matriz, como algo que concebe e propicia o desenvolvimento, 
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este autor ressalta que o conceito de matriz curricular não é sinônimo de grade curricular, 

alegando ser errôneo o seu uso como sinônimo. 

 

 O conceito de Grade Curricular, baseando-se Minguili e Daibem (2001), corresponde 

à própria estrutura curricular de um curso, composta por um rol de disciplinas e cargas 

horárias definidas, distribuídas por semestres e anos de um determinado curso. 

 
Devido às semelhanças de conceitos, ou melhor, ao uso cotidiano destes termos como 

sinônimos, em algumas partes da dissertação, especialmente, nas asserções dos docentes 

universitários, tais termos são utilizados de forma similar. No entanto, em sua maior extensão, 

os termos ‘projeto pedagógico’ e ‘estrutura curricular’ são referenciados, respectivamente, em 

substituição aos termos ‘matriz curricular’ e ‘grade curricular’. 

Frisa-se que o termo ‘currículo’, que é conceituado e discutido no segundo capítulo, 

também é referenciado como sinônimo dos termos citados. Logo, é inevitável que seu uso 

apareça constantemente nas discussões substituindo estes termos correlatos. 

  

Análise da Ementa da disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas 

 

De forma a complementar a execução das outras etapas - que pela natureza dos 

documentos a serem analisados - apresentam caráter mais generalista e abrangente, foi 

analisada a Ementa da disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas, a qual está 

estabelecida na Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS. 

Esta etapa, realizada no segundo semestre do ano de 2013, compreendeu o registro de 

informações mais pontuais acerca da abordagem da disciplina bem como consistiu em sua 

transcrição contextualizada e interligada às conclusões aferidas dos documentos já analisados. 
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Realização de entrevistas com docentes universitários  

 

De forma a complementar e auxiliar a discussão dos dados obtidos com a análise dos 

documentos curriculares, foram realizadas entrevistas com docentes universitários que 

compõem atualmente bem como que compuseram o Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Sergipe à época de reformulação curricular dos cursos de 

licenciatura e de bacharelado em Biologia. 

As entrevistas, de acordo com Rocha, Daher e Sant’Anna (2004), permitem ao 

pesquisador conhecer e desvendar possíveis alteridades e informações de fenômenos 

analisados, revelando ser, antes de uma simples compilação de opiniões e discursos, uma 

opção política diante de uma determinada realidade. 

A respectiva amostra se caracterizou como não intencional e nem seletiva. Foram 

entrevistados docentes que estavam à disposição e presentes no Departamento na data prevista 

para realização das entrevistas. Porém, um deles teve a entrevista agendada e realizada via 

telefone. Logo, dos entrevistados, há professores que são veteranos outros que são recém-

chegados bem como há docentes que participaram ativamente da reformulação curricular, e 

outros que não participaram. 

  As entrevistas foram aplicadas aos docentes no segundo semestre do ano de 2013, 

sendo baseadas em parâmetros, compreendendo conforme Flick (2004), entrevistas 

semiestruturadas, uma vez que contiveram questões abertas direcionadas para a hipótese, 

permitindo sugestões para explanação do conhecimento implícito.  

Os quesitos propostos, entre outros, que nortearam as respostas dos entrevistados 

foram:  

i)       O que motivou a mudança no projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura por meio da Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS? 

ii)       Quais eram os anseios e as perspectivas quanto ao novo projeto pedagógico? 

iii)       O projeto pedagógico engloba objetivos, propostas e necessidades preconizadas 

pelas Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação em Ciências Biológicas?  

iv)       Qual o papel que o Departamento de Biologia estabelece para a história e filosofia 

da ciência como abordagem na formação dos futuros professores em Biologia? 



36 

 

v)       O que motivou a inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ na nova estrutura curricular? 

vi)      Qual o papel que o Departamento de Biologia estabelece para essa disciplina na 

formação dos futuros professores em Biologia? 

vii)        Como o Departamento enxerga a relação desta disciplina com as demais 

disciplinas presentes na estrutura curricular do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas? 

viii)  Da forma como a disciplina se encontra atualmente (02 créditos, 30 horas, sem ter 

pré-requisito, sem ser pré-requisito para outras disciplinas e situada nos primeiros 

períodos) atende às necessidades formativas dos graduandos? Em caso negativo, 

como esta disciplina poderia ser ofertada e estruturada para atender às reais 

necessidades formativas dos futuros docentes? 

ix)       Há elementos dentro do escopo ementário da disciplina que forneçam subsídios 

para sua aplicabilidade didática na Educação Básica? 

 

 

Organização dos Capítulos 

 

O respectivo estudo é apresentado em quatro capítulos dissertativos, cada qual 

constando de notas introdutórias seguidas de procedimentos metodológicos e de análises de 

resultados. Cada capítulo se desfecha com considerações a respeito das questões debatidas e 

dos dados interpretados.  

O primeiro capítulo, o qual se apresenta na forma de ‘Estado da Arte’, expõe análises, 

qualitativas e quantitativas, de aproximações e de distinções entre produções científicas 

brasileiras que versam sobre História e Filosofia da Ciência no ensino de Ciências Naturais e 

de Matemática, a fim de traçar tendências acerca dos enfoques trabalhados, das áreas de 

ensino, dos níveis de ensino e dos locais de pesquisa. Tais tendências permitem conhecer os 

principais pesquisadores e suas respectivas preocupações nas diversas áreas científicas, além 

de servirem de justificativas e de pressupostos gerais para consequentes análises e discussões 

mais específicas no campo da Biologia.  
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A análise da tendência das pesquisas nacionais acerca da temática surge como 

necessária, a fim de evidenciar como a história e filosofia da ciência é reconhecida, 

contemplada e abordada nas áreas de Ciências Naturais e Matemática, no sentido de apontar 

como as pesquisas voltadas ao ensino de Biologia, de forma específica, revelam-se diante das 

pesquisas das demais áreas e quais são suas vertentes mais presentes. 

Tal capítulo também demonstra como enfoques adotados pela presente dissertação, 

como ‘currículo’ e ‘formação de professores’ são contemplados por estas pesquisas, a fim de 

servir de impulso para as análises que se sucedem no decorrer deste estudo. 

O segundo capítulo versa sobre as propostas curriculares presentes em documentos 

normativos nacionais, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1998) e para o 

Ensino Médio (2000), a fim de elucidar como estes documentos preconizam a abordagem de 

conteúdos históricos e filosóficos no ensino básico.  

As discussões neste capítulo se fazem necessárias a fim de reconhecer como os 

aspectos epistemológicos são referenciados pelas propostas e orientações preconizadas para a 

Educação Básica. Porque uma vez presentes nos documentos voltados aos ensinos 

Fundamental e Médio, tornam-se impulsos para que tais elementos se tornem presentes nos 

cursos superiores de licenciatura.  

Devido a este propósito, tal capítulo se faz presente, visto que uma discussão no 

âmbito curricular de um curso de formação docente não deve estar desvencilhada e 

descontextualizada das orientações presentes para o ensino básico.  

O terceiro capítulo apresenta, de forma a complementar as discussões do capítulo 

anterior, o tratamento dado à história e filosofia da ciência pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Biologia bem como pela Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS, a qual aprova alterações no projeto pedagógico dos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas Licenciatura da UFS. 

Este capítulo também se atém à discussão acerca da disciplina ‘História e Filosofia das 

Ciências Biológicas’ no curso de Licenciatura em Biologia da UFS, no que se refere ao seu 

modelo de oferta no curso de licenciatura, sua relação com outras disciplinas e os conteúdos 
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que compõem sua ementa. Nesta parte da dissertação, frisa-se a disciplina como espaço fértil 

e atuante para a abordagem histórica e filosófica da ciência no referido curso. 

Por fim, no quarto capítulo são expostas contribuições e apontamentos de professores 

do Departamento de Biologia da UFS bem como de docentes que já compuseram este quadro 

quanto ao ensino de conteúdos de cunho histórico e filosófico tanto em uma disciplina 

específica como nas mais diversas disciplinas presentes na estrutura do curso de licenciatura, 

a fim de levantar prós e contras frente a determinadas questões levantadas, assim como 

dificuldades e possibilidades enfrentadas pelos docentes universitários.  

Neste capítulo, assim como no terceiro, a história e filosofia da ciência como 

abordagem didática é analisada concomitantemente à disciplina ‘História e Filosofia das 

Ciências Biológicas’ e alguns de seus aspectos discutidos anteriormente são retomados e 

referenciados nos apontamentos dos docentes. 
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CAPÍTULO 1: 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCI AS NATURAIS E 

MATEMÁTICA: DISTINÇÕES E APROXIMAÇÕES ENTRE PRODUÇÕ ES 

CIENTÍFICAS BRASILEIRAS 

 

No Brasil, devido ao incentivo fomentado pela legislação educacional e pelos 

documentos oficiais, há um crescimento contínuo de pesquisas que versam sobre a inserção 

da história e filosofia da ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática, seja nos níveis 

Fundamental e Médio, seja na formação inicial de professores. 

O aumento da produção científica no que concerne à temática é acompanhado pela 

exploração dos mais variados enfoques, em diferentes áreas e em distintos níveis de ensino. 

Além do mais, pesquisas sobre o ensino da História e Filosofia da Ciência são elaboradas e 

publicadas em várias instituições no Brasil, apesar de ser constatada maior participação de 

algumas regiões, em detrimento de outras. 

Faz-se possível conhecer relevantes distinções e aproximações entre publicações 

brasileiras que versam sobre a temática no Ensino de Ciências Naturais e Matemática, 

partindo de análises quantitativas e qualitativas no que se refere aos enfoques trabalhados, às 

áreas de ensino, aos níveis de ensino bem como aos locais de pesquisa.  

De forma a traçar uma evolução contextual do ensino de História e Filosofia das 

Ciências no Brasil, pretende-se, neste capítulo inicial, identificar distinções e aproximações 

entre artigos publicados no período de 1991 a 2012 que se revelem úteis para futuras 

pesquisas, bem como para o presente estudo, à medida que possam fornecer subsídios para 

conceber um escopo teórico-exploratório acerca da temática no que se refere ao aspecto 

curricular de cursos de formação de professores. 

Para o estudo, foi definido o período de 1991 a 2012, uma vez que os artigos 

encontrados, à época da pesquisa bibliográfica (segundo semestre de 2012), se enquadravam 

neste período, não havendo artigo encontrado que fosse publicado antes de 1991 nem após a 

2013. 
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Ao traçar a evolução de tendências quanto à temática, pretende-se também destacar 

como determinados enfoques como ‘currículo’ e ‘formação de professores’ - tão presentes 

nesta dissertação - são referenciados pelas produções brasileiras. 

Para tanto, lança-se mão de uma análise de caráter exploratório e descritivo em um 

escopo de Estado da Arte, à medida que investiga e compila resultados de pesquisas em 

ensino de Ciências Naturais e Matemática. De acordo com Queirós, Batisteti e Justina (2009), 

trabalhos denominados Estado da Arte objetivam caracterizar aspectos relativos à evolução 

contextual de um particular campo de conhecimento.  

Consoante Ferreira (2002, p. 258), as pesquisas denominadas ‘Estado da Arte’ são 

definidas como de caráter bibliográfico, uma vez que: 

 

elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos 
e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, 
de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais 
de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 
metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 
sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 
enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a 
ser analisado.      

 
Para a autora supracitada, o que motiva a elaboração de pesquisas no formato de 

‘Estado da Arte’ é a necessidade de desvendar estudos em determinada área de conhecimento, 

no sentido de aferir tendências quantitativas e qualitativas. Ou seja, é a necessidade de 

explorar o desconhecido e, consequentemente, conhecer as dimensões de análises possíveis de 

uma determinada temática. Reforça ainda, que tais pesquisas tem sido cogitadas, cada vez 

mais, por inúmeros programas acadêmicos, especialmente os de pós-graduação.   

Segundo Delizoicov (2007) apud Queirós, Batisteti e Justina (2009), trabalhos de 

Estado da Arte na área de Ensino de Ciências começaram a ser desenvolvidos no Brasil desde 

a década de 1970. Para este autor, desde este período, a maioria dos estudos tem voltado a 

atenção para análises de dissertações e teses. Porém, registros revelam que, atualmente, outras 

fontes escritas estão sendo alvos de pesquisas de Estado da Arte. 
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Com o intuito de realizar uma análise mais ampla e que possibilitasse coletar maior 

número de informações, foram analisados 86 artigos. A amostra analisada foi retirada de um 

total de 143 artigos pesquisados, sendo 117 produções brasileiras e 26 estrangeiras.  

Todos os trabalhos foram obtidos mediante pesquisas em sítios eletrônicos de livre 

acesso, onde não é preciso cadastramento prévio, sendo utilizados o Google Acadêmico 

(scholar.google.com.br/) e o Portal da CAPES9(www.periodicos.capes.gov.br/). Optou-se por 

estes sites, uma vez que compreendem fontes de buscas primárias no âmbito digital. Justifica-

se também, pelo fato de que as bibliografias encontradas, devido sua fácil aquisição, 

apresentam possibilidades de serem comumente utilizadas como referências em diversas 

pesquisas em ensino.   

O critério de busca neste site compreendeu a utilização de palavras-chaves, as quais 

foram inseridas nos caminhos de busca, ora de forma isolada ora em conjunto. As palavras-

chaves utilizadas foram: história e filosofia da ciência; história da ciência; filosofia da ciência; 

sociologia da ciência; alfabetização científica; currículo; legislação da educação; história da 

educação; formação docente; ensino superior; ensino de licenciatura.  

Para a escolha da amostra, pretendeu-se selecionar somente artigos desenvolvidos e 

publicados no Brasil que apresentavam como tema central “História e Filosofia da Ciência”, 

como forma de conhecer as distinções e as aproximações das publicações brasileiras quanto à 

temática. Consequentemente, publicações estrangeiras e as que não versavam sobre o tema 

em questão não foram selecionadas para análises.  

Objetivou-se analisar somente artigos científicos, em detrimento de outras produções 

acadêmicas, uma vez que compreendem, em sua maioria, resultados de dissertações e teses ou 

de pesquisas autônomas que foram efetivamente publicadas, e pelo fato de serem passíveis de 

citações bibliográficas. Vale ressaltar, também, que a amostra não consiste na totalidade real 

de artigos sobre a temática em questão presente no campo de Ensino de Ciências, portanto, 

não intenciona esgotar as possibilidades de análise. 

De forma a facilitar análises, discussões, apontamentos e traçar tendências acerca dos 

86 artigos, a amostra total foi dividida em dois grupos, conforme o lapso temporal de 

publicação. Ou seja, foram delimitados como intervalos os períodos que se estendem de 1991 

                                                           
9
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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a 2001 e de 2002 a 2012, a fim de averiguar tendências quanto à produção científica ao longo 

das duas últimas décadas. Após esta divisão da amostra, cada grupo de artigos foi analisado, 

mediante averiguação de quatro categorias, sendo elas: i) enfoques dos trabalhos; ii) áreas de 

ensino; iii) níveis de ensino e iv) local de pesquisa. 

As informações obtidas foram transcritas e transformadas em dados gráficos, 

possibilitando alcançar resultados e considerações reunindo técnicas de análises qualitativas e 

quantitativas. Para Oliveira (2005), com esta combinação de técnicas, além de fugir do 

reducionismo diante do tratamento dos dados, obtêm-se resultados mais completos, ricos e 

reais, o que favorece uma melhor aferição de causas e efeitos do objeto analisado. 

Com esta primeira quantificação, foi possível verificar, conforme o Gráfico 1, que dos 

86 artigos publicados que versam sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, 10 trabalhos, ou seja (12%) foram publicados entre os anos de 1991 e 

2001 e 76 trabalhos (88%) dos artigos foram publicados no intervalo entre 2002 e 2012. 

Portanto, por meio de aferição quantitativa, pode-se inferir que, na primeira década do século 

XXI, as pesquisas sobre História e Filosofia da Ciência e suas implicações para o Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática aumentaram de forma significativa em comparação com a 

década de noventa e os anos 2000 e 2001. 

 

 

   GRÁFICO 1: Percentual de produção de artigos sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática publicados ao longo das duas últimas décadas. 
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Como forma de justificar tais resultados, faz-se necessário apoiar-se em Erthal e 

Linhares (2009), os quais, por meio de um estudo de natureza Estado da Arte sobre as 

publicações acerca do ensino de História da Ciência nas áreas de Química e Física, 

evidenciam que nas últimas décadas, muitos educadores e pesquisadores em todo mundo, 

inclusive no Brasil, têm reconhecido a importância de refletir sobre a abordagem histórica e 

filosófica da ciência na educação científica. 

Tal importância é enfatizada por Matthews (1995), pesquisador da Universidade de 

Auckland, Nova Zelândia. Em sua famosa contribuição sobre a relação entre o Ensino das 

Ciências e história, filosofia e sociologia da ciência, destacou que as abordagens destes 

elementos no processo de ensino: 

 

(...) podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, 
culturais e políticos da comunidade; podem tornar as aulas de ciências mais 
desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do 
pensamento crítico; podem contribuir para um entendimento mais integral de 
matéria científica, isto é, podem contribuir para a superação do mar de falta de 
significação que se diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e 
equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam (...) (p. 
165). 

 

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). Estas fontes se contrapõem às orientações curriculares que se limitam a 

apresentar de forma acrítica resultados e produtos de pesquisas sem colocar em evidência os 

fatores históricos, sociais, filosóficos e culturais que permeiam a atividade da ciência e a vida 

dos cientistas. 

Além de reformas curriculares dos Estados Unidos e da Inglaterra, a História e Filosofia 

da Ciência torna-se elemento expressivo e fecundo nos currículos oficiais do Canadá, da 

França, da Dinamarca, da Espanha e de Portugal (DUARTE, 2004). Estas propostas 

curriculares oficiais se apropriam de discursos oriundos das práticas cotidianas das salas de 
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aula, objetivando maior legitimidade e adesão por parte dos docentes (BUSNARDO; LOPES, 

2010).  

No Brasil, reformas educacionais impulsionadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96 (LDBEN) e as propostas curriculares presentes nos mais variados 

documentos, especialmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), sugerem reflexões sobre a alfabetização científica nos níveis 

da Educação Básica e no Ensino Superior, onde questões de ordem epistemológica, histórica e 

filosófica incrementam os conteúdos programáticos e as práticas pedagógicas.  

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

Todos’10, 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. Tal aumento ocorreu devido à maior 

preocupação de relacionar o ensino das ciências à vida diária e experiência dos discentes, 

estreitando a compreensão científica dos problemas éticos, religiosos, ideológicos e culturais. 

 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 

epistemológico para o ensino, como forma de comparar as linhas de raciocínio dos cientistas 

com aquelas desenvolvidas pelos alunos no cotidiano da sala de aula (KRASILCHICK, 

2000).  

Por meio de um Estado da Arte sobre as tendências de pesquisas em História e 

Filosofia da Ciência e o Ensino de Ciências Naturais, particularmente no ensino de Física, 

Queirós, Batisteti e Justina (2009) enfatizam que as reformas educacionais impulsionadas pela 

LDB, juntamente com as DCN e os PCN, refletem a preocupação em criar nos discentes 

competências e habilidades que permitam compreender o processo de construção das ciências. 

                                                           
10

 De acordo com Santos (2001), o Programa Escola Para Todos é produto de uma movimentação histórica a 
favor da democratização e humanização da educação em diversos países. Sua origem remonta há, pelo menos, 
quatro décadas, quando da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Tal programa 
serve como meio reconhecido para extinguir ou minimizar todo e qualquer tipo de exclusão, dentro e fora da sala 
de aula, através do qual os membros de uma sociedade possam ter acesso ao conhecimento e, mais do que isso, à 
produção deste, como indivíduos ativamente participantes e feitores de seu próprio meio. Conforme a autora, no 
contexto brasileiro, a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma vez que se preocupa com o 
desenvolvimento de uma cultura inclusiva dentro da escola, com apoio interno e externo, adota a perspectiva de 
Escola Para Todos.  
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Logo, é possível apontar que as preocupações advindas das propostas curriculares e 

pela legislação educacional brasileira, no que se refere à inserção e à abordagem de aspectos 

epistemológicos, históricos e filosóficos na Educação Básica e no Ensino Superior, 

configuram-se como importantes propoulsoras, mas não as únicas, para a crescente produção 

científica nesta área de pesquisa em ensino. 

De forma a explorar outras categorias em relação aos artigos analisados, os mesmos 

foram reunidos de acordo com o seu período de publicação. Logo em seguida, são 

apresentados dois tópicos que discorrem, respectivamente, sobre distinções e aproximações 

entre os trabalhos de 1991 a 2001 bem como entre 2002 a 2012. 

 

1.1 Artigos publicados entre 1991 e 2001: distinções e aproximações   

 

Dentre os artigos elaborados neste intervalo e analisados nesta pesquisa (10), 

destacam-se os trabalhos de Bizzo (1992), Villani e colaboradores (1997), Bastos (1998), 

Guerra e colaboradores (1998), Lopes (1998), Martins (1998), Neves (1998), Harres (1999), 

Tavares e El-Hani (2001) e Villani (2001).  

Dentro de toda a amostra analisada, faz-se necessário enfatizar que o artigo de Bizzo 

(1992) consiste no trabalho pioneiro sobre o ensino de História da Ciência no Brasil. O autor 

procurou evidenciar as possíveis relações entre a abordagem histórica e o Ensino de Ciências, 

suas implicações e importância bem como mostrar algumas restrições e cuidados presentes 

nos debates das teorias científicas, como por exemplo, a hierarquia e a continuidade entre 

passado e presente. Frisa, também, que a utilização da abordagem histórica da ciência no 

ensino científico tem sido uma tendência desde meados do século XVIII no Reino Unido e 

que em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Nova 

Zelândia tem existido várias iniciativas - por meio de projetos, revistas especializadas e 

reformulação do currículo – no intuito de colocar a abordagem histórica da ciência à 

disposição do ensino.  

Com a análise dos artigos que possuem mais de 10 anos de publicação, percebe-se 

uma variedade de possibilidades já exploradas, como por exemplo, analogias e metáforas 

delineadas entre a História da Ciência, a Filosofia da Ciência e a Psicanálise (VILLANI et al., 



46 

 

1997);  reflexões acerca da formação docente, partindo de uma abordagem interdisciplinar sob 

os aspectos históricos e filosóficos (GUERRA et al., 1998); experiência pedagógica por meio 

de produção e aplicação de Guia de Estudos sobre a História da Ciência (BASTOS, 1998); 

bem como análises de livros didáticos quanto à abordagem da História da Ciência 

(MARTINS, 1998). 

Destacam-se também análises sobre concepções de professores acerca da natureza da 

ciência e suas aplicações para o ensino (HARRES, 1999); análises de concepções 

epistemológicas empírico-descritivista e empírico-positivista no ensino de Química (LOPES, 

1998); práticas de transposição didática de teorias científicas fundamentadas numa 

demonstração prévia de sua natureza científica (TAVARES; EL-HANI, 2001); além de 

discussões sobre a natureza da Ciência e suas implicações no ensino partindo de 

posicionamentos de filósofos da Ciência como Karl Popper11, Imre Lakatos12, Thomas Kuhn13 

e Paul Feyerabend14 (VILLANI, 2001).  

Alguns trabalhos apresentaram mais um caráter teórico-exploratório, delineando 

contribuições, importâncias e tendências quanto à inserção da história e filosofia da ciência no 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática e na formação docente, como se percebe nos 

                                                           
11

 Karl Popper, um dos maiores teóricos e filósofos da ciência, em seu livro “A Lógica da Descoberta 
Científica”, levanta como maior preocupação uma demarcação entre o discurso científico e o não científico, ou 
seja, a filosofia de Popper resulta dos esforços de distinguir a pseudociência da ciência. Para Popper, a ciência é 
testável e que faz previsões sobre o mundo que devem ser empiricamente checadas. O discurso científico, 
segundo sua concepção, é o único que possui um método consistente e que se mostra capaz de um progresso 
sistemático. (BERTEN, 2004). 

12 Imre Lakatos, assim como Popper, permanece bastante racionalista, propondo que a construção da ciência não 
depende dos contextos sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos. Desta forma, Lakatos propõe que 
tanto o progresso científico como a cientificidade de uma teoria não é questão de sociologia, mas sim um assunto 
próprio da ciência, opondo-se à compreensão do desenvolvimento das ciências em termos puramente 
sociológicos (BERTEN, 2004). 

13
 Em seu livro “A Estrutura das Revoluções Científicas”, Thomas Kuhn traz à tona conceitos como ciência 

normal, revoluções científicas e paradigmas. A ciência normal significa o momento histórico na qual a pesquisa 
é guiada por um único paradigma, que por sua vez compreende um conjunto de crenças, de valores reconhecidos 
e de técnicas comuns ao membro de específico grupo e que norteia a pesquisa científica num determinado 
momento histórico da ciência. Já, revolução científica compreende o momento histórico em que ocorre uma 
substituição do antigo paradigma pelo novo paradigma, afirmando ser a ciência um processo não cumulativo 
(BERTEN, 2004). 

14
 Paul Feyerabend afirma que a filosofia não pode fornecer uma metodologia ou uma racionalidade para a 

ciência, pois não há racionalidade a explicar. Ele procura mostrar que não há lógica na ciência e que os cientistas 
criam e adotam teorias científicas, que são por razões, em última análise, subjetivas e até irracionais (HORGAN, 
2006). Feyerabend critica as pretensões à validade ou à objetividade das teorias científicas. Como defensor do 
anarquismo metodológico, para ele é perniciosa a idéia de que a ciência deve ser organizada segundo regras fixas 
e universais (BERTEN, 2004).  
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trabalhos de Bizzo (1992), Villani e colaboradores (1997), Lopes (1998), Martins (1998), 

Harres (1999) e Villani (2001). 

Outros, apesar de estarem calcados em referenciais teóricos, apresentam um caráter 

prático, de intervenção pedagógica em relação a determinados conteúdos, como se observa 

em Guerra e colaboradores (1998), que abordam, de forma interdisciplinar, o tema 

Racionalização dos Combustíveis, enfatizando seus aspectos históricos e filosóficos. Outros 

temas como Febre Amarela (BASTOS, 1998), Cosmologia (NEVES, 1998) e Teoria de Gaia 

(TAVARES; EL-HANI, 2001) são concretos exemplos de conteúdos que foram trabalhados 

de forma prática sobre viés epistemológico, histórico e filosófico, apresentando resultados 

favoráveis.  

1.1.1 Enfoques trabalhados pelos artigos publicados entre 1991 a 2001 

 

Alguns dos principais enfoques presentes nos trabalhos produzidos entre 1991 e 2001 

foram expressos no Gráfico 2, e permitem compreender tendências no que concerne às 

distinções e semelhanças de abordagem das pesquisas. 

 

 

             GRÁFICO 2: Percentual dos principais enfoques dos artigos sobre História e Filosofia da Ciência no 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática publicados entre 1991 e 2001. 
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De modo geral, os artigos demonstram enfoques no campo de Ensino de Ciências que 

impulsionaram pesquisas futuras, como por exemplo, a preocupação em analisar a natureza da 

ciência a partir de concepção de alunos ou professores (LOPES, 1998; HARRES, 1999; 

TAVARES; EL-HANI, 2001; VILLANI, 2001), bem como aplicação de metodologias de 

ensino e transposição didática (BASTOS, 1998; TAVARES; EL-HANI, 2001). Também 

merecem menção as problematizações acerca da formação de professores (GUERRA et al, 

1998; HARRES, 1999); dos livros didáticos (MARTINS, 1998); da interdisciplinaridade 

(GUERRA et al, 1998); da relação Ciência-Tecnologia-Sociedade (GUERRA et al, 1998); do 

currículo (LOPES, 1998; HARRES, 1999), além de outros aspectos.  

Apoiando-se novamente em Queirós, Batisteti e Justina (2009), justifica-se a menção 

destes enfoques (Gráfico 2), uma vez que tais autores também constataram que os trabalhos 

nacionais sobre o ensino de elementos históricos e filosóficos da ciência tratam de 

experiências acerca de elaboração de módulos didáticos, análises de livros didáticos, práticas 

com estudantes de nível médio, bem como o levantamento de concepções sobre a natureza da 

ciência tanto de alunos do Ensino Básico quanto de graduandos nos cursos de formação de 

professores. 

 

1.1.2 Áreas de Ensino dos artigos publicados entre 1991 a 2001 

 

A análise das áreas de ensino dos trabalhos realizados, aponta, de acordo com o 

Gráfico 3, que considerável quantidade das pesquisas, num percentual de  50%, traçaram 

questionamentos e apontamentos em relação às Ciências Naturais como um todo, ou seja, 

perpassando de forma conjunta pelas áreas da Biologia, Química e Física, e se direcionando 

com mais freqüência à Educação Básica.  
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GRÁFICO 3: Percentual de artigos publicados entre 1991 e 2001 sobre História e Filosofia da Ciência no 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática quanto às áreas de ensino. 

 

Ainda conforme o referente gráfico, os trabalhos que refletem sobre a utilização da 

história e filosofia da ciência no ensino específico às áreas da Biologia e da Matemática se 

sobressaem, ambas com 20%, em relação aos artigos que abordam o mesmo tema no ensino 

específico da Química e da Física, tendo ambas 10%. Porém, percebe-se que a diferença entre 

as áreas específicas é tímida, não podendo afirmar categoricamente se há maior produção em 

uma área de ensino em detrimento de outra. Porém há evidente a diferença entre estas quatro 

áreas e as Ciências Naturais. 

A produção científica no que concerne à abordagem dos aspectos históricos e 

filosóficos no ensino de Ciências Naturais é representada pelos artigos de Bizzo (1992), 

Villani e colaboradores (1997), Guerra e colaboradores (1998), Harres (1999) e Villani 

(2001). Dentre os trabalhos específicos à área da Biologia, elencam-se Bastos (1998), Martins 

(1998), assim como Tavares e El-hani (2001).  

A área da Física é representada pelo artigo de Neves (1998), na Química, pelo trabalho 

de Lopes (1998). Quanto à Educação Matemática, elencam-se Villani e colaboradores (1997) 

bem como Villani (2001), os quais traçaram implicações acerca do tema tanto para as 

Ciências Naturais quanto para a Matemática.  
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1.1.3 Níveis de Ensino contemplados pelos artigos publicados entre 1991 a 2001 

 

De forma a destacar quais níveis de ensino são contemplados nas pesquisas, é possível 

verificar, através do Gráfico 4, que dentre todas as publicações no lapso temporal de 1991 a 

2001, 90% se direcionaram, de forma teórica ou prática, para a Educação Básica. Guerra e 

colaboradores (1998) foram os únicos a trazerem de forma explícita a abordagem da História 

e Filosofia da Ciência no Ensino Superior, compreendendo em si 10% do total. Devido à 

discrepância dos resultados quantificados, pode-se apontar que na década de noventa até 

2001, percebe-se maior atenção dada à reflexão da história e filosofia da ciência no Ensino 

Básico. Por outro lado, são parcas as discussões acerca da inserção e utilização desta 

abordagem na formação inicial de professores, interesse maior do presente trabalho. 

 

 

               GRÁFICO 4: Percentual de artigos publicados entre 1991 e 2001 sobre  História e Filosofia da Ciência 
no Ensino de Ciências Naturais e Matemática quanto aos níveis de ensino. 

 

Podemos relacionar tais resultados com os enfoques dos trabalhos quanto à formação 

de professores, que conforme se verifica no Gráfico 2, apresenta um tímido percentual. Logo, 

permite-se inferir que os trabalhos realizados que versam sobre o estudo das concepções sobre 

a natureza da ciência, análise de currículo, entre outros enfoques, foram direcionados, em sua 

maioria, ao Ensino Fundamental e Médio. Também pode destacar, como motivo de um 
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percentual inferior para trabalhos que abordem a temática no Ensino Superior, o maior 

número de publicações voltadas para a área de Ciências Naturais, as quais se destinam à 

Educação Básica. 

 

1.1.4 Locais do desenvolvimento dos artigos publicados entre 1991 a 2001 

 

Partindo para uma análise espacial, faz-se necessário evidenciar o local de pesquisa 

onde se efetivaram os trabalhos, fazendo uma relação entre produção científica e região 

político-administrativa do Brasil. Com a leitura do Gráfico 5, verifica-se que dentre os dez 

artigos analisados, seis foram realizados na região Sudeste, sendo cinco em São Paulo 

(BIZZO, 1992; VILLANI et al, 1997; BASTOS, 1998; MARTINS, 1998; VILLANI, 2001 ) e 

um no Rio de Janeiro, de autoria de Guerra e colaboradores (1998).  

Três trabalhos foram realizados na região Sul, sendo dois no Rio Grande do Sul 

(LOPES, 1998; HARRES, 1999) e um no Paraná (NEVES, 1998). Na região Nordeste, foi 

realizado um único trabalho, no Estado da Bahia (TAVARES; EL-HANI, 2001), não havendo 

nenhuma produção analisada que tenha sido elaborada nas regiões Norte e Centro-Oeste. 

 

 

GRÁFICO 5 : Percentual de artigos publicados entre 1991 e 2001 sobre História e Filosofia da Ciência 
no Ensino de Ciências Naturais e Matemática quanto ao local de pesquisa. 
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Uma visão geral sobre os resultados obtidos e discutidos acerca dos trabalhos 

publicados no período de 1991 a 2001 indica que, apesar de uma quantidade tímida de 

publicações, as mesmas consistiram em impulsos para pesquisas subsequentes, à medida que 

evidenciam várias possibilidades em se trabalhar com a inserção da História e Filosofia da 

Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Pode-se compreender também que existem diferenças acentuadas entre os artigos 

publicados entre 1991 e 2001, no que se refere principalmente aos níveis de ensino 

contemplados e aos locais de pesquisa onde se realizaram os mesmos, uma vez que há 

discrepância entre os resultados.  

Em relação às áreas de ensino, percebe-se uma diferença notória entre as Ciências 

Naturais e as áreas específicas da Biologia, da Física, da Química e da Matemática. Porém 

entre estas quatro não se percebem discrepâncias, o que não permite conclusões ou 

inferências.  

 Em seguida, são examinadas as publicações sobre o respectivo tema durante o 

intervalo que se estende de 2002 a 2012, apresentando discussões sobre as mesmas categorias 

já apreciadas neste tópico, a fim de possibilitar a compreensão de relevantes tendências para 

este campo de pesquisa em ensino. 

  

1.2 Artigos Publicados entre 2002 e 2012: distinções e aproximações   

 

Dentre os trabalhos publicados durante este período, elencam-se os de Batista (2004), 

El-Hani, Tavares e Rocha (2004), Carneiro e Gastal (2005), Loguercio e Del Pino (2006), 

Martins (2007), Rosa e Martins (2007), Correa e colaboradores (2008, 2010), Oki e Moradillo 

(2008), Salvi e Batista (2008), Silva (2008, 2012), Bizzo e El-Hani (2009), Gatti e Nardi 

(2009), Prestes e Caldeira (2009), Ataide e Silva (2011), Forato, Pietrocola e Martins (2011), 

dentre outros. 

Do total de 86 artigos analisados, 76 artigos foram publicados no lapso temporal de 

2002 a 2012 (vide Gráfico 1). Nestes últimos 10 anos, o crescimento da produção científica 

sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática foi 
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acompanhado pela potencialização das possibilidades já exploradas pelos trabalhos 

desenvolvidos entre 1991 e 2001. 

 

1.2.1 Enfoques trabalhados pelos artigos publicados entre 2002 a 2012 

 

Como forma de melhor comparar e traçar tendências, foi mantida, no Gráfico 6, a 

demonstração gráfica dos mesmos enfoques dos artigos publicados há mais de dez anos. Tal 

manutenção possibilita conhecer qual o tratamento e a importância dada a estes mesmos focos 

pelos trabalhos mais recentes. 

 

 

                GRÁFICO 6 : Percentual dos principais enfoques dos artigos sobre História e Filosofia da Ciência no 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática publicados entre 2002 e 2012. 

 

Com a análise do Gráfico 6, verifica-se como maior destaque, assim como ocorreu 

entre os anos de 1991 a 2001, os artigos que enfatizam a discussão acerca da concepção de 

natureza da ciência por parte de discentes da Educação Básica e dos cursos de formação 

inicial de professores (EL-HANI; TAVARES; ROCHA, 2004; KOHNLEIN; PEDUZZI, 

2005; MEGHLIORATTI; CALDEIRA; BOTOLUZZI, 2006; MASSONI; MOREIRA, 2007; 

SHEID; FERRARI; DELIZOICOV, 2007; OKI; MORADILLO, 2008; BIZZO; EL-HANI, 
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2009; TEIXEIRA; FREIRE-JUNIOR; EL-HANI, 2009; ALMEIDA; FARIAS, 2011; 

ALMEIDA; NASCIMENTO; ZUCON, 2011; CORREA et al, 2011; FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011). 

Alguns poucos trabalhos, como por exemplo, o artigo de Forato, Pietrocola e Martins 

(2011), delineiam de forma reflexiva e teórica a abordagem da natureza da Ciência tanto na 

Educação Básica como na formação de professores, sem coletar e analisar, de forma prática, 

as concepções de discentes ou docentes. 

É notório que, dentre os aspectos explorados sobre o ensino de História e Filosofia da 

Ciência durante os últimos 10 anos, destaca-se o aumento da abordagem da História e 

Filosofia da Ciência na formação inicial e continuada de professores (DUARTE, 2004; 

GATTI; NARDI; SILVA, 2004; MIGUEL, 2005; LOGUERCIO; DEL PINO, 2006; ROSA; 

MARTINS, 2007; GATTI; NARDI, 2009; CORREA et al, 2010). 

Convém ressaltar que a formação de professores, a qual foi tratada de forma tímida até 

2001, torna-se uma das prioridades da maioria dos artigos mais recentes. Logo, tal enfoque, 

por meio de seu crescimento significativo, mostra-se um campo fértil para a exploração dos 

aspectos históricos e filosóficos da ciência. 

Pode-se corroborar com tal apontamento, tomando como base as considerações 

traçadas por Queirós, Batisteti e Justina (2009), os quais, através da análise dos trabalhos 

publicados no ENPEC15 e no EPEF16, destacam que muitos cursos de graduação, 

principalmente as licenciaturas, estão inserindo tanto disciplinas específicas sobre História e 

Filosofia da Ciência, mas também incorporando tais elementos como estratégias didáticas 

para melhor abordagem de conceitos, modelos e teorias científicas.  

Portanto, é possível inferir que o crescimento da inserção e utilização desta 

abordagem, tanto na forma de disciplina específica quanto na forma de estratégia didática, nos 

cursos de formação de professores, serve como impulso para o contínuo aumento de pesquisas 

e publicações referentes a este enfoque. 

                                                           
15 Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

16 Encontro de Pesquisa em Ensino de Física 
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Como forma de justificar a presença maciça destes dois principais enfoques nos 

artigos recentes, é preciso apoiar-se em Queirós, Batisteti e Justina (2009), os quais 

detectaram uma forte tendência de pesquisas com formação de professores que tratam da 

História e Filosofia da Ciência, que perpassam pelas análises de concepção de alunos e 

professores sobre a natureza da ciência. Vale frisar, então, que os enfoques ‘formação de 

professores’ e ‘concepções de natureza da Ciência’ estão sendo trabalhados de forma conjunta 

e de maneira a alcançar dados consistentes e favoráveis, o que pode favorecer o aumento de 

pesquisas que tomam as mesmas direções.  

Como mostrado no Gráfico 6, tem-se tornado evidente o uso de elementos históricos e 

filosóficos da Ciência como método ou estratégia didática (BATISTA; LUCCAS, 2004; 

SILVA; GURGEL, 2005; MARTIN, 2007; BATISTETI; ARAÚJO; CALUZI, 2009; CURY, 

2009; KRAPAS, 2011; MOREIRA, 2012; SILVA, 2012; TORRES; GIRAFFA, 2012). No 

que concerne aos outros enfoques, também merecem menção as análises de documentos e 

programas curriculares (DUARTE, 2004; ROSA; MARTINS, 2007; PEREIRA; MARTINS, 

2009; BORGES; RESENDE, 2010; NASCIMENTO-JUNIOR; SOUZA; CARNEIRO, 2011; 

SANDRIN; TERRAZZAN, 2011; ALMEIDA, 2012); a abordagem CTS no Ensino de 

Ciências (TEIXEIRA, 2003; PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007; MUNDIM; SANTOS, 

2012); as análises de livros didáticos (CARNEIRO; GASTAL, 2005; GONÇALVES, 2005; 

KRAPAS, 2011; GOMES, 2012); e práticas interdisciplinares de ensino do tema (GUERRA; 

REIS; BRAGA, 2004; SILVA et al, 2008).  

Não se podem ignorar os trabalhos de história da arte (ERTHAL; LINHARES, 2009; 

QUEIRÓS; BATISTETI; JUSTINA, 2009) que retratam o que se tem produzido e publicado 

em periódicos nacionais e eventos científicos sobre a história e filosofia da ciência no Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática. 

Partindo da informação retirada de Queirós, Batisteti e Justina (2009), segundo os 

quais as reformas educacionais impulsionadas pela LDB 9394/96, e as recomendações 

curriculares presentes nos PCN e nas DCN versam sobre a alfabetização científica e a 

construção das ciências como competências na Educação Básica e no Ensino Superior, é 

possível supor que tais propostas podem ter impulsionado muitas pesquisas que dão um viés 

curricular às suas análises acerca da inserção da abordagem histórica e filosófica da ciência. 
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 Com as contribuições advindas das pesquisas em ensino, pode-se compreender a 

importância dada ao ensino da História e Filosofia da Ciência, 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. 

Em relação aos trabalhos que focam o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS), Queirós, Batisteti e Justina (2009) chegaram à mesma conclusão que Lopes, Gomes e 

Lima (2001), quanto à quantidade de trabalhos. Para tais autores, os trabalhos de História e 

Filosofia da Ciência sob uma perspectiva CTS revelam o conhecimento científico como 

construção social, apresentando discussões de caráter externalista da ciência, ao possibilitar 

aos alunos uma reflexão crítica sobre os contextos social, político, econômico e cultural que 

influenciam no desenvolvimento científico e tecnológico. 

Quanto às análises dos livros didáticos, estas possibilitam compreender se as 

competências e habilidades preconizadas pelos PCN e DCN quanto à alfabetização científica 

estão efetivamente se concretizando (QUEIRÓS; BATISTETI; JUSTINA, 2009). Segundo 

Erthal e Linhares (2009), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) encara a ciência 

como construção humana e social, e os livros didáticos devem explicitar o caráter não neutro 

da atividade científica. Tais exigências podem ser razões que impulsionam a realização de 

trabalhos sob este enfoque. 

De forma distinta comparada aos trabalhos publicados entre 1991 a 2011, os artigos 

mais recentes revelam uma preocupação maior com a intervenção prática e aplicação do 

método da pesquisa do que somente em discorrerem sobre inferências teóricas em torno do 

tema. Os trabalhos de Queirós, Batisteti e Justina (2009); Erthal e Linhares (2009) e Forato, 

Pietrocola e Martins (2011) se revelam como exceções, visto que se apoiam em trabalhos 

teórico-exploratórios. 

 

 1.2.2 Áreas de Ensino dos artigos publicados entre 2002 a 2012 

 

Como forma de se compreender como se comportam as pesquisas realizadas por áreas 

de ensino, são apresentados, no Gráfico 7, o percentual de publicação de artigos sobre o 

Ensino de História e Filosofia da Ciência nas Ciências Naturais, e especificamente na áreas da 

Biologia, Física, Química e Matemática. 
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                  GRÁFICO 7 : Percentual de artigos sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática publicados entre 2002 - 2012 quanto às áreas de ensino. 

 

Analisando o Gráfico 7, é possível apontar que, nos últimos dez anos, houve uma 

crescente produção de trabalhos sobre História e Filosofia da Ciência no ensino das áreas 

específicas da Biologia e da Física, em detrimento do que ocorre no Ensino de Ciências 

Naturais. A quantidade de artigos das áreas de Química e Matemática aumentou, mas de 

maneira tímida. 

Diferentemente do Gráfico 3, onde os resultados dos trabalhos entre 1991 e 2001 não 

se mostravam discrepantes entre as áreas específicas de ensino, mas evidenciavam maior 

atenção às Ciências Naturais, o Gráfico 7, apresenta diferenças importantes entre as áreas 

específicas da Biologia, Física, Química e Matemática e um leve decréscimo das pesquisas 

voltadas às Ciências Naturais. 

No ensino de Ciências Naturais, a utilização de conteúdos de cunho histórico e 

filosófico, ou então as reflexões acerca de uma abordagem epistemológica da Ciência, toma 

forma nos trabalhos de Teixeira (2003), Cachapuz, Praia e Jorge (2004), Duarte (2004), 

Grecca e Freire-Junior (2004), Gonçalves (2005), Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), Salvi e 

Batista (2008), Silva e colaboradores (2008), Silva e Chaves (2009), Ternes, Scheid e Gullich 
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(2009), Ataide e Silva (2011), Forato, Pietrocola e Martins (2011) e Bueno, Farias e Ferreira 

(2012).  

 Observa-se uma gama de vertentes e de enfoques apresentados nos artigos que tratam 

sobre a História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais. Muitos deles 

apresentam um caráter teórico-exploratório, onde são discutidos princípios, finalidades, 

restrições e possibilidades quanto à inserção destes temas, como por exemplo, o trabalho de 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004), assim como Ataide e Silva (2011) e Forato, Pitrocola e 

Martins (2011), os quais elencam expressamente orientações para uso desta abordagem no 

Ensino de Ciências e sua construção epistemológica.  

Outros trabalhos teórico-exploratórios são o de Grecca e Freire-Junior (2004), nos 

quais os autores discorrem sobre a postura pós-modernista e da racionalidade científica no 

Ensino de Ciências, apontando as contribuições dos aspectos históricos e epistemológicos 

para compreensão da influência do racionalismo científico no processo de ensino; bem como 

o de Silva e Chaves (2009), no qual alertam mediante discussões históricas, epistemológicas e 

sociológicas da ciência, para a abordagem do caráter ético-político no ensino de ciências. 

Os enfoques dos artigos que merecem menção são a inserção da abordagem histórico-

filosófica na formação de professores (TEIXEIRA, 2003; DUARTE, 2004; SILVA et al, 

2008; SILVA; CHAVES, 2009); análises de livros didáticos (GONÇALVES, 2005; SILVA et 

al, 2008; TERNES, SCHEID e GULLICH, 2009) bem como as implicações do movimento 

Ciência-Tecnologia-Sociedade para a discussão destes temas (TEIXEIRA, 2003; PINHEIRO, 

SILVEIRA; BAZZO, 2007; MUNDIM; SANTOS, 2012). 

A História da Ciência como elemento interdisciplinar (SILVA et al, 2008), as 

implicações das propostas curriculares (DUARTE, 2004), as discussões acerca da didática das 

ciências (ATAIDE; SILVA, 2011; FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011; BUENO, 

FARIAS; FERREIRA, 2012), as reflexões sobre a aprendizagem significativa (SALVI; 

BATISTA, 2008), além de estudos sobre a historiografia da ciência e sua importância para se 

compreender a  natureza do conhecimento sistemático (FORATO; PIETROCOLA; 

MARTINS, 2011), correspondem a relevantes vertentes que fornecem subsídios para as 

pesquisas em Ensino de História e Filosofia da Ciência. 
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Merecem também destaque o estudo sobre as contribuições da abordagem histórica e 

epistemológica no Ensino de Geociências presente nos trabalhos de Gonçalves (2005) e Silva 

e colaboradores (2008), bem como a alusão destas contribuições para o estudo da Língua 

Portuguesa, principalmente no que concerne à interpretações de poesias e para reflexões sobre 

o Meio Ambiente, ambas presentes também no trabalho desenvolvido por Silva e 

colaboradores (2008). 

Quanto à área das Ciências Biológicas, elencam-se entre os trabalhos os de 

Delizoicov, Carneiro e Delizoicov (2004), El-Hani, Tavares e Rocha (2004), Carneiro e 

Gastal (2005), Meghlioratti, Caldeira e Botoluzzi (2006), Sheid, Ferrari e Delizoicov (2007), 

Correa e colaboradores (2008, 2010), Andrade e Caldeira (2009), Batisteti, Araújo e Caluzi 

(2009), Bizzo e El-Hani (2009), Brandão e Ferreira (2009), Prestes e Caldeira (2009), Borges 

e Resende (2010), Almeida e Farias (2011), Almeida, Nascimento e Zucon (2011), 

Nascimento-Junior, Souza e Carneiro (2011), Sandrin e Terrazan (2011) e Almeida (2012). 

Infere-se que grande parte dos artigos sobre História e Filosofia no Ensino de Biologia 

foram elaborados e publicados a partir de 2004, especialmente no ano de 2009, quando 

importantes trabalhos foram contemplados pela Revista Filosofia e História da Biologia 

publicada em formato digital pela Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia. 

Entre os estudos específicos às Ciências Biológicas, são priorizados trabalhos 

direcionados à discussão sobre a abordagem da História e Filosofia da Ciência na formação de 

professores em Biologia, como por exemplo, os artigos de Delizoicov, Carneiro e Delizoicov 

(2004), Sepulveda e El-Hani (2004), Sheid, Ferrari e Delizoicov (2007), Correa e 

colaboradores (2010). Tal prioridade é corroborada por Soares e colaboradores (2007), os 

quais afirmaram que  há uma forte preponderância de pesquisas sobre História e Filosofia da 

Ciência na formação de professores de Ciências Biológicas. 

São relevantes também as reflexões acerca da concepção de natureza científica da 

Biologia presentes em Delizoicov, Carneiro e Delizoicov (2004), El-Hani, Tavares e Rocha 

(2004), Sepulveda e El-Hani (2004), Sheid, Ferrari e Delizoicov (2007), Correa e 

colaboradores (2008) e Bizzo e El-Hani (2009).  

Trabalhos sobre as propostas e reformulações curriculares quanto à inserção de 

elementos históricos e filosóficos no ensino de Ciências Biológicas são enfatizados por 
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Borges e Resende (2010), Nascimento-Junior, Souza e Carneiro (2011), Sandrin e Terrazzan 

(2011), bem como por Almeida (2012). Análise de livro didático (CARNEIRO; GASTAL, 

2005) bem como o estudo sobre representações didáticas (BATISTETI; ARAÚJO; CALUZI, 

2009) são outros enfoques dados aos artigos sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino 

de Biologia.  

Aspectos históricos e epistemológicos também são explorados a fim de possibilitarem 

a abordagem de conteúdos específicos, merecendo destaque as pesquisas que evidenciam o 

uso de tais elementos no ensino de Evolução (MEGHLIORATTI; CALDEIRA; 

BOTOLUZZI, 2006, BIZZO; EL-HANI, 2009; CORREA  et al, 2010), no ensino de Genética 

(BRANDÃO; FERREIRA, 2009), no ensino de Citologia (BATISTETI; ARAÚJO; CALUZI, 

2009) bem como no ensino de Biologia Molecular (ANDRADE; CALDEIRA, 2009). 

 Partindo para o uso da abordagem histórica e filosófica da ciência no Ensino de 

Física, são elencados os trabalhos de Batista (2004), Nardi e Silva (2004 e 2010), Guerra, 

Reis e Braga (2004), Konhlein e Peduzzi (2005), Martins (2007), Massoni e Moreira (2007), 

Rosa e Martins (2007), Silva (2008, 2012), Gatti, Erthal e Linhares (2009), Pena e Filho 

(2009), Pereira e Martins (2009), Queirós, Batisteti e Justina (2009), Teixeira, Freire-Junior e 

El-Hani (2009), Filho (2011), Gomes (2012), e Souza e Sasseron (2012). 

Significativo número destas publicações ganha visibilidade por meio de revistas e 

periódicos especializados no Ensino de Física, como o Caderno Brasileiro do Ensino de Física 

e Caderno Catarinense do Ensino de Física, bem como através de eventos, como o Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). 

Assim como na área da Biologia, percebe-se na Física também uma variedade de 

enfoques, além da maior evidência dada à inserção da história e filosofia da ciência na 

formação de professores de Física presente nos trabalhos de Gatti, Nardi e Silva (2004, 2010), 

Martins (2007), Massoni e Moreira (2007), Rosa e Martins (2007), Gatti e Nardi (2009), 

Pereira e Martins (2009).  

De forma a justificar tais resultados, Quierós, Batisteti e Justina (2009), chegaram à 

conclusão que há forte tendência de pesquisas sobre História e Filosofia da Ciência que 

abordam a formação de professores em Física, cerca de 34,86% de sua amostra. 
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Concepções de estudantes e docentes acerca da natureza da Física na Educação Básica 

e no Ensino Superior são destacadas por Gatti, Nardi e Silva (2004), Konhlein e Peduzzi 

(2005), Massoni e Moreira (2007), Teixeira, Freire-Junior e El-Hani (2009), Medina e Braga 

(2010) e Filho (2011).  

Análises de documentos e estruturas currilares no que concene à introdução de 

disciplinas e conteúdos que abordem elementos epistemológicos no Ensino de Física tomam 

forma nos trabalhos de Pena e Filho (2009), Rosa e Martins (2007) e Pereira e Martins (2009). 

Outros focos se destacam como o estudo da transposição didática e uso de estratégias 

didáticas (KRAPAS, 2011; RODRIGUES; ZIMMERMAN; HARTMAN, 2012; SILVA, 

2012; SOUZA; SASSERON, 2012), análise de livros didáticos (KRAPAS, 2011; GOMES, 

2012),  o uso interdisciplinar da História da Ciência (GUERRA; REIS; BRAGA, 2004). 

Merecem grande atenção tanto a abordagem histórica e filosófica da ciência por meio 

do Teatro Científico executada por Medina e Braga (2010) quanto a revisão teórica de 

pesquisas sobre o tema no Ensino de Física por meio de Estado da Arte elaborada por Erthal e 

Linhares (2009) e Queirós, Batisteti e Justina (2009). 

No que concerne aos conteúdos específicos de Físca contemplados na Educação 

Básica e no Ensino Superior, muitos foram os que apresentaram contribuição das discussões 

calcadas sobre os aspectos históricos e epistemológicos, como por exemplo, o estudo da Lei 

da Gravitação Universal (GATTI; NARDI; SILVA, 2004; RODRIGUES; ZIMMERMAN; 

HARTMAN, 2012), das grandezas espaço e tempo (FERREIRA et al, 2009), da teoria de 

Galileu (MEDINA; BRAGA, 2010), da Teoria do Calórico (GOMES, 2012), do 

eletromagnetismo (GUERRA; REIS; BRAGA, 2004; KRAPAS, 2011), da óptica (SILVA, 

2008), da mecânica clássica (TEIXEIRA; FREIRE-JUNIOR; EL-HANI, 2009) bem como da 

relatividade restrita (KOHNLEIN; PEDUZZI, 2005). 

Em relação às publicações que revelam a abordagem epistemológica, histórica e 

filosófica da ciência no Ensino de Química, elencam-se Loguercio e Del Pino (2006), Flor 

(2008), Oki e Moradillo (2008), Erthal e Linhares (2009), Pereira e Martins (2009), Pires, 

Abreu e Messeder (2010), Fabrício, Guimarães e Aires (2012), Moreira (2012), Oliveira e 

colaboradores (2012), bem como Vidal e Porto (2012). 
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Pelo fato de haver menor número de publicações analisadas sobre a temática no ensino 

específico de Química, observa-se uma variedade mais tímida de enfoques e tendências. 

Porém, vale ressaltar que os focos trabalhados são contingentes e relevantes no campo do 

Ensino de Ciências. 

Semelhante ao que ocorre nas áreas de ensino já apresentadas, destacam-se os estudos 

que fazem uso de estratégias didáticas e metodológicas para a abordagem epistemológica da 

ciência (LOGUERCIO; DEL PINO, 2006; OLIVEITA et al; 2012) assim como sobre a 

inserção da abordagem histórico-filosófica da Química na formação de professores 

(LOGUERCIO; DEL PINO, 2006; PEREIRA; MARTINS, 2009; FABRICIO; 

GUIMARÃES; AIRES, 2012), além de análises das concepções de natureza da ciência (OKI; 

MORADILLO, 2008). 

Estudos de propostas e documentos curriculares (PEREIRA; MARTINS, 2009) e 

análises de livros didáticos associadas ao tema Ciência-Tecnologia-Sociedade (PIRES, 

ABREU; MESSEDER, 2010), bem como o trabalho do tipo Estado da Arte (ERTHAL; 

LINHARES, 2009) são exemplos relevantes de tendências sobre os artigos voltados para a 

Química. 

Quanto aos conteúdos específicos de Química, é possível citar a abordagem histórica 

de inclusão de elementos e extensão da Tabela Periódica e a discussão acerca do Projeto 

Manhatan debatidas e enfatizadas no artigo de Flor (2008) intitulado “História da Ciência na 

Educação Química: Síntese de elementos transurânicos e extensão da Tabela Periódica”. A 

biografia e a teoria de Antoine Laurent Lavoisier também se destacam como exemplos de 

conteúdos abordados por meio da contextualização histórica, presentes nos artigos de 

Fabrício, Guimarães e Aires (2012) e Rodrigues, Zimmerman e Hartman (2012).  

Por fim, em relação à área da Educação Matemática, podem ser citados os trabalhos de 

Teixeira (2003), Batista e Luccas (2004), Luccas (2004), Miguel (2005), Silva e Gurgel 

(2005), Silveira e Bazzo (2007), Valente (2007), Grimberg (2008), Klüber e Burak (2008), 

Salvi e Batista (2008), Pinheiro, Rorato (2011), Costa, Lopes e Barbosa (2012), e Torres e 

Giraffa (2012). 
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Da mesma forma que os artigos que versaram sobre história e filosofia da ciência no 

Ensino de Química, os trabalhos da área da Matemática compreendem uma parcela menor, 

apresentando consequentemente menor variedade de enfoques e tendências.  

Porém, diferentemente do que pode ser percebido na Biologia, Física e Química, as 

publicações na área da Educação Matemática evidenciam focos diferenciados, como por 

exemplo, a necessidade do estudo histórico e epistemológico da ciência partindo do  Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) presente em Teixeira (2003) e Pinheiro, Silveira e Bazzo 

(2007), bem como a relação história e filosofia da ciência e aprendizagem significativa 

presente nas pesquisas realizadas por Salvi e Batista (2008) e Roratto e colaboradores (2011).  

Merecem menção os trabalhos sobre a inserção desta abordagem na formação de 

professores de Matemática (TEIXEIRA, 2003; GRIMBERG, 2008; SALVI; BATISTA, 2008) 

bem como a utilização de novas metodologias para a abordagem histórico-filosófica da 

Ciência mediante o uso de textos didáticos (SILVA; GURGEL, 2005) e mapas conceituais 

(RORATTO et al, 2011). 

 Com relação aos conteúdos específicos da Matemática, é possível enfatizar que em 

sua obra intitulada “Questões de interesse na História do Pensamento Cartesiano para a 

Educação Contemporânea”, Silva e Gurgel (2005) relatam como a reflexão epistemológica, 

por meio de episódios históricos, mostra-se como facilitadora pra o entendimento do 

pensamento do filósofo Descartes no Ensino da Matemática. Já Batista e Luccas (2004) e 

Luccas (2004) tratam da abordagem epistemológica do sistema de equações lineares e 

determinantes. 

1.2.3 Níveis de Ensino contemplados pelos artigos publicados entre 2002 a 2012 

 

De forma a destacar quais níveis de ensino são contemplados nas pesquisas elaboradas 

na última década, é possível verificar, de acordo com o Gráfico 8, que há um crescente 

número de publicações que se direcionam de forma teórica ou prática para a abordagem da 

História e Filosofia da Ciência no Ensino Superior, diferentemente do que foi possível 

observar entre os trabalhos desenvolvidos no lapso temporal de 1991 a 2001. No entanto, a 

quantidade de trabalhos com foco na Educação Básica continua, assim como ocorreu nos 

artigos publicados na década anterior, superior à quantidade de publicações voltadas ao 

Ensino Superior.  
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GRÁFICO 8: Percentual de artigos sobre  História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática publicados entre 2002 e 2012 quanto aos níveis de ensino. 

 

No âmbito do Ensino Superior, são elencados os trabalhos realizados por Duarte 

(2004), El-Hani, Tavares e Rocha (2004), Sepulveda e El-Hani (2004), Gonçalves (2005), 

Loguercio e Del Pino (2006), Massoni e Moreira (2007), Rosa e Martins (2007), Oki e 

Moradillo (2008), Pereira e Martins (2009), Almeida, Nascimento e Zucon (2011), Almeida e 

Farias (2011), Almeida (2012), Brando e colaboradores (2012), entre outros. 

Também é possível apontar um expressivo número de publicações referentes à 

temática na Educação Básica. Dentre os artigos, citam-se Guerra, Reis e Braga (2004), 

Carneiro e Gastal (2005), Kohnlein e Peduzzi (2005), Silva e Gurgel (2005), Pinheiro, 

Silveira e Bazzo (2007), Flor (2008), Salvi e Batista (2008), Brandão e Ferreira (2009), Cury 

(2009), Ternes, Scheid e Gullich (2009), Medina e Braga (2010), Ataide e Silva (2011), Filho 

(2011), Krapas (2011), Sandrin e Terrazzan (2011), Silva (2012), entre outros. 

Apesar da Educação Básica se configurar como campo fértil para as pesquisas sobre o 

ensino História e Filosofia da Ciência, não se pode ignorar o crescimento notório de pesquisas 

que se voltam para o Ensino Superior. Tais resultados podem ser explicados pelo aumento 

contínuo de trabalhos recentes que tem como foco a formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura. O aumento de pesquisas sobre a temática nas áreas específicas, 

principalmente em Biologia e Física, e o decréscimo de pesquisas voltadas para as Ciências 
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Naturais - geralmente direcionadas para o Ensino Básico - também pode ser tida como 

relevante razão para o aumento de trabalhos que abordam o Nível Superior de Ensino. 

1.2.4 Locais do desenvolvimento dos artigos publicados entre 2002 e 2012 

 

Partindo para uma análise espacial, verifica-se, de acordo com o Gráfico 9, que maior 

parte das pesquisas publicadas sobre história e filosofia da ciência no Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática foram elaboradas e executadas na Região Sudeste do Brasil, com 

destaque para os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, podemos citar os 

trabalhos de Erthal e Linhares (2009), Ferreira e colaboradores (2009), Medina e Braga 

(2010), Krapas (2011), Moreira (2012) e Oliveira e colaboradores (2012).  

Já em São Paulo, verifica-se o maior número de publicações de todo País, destacando 

entre tantos, os artigos de Silva e Gurgel (2005), Meghlioratti, Caldeira e Botoluzzi (2006), 

Silva (2008), Andrade e Caldeira (2009), Bizzo e El-Hani (2009), Batisteti, Araújo e Caluzi 

(2009), Prestes e Caldeira (2009), Queirós, Batisteti e Justina (2009), Nascimento-Junior, 

Souza e Carneiro (2011), Sandrin e Terrazzan (2011), entre outros. 

 

GRÁFICO 9: Percentual de artigos sobre História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática publicados entre 2002 e 2012 quanto ao local de pesquisa. 
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A região Sul compreende a segunda região em ordem de trabalhos acerca da temática, 

sendo que há certo equilíbrio entre os três Estados em relação ao número de artigos 

publicados. O Estado do Paraná se sobressai ligeiramente, sendo representado pelas pesquisas 

desenvolvidas por Batista (2004), Batista e Luccas (2004), Luccas (2004), Pinheiro, Silveira e 

Bazzo (2007), Roratto e colaboradores (2011), Fabrício, Guimarães e Aires (2012) e Gomes 

(2012). No Estado de Santa Catarina, apontam-se os artigos de Delizoicov, Carneiro e 

Delizoicov (2004), Kohlein e Peduzzi (2005), Sheid, Ferrari e Delizoicov (2007) e Flor 

(2008). Já no Rio Grande do Sul, citam-se os trabalhos de Loguercio e Del Pino (2006), 

Massoni e Moreira (2007), Cury (2009), Ternes, Scheid e Gullich (2009) e Torres e Giraffa 

(2012). 

A Região Nordeste configura-se como a terceira maior em produção de trabalhos 

sobre a respectiva temática, com atenção ao Estado da Bahia, sendo representado pelos artigos 

desenvolvidos por Teixeira (2003), El-Hani, Tavares e Rocha (2004), Sepulveda e El-Hani 

(2004), Rosa e Martins (2007), Oki e Moradillo (2008), Pena e Filho (2009) e Teixeira, 

Freire-Junior e El-Hani (2009). Também há trabalhos realizados no Piauí (SILVA, 2008; 

ATAIDE; SILVA, 2011; SILVA, 2012); Rio Grande do Norte (MARTINS, 2007; PEREIRA; 

MARTINS, 2009); Alagoas (FILHO, 2011); Pernambuco (ALMEIDA; FARIAS, 2011) e em 

Sergipe (ALMEIDA; NASCIMENTO; ZUCON, 2011; ALMEIDA; 2012). 

Em relação à Região Centro Oeste e à Região Norte, percebe-se uma produção 

científica tímida quanto à abordagem histórica e filosófica da ciência no ensino de Ciências 

Naturais e Matemática. Na região Centro-Oeste, destacam-se quatro artigos elaborados em 

Brasília, tendo como autores Carneiro e Gastal (2005), Brandão e Ferreira (2009), Mundim e 

Santos (2012) e Rodrigues, Zimmerman e Hartmann (2012) bem como um artigo produzido 

em Mato Grosso por Salvi e Batista (2008). 

Tendo como título “Epistemologia, Ética e Política na Formação de Professores de 

Ciências”, o artigo de autoria de Silva e Chaves (2009) é um dos três trabalhos produzidos na 

Região Norte, precisamente no Estado do Pará. O artigo de Bueno, Farias e Ferreira (2012) 

assim como o de Costa, Lopes e Barbosa (2012), ambos produzidos no Estado do Amazonas, 

completam a representação da Região Amazônica dentre as produções brasileiras que tratam 

do tema em questão.  
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Logo, faz-se necessário enfatizar que há uma menor discrepância na produção 

científica entre as regiões do Brasil entre 2002 e 2012 (Gráfico 9), diferentemente do que se 

observa entre 1991 e 2001(Gráfico 5), onde a diferença entre as regiões era notável, com 

maior destaque às Regiões Sudeste e Sul.  

Apesar da Região Sudeste e da Região Sul se manterem como palco de maior 

produção de artigos sobre história e filosofia da ciência no Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, deve-se frisar o considerável aumento de pesquisas realizadas na Região 

Nordeste, representadas por um expressivo percentual de 24%, um percentual a menos 

comparado com a Região Sul. O crescimento e expansão dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação, em Ensino de Ciências Naturais e Matemática ou em áreas afins, para além das 

regiões mais meridionais do Brasil podem ser razões concretas em relação à melhor 

participação do Nordeste.  

No caso da Bahia, especificamente, a maior produção científica sobre a temática pode 

estar relacionada intrinsecamente aos Programas de Mestrado e Doutorado em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências, executados tanto da Universidade Federal da Bahia, em 

Salvador, quanto na Universidade Estadual de Feira de Santana, em Feira de Santana. 

Aportando-se de uma análise geral do que foi verificado e discutido neste tópico, é 

possível verificar mais aproximações do que discrepâncias entre os artigos no que se refere às 

categorias analisadas. Exemplo relevante é a maior aproximação entre os trabalhos em relação 

aos níveis de ensino contemplados pelas pesquisas. Merece destaque, também, uma maior 

participação dos artigos publicados da região Nordeste, ganhando visibilidade assim como as 

Regiões Sudeste e Sul. 

Por outro lado, no que se refere à produção científica nas áreas específicas de 

Biologia, Física, Química e Matemática, verificam-se diferenças notórias, onde as duas 

primeiras apresentam percentuais superiores, sendo que os trabalhos que focam as Ciências 

Naturais sofreram uma redução. Alguns enfoques tornaram-se prioridades, outros mantiveram 

a frequência, outros percentuais permaneceram tímidos, revelando entre si distinções e 

aproximações. 
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1.3 Considerações do Capítulo 

 

O presente capítulo, mediante aferição quantitativa e qualitativa, assinala que entre os 

anos de 2002 e 2012, as pesquisas sobre História e Filosofia da Ciência e suas implicações 

para o Ensino de Ciências Naturais e Matemática aumentaram de forma significativa em 

comparação com a década de noventa e os anos 2000 e 2001. 

É possível discorrer que a crescente produção científica sobre a temática busca alento, 

entre outras razões, nas preocupações advindas das propostas curriculares e pela legislação 

educacional brasileira no que se refere à inserção e abordagem de aspectos epistemológicos, 

históricos e filosóficos na Educação Básica e no Ensino Superior. 

No que se refere aos trabalhos publicados no lapso temporal de 1991 a 2001, apesar de 

uma quantidade tímida de publicações, os mesmos consistiram em impulsos para pesquisas 

que os sucederam, visto que o crescimento da produção científica sobre História e Filosofia 

da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática entre os anos 2002 e 2012 foi 

acompanhado pela potencialização das possibilidades já exploradas pelos trabalhos 

desenvolvidos há mais de dez anos. 

Entre os enfoques analisados, convém ressaltar o enfoque ‘Formação de Professores’, 

que na década de noventa do século XX foi tratada de forma tímida, tornando-se prioridade da 

maioria dos artigos mais recentes, principalmente nos trabalhos voltados para as áreas de 

Biologia e de Física. Tais considerações corroboram com que foi obtido pelos outros estudos 

de mesma natureza evidenciados ao longo da discussão.  

Logo, o tema ‘Formação de Professores’, devido ao crescimento significativo de sua 

abordagem, mostra-se um campo fértil para a exploração dos aspectos históricos e filosóficos 

da ciência. Outros enfoques merecem destaque, visto que foram abordados regularmente tanto 

pelos artigos publicados há mais de dez anos, quanto pelos mais recentes, como a ‘Concepção 

de Natureza da Ciência’, ‘Currículo’, ‘Didática e Método de Ensino’, ‘Livro Didática’, 

‘Interdisciplinaridade’ e ‘Ciência, Tecnologia e Sociedade’. 

Em relação às áreas de Ensino, é notória a preocupação dos trabalhos publicados até 

2001 com o ensino das Ciências Naturais como um todo, ao contrário das pesquisas voltadas 

para as áreas específicas da Biologia, da Física, da Química e da Matemática, as quais se 
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revelaram menos expressivas. Já entre os artigos produzidos a partir de 2002, há uma 

valorização das áreas específicas da Biologia e da Física.  Com tais resultados, permite-se 

inferir que, devido ao maior quantidade de publicação nestas áreas, consequentemente, foram 

exploradas diversos enfoques e tendências. 

Entre 2002 e 2012, verifica-se também um decréscimo do número de trabalhos com 

foco em ensino de Ciências Naturais, e tímida produção científica nas áreas de Química e de 

Matemática. Apesar da menor produção, vale ressaltar que os focos trabalhados são 

contingentes e relevantes para as pesquisas em ensino. 

De 1991 a 2001, os trabalhos voltaram mais a atenção para o estudo da abordagem de 

conteúdos históricos e filosóficos na Educação Básica. Por outro lado, a partir de 2002, apesar 

da Educação Básica se manter como campo produtivo para as pesquisas sobre a utilização da 

abordagem histórico-filosófica da ciência, houve o crescimento notório de pesquisas 

destinadas ao Ensino Superior.  

Tais resultados podem ser explicados pelo aumento contínuo de trabalhos recentes que 

tem como foco a formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, bem como pelo 

acréscimo de pesquisas sobre a temática nas áreas específicas, principalmente em Biologia e 

Física, e o decréscimo de pesquisas voltadas para as Ciências Naturais, geralmente 

direcionadas para o Ensino Básico. 

Em relação aos locais de execução e produção das pesquisas, tanto as publicações de 

mais de dez anos quanto as mais recentes foram elaboradas principalmente na Região 

Sudeste, com destaque para o Estado de São Paulo, e na Região Sul.  

Desde 2002, percebe-se maior participação da Região Nordeste, principalmente do 

Estado da Bahia, ganhando visibilidade assim como as Regiões Sudeste e Sul. Tais 

apontamentos podem ser justificados pelo crescimento e expansão dos Programas de Pós-

Graduação em Educação, em Ensino de Ciências Naturais e Matemática ou em áreas afins, 

para além das regiões mais meridionais do Brasil. 

Buscando inferir aproximações ou distinções entre todos os artigos, de forma geral, 

levando em conta a passagem cronológica e a evolução das tendências apresentadas, pode-se 

ratificar que as pesquisas voltadas para o estudo da abordagem da história e filosofia da 

ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática revelam continuamente maior 
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exploração de significantes potencialidades e possibilidades no campo do Ensino de Ciências, 

bem como maior atenção a todos os níveis de ensino, como também revelam ser um campo 

fecundo para as produções científicas nas áreas científicas em diversos locais do Brasil. 

Entre potencialidades e possibilidades no campo da Educação, os enfoques 

trabalhados na presente dissertação, tais como ‘Formação de Professores’ e ‘Currículo’, uma 

vez que se destacam como objetos de várias pesquisas nacionais, mostram-se relevantes para 

que documentos normativos referentes à Educação Básica e ao Ensino Superior sejam 

consultados e reconsultados, conhecidos e reconhecidos, no sentido de explorar e redirecionar 

as orientações epistemológicas das áreas científicas.  

Logo, conhecer como as pesquisas da área de Ciências Biológicas quanto ao tema 

estudado se apresentam diante das produções da Física, da Química da Matemática e das 

Ciências Naturais como um todo, bem como conhecer os trabalhos da Biologia que se voltam 

para as análises curriculares e para a formação docente se configuram neste contexto, é 

essencial para desvendar aspectos legais e curriculares de âmbito nacional ou local que 

envolvem a formação do biólogo docente.  

Após assinalar como a história e filosofia da ciência é referenciada e contemplada 

pelas pesquisas nacionais de distintas áreas científicas, parte-se, no próximo capítulo, para a 

análise desta abordagem segundo documentos legais e curriculares em âmbito nacional, a fim 

de abalizar distinções e aproximações e compreender a importância da prescrição normativa 

destes documentos no que se refere à temática.  
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CAPÍTULO 2: 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:  

CONTRIBUIÇÕES DA LDB E DOS PCN 

 

Tendências e concepções que permeiam o currículo são produtos de um processo 

social, o qual, por sua vez, toma forma no âmbito escolar (MOREIRA, 2008). Daí decorre a 

compreensão de que conteúdos, objetivos e diretrizes de funcionamento de determinado 

discurso curricular oficial desenvolvido em um espaço educacional são influenciados por 

condições de um contexto histórico-social mais amplo e dinâmico.  

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 de educação, pelo fato de sua centralidade no panorama educacional 

brasileiro contemporâneo, haja vista suas constantes reformulações nos diversos níveis de 

ensino (MOREIRA, 2008).  

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

ser um campo educacional meramente técnico. Devido a 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.  

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 e 

recriação, mas também de contestação e transgressão.  

Além do conceito de currículo proveniente de teóricos e estudiosos, faz-se necessário 

conhecer como tal conceito é contemplado nos documentos normativos nacionais. Como 

exemplo, apresenta-se o que está definido na Resolução nº 2 do Conselho Nacional de 
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Educação (CNE)/Câmara de Educação Básica (CEB), de 30 de Janeiro de 2012. De acordo 

com o caput de seu artigo 6: 

 

Art. 6º O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa constituída 
pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por 
práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e 
pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos 
estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições 
cognitivas e sócioafetivas (BRASIL, 2012).  

 

Dentre os estudos sobre o currículo, é importante ressaltar as contribuições advindas 

das pesquisas sobre História do Currículo. Para Kliebard (1992) in Lopes (2007, p. 77) “a 

História do Currículo é envolvida tanto por questões epistemológicas quanto por questões 

associadas à sociologia do conhecimento”. Portanto, questões condizentes à seleção, exclusão, 

organização, construção e distribuição de conhecimento e de conteúdos dentro de um 

determinado currículo tem atenção voltada por parte de pesquisadores desta área de pesquisa.  

Ao se questionar sobre a modificação, introdução e exclusão de determinados 

elementos curriculares, faz-se conveniente enfatizar a visão do 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”. Para o respectivo autor, não são raros os currículos que são 

alvos de seleções arbitrárias de conhecimentos dispostos em retalhos e tratados de forma 

descontextualizada quanto sua gênese histórica.  

Revisar os sentidos dos saberes remete a Bernard Charlot (2000, p. 63), o qual enuncia 

que:  

 

o saber é construído em uma história coletiva (...) Como tal, é o produto de relações 
epistemológicas entre homens (...). As relações de saber são necessárias para 
construir o saber, mas, também para apoiá-lo após sua construção: um saber só 
continua válido enquanto a comunidade científica o reconhecer como tal, enquanto 
uma sociedade continuar considerando que se trata de um saber que tem valor e 
merece ser transmitido. 
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Com a análise das propostas curriculares presentes nos mais variados documentos, 

inclusive na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), é possível verificar a evidência dada às reflexões sobre a 

natureza da ciência nos níveis da Educação Básica, onde questões de ordem epistemológica, 

histórica e filosófica incrementam os conteúdos programáticos e as práticas pedagógicas, 

visto que, conforme Santos e Oliosi (2013), tais questões têm aparecido de forma 

contundente, nas últimas décadas, nos documentos para a educação científica.  

Logo, no sentido de desvendar os preceitos curriculares e normativos do ensino de 

História e Filosofia da Ciência na Educação Básica em âmbito nacional, objetiva-se, neste 

segundo capítulo, assinalar aproximações e distinções entre as orientações acerca da 

abordagem da epistemologia da ciência no Ensino Básico contempladas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9394/96 e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (1998) e para Ensino Médio (2000). Vale frisar, que da LDB, extraem-se 

também análises pontuais quanto ao Ensino Superior. 

Para tanto, foram realizadas coletas e registros de informações contidas nestes 

regulamentos oficiais. A coleta destes documentos ocorreu por meio de pesquisas ao acervo 

de bibliotecas públicas e de sites oficiais de universidades públicas federais e do Ministério da 

Educação e órgãos afins.  

Já o registro consistiu na transcrição contextualizada, baseada em apontamentos de 

pesquisas, levando em consideração o contexto sócio-político atual e o da época de concepção 

e publicação destes documentos, bem como outros aspectos que envolvem o Ensino Básico. 

Ou seja, seguiu, conforme Oliveira (2005), um delineamento teórico-exploratório, permeado 

por análise interpretativa do tipo documental baseado numa perspectiva analítica de 

documentos.   

Primeiramente, foram explicitados todos os registros retirados da LDBEN 

relacionados à temática. Logo após foram analisadas todas as informações presentes nos 

PCNEF e nos PCNEM.  

Fez-se necessário analisar tais documentos, no sentido de reconhecer como os 

elementos epistemológicos, históricos e filosóficos da ciência são contemplados pelas 

propostas curriculares da Educação Básica. Tal reconhecimento possibilita compreender 
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como estes mesmos elementos são referenciados pelos documentos que normatizam os cursos 

de licenciatura, visto que uma vez presentes nos documentos voltados aos ensinos 

Fundamental e Médio, tornam-se impulsos para que tais elementos se tornem presentes nos 

cursos superiores de formação docente. 

  

2.1 O que consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

De acordo com Silva (1998), a conjuntura social, política e econômica vigente em 

1996, ano em que a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) foi aprovada, apresentava-

se de forma distinta da que se observava no final da década de 1980, época em que os 

primeiros projetos de lei acerca da educação brasileira foram encaminhados ao Congresso 

Nacional. Tal diferença pode ser explicada pelo fato de os projetos iniciais terem perdido a 

expressão da vontade coletiva e a lógica do direito à educação e do dever do Estado, à medida 

que, durante a década de 1990, uma nova realidade passou a se configurar a partir da inserção 

mais intensa do país no livre jogo da economia de mercado cada vez mais global.  

Influenciado pelos ditames dos organismos internacionais, o texto da LDB diferencia-

se do projeto inicial não somente pelo que está expresso, mas também pelo que foi retirado do 

mesmo, o que provocou um esvaziamento de regulamentação, o qual vem sendo preenchido, 

paulatinamente, desde a aprovação da referida lei. Diante de tal condição, Silva (1998) alerta 

que a nova LDB não é passível de uma análise pontual de seu conteúdo, mas que deve ser 

interpretada levando em consideração o conjunto da legislação básica formulada no contexto 

da concretização dos princípios neoliberais no Brasil, tão presente na década de 1990.  

 De forma a complementar o apontamento acima, Abbade (1998) lembra que a LDB de 

1996 está atrelada ao contexto da política educacional inserida na política mais ampla do 

governo vigente à época – governo de Fernando Henrique Cardoso - fortemente aglutinado 

em torno de um projeto neoliberal, e caracterizado pela minimização do papel do Estado em 

relação às questões sociais.  

Devido à influência neoliberal nas políticas educacionais à época da promulgação da 

LDB atual, propostas para o ensino de ciências traziam deficiências didáticas e 
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epistemológicas, uma vez que proporcionavam a reprodução dos interesses das classes 

dominantes e dificultando a formação de cidadãos críticos, conscientes e participativos 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010).  

O texto da LDB, em seu artigo 2º, preconiza que a educação tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, reiterando o que está constitucionalmente fundamentado no 

artigo 205 da Lei Magna da República Federativa do Brasil:  

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

(Promulgada em 20 de dezembro de 1996) 

 

(...) 

 

TÍTULO II 

 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2012). 

... 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(Promulgada em 05.10.1988) 

 

(...) 

 

Capítulo III 

 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 

 

Da Educação 

 

Artigo 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2013).  

 

Segundo Machado (1998), os preceitos presentes no artigo 205 da Constituição 

Federal (CF) de 1988 e no artigo 2° da LDB aparecem novamente em outros tópicos deste 

texto legal, como, por exemplo, no artigo 22, o qual atribui à educação básica a finalidade de 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.  

O termo “cidadania” também se faz presente no texto da LDB quando se trata dos 

conteúdos curriculares para a educação básica, no inciso I do artigo 27, o qual estabelece que 

a identificação de conteúdos deve ser norteada pela “difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática” (MACHADO, 1998). 

O caput do artigo 32 enuncia como objetivo do Ensino Fundamental “a formação 

básica do cidadão”, a qual é alcançada pela concretização de quatro caminhos: 

  

Seção III 

Do Ensino Fundamental 

 

Art. 32º. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de nove anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 2012).  

 

Então, a formação do cidadão, a qual já é preconizada na Carta Magna, torna-se uma 

recomendação bem presente na LDB. E no que concerne ao Ensino Fundamental, é preciso 
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destacar que a cidadania está atrelada à compreensão dos fatores naturais, sociais, políticos e 

artísticos presentes em uma sociedade bem como à aquisição e ao desenvolvimento de 

atitudes e valores partindo do aprimoramento da capacidade de ler, escrever e calcular.  

O artigo 35, precisamente o inciso II, comporta-se como outro exemplo de 

proximidade aos preceitos constitucionais, à medida que define o Ensino Médio como meio 

de “preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”.  

Consoante o artigo 26, a formação cidadã do educando, tanto no Ensino Fundamental, 

quanto no Ensino Médio está fundamentada por um currículo de base nacional comum. Por 

outro lado, é assegurada às instituições de ensino propor atividades pedagógicas conforme às 

particularidades sociais e regionais presentes nas comunidades onde se localizam: 

 

Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil (BRASIL, 2012).  

 

De acordo com Krasilchick (2000), a LDB garante que a formação básica do cidadão 

na escola fundamental exija, em termos práticos, o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo, a compreensão do ambiente material e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Já no ensino médio, a formação cidadã 

está atrelada à consolidação dos conhecimentos e a preparação para o trabalho, concretizando-

se por meio da formação ética, da autonomia intelectual e da compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos e dos processos produtivos.  

Na seção da qual trata do Ensino Médio, pode-se observar que, no artigo 35 da Lei, 

inciso IV, os últimos três anos do Ensino Básico devem se preocupar com a articulação teoria-

prática para o entendimento da ciência: 

 



78 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 

(...) 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 2012).  

 

Consoante Rosa e Rosa (2012), essa concepção quanto ao Ensino Médio reforça que a 

formação cidadã do indivíduo deve ser pautada numa formação geral, em oposição à 

formação específica. Em termos objetivos, a LDB, no seu artigo 35, destaca que os conteúdos, 

as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas, de tal forma que, ao final desta 

etapa de escolarização, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos que sustentam a produção moderna, bem como apresente conhecimento das 

formas contemporâneas de linguagem e domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia, necessários ao exercício da cidadania.  

A concepção presente na Lei 9394/96 relacionada à articulação da formação geral e 

científica compreende o resgate da natureza essencialmente cultural do ensino médio, a fim de 

que seja alcançado, conforme o Art. 35, inciso III, “o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico” (BRASIL, 2012).  

Logo, percebe-se que a compreensão dos fundamentos da ciência e dos processos 

produtivos torna-se imprescindível para a formação de cidadãos. Tais fundamentos são 

enfatizados pelo ensino de História e Filosofia da Ciência, à proporção que o entendimento do 

contexto em que atuavam os cientistas e do impacto das teorias científicas na sociedade 

mostra-se relevante para a tomada de uma postura crítica perante questões de ordem ética, 

prática e social.  

O artigo 36 destaca a compreensão do significado da ciência e do processo histórico 

por qual passam a sociedade e a cultura como uma das diretrizes a serem seguidas pelo 

Ensino Médio: 

 



79 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 
e as seguintes diretrizes: 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania (BRASIL, 2012). 

 

Consoante Kapitango-A-Samba (2005), do inciso acima transcrito, extrai-se a noção 

de que o ensino no nível médio seja capaz de possibilitar o entendimento do significado e das 

características da atividade científica, no que se refere ao contexto em que foi produzida, aos 

fatores que possibilitaram sua criação, ou seja, a toda questão histórico-filosófica que oferece 

a oportunidade de compreendê-la como atividade humana não-neutra e passível de 

modificações.  

No parágrafo 1º do referido artigo estão listadas as intenções do que se espera dos 

discentes ao concluírem o último nível da Educação Básica. Ou seja, propõe o que de fato os 

conteúdos, os métodos didáticos e as formas de avaliação empregadas no Ensino Médio 

devem suscitar nos educandos: 

 

§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 
tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 2012). 

 

Em relação à compreensão da ciência e o processo histórico por qual passa a sociedade 

e a cultura, faz-se necessário ressaltar as transformações do conhecimento como a 

multiplicidade de saberes, a transitoriedade das verdades, a ruptura de paradigmas, a 

velocidade do desenvolvimento tecnológico. Consoante Machado (1998), no horizonte 

educativo, tais transformações requerem não somente a aquisição de informações, mas a 

produção destas, num leque de aprendizagens diferenciadas de origens diversas, onde a 

investigação científica ganhe notoriedade no ensino das disciplinas científicas. 

Segundo ainda Machado (1998), da visão historicizada do conhecimento escolar pode 

ser encontrado o legítimo sentido da educação no contexto social, econômico, cultural e 
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político dos anos 90 e, sobretudo, no contexto da nova LDB. Contudo, tanto a materialização 

de uma nova escola quanto da nova LDB reflete a formação do cidadão restrita a uma figura 

retórica.  

No que se refere ao aprendizado de Ciências Naturais, a Lei 9394/96 e a Resolução 

CNE/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Básico, propõem 

que os currículos escolares do Ensino Médio devem abordar, além dos conteúdos específicos 

organizados por séries, as condições de produção do conhecimento científico, a fim de 

oferecer uma aprendizagem que possibilite ao aluno compreender a ciência e a tecnologia 

como construções humanas situadas historicamente (OLIVEIRA; REZLER, 2006).  

No Capítulo IV da LDB 9394/96, o qual versa acerca do Ensino Superior, pode-se 

notar, precisamente em seu artigo 43, que o desenvolvimento da ciência bem como de uma 

postura científica por parte dos discentes compreendem uma das finalidades a serem seguidas 

por todos os cursos de licenciatura: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
 
(...) 
 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
 
(...) 

 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 2012).  

 

De acordo com Bicudo (1998), faz-se necessário investigar o significado do verbo 

incentivar no contexto acima. O uso de tal vocábulo consiste na ação de sensibilizar os 

indivíduos para a criação e a investigação. Sendo que, o que a LDB explicita como finalidade 
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da Educação Superior se traduz no comprometimento com a divulgação do conhecimento, 

apoiando-se numa autonomia acadêmica.  

Fávero (1988) já refletia acerca do princípio da autonomia impulsionada pela LDB. 

Conforme tal princípio, as instituições de Ensino Superior possuem a garantia e o direito de 

traçarem seus destinos, seus projetos em prol da formação de seus sujeitos pensantes. Para o 

autor, no plano acadêmico, a autonomia das universidades se consolida, dentre tantos 

preceitos, pelo estabelecimento de metas científicas, artísticas e culturais que julgar 

apropriadas.  

 Mas o que deve ser julgado como apropriado à formação dos discentes a fim de ser 

adotado por uma universidade? Pois o que é tomado como prioridade para as universidades 

não, necessariamente, garante uma formação científica que esteja integrada às questões 

cotidianas. Não é raro pesquisas apontarem que a ciência e a tecnologia brasileira, oriundas de 

instituições de Ensino Superior, se apresentam desvinculadas dos problemas cotidianos e das 

necessidades gerais da sociedade. O estudo realizado de Nascimento, Fernandes e Mendonça 

(2010) entram no rol destas pesquisas que compartilham este entendimento. Estes autores 

alertam que a divulgação do conhecimento restringe-se a uma imagem indiferente, 

essencialista e determinística da ciência.   

 Na atual LDB, há medidas normativas a serem tomadas pelas instituições de nível 

superior no sentido de compatibilizar a criação e a fixação de currículos e de programas 

conforme diretrizes gerais vigentes. Os incisos I, II e V do artigo 53 evidenciam tal intenção:  

  

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem 
prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

 

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 
superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando 

for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

 

II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes; 

 

(...) 
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V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as 
normas gerais atinentes (BRASIL, 2012). 

 

 Depreende-se do Caput. do artigo 53, um dos atributos das universidades – a 

autonomia. Por meio desse atributo, tais instituições gozam de liberdade e de 

discricionariedade para estabelecer, fixar e executar seus objetivos, normativas curriculares e 

atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. O referido artigo da LDB, por meio de seus 

incisos, assegura, respeitando a autonomia das instituições de nível superior, o exercício de 

algumas atribuições, dentre elas, as que foram enfatizadas acima.  

 Outra atribuição que merece menção está no inciso III, o qual consiste em “estabelecer 

planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de 

extensão” (BRASIL, 2012). Tal atribuição deve ser perpétua e sintonizada com as exigências 

e perspectivas do campo científico, sem dissociá-lo do campo social.  

 O Parágrafo único do artigo 53 propõe possíveis decisões a serem tomadas pelos 

colegiados a fim de garantir a continuidade do papel autônomo das universidades: 

 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, 
caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos 
orçamentários disponíveis, sobre: 

 
I – criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
 
II – ampliação e diminuição de vagas; 
 
III – elaboração da programação dos cursos; 
 
IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
 
V – contratação e dispensa de professores; 

 
VI – planos de carreira docente (BRASIL, 2012).  
 

  

Tais decisões também devem estar pautadas nas diretrizes gerais pertinentes, nas 

condições vigentes no campo educacional, nas exigências políticas, sociais e econômicas bem 

como na disponibilidade de recursos financeiros. A autonomia didático-financeira, diante das 

possíveis deliberações e ações a serem estabelecidas pelos responsáveis dos colegiados, deve 

atuar como atributo necessário para que as universidades promovam, de forma contínua e 
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duradoura, a formação científica e social dos futuros profissionais, dentre estes, os futuros 

professores.  

 

2.2 O que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

 

No Brasil, perante iniciativas e políticas curriculares, têm-se os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) como documentos que constituem projeto de reforma curricular 

do Governo, através do Ministério de Educação, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação, de acordo com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96. Os PCN buscam não restritamente um aprendizado técnico, mas também um 

aprendizado científico e tecnológico calcado numa cultura pluralista, capaz de promover no 

aluno atitudes e opiniões mais reflexivas e críticas. 

 De acordo com Silva Junior (1998), defensores e opositores dos PCN parecem 

concordar quanto às conjunturas de sua possível origem. Tais parâmetros derivam de 

exigências constitucionais, mais exatamente pelo texto do artigo 210 da Constituição de 1988 

que especifica:  

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(Promulgada em 05.10.1988) 

 

(...) 

 

Capítulo III 

 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 

 

Da Educação 

 

Artigo 210 – Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 2013).  
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Nos PCN para o Ensino Fundamental, precisamente no capítulo que trata da relação 

entre escola e constituição da cidadania, verifica-se que esta está atrelada à apropriação crítica 

e construtiva do conhecimento, favorecida, por sua vez, pela consonância entre conteúdos e as 

questões sociais vigentes em cada momento histórico: 

 

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com 
competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, 
conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais 
para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres. Para tanto ainda é 
necessário que a instituição escolar garanta um conjunto de práticas planejadas com 
o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira 
crítica e construtiva (BRASIL, 1998, p. 34).  

 

No que concerne à área de Ciências Naturais, os PCN enfatizam que desde a década de 

1980, o ensino das Ciências da Natureza tem se aproximado das Ciências Humanas e Sociais, 

devido à gradativa importância atribuída à História e à Filosofia da Ciência no processo 

educacional, a qual reforça a percepção da Ciência como construção humana.  

Nos PCN, os conteúdos de Ciências Naturais no Ensino Fundamental estão elencados 

em quatro blocos temáticos, os quais são: Ambiente; Ser humano e Saúde; Recursos 

Tecnológicos; Terra e Universo. Nestes, são explicitados conceitos, procedimentos para 

compreensão dos temas em questão e atitudes que desenvolvam posturas e valores presentes 

na relação entre homem, o conhecimento e o ambiente (SILVA; ALVIM, 2012).  

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

ser reverenciadas e discutidas sobre os PCN, merece destaque uma análise sobre o tratamento 

dado aos aspectos epistemológicos que funcionam como referência para a abordagem da 

ciência. 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 desta abordagem, sob estas duas circunstâncias, tem atendido a muitas 

necessidades do ensino de Ciências.  
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 Como consta nos PCN em questão, a História da Ciência revela-se útil para o nível 

fundamental, uma vez que o conhecimento das teorias pode favorecer ao professor identificar 

as concepções dos estudantes. Por exemplo:  

 

ao ensinar evolução biológica é importante que o professor conheça as ideias de seus 
estudantes a respeito do assunto, que podem ser interpretadas como de tipo 
lamarckista. O mesmo pode ser dito do estudo sobre o movimento dos corpos, em 
que é frequente encontrar, entre os estudantes, noções que eram aceitas na Grécia 
clássica ou na Europa medieval (BRASIL, 1998, p. 21).  

 

A utilização da história da ciência nas primeiras séries do ensino fundamental consiste 

em ações didáticas voltadas para a descoberta da natureza da ciência que permitem o 

afloramento de questões filosóficas. Para Andrade e Martins (2009), não caberia para o 

Ensino Fundamental estar alheio a uma abordagem contextual da educação científica.  

A inserção desta temática nas primeiras séries da Educação Básica permite uma 

aprendizagem de ciências mais atrativa e motivadora para as crianças. Tal inclusão no Ensino 

Fundamental já se torna meio de contextualizar a ciência e de aproximá-la ao cotidiano dos 

alunos, favorecendo desmistificar a noção de que a atividade científica está distante do dia a 

dia dos discentes (SILVA; ALVIM, 2012).  

A intenção de promover este tipo de contextualização coaduna-se com a proposta do 

movimento ‘Ciência para Todos’ de relacionar o ensino de Ciências à vida diária e à 

experiência dos estudantes. Para Krasilchick (2000), os PCN procuram atender demandas de 

justiça social. Logo, problemas éticos, religiosos, ideológicos, culturais e étnicos não podem 

ser tratados como alheios à atividade científica e à margem dos currículos escolares.  

A noção de contextualização tem sido adotada, pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, como um dos eixos estruturadores do ensino. Andrade e Martins (2009) ressalvam 

que a condição de estar preconizada nos PCN para o Ensino Fundamental não garante à 

contextualização científica sua prática efetiva e o alcance de seus objetivos.  

Nos PCN para o Ensino Fundamental, a história das ciências é encarada como 

importante fonte de conhecimentos, desmembrando-se, entre outros possíveis tópicos, em 

história das ideias científicas e a história das relações do homem com seu corpo: 
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A história das ciências também é fonte importante de conhecimentos na área. A 
história das ideias científicas e a história das relações do ser humano com seu corpo, 
com os ambientes e com os recursos naturais devem ter lugar no ensino, para que se 
possa construir com os alunos uma concepção interativa de Ciência e Tecnologia 
não-neutras, contextualizada nas relações entre as sociedades humanas e a natureza 
(BRASIL, 1998, p. 27).  

 

Segundo tais documentos, o ensino de Ciências Naturais deverá então se organizar de 

forma que, ao final do Ensino Fundamental, os alunos sejam capazes de identificar relações 

entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje 

e em sua evolução histórica (BRASIL, 1998).  

No que concerne às dificuldades encontradas para uma abordagem crítica do 

aprendizado científico, os próprios PCN do Ensino Fundamental ressaltam que: 

 

  

Torna-se, de fato, difícil para os estudantes apreenderem o conhecimento científico 
que, muitas vezes, discorda das observações cotidianas e do senso comum. Por 
exemplo, o conceito de adaptação dos seres vivos, uma relação entre populações de 
espécies vivas e seu ambiente, como resultado de seleção natural exprime uma idéia 
diferente do uso cotidiano do termo ao se dizer que um vaso de planta está bem 
adaptado numa janela. (...) Situar o aluno neste confronto é necessário, mas não 
costuma ser simples romper com conhecimentos intuitivos (BRASIL, 1998, p. 26).  

 

As dificuldades de se compreender o que é Ciência estão relacionadas à perspectiva 

“enciclopédica, livresca e fragmentada” pela qual as disciplinas científicas são abordadas. 

Para os PCN:  

 

A compreensão do que é Ciência por meio desta perspectiva enciclopédica, livresca 
e fragmentada não reflete sua natureza dinâmica, articulada, histórica e não neutra, 
conforme é colocada atualmente. Está ausente a perspectiva da ciência como 
aventura do saber humano, fundada em procedimentos, necessidades e diferentes 
interesses e valores (BRASIL, 1998, p. 27).  

 

Além das dificuldades tratadas acima, os docentes das séries iniciais ainda se 

encontram alheios a uma abordagem histórico-filosófica do conhecimento. Mesmo que 

considerem imprescindível a inserção desta abordagem, os professores sentem-se 

incapacitados devido, dentre outras dificuldades, à ausência de conteúdos de cunho 
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epistemológico em sua formação inicial e à incerteza de eficácia de uma discussão abstrata 

perante o público infantil (ANDRADE; MARTINS, 2009). 

Em relação às dificuldades enfrentadas pelo professor, os PCNEF assinalam desafios e 

possibilidades: 

 

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. São estudos que proporcionam consistência à visão 
de Ciência do professor e uma distinção mais clara entre Ciência e Natureza. 
Informam que um mesmo fenômeno foi explicado de formas diversas em épocas 
diferentes e que muitos fenômenos naturais foram descobertos ou evidenciados por 
efeito da investigação científica, não sendo possível sua verificação ou compreensão 
por simples observação direta. São estudos que permitem melhor compreensão da 
natureza teórica e abstrata das Ciências Naturais, de seu caráter dinâmico. Ao 
mesmo tempo, o professor adquire subsídios para entender e dar exemplos da mútua 
dependência entre o desenvolvimento científico e tecnológico e da grande influência 
do conhecimento científico na modelagem das visões de mundo (BRASIL, 1998, p 
89).  

 

 Apesar de os PCN para o Ensino Fundamental evidenciarem possibilidades para o 

ensino contextualizado historicamente, Pino, Ostermann e Moreira (2005) alertam que as 

orientações deste documento não oferecem aos professores fontes e recursos para um 

aprofundamento teórico sobre epistemologia da ciência, uma vez que carecem de referenciais 

básicos sobre o tema, como por exemplo, ideias e teorias de filósofos da ciência como Karl 

Popper, Thomas Khun, Imre Lakatos e Paul Fayreband. Por outro lado, o que pode ser 

verificado em suas propostas pedagógicas é a preocupação com a postura do docente diante 

das concepções dos discentes sobre ciências, conhecimento, metodologia e filosofia da 

ciência.  

 Portanto, Pino, Ostermann e Moreira (2005) questionam como se preocupar com a 

prática dos professores, se não lhes é disponibilizado o arcabouço teórico necessário para se 

compreender a natureza da ciência. Para os autores, os PCNEF se isentam de uma postura 

epistemológica, e que consequentemente não dão subsídios necessários pra que os professores 

tenham acesso a referenciais teóricos e para que adotem práticas pedagógicas no ensino da 

epistemologia da ciência.  

É certo que tornar presentes questões históricas e filosóficas no ensino de ciências no 

nível fundamental requer abordagem diferenciada da empregada em outros níveis de ensino, 
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ou seja, é preciso expressar-se de forma lúdica e atrativa. Outra situação desafiadora para o 

docente das séries iniciais da Educação Básica consiste em ensinar História e Filosofia da 

Ciência, de maneira didaticamente consistente e adequada, mesmo diante da carência de 

literatura específica (ANDRADE; MARTINS, 2009).  

Conforme os PCN para o Ensino Fundamental, o ensino de Ciências Naturais deverá 

então se organizar de forma que, ao final do ensino fundamental, os alunos tenham 

desenvolvido, dentre outras, as seguintes capacidades: 

 

Compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e uma 
atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, 
política e cultural; 

 

Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 
condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 
tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo 
sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas (BRASIL, 1998, p. 60).  

 

Conforme recomendam os respectivos PCN, faz-se necessário que, durante a 

escolaridade fundamental, os discentes sejam capazes de compreender e de refletir acerca da 

natureza do conhecimento e do fazer científico e tecnológico. Todavia, no mesmo texto, é 

ressaltado que a abordagem epistemológica se inicia no nível fundamental, não intencionando 

esgotar sua aprendizagem, que, por ventura, torna-se cada vez mais fecunda e profunda nos 

níveis de ensino ulteriores.  

Andrade e Martins (2009) concordam com a gradação dos níveis de complexidade do 

ensino de História e Filosofia da Ciência com o passar das séries. Porém, alertam que, pelo 

fato de ser para o Ensino Fundamental, não significa que o tema deve ser tratado de forma 

incompleta e superficial.  

 

2.3 O que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  

 

 Como complementação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, o 

Ministério da Educação – MEC elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Médio – PCNEM, com o intuito de servir de referência às escolas, já que sua adoção não é 

obrigatória na elaboração curricular (ROSA; ROSA, 2012). Sendo assim, tendo como base 

legal a LDB, tais parâmetros são produtos da uma reforma curricular ocorrida no final da 

década de 1990 (NASCIMENTO-JUNIOR; SOUZA; CARNEIRO, 2011).  

Consoante a LDB, o currículo do Ensino Médio deverá ser formado por um currículo 

de base nacional comum, objetivando formar o cidadão no que se refere a sua autonomia 

intelectual e ao seu pensamento crítico, bem como ao seu ingresso no mercado de trabalho e 

ou nas atividades acadêmicas (NASCIMENTO-JUNIOR; SOUZA; CARNEIRO, 2011). Vale 

ressaltar que, além de uma base comum nacional, o currículo também é composto por uma 

parte diversificada, a fim de respeitar as particularidades no âmbito de cada sistema de ensino 

e de cada escola (ROSA; ROSA, 2012).  

As orientações presentes nos PCNEM foram desenvolvidas entre os anos de 1999 e 

2000. Elas buscam a operacionalização das propostas da LDB com relação ao Ensino Médio. 

Logo, tais parâmetros contemplam discussões mais sucintas sobre competências e habilidades 

a serem desenvolvidas pelos alunos do nível médio, bem como sugerem a organização dos 

currículos no sentido de propiciar a interdisciplinaridade e contextualização do conhecimento.  

Nestes documentos, os conteúdos básicos não são distribuídos por disciplinas, mas em 

três áreas, sendo que cada uma envolve conhecimentos de diferentes ciências, calcadas na 

interdisciplinaridade, a saber: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias (NASCIMENTO-

JUNIOR; SOUZA; CARNEIRO, 2011).   

Os autores supracitados ressalvam que os PCNEM não são apresentados como 

documentos a serem obedecidos e seguidos à risca, uma vez que sua utilização não implica no 

aceite de seus pressupostos, mas apenas como orientações disponíveis aos docentes, a fim de 

que estes as compreendam e as discutem no sentido de melhorar sua prática escolar.  

O perfil de currículo apresentado pelos PCNEM sofre influência das exigências quanto 

à contextualização do conhecimento no cotidiano dos alunos e professores, bem como na 

prática pedagógica permeada pela História da Ciência, experimentação, construção do 

conhecimento e interdisciplinaridade. O que se constata é que tal documento objetiva não 
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apenas um aprendizado técnico, mas também pluralista, significativo e que permita a 

formação de cidadãos críticos (BORGES; RESENDE, 2010; PENA; FILHO, 2009).  

A ideia de contextualização presente nos PCNEM sofre críticas de alguns 

pesquisadores, entre eles, Lopes, Gomes e Lima (2001), os quais consideram que caberia ser 

utilizado o termo ‘recontextualização’, pela forma como a contextualização é tratada por estes 

documentos. Contextualizar tem o sentido mais amplo do que meramente propiciar subsídios 

aos alunos para inserção no mercado de trabalho. Significa dar sentido ao que o discente 

aprende, de forma integrada e articulada com as situações vigentes e cotidianas.  

  Como lembram Borges e Resende (2010), dentre os aspectos que podem ser 

analisados no texto dos PCNEM, estão as visões epistemológicas que funcionam como 

referência para a abordagem da ciência. A epistemologia é um ramo da filosofia que procura 

discutir a natureza da ciência visando uma maior compreensão da atividade científica em si 

mesma, sua função, a função do cientista e a importância da ciência na sociedade.   

Nascimento-Junior, Souza e Carneiro (2011) apostam que os PCNEM devam ser 

entendidos como ponto de partida frutífero para trazer indicações da possibilidade de inserção 

de elementos da História e Filosofia da Ciência no Ensino Médio. Poderia, também, ser base 

para uma formação que discuta o currículo de base comum nacional numa abordagem 

histórico-filosófica.  

O Ministério da Educação (MEC) reconhece o conhecimento científico como 

indispensável à formação da cidadania na medida em que se incorpora à cultura e se integra 

como instrumento tecnológico (PENA; FILHO, 2009). Devido tal importância, há 

necessidade de o conhecimento científico ser explicitado como processo histórico, ou seja, 

como objeto de contínua transformação, associado às outras formas de expressão e de 

produção humana.  

No que se refere à compreensão das ciências e das tecnologias, os PCNEM as tratam 

como construções humanas situadas historicamente e que os objetos de estudo por elas 

construídos e os discursos por elas elaborados se relacionam com o mundo físico e natural: 

 

O desenvolvimento pessoal permeia a concepção dos componentes científicos, 
tecnológicos, socioculturais e de linguagens. O conceito de ciências está presente 
nos demais componentes, bem como a concepção de que a produção do 
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conhecimento é situada sócio, cultural, econômica e politicamente, num espaço e 
num tempo (BRASIL, 2000, p. 19).  

 

Nota-se, então, que os parâmetros para o nível médio alertam para o reconhecimento 

da historicidade do processo de produção do conhecimento, o que requer que a concepção 

curricular seja interdisciplinar e matricial a fim de que, dentre outros tipos de conhecimento - 

o histórico, o sociológico e o filosófico – sejam protagonistas em todos os momentos da 

prática escolar.  

Para Silva (2012), o destaque dado por estes documentos quanto à contextualização 

sociocultural na forma de um dos eixos de competências a serem desenvolvidas pelos alunos 

do Ensino médio, revela a iniciativa dos PCNEM em promover a inserção da História e 

Filosofia da Ciência no ensino de ciências.  

As competências e habilidades, quanto à contextualização sociocultural, definidas 

pelos PCNEM para a área de ‘Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia’ são: 

 

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, entendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, continuidade ou 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. 

 

Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida 
pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social. (BRASIL, 2000, p.12).  

 

A contextualização sócio-histórica presente nos PCNEM implica na contribuição da 

História e Filosofia da Ciência não somente nas últimas séries da Educação Básica, mas 

também constitui em um argumento favorável à presença de elementos epistemológicos no 

currículo dos cursos de licenciatura (PEREIRA; MARTINS, 2009).  

Complementando a informação acima, para Trindade (2008), o contexto histórico e 

cultural atual implica a construção de um currículo para a Formação de Professores de 
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Ciências no sentido de legitimar a escolarização necessária para a sua aplicação no Ensino 

Médio em função dos PCNEM. Neste sentido, o reconhecimento dado à história da ciência 

nestes documentos suscita sua necessidade de aplicação nos cursos de licenciatura e que 

consequentemente pode fortalecer sua inserção e sua continuidade na Educação Básica.  

Martins (2007) enfatiza que há vários anos educadores de todo o mundo, inclusive do 

Brasil, tem dado maior atenção à utilização da história da ciência no ensino de todos os níveis 

e que essa linha temática está aumentando seu escopo, principalmente, nos níveis superior e 

médio, sendo os PCNEM instrumentos motivadores. Todavia, o mesmo autor ressalta que são 

inúmeros os empecilhos para que esta abordagem se concretize no ensino.  

Para Martins (2007), a carência de professores com formação em história da ciência, 

associada à falta de materiais didáticos adequados e à dificuldade de acompanhamento dos 

alunos, consistem nas principais dificuldades em promover, de forma efetiva, o ensino de 

conteúdos de cunho histórico e filosófico nas aulas de ciências. 

Apesar de haver iniciativas de professores a fim de estimular esta abordagem nas aulas 

de ciências, Pereira e Martins (2009) ressaltam que se torna indispensável não somente 

explicar os fatos científicos do ponto de vista histórico, mas discutir os aspectos 

metodológicos que estão envolvidos na construção do conhecimento, com o intuito de ir além 

do conhecimento histórico do conteúdo, buscando também o conhecimento pedagógico, o 

qual promove maior capacidade de discussão e reflexão no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 El-Hani (2006) ressalva que, embora os PCNEM tragam apontamentos a respeito da 

relevância didática da história e filosofia da ciência como mecanismo para abandonar um 

ensino restrito à retórica de conclusões, não se pode esperar concretização por parte desse 

documento no que se refere a uma abordagem contextual do Ensino de Ciências. Para o autor, 

faz-se imprescindível uma abordagem mais sistemática de elementos epistemológicos por 

parte destes parâmetros, a fim de que não sejam considerados somente os processos de 

construção do conhecimento, mas que a ciência seja retratada a partir de seu contexto 

histórico, filosófico e cultural.  

Partindo para uma análise sobre o ensino de Biologia, os PCNEM (2000) apresentam 

como uma das competências e habilidades a serem desenvolvidas na respectiva disciplina:  
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Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 
conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 
tecnológicos (BRASIL, 2000, p. 21).  

 

De acordo com Nascimento-Junior, Souza e Carneiro (2011), os PCNEM elucidam 

que o propósito da Biologia é compreender e valorizar todas as manifestações da vida, tendo a 

atribuição de julgar ações ligadas à valorização da vida em todas as suas formas de expressão, 

bem como identificar as relações entre o conhecimento biológico e as transformações 

tecnológicas envolvidas nesta valorização, dentro do momento histórico, em todas as suas 

formas de expressão.  

No que se refere à contextualização histórico-filosófica, os autores acima aludidos 

assinalam que, numa perspectiva ontológica, os PCNEM concebem a Biologia como a ciência 

que compreende a natureza como uma emaranhada rede de relações dinâmica, onde o homem 

é, ao mesmo tempo, agente e paciente de transformações.  

Os PCNEM ressaltam que não é possível abordar, nas três séries finais do Ensino 

Básico, todo o conhecimento biológico e todo o conhecimento tecnológico a ele associado, 

alegando ser mais oportuno tratar tais conhecimentos de forma contextualizada, apoiando-se 

na história da Biologia, para apresentar a evolução epistemológica desta ciência. Completando 

este entendimento, o próprio documento aponta que mais do que fornecer informações: 

 

É fundamental que o ensino de Biologia se volte ao desenvolvimento de 
competências que permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, 
elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim compreender o mundo e nele agir 
com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da Biologia e da 
tecnologia (BRASIL, 2000, p. 19).  

 

No que concerne aos aspectos epistemológicos nos documentos curriculares, a 

Biologia, como as demais ciências, está inserida em um contexto histórico e cultural, uma vez 

que detém interferentes sociais que a fazem funcionar ao longo do tempo, inclusive 

proporcionando a aquisição de linguagem própria e visto que suas hipóteses e teorias foram 

formuladas em distintas épocas, o que demonstra uma evolução epistemológica. Os PCNEM 

revelam que a história da Biologia se constitui num movimento não linear e, frequentemente, 
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contraditório e que parte de seu conhecimento é composta por elementos não científicos 

(BRASIL, 2000).  

Conforme os documentos em questão, o aprendizado da Biologia deve possibilitar aos 

discentes a compreensão da natureza viva e dos limites e alcances dos distintos sistemas 

explicativos, bem como o caráter refutável e mutável desta ciência, a qual não apresenta 

respostas definitivas para tudo, sendo suas hipóteses e teorias passíveis de questionamentos e 

de transformações. Para tanto, elementos de história e 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).  

 

Admitem-se deste trecho dos PCNEM que os conhecimentos biológicos são 

interpretações sobre o funcionamento e as transformações dos sistemas vivos, sendo 

elaborados ao longo da história, dependentes do contexto social em que foram produzidos e 

desenvolvidos por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas. Logo, tais 

documentos curriculares identificam a biologia como construção social ou produto social.  

De forma a complementar os apontamentos acima, Nascimento-Junior, Souza e 

Carneiro (2011) argumentam que os PCNEM parecem assumir uma posição quase 

instrumentalista, na qual o conhecimento tenta se adequar às necessidades sociais dos alunos. 

Verifica-se então, uma contextualização sociocultural adaptada e ambientada ao dia-a-dia do 

aluno, mas não necessariamente uma contextualização histórica que venha a permitir a 

construção do conhecimento.  

Numa análise realizada por Borges e Resende (2010), foi apontado que os PCNEM de 

Biologia são caracterizados, em sua maior parte, por um gênero discursivo racionalista 

contemporâneo, visto que expressa a noção de que a ciência não apresenta respostas 

definitivas e é limitada pelo fato de ser uma construção humana. Porém, tais autores 

apontaram que alguns discursos presentes no documento apresentam um caráter empirista, tal 

como, o uso do termo verdade científica, o que dá a entender que os conhecimentos 

científicos já estão prontos, acabados e que são imutáveis.  
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Para os autores acima citados, os PCNEM de Biologia se tornariam mais coerentes, do 

ponto de vista epistemológico, caso fossem evidenciados os filósofos da ciência que serviram 

de referência para sua elaboração. Apontam também que tais documentos expressam noções 

epistemológicas e pedagógicas ambíguas, o que pode influenciar numa atuação similarmente 

ambígua por parte do docente, o qual pode permanecer com concepções empiristas e, 

consequentemente, portar uma prática pedagógica tradicional e uma concepção simplista e 

estreita da ciência que leciona.  

A compreensão da construção e da utilização de modelos científicos é também 

contemplada nos PCNEM (2000) como um dos objetivos do ensino de Biologia. É necessário 

que os alunos entendam que tais modelos são utilizados para explicar e demonstrar tanto o 

que pode ser observado quanto o pode ser apenas inferido, pois são produtos da mente 

humana e não a cópia fiel da própria natureza, mas que procuram traduzir a realidade, em 

determinado contexto social e cultural, com atributo de legitimação.  

Nascimento-Junior, Souza e Carneiro (2011), ao investigarem o caráter 

epistemológico da Biologia presente nos PCNEM, apontam que a ideia de construção e 

função de modelos científicos apresenta problemas de aplicação didática pelo fato da 

elaboração do método científico ter sido praticamente negligenciada por estes documentos.  

Outro ponto importante a ser salientado é que os PCNEM sustentam a abordagem de 

elementos da história e da filosofia da biologia bem como a teoria da evolução como eixo 

unificador de todo conhecimento biológico. Correa e colaboradores (2010) ressalvam que, 

apesar da preocupação advinda destes documentos quanto a um ensino contextualizador e 

interdisciplinar, nos livros didáticos, os aspectos evolutivos têm sido vistos como temáticas 

isoladas. 

 

2.4 Considerações do Capítulo 

 

Por meio de uma leitura atenta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96), nota-se a presença de elementos normativos que dão subsídios à formação científica 

nos níveis Fundamental, Médio e Superior. Tais elementos compreendem objetivos a serem 
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alcançados pelos estudantes, bem como estão atrelados, de forma direta ou indireta, à 

importância e à necessidade da inserção da história e filosofia da ciência nos âmbitos escolar e 

universitário. 

No que se refere ao Ensino Fundamental, a LDB, em seu artigo 32, exprime que os 

discentes devem ser capazes de compreender o ambiente natural e social, inclusive os valores 

que fundamentam a sociedade, além de desenvolverem a capacidade de aprendizagem por 

meio de aquisição de conhecimentos e de habilidades e da formação de atitudes e de valores.  

Estes dois objetivos direcionados às séries iniciais da Educação Básica mantêm 

relação estreita com um ensino reflexivo, em que os alunos sejam incentivados a questionar 

sobre fenômenos do cotidiano e a procurar elementos que possam ser significativos diante do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Aspectos históricos e filosóficos relacionados com a atividade científica e com os 

cientistas, quando são tomados os devidos cuidados em sua abordagem, podem se tornar um 

campo fértil para a imaginação e criatividade que são tão inerentes às crianças. Discutir 

determinado episódio histórico, de forma lúdica, dinâmica e contextualizada, evidenciando as 

tentativas científicas como encadeamento de ideias que ora vingam ora não, evitando 

biografias longas e exclusiva menção das teorias bem sucedidas, torna-se uma estratégia de 

ensino capaz de estimular o prazer pela ciência além de proporcionar um aprendizado lógico, 

realista e emancipador, desprovido de estereótipos e de valores distorcidos. 

 No que se refere aos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental, pode-se 

constatar que nos objetivos a serem alcançados, constam os propósitos de compreender a 

atividade científica como um processo histórico de produção e identificar as relações entre 

ciência, tecnologia e condições de vida sob um viés histórico.  

Tais objetivos estão em consonância com as finalidades presentes na LDB para o 

Ensino Fundamental, uma vez que a formação de valores de um discente – maior preocupação 

da Lei para este nível de ensino - está muito influenciada pelos valores trazidos pela educação 

científica.  

Apresentar a ciência como um fenômeno humano, dinâmico, falível, limitado, passível 

de modificações e como produto de erros e acertos, possibilita ao aluno compreender que a 

atividade científica não está distante de sua realidade sociocultural e de sua capacidade 
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cognitiva. E que as simples atitudes de questionar, de refletir, de observar, de experimentar e 

de avaliar devem ser incentivadas e apresentadas como atributos científicos possíveis aos 

estudantes.  Portanto, as intenções do PCNEF quanto à utilização da história da ciência 

reforçam os propósitos da LDB.   

 Os objetivos para o Ensino Fundamental, presentes na LDB, prolongam-se e se 

ampliam para o Ensino Médio, em que a formação de valores tão requisitados nas séries 

iniciais se consolida na necessidade do aprimoramento do educando como pessoa humana, 

por meio da aquisição do arcabouço ético, intelectual e crítico.  

Associado a tal finalidade, surge de forma expressa no artigo 35, o propósito de 

compreender os fundamentos científico-tecnológicos em cada disciplina. Diante do 

amadurecimento dos objetivos, amadurece também a perspectiva de abordagem histórica e 

filosófica da ciência nas séries finais da Educação Básica. 

Nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio fica evidente que a utilização de 

elementos históricos e filosóficos no ensino das disciplinas científicas acompanha esta maior 

expectativa de compreender os fundamentos científicos presente na LDB. Tal asserção se 

justifica pelo fato dos PCNEM adotarem como objetivos o reconhecimento do sentido 

histórico da ciência e a elucidação desta como construção humana relacionada com a 

transformação da sociedade. 

 Entender a relação entre desenvolvimento científico e tecnológico bem como entender 

o impacto destas tecnologias associadas às Ciências Naturais na vida pessoal dos estudantes 

são outros objetivos dos PCNEM que se mostram em consonância com o que se pretende a 

LDB com as séries finais da Educação Básica. 

Delineando relações entre os PCN analisados, nota-se que os PCNEF e os PCNEM 

enfatizam a necessidade e a importância da história e filosofia da ciência para o ensino das 

ciências. No Ensino Fundamental, a abordagem histórico-filosófica é aludida como referência 

para contextualização das relações entre sociedade e natureza, à medida que consiste numa 

importante fonte para conhecimento e elucidação da história das ideias científicas e das 

relações do homem consigo mesmo e com o ambiente.  

A preocupação com a natureza humana também compreende motivo para inserção de 

aspectos históricos e filosóficos no Ensino Médio. Logo, a abordagem epistemológica permite 
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aos discentes, conforme os PCNEM, conhecer os aspectos sociais, culturais, econômicos e 

políticos que permeiam a produção do conhecimento. 

Os PCN também trazem em seu escopo teórico alguns desafios enfrentados pelos 

docentes para a abordagem da história e filosofia da ciência. Nos PCNEF, consta a asserção 

de que a ciência tem que ser elucidada como aventura do saber humano, calcada em diferentes 

interesses e valores. E isto requer do professor a adoção de novas práticas e estratégias que 

possam refletir o caráter dinâmico, articulado e histórico da ciência, em detrimento da 

perspectiva enciclopédica, livresca e fragmentada, a qual se faz tão presente nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Outro grande desafio presente nos PCN e compartilhado em várias pesquisas na área 

de ensino consiste na maior inserção e legitimação da história e filosofia da ciência nos cursos 

de licenciatura. As propostas dos PCN objetivam orientar os professores em sua prática diária 

em sala de aula, logo esbarram nas expectativas de formação docente. Ou seja, não bastam 

que haja orientações para a abordagem epistemológica nestes documentos, se esta raramente é 

contemplada na graduação de licenciados. 

Com a análise dos PCNEM, também foi possível conhecer como o referido documento 

contempla o caráter histórico e filosófico das Ciências Biológicas. Para as séries finais da 

Educação Básica, recomenda-se reconhecer a Biologia como um fazer humano, e portanto, 

histórico, sendo produto de uma rede de relações entre a produção científica e os contextos 

social, político, econômico, cultural, religioso e tecnológico. 

O ensino de Biologia, pautado nesta perspectiva, busca desenvolver nos discentes o 

desenvolvimento de competências que os possibilitem conhecer, conceber, questionar e 

refutar suas próprias ideias a fim de vivenciar os processos de elaboração do conhecimento 

inerente à atividade científica e de se sentirem cada vez mais protagonistas e autônomos  no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais mostram-se como importantes referências para 

inserção da história e filosofia da ciência no Ensino Básico. No entanto, são instrumentos 

passíveis de readaptações a fim de corresponder às exigências e às contingências dos campos 

científico e escolar.  
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Apesar de defenderem a abordagem histórico-filosófica impulsionada pela percepção 

construtivista, os PCN revelam uma carência em relação às concepções epistemológicas, visto 

que não mencionam relevantes contribuições dos filósofos da ciência. Torna-se necessário 

proporcionar aos docentes maior engajamento quanto às noções epistemológicas 

contemporâneas a fim de tornar a sua atuação em sala de aula mais reflexiva e crítica e, que 

consequentemente propicie aos seus alunos o aprimoramento contínuo de tais atributos.  

 No que concerne às normatizações para o Ensino Superior, a LDB elenca as 

finalidades para este nível de ensino que se encadeiam com as presentes para os níveis da 

Educação Básica. Por exemplo, o propósito para o nível superior de estímulo à criação 

cultural e ao desenvolvimento do espírito científico coaduna-se com os objetivos de aquisição 

de conhecimentos e formação de atitudes e valores, assim como com os fins de 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, preconizados para os 

níveis fundamental e médio, respectivamente. 

 Outros objetivos do Ensino Superior, como o incentivo ao trabalho de pesquisa e à 

investigação científica, o desenvolvimento e a divulgação dos conhecimentos culturais, 

científicos e tecnológicos, bem como a compreensão do homem e do seu ambiente estão em 

consonância com as intenções da Educação Básica de compreender o ambiente natural e os 

aspectos sociais, políticos, tecnológicos e culturais, bem como conhecer, pelos vieses teórico 

e prático, os fundamentos científicos e tecnológicos. 

Diante de todo estudo contemplado neste capítulo, infere-se que os documentos 

analisados – LDB, PCNEF e PCNEM – direcionam esforços para promoção da formação 

científica na Educação Básica e no Ensino Superior, por meio de suas propostas e orientações 

normativas e pedagógicas. Além de apresentarem aproximações entre seus propósitos 

educacionais. 

A análise destes documentos no que se refere aos aspectos históricos e filosóficos da 

ciência compreende objeto de estudo cada vez mais cogitado por pesquisas nacionais - 

conforme foi enfatizado no primeiro capítulo da presente dissertação - refletindo em 

publicações crescentes de estudos oriundos de monografias, dissertações e teses acadêmicas 

na área de Ciências Naturais.  
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As discussões expostas neste capítulo também servem como estímulo para pesquisas 

mais pontuais e mais direcionadas aos currículos dos cursos de formação dos professores 

visto que, para que ocorram as possíveis reformulações curriculares nos cursos de Ciências 

Naturais – Física, Química e Biologia – faz-se necessário conhecer e reconhecer as 

influências que tais cursos sofrem da LDB e dos PCN. 

Portanto, estima-se que as propostas legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e as orientações pedagógicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais atuam como 

arcabouços para a estruturação e para a implementação da história e filosofia da ciência no 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. 

 Após análise de preconizações normativas no âmbito da Educação Básica, direciona-

se, no próximo capítulo, à análise de documentos voltados aos cursos de licenciatura em 

Biologia, em âmbito nacional, bem como ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas, em 

nível local, com o intuito de conhecer como a história e filosofia da ciência é referenciada e 

contemplada por estes documentos, extraindo sua importância para a formação de biólogos 

docentes. 
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CAPÍTULO 3: 

A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO SUPERIO R DE BIOLOGIA 

 
 

A menção da história e filosofia da ciência em documentos curriculares oficiais, 

precisamente os destinados aos cursos de licenciatura, emerge como estímulo para que tal 

abordagem se torne concreta na formação de futuros professores e consequentemente angarie 

espaço no ensino básico. 

O sentido inverso também é imprescindível. Como defendido no segundo capítulo, a 

importância dada à abordagem de elementos históricos e filosóficos da ciência presente nas 

propostas curriculares nacionais como os PCNEF e os PCNEM, bem como presente na LDB 

9394/96 serve como impulso para que tal abordagem se torne parte na Educação Básica e, 

partindo da necessidade de haver professores capacitados, tal abordagem se projete no Ensino 

Superior. 

Sustentando-se em análise documental, semelhante ao capítulo anterior, esta etapa do 

estudo contempla e evidencia as propostas e orientações preconizadas pelas Diretrizes 

Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas (2001), a fim de conhecer como a 

abordagem histórica e filosófica da ciência é destacada e contemplada pelas propostas e 

orientações preconizadas pelas Diretrizes Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas 

(2001) e pela Resolução nº188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

No sentido de se somar à análise das DCN para os cursos de graduação em Ciências 

Biológicas, é examinada a Resolução nº188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONEPE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tal resolução regulamenta 

alterações no projeto pedagógico dos cursos de graduação em Ciências Biológicas 

Licenciatura e Bacharelado, estabelecendo a criação de uma nova estrutura curricular para 

estes cursos. 

Os dois documentos acima são comparados e seus pontos em comum são destacados 

bem como as propostas presentes na Resolução que não são contempladas nas DCN para os 

cursos de Biologia. Logo, é possível conhecer como a história e a filosofia da ciência é tratada 

e contemplada por estes documentos, o que possibilita compreender quais são os possíveis 
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elementos normativos que dão subsídios para que tal abordagem se torne presente no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. 

Ao se conhecer as orientações legais da Resolução nº188/2009, é analisado o projeto 

pedagógico atual do curso de licenciatura diurno e noturno, destacando precisamente o 

modelo de oferta da disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas nestes dois turnos. 

A disciplina em questão torna-se alvo de discussões por ser considerada pelo respectivo 

estudo como a expressão mais formal e concreta da inserção da abordagem histórica e 

filosófica da ciência na formação de docentes em biologia na UFS, que por sua vez, é o objeto 

de pesquisa da dissertação. 

Importantes atributos de oferta da disciplina são discutidos, como sua nomenclatura, 

quantidade de créditos, posição no semestre acadêmico, presença ou ausência de pré-

requisito, bem como sua relação formal, do ponto de vista curricular, com outras disciplinas. 

Da sua ementa são exploradas informações, que baseadas em outras pesquisas, permitem 

admitir quais conteúdos são de abordagem internalista ou externalista da ciência.   

O presente capítulo é composto por quatro seções. A primeira contempla as propostas 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Biologia (2009). A segunda, 

examina a Resolução nº 188/2009/CONEPE, que institui a nova estrutura curricular da 

Biologia Licenciatura da UFS. A terceira direciona-se para a discussão do modelo de oferta da 

disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas. E a última seção discute o escopo 

ementário da respectiva disciplina. 

Logo, de forma a complementar as discussões do segundo capítulo, faz-se necessário 

conhecer orientações normativas mais direcionadas aos cursos de Ciências Biológicas, em 

especial ao curso da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, bem como 

compreender de que forma a história e filosofia da ciência é tratada na formação docente em 

Biologia desta instituição.  
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3.1 O que consta nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas 

(2001) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas foram 

promulgadas pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES) n° 1.301/2001, aprovado em 06/11/2001 e homologado em 04/12/2001. Em seu 

relatório inicial, o presente Parecer conceitua a Biologia como “a ciência que estuda os seres 

vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos que regulam 

a vida” (BRASIL, 2001, p. 01).  

De acordo com o referido documento, o estudo das Ciências Biológicas deve 

possibilitar a compreensão de que a vida é produto de processos evolutivos, sendo 

representada por uma diversidade de formas, funções e hábitos sobre os quais atuam pressões 

seletivas. Os organismos, incluindo os seres humanos, não vivem de forma isolada, mas 

mantêm entre si complexas relações de interdependência. 

É enfatizado no Parecer CNE/CES n° 1.301/2001 que o entendimento das interações 

entre os seres vivos leva em consideração a “compreensão das condições físicas do meio, do 

modo de vida e da organização funcional interna próprios das diferentes espécies e sistemas 

biológicos (BRASIL, 2001, p. 01)” . No que se refere ao estudo dos seres humanos, “os 

conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais” 

(BRASIL, 2001, p. 01).  

De acordo com Liotti (2011), as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Biologia foram escritas sob o discurso de propiciar ao campo curricular pedagógico a 

socialização do conhecimento científico, contribuindo para que os licenciandos construíssem 

sua identidade ao desenvolver posturas críticas e atuantes frente às contradições sociais, 

políticas e econômicas presentes nas estruturas da sociedade.  

A seção referente ao ‘Perfil dos Formandos’, inicia-se com o seguinte enunciado: “O 

Bacharel em Ciências Biológicas deverá ser”. Tal trecho deixa explícito que o documento, à 

medida que regula o perfil do biólogo profissional, considera apenas o bacharel, 

negligenciando o licenciado. Nesta mesma parte, somente a alínea e) enfatiza o papel do 

educador: 
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1. PERFIL DOS FORMANDOS 
 
O Bacharel em Ciências Biológicas deverá ser: 

 
a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; 
 
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação 
competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, 
bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações 
filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em 
que vivem; 
 
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da 
conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, 
biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos 
aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar 
agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de 
vida; 
 
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 
profissional por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 
científico, bem como por referenciais éticos legais; 
 
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de 
atuação profissional; 
 
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de 
trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; 
 
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 
ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação (BRASIL, 2001, p.3). 

 

Para Ferreira, Guimarães e Souza (2011), a conclusão é que o Parecer parece ter sido 

elaborado tendo em vista apenas a formação do bacharel em Ciências Biológicas, exceto em 

parcos trechos do texto, os quais referem-se ao educador, como a alínea e). Conforme os 

autores, as orientações relativas ao perfil dos formandos, estrutura do curso, conteúdos 

curriculares etc., são direcionadas apenas aos bacharéis, o que reitera o estigma das 

licenciaturas como apêndices dos cursos de bacharelado.  

Outra alínea que merece menção é a f), a qual apresenta uma redação pautada nas 

mudanças no mundo do trabalho e da produção do capital globalizado. De acordo com os 

autores supracitados, a formação em nível superior, seja do bacharel ou do licenciado, perde 

seu sentido mais amplo e reduz os cursos de formação a meros espaços de preparação para o 

mundo produtivo e do consumo.  
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No que concerne às competências e habilidades inerentes ao biólogo tanto bacharel 

quanto licenciado, nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Ciências 

Biológicas, observa-se que o futuro profissional deve, entre outras atribuições: 

 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 
 (...) 
 
f) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências 
biológicas referente a conceitos, princípios e teorias; 
 
g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;  
 
(...) 
 
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de 
atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em 
contínua transformação; 
 
(...) 
 
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e 
diversos profissionais, de modo a estar preparado a contínua mudança do mundo 
produtivo (BRASIL, 2001, p. 4).  

 

 

Consoante Kapitango-A-Samba (2005), a alínea f) exprime que a história da ciência 

permite ao futuro biólogo conhecer conceitos, princípios e leis das Ciências Biológicas. Já no 

que se refere à alínea g), o autor aponta que a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

sugere uma importância recíproca e indissociável entre as três áreas. Vale ressaltar a 

relevância da história e da filosofia da ciência como mediadoras e ao mesmo tempo como 

produtos desta relação.  

O objetivo do ensino da história da ciência, em um curso de formação docente não se 

manifesta no mero ato de descrever a história ou acumular conhecimento sobre a mesma. Mas 

toma forma na análise crítica das condições da criação e apropriação do conhecimento 

científico pelas diversas culturas. Em acréscimo, essa abordagem deve impulsionar 

questionamentos e inquietações quanto às pretensões de verdade, aos impactos econômicos e 

sociais da ciência, assim como deve incentivar indagações não estimuladas em outras 

disciplinas do currículo (TRINDADE, 2008).  
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Mais uma vez, a noção de uma formação calcada numa perspectiva mercadológica e 

capitalista toma forma nas competências e habilidades que o futuro biólogo deverá 

desenvolver, especificamente nas alíneas j) e l) (FERREIRA; GUIMARÃES; SOUZA, 2011).   

Contrapondo-se às próprias menções acerca de uma formação voltada para o mercado 

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

enfatizam a abordagem de elementos epistemológicos nas competências e nas habilidades a 

serem adquiridas pelo futuro biólogo, bem como, mais adiante, na estruturação 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 críticos e conscientes de sua importância na alfabetização científica de 

cidadãos.  

Diante destas divergências presentes no Parecer, as respectivas DCN mostram 

fragilidades. Para Ferreira, Guimarães e Souza (2011), a formação acadêmica, calcada nessa 

perspectiva neoliberal, inibe o desenvolvimento da “criatividade” e das “competências” dos 

graduandos.  

Muitos dos problemas e das contradições evidenciadas em documentos curriculares 

apontam a existência de relações, compatibilidades e incompatibilidades entre os ideais de 

cientificidade, a didática das ciências e as necessidades do mercado. Para Nascimento, 

Fernandes e Mendonça (2010), a superação desse problema pressupõe mudanças teórico-

metodológicas nos cursos de formação de professores de ciências, rupturas com uma 

concepção positivista e mecanicista de ciência e bem como implica a construção de uma 

didática e uma epistemologia própria, proveniente do saber docente.  

Na seção ‘Estrutura do Curso’, dentre os tópicos apresentados, são elencadas a 

preocupação dos cursos de Biologia com o processo de desenvolvimento por quais passam os 

modelos explicativos desta ciência, bem como a prática de atividades extracurriculares e de 

pesquisas: 
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      3. ESTRUTURA DO CURSO 
 
                               (...) 
 

� garantir um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
 
(...) 
 
�  levar em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos 
processos biológicos;  
 
(...) 
 
�    estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, como, 
por exemplo, iniciação cientifica, monografia, monitoria, atividades extensionistas, 
estágios, disciplinas optativas, programas especiais, atividades associativas e de 
representação e outras julgadas pertinentes (BRASIL, 2001, p. 05). 
 

 

Sobre o que é disposto nos dois primeiros tópicos acima, pode-se inferir que o 

propósito de enfatizar a evolução epistemológica reforça a intenção de tratar o conhecimento 

biológico de forma a problematizar e a contextualizar suas teorias, conceitos e métodos. 

Contudo, a intenção de um ensino historicamente contextualizado e que promova um 

desenvolvimento epistemológico nos discentes tem se tornado uma queixa constante em 

pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior.  

Matthews (1995), em seu estudo realizado em Nova Zelândia, já discutia sobre a 

deficiência epistemológica de graduandos em Biologia. O autor reflete que, 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 leem textos referentes aos grandes cientistas e teorias da área, como por exemplo, os 

textos de Charles Darwin (1809 - 1882) e a sua teoria da evolução, mas que são levados a 

estudarem textos de filósofos ou de pensadores de outras áreas sem fazer a relação devida 

com a ciência que estudam e com o contexto social, político, econômico e cultural no qual se 

desenvolvem as ideias científicas.  
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No que se refere ao terceiro ponto acima que descreve a ‘Estrutura do Curso’, 

oportuniza-se para salientar a importância dos programas de extensão universitária, de 

iniciação científica, de mestrado e de doutorado, bem como de produções monográficas e 

extracurriculares como férteis possibilidades de se trabalhar com história e filosofia da 

ciência. Possibilidades estas que ampliam o leque dos docentes para a abordagem do tema e 

sua utilização no âmbito universitário e consequentemente escolar.  

Além de ser um conhecimento presente nas salas de aula, ou como disciplina 

específica ou como abordagem transversal e norteadora de discussões didáticas, a história e 

filosofia da Ciência necessita estar presente em atividades de pesquisa e extensão 

universitária, no sentido de permitir aos graduandos a promoção e o contato fecundo com 

conteúdos da epistemologia da ciência bem como de possibilitar uma alfabetização científica 

mais emancipadora e participante.  

No Parecer CNE/CES 1.301/2001 são elencados ‘Conteúdos Básicos’ dentro da seção 

de ‘Conteúdos Curriculares’. Os conteúdos básicos contemplados são: Biologia Celular, 

Molecular e Evolução; Diversidade Biológica; Ecologia; Fundamentos das Ciências Exatas e 

da Terra e Fundamentos Filosóficos e Sociais.  

Os conteúdos básicos são assim concebidos com o intuito de englobar conhecimentos 

biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo 

integrador (BRASIL, 2001).  

Dentre os conteúdos básicos, merecem destaque os ‘Fundamentos Filosóficos e 

Sociais’, os quais uma vez compreendidos como um dos preceitos básicos e fundamentais na 

formação de futuros biólogos são desmembrados em eixos norteadores do processo de ensino 

e aprendizagem:   

 

4. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 
4.1 CONTEÚDOS BÁSICOS 
 
 (...) 
 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e discussão dos aspectos 
éticos e legais relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos básicos de: 
História, Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar 
suporte à sua atuação profissional na sociedade, com a consciência de seu papel na 
formação de cidadãos. (BRASIL, 2001, p. 6).  
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Ter a História, Filosofia e Metodologia da Ciência como conteúdos básicos em um 

curso de formação docente implica refletir sobre seu caráter de interdisciplinaridade e sua 

instrumentalização. Consoante Martins (2007), no que se refere à prática de ensino, tais 

componentes curriculares podem ser encaradas como conteúdos em si ou como estratégias 

didáticas na compreensão de modelos, métodos e teorias. Partindo destes vieses, o autor 

aponta dificuldades da utilização destes componentes para fins didáticos, incluindo os 

empecilhos como a falta de docentes universitários capazes de promover tal abordagem, bem 

como a dificuldade de compatibilizar tais conteúdos com o currículo que já é amplo e que já é 

marcado pela falta de interdisciplinaridade. 

Conforme Liotti (2011), o Parecer tem sua estrutura de conteúdos baseada nos 

pressupostos: fenômeno vida como objeto de estudo da disciplina; construção histórica do 

conhecimento; organização disciplinar contextualizada numa perspectiva interdisciplinar, 

que, uma vez hibridizados à lógica do currículo disciplinar crítico, recontextualiza muitas 

ideias sobre os fenômenos biológicos. Nas diretrizes, alguns conteúdos básicos abrem leque 

para a compreensão dos movimentos de aceitação/ruptura dos acontecimentos científicos 

relacionados com a dimensão histórica da disciplina de Biologia.  

Desse modo, a hibridização presente no campo educacional biológico, entre a 

valorização da construção histórica do conhecimento e a valorização dos aspectos éticos e 

legais, constitui um discurso regulador capaz de projetar identidades pedagógicas associadas 

às formas de recontextualização dos cursos de licenciatura (LIOTTI, 2011).  

A reflexão e a discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao exercício 

profissional enfatizadas nos ‘Fundamentos Filosóficos e Sociais’ aproxima-se com a proposta 

de Carvalho (2010), no propósito de que é importante aos futuros biólogos conhecer as 

orientações metodológicas utilizadas na construção do conhecimento e a forma como 

cientistas encaram os desafios de seu campo do saber, assim como as características mais 

notáveis de sua atividade, os critérios de validação legais e éticos e a aceitação de suas teorias. 

Ou seja, conhecer o exercício profissional dos cientistas é um passo importante para a atuação 

do docente em sala de aula.  

No que se refere à seção dos ‘Conteúdos Específicos’, o Parecer evidencia que a 

modalidade licenciatura deve contemplar não somente os conteúdos próprios das Ciências 
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Biológicas, mas também conteúdos pertencentes às áreas de Química, de Física e da Saúde, 

com o intuito de formar docentes capazes de lecionar os conteúdos destas áreas no ensino 

fundamental e médio. Não obstante, são também contempladas disciplinas voltadas para a 

formação pedagógica tanto de caráter teórico-reflexivo quanto de caráter instrumental.  

Como lembram Ferreira, Guimarães e Souza (2011), esta seção compreende um dos 

parcos itens do Parecer que reforçam a formação do professor de Biologia, contrariamente à 

grande parte do documento, o qual mostra maior atenção à formação do bacharel.  

 

 

3.2  O que consta na Resolução n° 188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONEPE) da UFS 

 

 

Antes de partir para análise do atual projeto pedagógico do curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, faz-se necessário conhecer, de 

forma breve, a implantação do referente curso e os objetivos do mesmo no que se refere à 

formação de professores.  

 De acordo com Piva, Mendonça e Correia (1980), a Universidade Federal de Sergipe 

foi criada em 1967 e instalada em maio de 1968, por meio do Decreto-lei 269. Inicialmente, 

era composta por seis unidades de Ensino Superior, sendo elas: Faculdade de Direito; 

Faculdade Católica de Filosofia e de Serviço Social; Faculdade de Ciências Econômicas; 

Escola de Química e Faculdade de Ciências Médicas.  

Consoante Alcântara, Franco e Tavares (1998), tais unidades de ensino superior eram 

fomentadas por Entes e/ou instituições diferentes. A Faculdade de Ciências Econômicas e a 

Escola de Química eram mantidas pelo Governo do Estado de Sergipe. A Faculdade de 

Direito era mantida pelo Governo Federal. Já Faculdade Católica de Filosofia e de Serviço 

Social era fomentada pela Sociedade Sergipana de Cultura e a Faculdade de Ciências 

Médicas, pela Fundação de Ensino Médico de Sergipe.  
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Devido à Reforma Universitária preconizada pela Lei 5.540/68, a evolução da 

estrutura acadêmica e administrativa da UFS compreendeu a passagem das seis unidades de 

Ensino Superior para cinco Faculdades e cinco Institutos (PIVA; MENDONÇA; CORREIA, 

1980).  

Dentre os Institutos, nascia o Instituto de Biologia, em 12 de março de 1969, por meio 

da Resolução nº06/69, resultante do desmembramento da Faculdade de Medicina. Logo, o 

curso de Ciências Biológicas da UFS teve seu currículo aprovado em 1969, porém sua 

implantação só ocorreu em 1972.  

À época da implantação, os docentes do curso de Biologia compartilhavam o mesmo 

espaço físico e administrativo dos professores do curso de Medicina. Paulatinamente, o 

quadro docente do curso de licenciatura em Biologia foi sendo expandido por meio da 

contratação de novos professores Biólogos/Naturalistas. Somente em 13 de Julho de 1977, a 

comissão verificadora do MEC concedeu o reconhecimento do curso de Ciências Biológicas 

da UFS (ALCÂNTARA; FRANCO; TAVARES, 1998).  

Em 1983, com a instauração do Campus da Universidade Federal de Sergipe em São 

Cristóvão – SE, foram criados o Centro de Ciências Biológicas (CCBS) e o Departamento de 

Biologia (DBI).  De acordo com Carmo (2011), Sergipe se insere no contexto nacional do 

ensino de Biologia na década de 1970 à medida que cria um espaço de formação professoral 

no Instituto de Biologia e, posteriormente, institui o curso de Ciências Biológicas da UFS. 

Para a autora, a formação atual dos docentes em Biologia do Estado de Sergipe é produto das 

posições e direcionamentos curriculares adquiridos à época da formação profissional do 

passado recente, que muito contribuiu para sua caracterização.  

 Alcântara, Franco e Tavares (1998) elencam os objetivos pretendidos na formação 

docente pelo curso de Biologia Licenciatura à época de sua criação, sendo eles: 

- Ter compromisso com a formação do cidadão crítico, consciente e 

cientificamente embasado; 

- Conhecer o desenvolvimento psicológico cognitivo dos seus alunos e saber 

selecionar atividades didáticas condizentes com suas capacidades de compreensão e de 

realização; 
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- Saber trabalhar com níveis altos de pensamento, estimular a criatividade e 

orientar a construção do conhecimento; 

- Compreender as forças que governam a sociedade, de modo a avaliar 

realisticamente os limites da própria ciência e possuir uma visão ecológica ampla, que 

transcenda a simples aquisição de conceitos científicos; 

- Relacionar a área em que trabalha com as demais áreas científicas e com as 

sociais e culturais; 

- Conhecer a história das ciências e dos avanços científicos recentes; 

- Acompanhar os debates científicos e ser capaz de fazer julgamentos técnicos e de 

valor. 

  

 Nota-se, com a análise destes objetivos, a notória atenção à aprendizagem científica, 

especialmente com relação à história da ciência. Aponta-se, então, que esta preocupação com 

a formação científica já era presente, de forma expressa e formal, no primeiro projeto 

pedagógico da Biologia Licenciatura da UFS.  

 Apesar de não se incluir a análise das estruturas curriculares que antecederam a atual 

dentre os objetivos da presente pesquisa, vale frisar que elementos históricos e 

epistemológicos da ciência já faziam parte do original projeto pedagógico do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da UFS.  

Desde a sua implantação e reconhecimento, o curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura teve seu projeto pedagógico original modificado em dois momentos, 

apresentando, desta forma três estruturas curriculares durante toda sua história, datados 

respectivamente nos anos de 1979, 1994 e 2010. Com as reformulações curriculares, o 

respectivo projeto pedagógico sofreu modificações de códigos, nomenclaturas, cargas 

horárias, inclusão e exclusão de disciplinas, preconizadas por resoluções do Conselho de 

Ensino e Pesquisa da UFS (ALMEIDA; ROSA; SILVA, 2012).  

Em 2009, foi promulgada a Resolução n° 188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONEPE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a qual aprova, de acordo 

com seu artigo 1º, alterações no projeto pedagógico dos cursos de graduação em Ciências 

Biológicas Licenciatura, que tem o código 240 no turno diurno e 242 no turno noturno, e dos 

quais resulta o grau de licenciado em Ciências Biológicas.  
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No Parágrafo Primeiro do Artigo 1º, é apresentado o objetivo geral, o qual se propõe a 

modalidade Licenciatura do Curso de Ciências Biológicas da UFS, conforme o projeto 

pedagógico atual: 

 

§ 1º A modalidade Licenciatura do Curso de Ciências Biológicas tem por objetivo 
geral habilitar biólogos para coordenar, elaborar e/ou executar projetos de pesquisa 
básica ou aplicada nos vários setores da Biologia, desenvolver análises laboratoriais 
e consultorias, emitir laudos e pareceres, realizar perícias, atuar como responsável 
técnico, ocupar cargos técnico-administrativos em diferentes níveis, bem como para 
atuar como professores na Educação Básica, compreendendo o ensino de Ciências 
da 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e o ensino de Biologia da 1° ao 3° ano do 
Ensino Médio (SERGIPE, 2009, p. 2).  

  

Faz-se necessário mencionar a preocupação da Resolução em formar biólogos 

licenciados não somente para atuar na Educação Básica, mas apresenta uma concepção 

ampliada da importância destes em atuar em campos antes destinados aos bacharéis.  

Possibilitar a habilitação na concepção de projetos de pesquisas, de análises de campo, 

de emissão de documentos bem como na ocupação dos mais diversos cargos técnico-

administrativos, permite aos futuros professores adotar posturas ativas em várias esferas 

profissionais, além das desenvolvidas nas salas de aula. É possibilitar também ao graduando 

em licenciatura desenvolver o espírito científico, investigativo e técnico que o permita 

protagonizar papéis importantes em vários setores da sociedade, sobretudo, em espaços 

educativos.  

Já no Segundo Parágrafo do respectivo artigo, estão listados os objetivos específicos 

que nortearão a formação dos futuros docentes:  

 

§ 2º A modalidade Licenciatura do Curso de Ciências Biológicas tem como 
objetivos específicos: 
 
I. empregar a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II. contribuir para a promoção de uma prática educativa que vise a aprendizagem 
do aluno; 

III       estimular o acolhimento e o trato da diversidade; 

IV.  incentivar a participação em atividades de enriquecimento cultural; 
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V. propiciar o aprimoramento em práticas investigativas com foco no processo 
de ensino e aprendizagem; 

VI.  estimular a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 

VII.  incentivar o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores, e, promover o 
desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe (SERGIPE, 
2009, p.2). 

VIII.  promover o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe. 

 

 
 

Os objetivos específicos sugerem, da forma como estão expostos, o cumprimento do 

objetivo geral. Por exemplo, os incisos I, II , III  e IV exprimem objetivos que possibilitam 

operacionalizar o processo de ensino-aprendizagem, com vistas a nortear a atuação dos 

futuros professores na Educação Básica.  

Os propósitos presentes nos incisos V e VI confluem no sentido de permitir a 

elaboração e/ou execução de projetos de pesquisa básica ou aplicada nos vários ramos das 

Ciências Biológicas, o que proporciona aos licenciandos adquirir experiências teóricas e 

práticas com as atividades científicas, desenvolvendo assim um espírito investigativo, crítico 

e emancipado, fundamental para sua atuação em sala de aula e para a condução dos processos 

didáticos junto aos seus futuros discentes. 

Já o inciso VII compreende um objetivo que se relaciona com a atuação do futuro 

biólogo nas funções de laboratório, de consultoria e de perícias, nas emissões de laudos e 

pareceres, bem como nas ocupações em âmbito técnico-administrativo. Funções estas 

atreladas ao uso de tecnologias de informação e de comunicação, à formulação de estratégias 

e metodologias inovadoras e ao trabalho em equipes. 

Com um caráter complementar ao inciso anterior, o inciso VIII traduz o papel do 

biólogo licenciado em seu ambiente de trabalho, quer seja em âmbito escolar, acadêmico ou 

em outros setores do mercado. Reforça o estímulo ao desenvolvimento de equipe e do 

colaborativo em suas relações de trabalho. 

Da forma como está estruturado o Parecer CNE/CES 1.301/2001, o qual regulamenta 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, tanto o objetivo 
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geral quanto os objetivos específicos não estão enfaticamente elencados. Fato que dificulta 

uma comparação pontual entre a Resolução nº 188/2009/CONEPE e o referido Parecer.  

Partindo para o Artigo 2º da referida Resolução, observam-se os perfis dos 

profissionais a serem formados pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. 

Nas DCN para os cursos de Biologia, também são apresentados, na seção 01, os perfis a 

serem adquiridos pelos futuros docentes.  

Na intenção de promover comparações entre os dois documentos, são elencados, no 

Quadro 1, o perfil dos formandos: 

 
QUADRO 1: Comparação dos ‘Perfis dos Formandos’ preconizados pelo Parecer CNE/CES 1.301/2001 e pela 
Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS. 
 

PERFIL DOS FORMANDOS 

Parecer CNE/CES 1.301/2001  

(Pág. 3) 

Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS  

                           (Pág. 2) 

generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de 

solidariedade; 

generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de 

solidariedade; 

 

detentor de adequada fundamentação teórica, como 

base para uma ação competente, que inclua o 

conhecimento profundo da diversidade dos seres 

vivos, bem como sua organização e funcionamento 

em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas distribuições e relações 

com o meio em que vivem; 

detentor de adequada fundamentação teórica como 

base para uma ação competente, que inclua o 

conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, 

bem como sua organização e funcionamento em 

diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas distribuições e relações  

com o meio em que vivem; 

 

consciente da necessidade de atuar com qualidade e 

responsabilidade em prol da conservação e manejo 

da biodiversidade, políticas de saúde, meio 

ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 

biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos 

aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação 

de políticas, e de se tornar agente transformador da 

realidade presente, na busca de melhoria da 

consciente da necessidade de atuar com qualidade e 

responsabilidade em prol da conservação e manejo da 

biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão 

ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, 

quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente 

transformador da realidade presente, na busca da 
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qualidade de vida; melhoria da qualidade de vida; 

comprometido com os resultados de sua atuação, 

pautando sua conduta profissional por critérios 

humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 

científico, bem como por referenciais éticos legais; 

comprometido com os resultados de sua atuação, 

pautando sua conduta profissional por critérios 

humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 

científico, bem como por referenciais éticos legais; 

consciente de sua responsabilidade como educador, 

nos vários contextos de atuação profissional; 

consciente de sua responsabilidade como educador, nos 

vários contextos de atuação profissional; 

apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável 

à dinâmica do mercado de trabalho e às situações 

de mudança contínua do mesmo; 

apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à 

dinâmica do mercado de trabalho e às situações de 

mudança contínua do mesmo; 

 

preparado para desenvolver ideais inovadoras e 

ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar 

sua área de atuação. 

preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações 

estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área 

de atuação; 

 

 consciência de que a sociedade e a cultura 

desempenham um papel fundamental na atuação do ser 

humano; 

 

 visão contextualizadora e integradora dos 

conhecimentos; 

 

 clareza de que a ciência é uma atividade humana 

construída socialmente e historicamente; 

 

 compreensão e respeito à diversidade e ao pluralismo 

cultural. 

 

 

 

Por meio de uma leitura atenta do Quadro 1, percebe-se que a Resolução de 2009 

levou em consideração todos os ‘perfis dos formandos’ estabelecidos no Parecer de 2001. Isto 

confirma o papel das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Biologia como norteadoras na 
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concepção de normas e de outros documentos legais referentes a cursos específicos atuantes 

em todo o país.  

Além dos sete perfis em comum, o projeto pedagógico do curso de licenciatura em 

Biologia da UFS adota mais quatro ‘perfis’ a serem adquiridos pelos futuros professores. 

Coincidentemente, tais perfis confluem no sentido de desenvolver nos graduandos posturas 

fundamentadas na contextualização histórico-cultural, humanista e pluralista. Posturas estas 

que devem ser cada vez mais trabalhadas e aperfeiçoadas pelos cursos de formação docente. 

Não obstante, estes quatro ‘perfis’ dão suporte para que a história e filosofia da ciência 

se torne componente curricular indispensável no respectivo projeto pedagógico, o que, por 

outro lado, não necessariamente garante sua inserção no curso de licenciatura.  

No que concerne às competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 

licenciandos, propostas pelos dois documentos em questão, vale frisar que no Parecer 

CNE/CES 1.301/2001, as ‘competências e habilidades’ são apresentadas em uma única seção 

(seção 2). Já na Resolução nº 188/2009/CONEPE, elas estão expressas no Artigo 3º, 

desmembrado em 7 incisos, estes divididos em alíneas:  

 

Art. 3º O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura deverá favorecer o 
desenvolvimento de: 
 
I: Competências referentes ao papel do biólogo na sociedade;  
 
(...) 
 
II: competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 
sociedade democrática;  
 
(...) 
 
III: competências referentes à compreensão do papel social da escola;  
 
(...) 
 
IV: competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus 
significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar;  
 
(...) 
 
V: competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico;  
 
(...) 
 
VI: competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que 
possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica;  
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(...) 
 
VI: competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 
profissional (SERGIPE, 2009, pp. 2 - 5). 

 
 

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Biologia da UFS, no inciso I de seu 

artigo 3º, adota as mesmas ‘competências e habilidades’ que estão expressas nas Diretrizes 

Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (vide Quadro 2). Mas vale destacar que nos 

demais incisos do mesmo artigo, o respectivo projeto pedagógico regulamenta ‘competências 

e habilidades’ que vão além das preconizadas pelas referentes DCN (vide Quadro 3). Esta 

condição é lógica, pois a Resolução nº 188/2009/CONEPE tem um caráter mais específico e 

se baseia em outros documentos legais, além do Parecer CNE/CES 1.301/2001.  

Abaixo, o Quadro 2 destaca todas as ‘competências e habilidades’ do Parecer que são 

idênticas às elencadas no inciso I do artigo 3º da Resolução (vide Quadro 2): 

QUADRO 2: Comparação das ‘Competências e Habilidades’ preconizadas pelo Parecer CNE/CES 1.301/2001 e 
pela Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS. 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Parecer CNE/CES 1.301/2001 

(Pág. 3 e 4) 

Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS 

(Pág. 2 e 3) 

(De forma Geral) I - Competências referentes ao papel do 

biólogo na sociedade 

Pautar-se por princípios da ética democrática: 

responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 

participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade; 

Pautar-se por princípios da ética democrática: 

responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 

participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade;  

Reconhecer formas de discriminação racial, social, 

de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados 

pressupostos biológicos, posicionando-se diante 

delas de forma crítica, com respaldo em 

pressupostos epistemológicos coerentes e na 

bibliografia de referência; 

Reconhecer formas de discriminação racial, social, de 

gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados 

pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas 

de forma crítica, com respaldo em pressupostos 

epistemológicos coerentes e na bibliografia de 

referência;  
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Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes 

áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se 

com a divulgação dos resultados das pesquisas em 

veículos adequados para ampliar a difusão e 

ampliação do conhecimento; 

Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes 

áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se 

com a divulgação dos resultados das pesquisas em 

veículos adequados para ampliar a difusão e 

ampliação do conhecimento;  

Portar-se como educador, consciente de seu papel na 

formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva sócio-ambiental; 

Portar-se como educador, consciente de seu papel na 

formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-

ambiental;  

 

Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e 

financiamento da pesquisa e sobre a legislação e 

políticas públicas referentes à área; 

Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e 

financiamento da pesquisa e sobre a legislação e 

políticas públicas referentes à área;  

 

Entender o processo histórico de produção do 

conhecimento das Ciências Biológicas referente a 

conceitos/princípios/teorias; 

Entender o processo histórico de produção do 

conhecimento das Ciências Biológicas referente a 

conceitos/princípios/teorias;  

 

Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade; 

Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade;  

 

Aplicar a metodologia científica para o 

planejamento, gerenciamento e execução de 

processos e técnicas visando o desenvolvimento de 

projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, 

pareceres etc. em diferentes contextos; 

Aplicar a metodologia científica para o planejamento, 

gerenciamento e execução de processos e técnicas 

visando o desenvolvimento de projetos, perícias, 

consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em 

diferentes contextos;  

 

Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas 

para compreender e transformar o contexto sócio-

político e as relações nas quais está inserida a prática 

profissional, conhecendo a legislação pertinente; 

Utilizar os conhecimentos das Ciências Biológicas 

para compreender e transformar o contexto sócio-

político e as relações nas quais está inserida a prática 

profissional, conhecendo a legislação pertinente;  

 

desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e 

aperfeiçoar as formas de atuação profissional, 

preparando-se para a inserção no mercado de 

Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e 

aperfeiçoar as formas de atuação profissional, 

preparando-se para a inserção no mercado de trabalho 
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trabalho em contínua transformação; em contínua transformação;  

 

Orientar escolhas e decisões em valores e 

pressupostos metodológicos alinhados com a 

democracia, com o respeito à diversidade étnica e 

cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade; 

Orientar escolhas e decisões em valores e 

pressupostos metodológicos alinhados coma a 

democracia, com o respeito à diversidade étnica e 

cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;  

Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com 

diferentes especialidades e diversos profissionais, de 

modo a estar preparado a contínua mudança do 

mundo produtivo; 

Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com 

diferentes especialidades e diversos profissionais, de 

modo a estar preparado para a contínua mudança no 

mundo produtivo;  

 

Avaliar o impacto potencial ou real de novos 

conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos 

resultantes da atividade profissional, considerando 

os aspectos éticos, sociais e epistemológicos; 

Avaliar o impacto real ou potencial de novos 

conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos 

resultantes da atividade profissional, considerando os 

aspectos éticos, sociais e epistemológicos, e,  

 

Comprometer-se com o desenvolvimento 

profissional constante, assumindo uma postura de 

flexibilidade e disponibilidade para mudanças 

contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e 

corporativas inerentes ao exercício profissional. 

Comprometer-se com o desenvolvimento profissional 

constante, assumindo uma postura de flexibilidade e 

disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido 

quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao 

exercício profissional.  

 

 

Dentre as ‘competências e habilidades’ acima expostas, as alíneas “Entender o 

processo histórico de produção do conhecimento das Ciências Biológicas referente a 

conceitos/princípios/teorias” e “Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade” 

(SERGIPE, 2009, p.3) merecem destaques. Estas exprimem a importância da 

contextualização histórica como forma de o futuro biólogo se apoderar do processo de 

construção de conceitos e teorias da Biologia e de compreender a relação desta ciência com os 

contextos social, cultural e tecnológico.  

A Resolução também evidencia a influência de uma formação atrelada à perspectiva 

mercadológica e capitalista no desenvolvimento das capacidades e competências dos 

graduandos quando, de forma idêntica a do Parecer, propõe “desenvolver ações estratégicas 

capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a 
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inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;” e “Atuar multi e 

interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de 

modo a estar preparado à contínua mudança do mundo produtivo” (SERGIPE, 2009, p.3).  

Referindo-se às ‘competências e habilidades’ contempladas na Resolução 

188/2009/CONEPE/UFS, mas não no Parecer CNE/CES 1.301/2001, o Quadro 3 lista quais 

delas estão mais próximas de uma formação calcada em fundamentos epistemológicos, 

históricos e filosóficos da ciência: 

 

QUADRO 3: Competências e Habilidades a serem desenvolvidas pelos licenciandos conforme a Resolução nº 
188/2009/CONEPE/UFS. 
 
II.  Competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 
democrática (pág. 3):  

b) Orientar suas decisões e escolhas metodológicas e didáticas por valores democráticos e por pressupostos 

epistemológicos coerentes; 

c) Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em seus aspectos sociais, culturais e 

físicos, detectando e combatendo todas as formas de discriminação, 

III. Competências referentes à compreensão do papel social da escola (pág. 3): 
 

b) Utilizar conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social, para compreender o 

contexto e as relações em que está inserida a prática educativa; 

d) Promover uma prática educativa que leve em conta as características dos alunos e de seu meio social, seus 

temas e necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, prioridades e objetivos do projeto educativo e 

curricular, e 

IV. Competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 
diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar (pág. 4): 
 

b) Ser capaz de relacionar os conteúdos básicos referentes às Ciências e à Biologia com os fatos, tendências, 

fenômenos ou movimentos da atualidade e/ou com os fatos significativos da vida pessoal, social e profissional 

dos alunos; 

V. Competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico (pág. 4): 
a) Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento da área das Ciências e da Biologia a serem ensinadas, 

das temáticas sociais transversais ao currículo escolar, dos contextos sociais considerados relevantes para a 

aprendizagem escolar bem como as especificidades didáticas envolvidas; 

 
VI. Competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica (pág. 4): 
c) Utilizar-se dos conhecimentos para manter-se atualizado em relação aos conteúdos de ensino e ao 
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conhecimento pedagógico; 

VII. Competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional (pág. 4): 
a) Utilizar as diferentes fontes e veículos de informação, adotando uma atitude de disponibilidade e 

flexibilidade para mudanças, gosto pela leitura e empenho no uso da escrita como instrumento de 

desenvolvimento profissional; 

 

De forma a compreender os discursos acima mencionados, Delizoicov, Slongo e 

Hoffmann (2011) afirmam que a perspectiva histórico-filosófica do empreendimento 

científico está presente no ensino de ciências de modo geral, interagindo, de forma explícita 

ou implícita, com práticas e discursos na formação de professores.   

É palpável relacionar a história e filosofia da ciência com decisões e escolhas didáticas 

e metodológicas, com valores democráticos, com o respeito às diversidades, bem como com o 

contexto social, profissional e pessoal, dentre tantas questões de via curricular ou 

extracurricular. Compreender a jornada do conhecimento científico, reconhecendo seus erros, 

suas limitações, suas relações de gênero, suas implicações sociais e individuais, sua 

importância para as nações e para as culturas, torna-se imprescindível para criar e 

desenvolver, nos vindouros docentes, competências e habilidades não só pedagógicas, mas 

também humanísticas.  

Faz-se necessário considerar a formação docente sob uma perspectiva transformadora, 

onde a incerteza não seja banida, mas gerida; em que os valores não sejam pressupostos, mas 

sim explicitados; em que a dimensão histórica, incluindo a reflexão sobre o passado, o 

presente e o futuro, torne-se parte integrante da caracterização científica da natureza; em que 

o local e o processual sejam relevantes para a explicação do mundo (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010).  

 

3.3 A disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas no curso de Licenciatura em 

Biologia: Análise da Estrutura Curricular 

 

 

Nesta seção do presente capítulo, analisa-se e discute-se a disciplina História e 

Filosofia das Ciências Biológicas.  
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Vale pontuar que o objeto de estudo da presente dissertação compreende 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, faz-se 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, toma-se nesta etapa da dissertação a disciplina em questão como ponto de 

partida para compreensão da inserção curricular da abordagem histórica e filosófica da ciência 

no projeto político da Biologia Licenciatura da UFS.  

A disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas é um componente recente do 

currículo, fruto da reformulação curricular que resultou no novo 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, durante 40 anos de existência do curso de Biologia da UFS, foi 

inserida uma disciplina que tratasse diretamente de temas das Ciências Biológicas de ordem 

epistemológica na formação de docentes e de bacharéis. Nas estruturas curriculares anteriores, 

havia disciplinas da área de humanidades 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’.  

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.  

Delizoicov, Slongo e Hoffmann (2011) ao analisarem 12 cursos de Ciências 

Biológicas de universidades públicas no que se refere à oferta de disciplinas de conteúdos 

históricos e filosóficos, verificaram que seis delas - UFSM17, UFPR18, UFRGS19, UTFPR20, 

                                                           
17 Universidade Federal de Santa Maria 

18 Universidade Federal do Paraná 



124 

 

UEL21 e UEPG22 - não contemplam, na matriz curricular do referido curso, disciplina/s que 

aborde/em aspectos relativos à história e filosofia da ciência. Para os autores, tal ausência 

pode comprometer a formação do professor, por não proporcionar-lhe questionar e refletir 

sobre a natureza da ciência e porque tal carência, posteriormente, pode também afetar seu 

desempenho didático e a aprendizagem científica de seus alunos.  

A seguir, no Quadro 4, são pontuados alguns atributos sobre o modelo de oferta da 

disciplina, tais como o período em que está sendo ofertada, quantidade de créditos, carga 

horária, presença ou ausência de pré-requisito e se ela serve ou não de pré-requisito para 

outras disciplinas. Tais características são comparadas entre as estruturas curriculares dos 

cursos de Licenciatura Diurno e Licenciatura Noturno.  

 
QUADRO 4: Modelo de oferta da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ nos cursos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas Diurno e Noturno. 
 

201381 - História e Filosofia das Ciências Biológicas 

  Período  Créditos Carga 

Horária 

Pré-requisito Condição de Pré-

requisito 

Licenciatura 

Diurno em 

Biologia 

1º 02 30 horas Não tem Não 

Licenciatura 

Noturno em 

Biologia 

4º 02 30 horas Não tem Não 

 

 

Primeiramente, faz-se necessário analisar a nomenclatura da disciplina. O 

denominação ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ exprime bem o propósito que se 

                                                                                                                                                                                     
19 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

20 Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

21 Universidade Estadual de Londrina 

22 Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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propõe esta disciplina – evidenciar os momentos históricos e discutir fundamentos filosóficos 

a fim de refletir acerca da natureza da ciência estudada.  

No que concerne à nomenclatura das disciplinas, Delizoicov, Slongo e Hoffmann 

(2011) observaram que as disciplinas, nos diferentes cursos de biologia analisados, recebem 

denominações distintas, conforme Quadro 5:  

QUADRO 5: Nomenclaturas de disciplinas de cunho histórico e filosófico em universidades públicas conforme 
estudo realizado por Delizoicov, Slongo e Hoffmann (2011). 
 

Universidade Pública Nomenclatura das disciplinas 

FURG23 Filosofia e História da Ciência 

Fundamentos e Filosofia da Ciência 

UFSC24 Filosofia da Ciência 

Tópicos em História da Biologia 

Filosofia das Ciências Biológicas 

UEM25 História e epistemologia da Ciência: bases teóricas e 

metodológicas para a pesquisa 

UNICENTRO26 Epistemologia das Ciências Biológicas 

UNIOESTE27 História e Filosofia da Ciência (Ética) 

UFPel28 Filosofia da Ciência 

 

 

Observa-se, por meio do quadro acima, que algumas disciplinas expressam em seu 

nome somente a perspectiva histórica, outras somente a filosófica. Algumas são cunhadas 

com o termo ‘epistemologia’. Percebe-se que entre as nove disciplinas acima transcritas no 

                                                           
23 Universidade Federal de Rio Grande 

24 Universidade Federal de Santa Catarina 

25 Universidade Estadual de Maringá 

26 Universidade Estadual do Centro-Oeste 

27 Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

28 Universidade Estadual de Pelotas 
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Quadro 5, duas são compostas pela conjugação das expressões ‘História’ e ‘Filosofia’, de 

forma semelhante à disciplina ofertada pelo curso de Biologia da UFS.  

Vale frisar que as denominações não podem ser tomadas como informações que 

refletem fidedignamente a ementa nem mesmo a abordagem da disciplina no cotidiano da sala 

de aula, mas servem como parâmetros a fim de supor qual perspectiva do conhecimento está 

sendo mais focada.  

No que se refere ao período em que é ofertada, verifica-se que há distinção entre os 

cursos diurno e noturno. No curso de Biologia Licenciatura Diurno, a disciplina encontra-se 

logo no primeiro período. Já na Biologia Licenciatura Noturno, posiciona-se no quarto 

período. Apesar desta diferença de disposição curricular, percebe-se que nas duas estruturas, a 

disciplina encontra-se no ciclo básico do curso. Mas, no curso diurno pode-se apontar que ela, 

literalmente, caracteriza-se como porta de entrada para os estudantes ingressantes, 

diferentemente, no curso noturno, em que os graduandos já somam três períodos de 

experiência acadêmica.  

Tal diferença pode ser refletida no desempenho dos alunos e na eficácia da disciplina. 

Pois, pode-se supor que os alunos do curso noturno, como já passaram por outras disciplinas, 

outros conteúdos e já vivenciaram o funcionar do ambiente acadêmico antes de cursá-la, 

apresentem melhor desenvoltura de aprendizagem do que os discentes do curso diurno que, 

sem experiência e sem bagagem acadêmica, cursam esta disciplina logo no primeiro período. 

Convém ressaltar, que isto parte de uma suposição, não sendo um apontamento conclusivo ou 

real, sendo importante realizar um estudo acerca da eficácia da disciplina comparando os dois 

turnos em que ela é ofertada, porém não seja objetivo contemplado na presente pesquisa.  

Analisando a disposição da disciplina nas estruturas curriculares dos dois cursos de 

Licenciatura em Biologia, convém verificar quais disciplinas precedem ou acompanham a 

oferta da disciplina em análise. Para tanto, abaixo, são apresentados os seguintes períodos das 

Estruturas Curriculares Padrão dos cursos em questão: 
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QUADRO 6: Estrutura Curricular Padrão do Curso de Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura (Diurno) 
– Primeiro Semestre (SERGIPE, 2009, anexo I, p. 8). 
 

CÓDIGO  DISCIPLINA CR CH P.E.L. PRÉ-REQUISITO  

1º PERÍODO 

219020 Ecologia de Ecossistemas 03 45 2.00.1 - 

105135 Matemática Básica 04 60 4.00.0 - 

104511 Física Básica 04 60 4.00.0 - 

403141 Geologia Geral  04 60 3.01.2 - 

106201 Química I 04 60 4.00.0 - 

207018 Elementos de Anatomia Humana 04 60 2.02.4 - 

201381 História e Filosofia das 
Ciências Biológicas 

02 30 2.00.0 - 

 TOTAL 25 375   

 

 
 
 
QUADRO 7: Estrutura Curricular Padrão do Curso de Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura 
(Noturno) – Primeiro ao Quarto Semestre (SERGIPE, 2009, anexo II. p.10). 
 

CÓDIGO  DISCIPLINA CR CH P.E.L. PRÉ-REQUISITO  

1º PERÍODO 

219020 Ecologia de Ecossistemas 03 45 2.00.1 - 

105135 Matemática Básica 04 60 4.00.0 - 

104511 Física Básica 04 60 4.00.0 - 

403141 Geologia Geral 04 60 3.01.2 - 

106201 Química I 04 60 4.00.0 - 

 TOTAL 19 285   

2º PERÍODO 

104516 Física Básica Experimental 02 30 0.02.0 104511 

207018 Elementos de Anatomia 04 60 2.02.4 - 
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Humana 

106202 Química Experimental I 02 30 0.00.2 - 

201371 Paleontologia Geral 04 60 2.00.2 403141 

205022 Biofísica para Biólogos 03 45 3.00.4 104511-105135 

205011 Bioquímica 05 75 3.02.2 - 

 
TOTAL 

20 300   

3º PERÍODO 

201321 Invertebrados I 04 60 2.00.2 201371 

405041 Sociologia I 04 60 4.00.0 - 

207024 Biologia Celular 04 60 2.02.2 205011 

406256 Introdução à Psic. da 
Aprendizagem 

04 60 3.01.2 - 

201301 Protistas, Fungos e Vegetais 
Inferiores 

04 60 2.00.2 - 

 
TOTAL 

20 300   

4º PERÍODO 

201322 Invertebrados II 04 60 2.00.2 201321 

201271 Morfologia e Anatomia 
Vegetal 

05 75 3.00.2 - 

201212 Biologia do 
Desenvolvimento 

02 30 1.00.1 207024 

201382 Métodos da Pesquisa 
Biológica 

02 30 2.00.0 50 créditos 

207020 Histologia Básica 04 60 2.02.2 205011 

201381 História e Filosofia das 
Ciências Biológicas 

02 30 2.00.0 - 

 
TOTAL 

19 285   
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Analisando os respectivos períodos nas estruturas curriculares acima, pode-se 

constatar que a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ no curso diurno é ofertada 

juntamente a seis disciplinas, sendo que somente ‘Ecologia de Ecossistemas’ é ofertada 

também pelo Departamento de Biologia. As outras disciplinas são ofertadas por 

Departamentos das áreas Exatas e Humanas, como ‘Elementos de Anatomia Humana’, 

‘Geologia Geral’, ‘Física Básica’ e ‘Química’.  

Já no que diz respeito ao curso noturno, a ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ é ofertada juntamente com cinco disciplinas, sendo todas ofertadas pelo 

Departamento de Biologia. Vale frisar que os alunos que cursam a disciplina no período 

noturno, têm a oportunidade de estudar, antes de cursar a disciplina em análise, vários 

conteúdos fundamentais para a formação do biólogo presentes em outras disciplinas, tais 

como ‘Ecologia de Ecossistemas’ – 1º período; ‘Paleontologia Geral’ – 2º período; 

‘Invertebrados I’, ‘Biologia Celular’, ‘Protistas, Fungos e Vegetais Inferiores’ – 3º período; 

‘Invertebrados II’, ‘Morfologia e Anatomia Vegetal’; ‘Biologia do Desenvolvimento’ e 

‘Métodos da Pesquisa Biológica’ – 4º período.  

Além destas disciplinas ofertadas pelo Departamento, o discente tem a oportunidade 

de cursar nove disciplinas ofertada por outros Departamentos, tais como podemos destacar 

‘Geologia Geral’ – 1º período; ‘Elementos de Anatomia Humana’ – 2º Período; ‘Sociologia I’ 

e ‘Introdução à Psicologia da Aprendizagem’ – 3º período.  

Então, frisa-se que o aluno do curso noturno, por ter percorrido por todas estas 

disciplinas que tratam de conteúdos chaves da Biologia, além de ter cursado disciplinas de 

cunho reflexivo e discursivo como ‘Sociologia I’ e ‘Introdução à Psicologia da 

Aprendizagem’ teria maior possibilidade de apresentar mais desenvoltura para cursar História 

e Filosofia das Ciências Biológicas, diferentemente do aluno do curso diurno.  

Uma diferença entre o curso diurno e o noturno de Biologia Licenciatura no que se 

refere à oferta de disciplinas desta natureza também foi destacada por Rosa e Martins (2007). 

Tais autores ao analisarem a estrutura curricular do curso de Física Licenciatura diurno 

encontraram duas disciplinas que traziam em seu programa questões de História e Filosofia da 

Ciência: Evolução da Física e Física e Sociedade.  
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Por outro lado o curso noturno apresentava um leque maior de oferta, pois eram sete as 

disciplinas que traziam na ementa elementos de história e filosofia da ciência: Física Básica I, 

Física Básica II, Evolução da Física, Física Básica III, Física Básica IV, Física e Sociedade e 

Filosofia da Ciência. Dessas, três eram obrigatórias e quatro optativas, respectivamente. Logo, 

na visão destes autores, o curso noturno evidenciou mais - comparado ao curso diurno - a 

inserção da História e Filosofia da Ciência na formação docente.  

Semelhante à conclusão de Rosa e Martins (2007), pode-se inferir que o curso noturno 

da Biologia Licenciatura da UFS, ao dispor a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ no quarto período - favorecendo que o licenciando a curse após ter passado por 

outras disciplinas e ter adquirido maior experiência acadêmica – dá maior ênfase à inserção 

desta temática do que o curso diurno.  

Partindo para a análise da quantidade de créditos e carga horária, verifica-se que tais 

atributos não se distinguem quanto aos cursos diurno e noturno: são dois créditos, com 30 

horas.   

A discussão acerca da quantidade de créditos de disciplinas de cunho histórico e 

filosófico da ciência também é destacada por outros estudos. Conforme Delizoicov, Slongo e 

Hoffmann (2011), a carga horária destinada ao ensino de História e Filosofia da Ciência sofre 

variações conforme ao número de disciplinas que os cursos de Ensino Superior oferecem.  

Em sua pesquisa, tais autores notaram que boa parte dos cursos ofereceu a discussão 

epistemológica da ciência em uma única disciplina, com exceção dos cursos da FURG e da 

UEM, as quais propõem o componente curricular em dois semestres, e a UFSC em três 

semestres, o que implica em uma carga horária maior à discussão epistemológica na formação 

dos professores.  

Ainda segundo estes autores, há instituições que promovem disciplina de cunho 

histórico e filosófico da ciência em dois créditos, como é o caso da UNIOESTE; em três 

créditos como é o caso da UFPel e UNICENTRO; em 10 créditos como é o caso da FURG, 

sendo 6 créditos obrigatórios, e 4 créditos optativos; em 15 créditos, como é o caso da UFSC, 

sendo 10 créditos obrigatórios e 5 optativos (DELIZOICOV; SLONGO; HOFFMANN, 

2011).  
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3.4 Conhecendo a Ementa da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ 

 

Nesta seção deste capítulo, parte-se para análise da ementa da disciplina ‘História e 

Filosofia das Ciências Biológicas’, no intuito de identificar como os elementos históricos e 

filosóficos estão contemplados bem como, por meio dos conteúdos, verificar como esta 

disciplina se relaciona com as demais.  

Abaixo, consta a ementa da disciplina conforme a Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Para análise do escopo ementário da disciplina, buscou-se alento nas abordagens 

internalista e externalista da ciência destacadas por Delizoicov, Slongo e Hoffman (2011). 

Para tais autores, a visão internalista prioriza conteúdos intrínsecos ou cognitivos da própria 

ciência. Já a visão externalista procura elucidar questões externas à comunidade científica 

para discutir/analisar os rumos da ciência, tais como fatores sociais, políticos, econômicos, 

religiosos, culturais e ideológicos, entre outros, implicados no fazer científico.  

201381 - História e Filosofia das Ciências Biológicas 

Cr: 02 CH: 30 PEL: 2.00.0 Pré-requisito: - 

Ementa:  

As Revoluções Científicas.  

Evolução histórica das Ciências.  

O conhecimento biológico e a sociedade contemporânea.  

O pensamento científico.  

Teorias biológicas e leis biológicas.  

Evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos biológicos.  
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Abaixo, no Quadro 8, estão elencados os conteúdos que se incluem na abordagem 

internalista e externalista da ciência, conforme o estudo realizado por Delizoicov, Slongo e 

Hoffman (2011): 

 
 
QUADRO 8: Comparação entre conteúdos de caráter internalista e externalista da ciência conforme estudo 
realizado por Delizoicov, Slongo e Hoffman (2011). 
 

 

 

 

Abordagem Internalista da Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a natureza e a especificidade do conhecimento 

científico, os procedimentos envolvidos na sua 

produção, os princípios e regras que regem sua 

legitimação e de seus padrões gerais de 

desenvolvimento e progresso” -  

“a evolução de algumas concepções 

hegemônicas em um período determinado da 

história da biologia, que permita discutir 

conceitos, teorias, implicações na atividade 

científica e na educação científica”  

“estudo epistemológico propedêutico dos 

modelos explicativos e dos conceitos e 

princípios fundamentais que regem nos (sic) 

diferentes ciências biológica”  

“a posição das ciências biológicas no universo 

das disciplinas científicas e a especificidade de 

seus modelos explicativos e padrões 

metodológicos” -  

“demarcação entre Ciência e não-Ciência”  

 

 

Abordagem Externalista da Ciência 

“evolução do pensamento científico e ciência 

contemporânea” 

“a relação entre ciência e filosofia no decorrer 

da história da cultura ocidental” 
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Baseando-se na correlação de conteúdos presentes na tabela acima, infere-se quais 

conteúdos presentes na ementa da disciplina analisada podem ser considerados como de 

abordagem internalista e de abordagem externalista. Consoante o Quadro 9, chegou-se a tal 

correlação: 

 

QUADRO 9: Conteúdos de caráter internalista e externalista da ciência presentes na ementa da disciplina 
“História e Filosofia das Ciências Biológicas” da UFS. 
 

 

 

Abordagem Internalista da Ciência 

O pensamento científico.  

Teorias biológicas e leis biológicas.  

Evolução epistemológica dos modelos explicativos 

dos processos biológicos.  

 

Abordagem Externalista da Ciência 

As Revoluções Científicas.  

Evolução histórica das Ciências.  

O conhecimento biológico e a sociedade 
contemporânea.  

 

 

Jacinski (2009), em seu estudo acerca da perspectiva história e sociocultural das 

ciências na educação tecnológica, observa que a ciência - por se tratar de uma atividade 

complexa, heterogênea e organizada socioculturalmente - deve ser abordada de forma a 

evidenciar tanto seus aspectos internos quanto externos.  

O autor reconhece a importância de destacar os aspectos epistemológicos intrínsecos à 

ciência em consonância com os atributos exotéricos que influenciam o desenvolvimento do 

pensamento científico. À medida que fatores internalistas e externalistas tomam forma em 

conjunto possibilitam compreender todos os elos e superar hiatos que existem nas interações 

entre a atividade científica e o seu entorno sociocultural.  

Baseando-se nesta discussão, defende-se que os conteúdos presentes na ementa da 

disciplina “História e Filosofia das Ciências Biológicas” do curso de licenciatura da UFS 

sirvam como meios para que as abordagens internalista e externalista da ciência estejam 

presentes, e que desta forma propiciem ao licenciando compreender sua ciência de forma 
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holística, integrada e não fragmentada, bem como reconhecer que o cotidiano do fazer ciência 

é reflexo de uma relação recíproca e contínua entres seus aspectos internos e externos.  

Ao analisar a ementa da disciplina, merece menção como este elemento curricular - a 

partir dos conteúdos que o compõem – se relaciona epistemologicamente com as demais 

disciplinas da estrutura curricular. Para inferir esta relação, buscou-se tratar de forma 

comparativa os conteúdos da disciplina em análise com os das outras disciplinas, baseando-se 

na aproximação aos pressupostos filosóficos, sociológicos, históricos e reflexivos sobre as 

ciências biológicas. 

Apesar de não se ater a como tais conteúdos são abordados didaticamente a fim de 

verificar se na prática há uma aproximação epistemológica entre estes conteúdos, a 

comparação entre as ementas propõe, baseada na mera observação curricular, estabelecer 

possíveis vínculos entre a “História e Filosofia das Ciências Biológicas” e demais 

componentes da estrutura curricular do curso de Biologia Licenciatura da UFS.  

No Quadro 10, inferiram-se alguns pontos de convergência entre a ementa da 

disciplina estudada e algumas disciplinas. Destas, na tabela comparativa, são enfatizados 

nomenclatura, quantidade de créditos, pré-requisito e conteúdos equivalentes. 

A aferição de somente estas disciplinas não implica que as demais não possam 

apresentar uma relação didático-epistemológica com a ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’. Pelo contrário, as disciplinas presentes no quadro abaixo servem como exemplos 

desta relação e não esgotam a possibilidade de interação da disciplina em análise com os 

demais componentes curriculares.  

 
QUADRO 10: Relação de algumas disciplinas e seus respectivos conteúdos presentes na estrutura curricular que 
se aproximam da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, elencadas conforme ordem crescente de posição 
nos períodos acadêmicos. 
 

Disciplinas Créditos Período Pré-requisito Conteúdos que se 
aproximam da 

abordagem 
histórico e 

filosófica da 
ciência 

201371  

Paleontologia 

04 2º (Diurno) 

2º (Noturno) 

403141 Histórico da 
Paleontologia no 

Brasil e em Sergipe. 
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Geral 

405041 

Sociologia I 

04 3º 

(Diurno/Noturno) 

 Abordagem da 
Sociologia em suas 

bases históricas. 

201411  

Didática Especial 
para o Ensino de 
Ciências e Biologia 
I 

 

04 3º (Diurno) 

5º (Noturno) 

- Aspectos 
filosóficos e 

sociológicos da 
educação: 

contribuições na 
contemporaneidade. 

As competências 
para a docência de 

Ciências e Biologia. 

Papel social do 
professor. 

201382  

Métodos da 
Pesquisa Biológica 

02 4º (Diurno) 

4º (Noturno) 

50 créditos Metodologia da 
Ciência.  

História do 
pensamento 
biológico.  

Popper e o 
indeterminismo 

científico: métodos 
dedutivos e 
indutivos. 

Problemas 
biológicos e tipos 

de hipóteses. 

201414  

Instrumentação 
para o Ensino de 
Ciências  

 

04 4º (Diurno) 

5º (Noturno) 

90 créditos Observação e 
reflexão sobre a 

atividade 
profissional e 

situações de ensino 
e aprendizagem;  

Emprego da 
reflexão para a 
resolução de 

situações-problema 
do contexto escolar. 

201412  

Didática Especial 
para o Ensino de 

04 4º (Diurno) 

6º (Noturno) 

201411 Reflexão-ação no 
processo de ensino. 
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Ciências e Biologia 
II 

 

201224  

Evolução 

03 7° 

(Diurno/Noturno) 

Genética Básica Teorias da evolução 
e fatores evolutivos; 

 
Evolução do 

Homem; 

201415  

Instrumentação 
para o Ensino de 
Biologia 

04 7º (Diurno) 

9º (Noturno) 

105 créditos Observação e 
reflexão sobre a 

atividade 
profissional e 

situações de ensino 
e aprendizagem;  

Emprego da 
reflexão para a 
resolução de 

situações-problema 
do contexto escolar. 

201445  

Estágio 
Supervisionado 
em Educação 
Ambiental 

04 7º (Diurno) 

10º (Noturno) 

405041 e 219041 Ética ambiental; 

 Aspectos 
epistemológicos e 

filosóficas da 
educação 
ambiental. 

201391  

Etnobiologia 

 

02 8º 

(Diurno/Noturno) 

Ecologia de 

Ecossistemas; 

Botânica 

Sistemática; 

Cordados I 

Diversidade 
biocultural;  

Dieta, tabus, ritos e 
curas;  

Etno-ecologia;  

O Homem como 
componente 
integral do 

ecossistema;  

Conhecimento 
tradicional e ética; 

Etnobiologia na 
Sociedade moderna. 

201401  

Bioética 

02 8º (Diurno) 

10º (Noturno) 

130 créditos Análise e discussão 
de questões 

originadas da 
relação entre a 
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sociedade e o meio 
ambiente: 

princípios morais e 
as ciências da Vida; 

 
Sexo; 

 
Vida e morte; 

 
Ética profissional; 

  
Biossegurança;  

 
Transgênicos; 

 
Biopirataria e temas 

emergentes. 
 

A nova Biologia. 
 

201428  

 

Enfoques CTS no 

Ensino de Ciências 

e Biologia 

02 8º (Diurno) 

10º (Noturno) 

- Introdução aos 

estudos sobre 

Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (CTS); 

Alfabetização e 

divulgação 

científica. 

201429  

 

Estudos Culturais 

da Biologia e 

Educação 

02 8º (Diurno) 

10º (Noturno) 

- Biologia, cultura e 
linguagem na 
produção de 

significados acerca 
da atividade 
científica, da 

atividade docente e 
de temáticas ligadas 

ao campo da 
Biologia. 

 

 
 

 

As disciplinas elencadas no Quadro 10 estão dispostas conforme ordem crescente de 

posição nos períodos acadêmicos. Vale frisar que, de acordo com o código das disciplinas, 

verifica-se qual Departamento que as oferta. As disciplinas que se iniciam com o número ‘20’ 

são ofertadas pelo Departamento de Biologia e as que iniciam com o número ‘40’ são 
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ofertadas pelo Departamento de Ciências Sociais da UFS. Logo, das 13 disciplinas sugeridas, 

12 são ofertadas pelo próprio Departamento de Ciências Biológicas. Apenas uma é ofertada 

pelo Departamento de Ciências Sociais, a qual é ‘Sociologia I’.  

 Tais componentes curriculares estão dispostos em diferentes períodos da estrutura 

curricular, sendo que alguns estão mais próximos, outros mais distantes do período em que é 

ofertada a disciplina. Alguns a antecedem, outros a sucedem e outros são ofertados 

concomitantemente.   

Dentre as disciplinas elencadas, merece menção a disciplina ‘Métodos da Pesquisa 

Biológica’, ofertada no 4º período tanto no turno diurno quanto no noturno. Ou seja, na 

Licenciatura Diurno, ela é ofertada três períodos após a disciplina em análise e no curso 

noturno, é ofertada concomitantemente a mesma.  

Tal disciplina destaca-se devido ao seu escopo ementário, no qual constam conteúdos 

que se aproximam com nitidez aos assuntos da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, 

como por exemplo ‘Problemas biológicos e tipos de hipóteses’, ‘Metodologia da Ciência’, 

‘Popper e o indeterminismo científico - métodos dedutivos e indutivos’ e ‘História do 

pensamento biológico’.  

Logo, as disciplinas ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ e ‘Métodos da 

Pesquisa Biológica’ se revelam como disciplinas afins no que se refere à reflexão dos 

aspectos históricos e filosóficos da Biologia, o que propicia a concepção de elos 

epistemológicos e didáticos entre as mesmas.  

Outro aspecto a ser salientado, é a aproximação da disciplina de cunho histórico e 

filosófico aos conteúdos de disciplinas de áreas específicas como ‘Evolução’, ‘Etnobiologia’, 

‘Bioética’ e ‘Paleontologia Geral’. Diferentemente das três primeiras, esta última é ofertada 

nos períodos inicias, ainda no ciclo básico do curso, avizinhando-se, em termos de posição 

curricular, à disciplina em análise.  

Então, chama atenção que a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ serve como 

suporte epistemológico a estas disciplinas específicas que são ofertadas tanto no início quanto 

no final do curso. Mesmo se posicionando no início da formação docente, tal elemento 

curricular pode ser aproveitado como base para a compreensão dos assuntos que serão vistos 
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no final do curso, sem perder a ressalva de que tudo depende de como estes assuntos serão 

ministrados e construídos didaticamente.  

Outra inferência a ser pronunciada e destacada acerca da ementa da disciplina História 

e Filosofia das Ciências Biológicas é a ausência formal e prescritiva de conteúdos que de 

forma expressa e direta forneçam subsídios para sua aplicabilidade didática no Ensino Básico. 

Tal ausência pode ser explicada pelo fato da ementa ser a mesma ofertada tanto na 

licenciatura quanto no bacharelado.  

Esta inferência recai novamente na ressalva de que tal análise é de caráter formal, não 

concluindo categoricamente sobre se tal disciplina oferece ou não arcabouço necessário para 

sua abordagem nos Ensino Fundamental e Médio, visto que carece de uma análise do 

currículo efetivo, do currículo em processo, do currículo posto em prática cotidianamente.  

Mesmo com ausência de tópicos que expressem diretamente um vínculo entre a 

disciplina e sua aplicabilidade didática na Educação Básica, sugere-se que ela contribua para 

que o futuro docente possa trabalhar com seus alunos sobre a natureza da ciência, destacando 

sua importância, sua construção e seus limites em explicar os fenômenos naturais, ressaltando 

não ser a ciência um conhecimento fixo, dogmático e indiferente ao contexto social, cultural, 

político e econômico. 

 É necessário que, além dessa abordagem da natureza da ciência, os futuros 

professores possibilitem um ensino de biologia pautado na construção do conhecimento 

científico, tornando seus alunos sujeitos ativos e protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem, e não meros sujeitos passivos e inertes.  

Diante desta discussão da contribuição da disciplina para o Ensino Básico, vale 

ressaltar que determinadas disciplinas de cunho pedagógico presentes na licenciatura, e 

ofertadas pelo próprio Departamento de Biologia, resgatam conteúdos que, de maneira 

prescritiva, aproximam-se da abordagem epistemológica das ciências.  

As disciplinas que apresentam tais conteúdos são: ‘Didática Especial para o Ensino de 

Ciências e Biologia I’, ‘Didática Especial para o Ensino de Ciências e Biologia II’, 

‘Instrumentação para o Ensino de Ciências’, ‘Instrumentação para o Ensino de Biologia’, 

‘Enfoques CTS no Ensino de Ciências e Biologia’, ‘Estudos Culturais da Biologia e 

Educação’ bem como ‘Estágio Supervisionado em Educação Ambiental'.  
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Dentre os conteúdos destas disciplinas, merecem menção: Aspectos filosóficos e 

sociológicos da educação: contribuições na contemporaneidade - ‘Didática Especial para o 

Ensino de Ciências e Biologia I’; Emprego da reflexão para a resolução de situações-

problema do contexto escolar – ‘Instrumentação para o Ensino de Ciências’ e ‘Instrumentação 

para o Ensino de Biologia’; Introdução aos estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e Alfabetização e divulgação científica – ‘Enfoques CTS no Ensino de Ciências e 

Biologia’; Biologia, cultura e linguagem na produção de significados acerca da atividade 

científica, da atividade docente e de temáticas ligadas ao campo da Biologia – ‘Estudos 

Culturais da Biologia e Educação’, e Aspectos epistemológicos e filosóficas da educação 

ambiental - ‘Estágio Supervisionado em Educação Ambiental'.  

 

3.5 Considerações do Capitulo 

 

Por meio da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação 

em Ciências Biológicas, preconizadas pelo Parecer CNE/CES 1.301/2001, nota-se que os 

conhecimentos biológicos não devem estar dissociados dos conhecimentos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. 

 Ao enfatizar o entendimento do processo histórico de produção do conhecimento das 

ciências biológicas bem como o estabelecimento de relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo licenciando de 

Biologia, as DCN para os cursos de Biologia propiciam que a abordagem dos aspectos 

históricos e filosóficos da ciência esteja presente na formação do biólogo licenciado, com o 

propósito de possibilitar a este profissional uma postura mais crítica e consciente de sua 

importância social.  

 As citadas DCN também enfatizam a abordagem de elementos epistemológicos na 

estruturação dos cursos de Biologia. Dentre os fundamentos que erguem a Estrutura do Curso, 

conforme tais diretrizes, ‘garantir um ensino problematizado e contextualizado’ e ‘levar em 

conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos biológicos’ 

compreendem aspectos formais que suscitam a inserção e atuação da história e filosofia da 
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ciência como alicerces indispensáveis para estruturação de uma formação docente calcada 

numa contextualização histórica e filosófica de teorias, conceitos e métodos. 

 De maneira expressa nas DCN para os cursos de graduação em Biologia, os 

Fundamentos Filosóficos e Sociais compreendem conteúdos curriculares básicos da formação 

do biólogo licenciado. Dentre tais fundamentos, História, Filosofia e Metodologia da Ciência 

são conteúdos indispensáveis para a reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais da 

atuação profissional do biólogo, à medida que, possibilitam a este conscientizar-se sobre seu 

papel na formação de cidadãos. 

 Promulgada em 2009, a Resolução n° 188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONEPE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – a qual aprova alterações no 

projeto pedagógico dos cursos de graduação em Ciências Biológicas Licenciatura - engloba 

todas as propostas de ‘perfis de formandos’ adotados pelas DCN para os cursos de Biologia. 

Isto confirma o papel das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Biologia como norteadoras na 

concepção de normas e de outros documentos legais referentes a cursos específicos atuantes 

em todo o país. 

Além dos perfis em comum, a Resolução adota ‘perfis’ relacionados ao 

desenvolvimento de posturas fundamentadas na contextualização histórico-cultural, 

humanista e pluralista nos futuros professores de biologia. Posturas estas indispensáveis aos 

cursos de formação docente. Logo, estes perfis presentes especificamente na Resolução dão 

suporte para que a história e a filosofia da ciência se torne formalmente presente no respectivo 

projeto pedagógico, o que, por outro lado, não garantem sua inserção de forma concreta no 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. 

 No que tange às ‘competências e habilidades’ a serem desenvolvidas pelos 

graduandos, o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Biologia da UFS contempla 

‘competências e habilidades’ que vão além das preconizadas nas Diretrizes Nacionais para os 

cursos de Ciências Biológicas. Esta condição é lógica, pois a Resolução nº 

188/2009/CONEPE tem um caráter mais específico e se baseia em outros documentos legais, 

além do Parecer CNE/CES 1.301/2001. 

 “Entender o processo histórico de produção do conhecimento das Ciências Biológicas 

referente a conceitos/princípios/teorias” e “Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e 
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sociedade” são exemplos de ‘competências e habilidades’ presentes na Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS que manifestam a importância da contextualização histórica como 

forma de o futuro professor se apoderar do processo de construção de conceitos e teorias da 

Biologia e de compreender a relação desta ciência com os contextos social, cultural e 

tecnológico. 

 Perto de completar 40 anos de existência, o curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

da UFS perante sua segunda maior reformulação e estabelecimento de sua terceira estrutura 

curricular, conta com a presença de uma disciplina voltada diretamente ao ensino de temas 

das Ciências Biológicas de ordem epistemológica na formação de docentes. 

 Um dos frutos da reformulação curricular que resultou em alterações no projeto 

pedagógico, preconizadas legalmente pela Resolução n° 188/2009 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONEPE/UFS), a disciplina História e Filosofia das Ciências 

Biológicas é um componente recente da formação de professores na área. A sua tardia 

inserção neste curso de formação professoral é reflexo da dificuldade de introdução e de 

atuação de disciplinas específicas de cunho epistemológico nos cursos de licenciatura em 

universidades públicas. 

 Encarada pela presente dissertação como a manifestação mais formal, real e plausível 

da abordagem histórica e filosófica da ciência no curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

da UFS, a disciplina em análise apresenta semelhanças e diferenças quanto ao seu modelo de 

oferta ao comparar os cursos de licenciatura diurno e noturno. Quantidade de créditos, 

ausência de pré-requisito e não serventia de pré-requisito para outras disciplinas são 

características compartilhadas pelas duas modalidades. 

 Posição de oferta semestral na estrutura curricular é a diferença entre o curso diurno e 

noturno. No primeiro, a disciplina encontra-se logo no primeiro período, caracterizando-se 

como porta de entrada para os estudantes ingressantes no respectivo curso. Já no segundo, a 

disciplina é ofertada no quarto semestre, período em que os licenciandos já somam três 

períodos de experiência acadêmica e contato com outras disciplinas e outros conteúdos. 

  Semelhantemente a outras pesquisas que relataram o impacto das diferenças de 

período de oferta de disciplina de cunho histórico e filosófico entre os cursos diurno e 

noturno, o presente estudo infere, por meio de análise formal da estrutura curricular, que esta 
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distinção pode refletir em maior entendimento e desenvoltura dos discentes do curso noturno 

em detrimento dos do curso diurno, no que concerne ao estudo do arcabouço histórico e 

filosófico da biologia.  

 Na análise do escopo ementário da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’, verificou que alguns conteúdos apresentam caráter internalista e outros 

apresentam caráter externalista. A presença concomitante das abordagens internalista e 

externalista da ciência, aproxima a disciplina em análise às disciplinas de cunho histórico e 

filosófico estudadas por outras pesquisas. 

 Assim como em outros estudos, defende-se que a disciplina ‘História e Filosofia das 

Ciências Biológicas’, ao abordar a ciência em seus aspectos internos e externos, propicie ao 

futuro professor compreender a Biologia de forma holística, integrada e não fragmentada, 

bem como reconhecer que o cotidiano do fazer ciência é produto de uma relação recíproca e 

contínua entres suas influências epistemológicas internas e externas. 

 Foi permitido traçar, por meio da análise formal da estrutura curricular, possíveis elos 

epistemológicos e didáticos entre a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ e 

demais disciplinas e conteúdos presentes na estrutura curricular do curso de Biologia da UFS. 

Pontos de convergências são evidentes entre as disciplinas ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ e ‘Métodos de Pesquisa Biológica’, bem como com conteúdos de disciplinas de 

áreas específicas como ‘Evolução’, ‘Etnobiologia’, ‘Bioética’ e ‘Paleontologia Geral’.  

Logo, é possível assinalar que a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ serve como suporte epistemológico a estas disciplinas específicas que são 

ofertadas tanto no início quanto no final do curso. Mesmo se posicionando no início da 

formação docente e não servindo como pré-requisito nem sendo pré-requisito para outras 

disciplinas, tal elemento curricular pode ser aproveitado como base para a compreensão dos 

assuntos que serão vistos no final do curso, sem perder a ressalva de que tudo depende de 

como estes assuntos serão ministrados e construídos didaticamente.  

Merece menção a ausência formal e prescritiva, na ementa da referida disciplina, de 

conteúdos que forneçam subsídios para sua aplicabilidade didática no Ensino Básico. Tal falta 

pode ser justificada pelo fato da disciplina ser caracterizada como do ciclo básico, 

apresentando a mesma ementa para as modalidades licenciatura e bacharelado. 
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Faz-se necessário ressalvar que as análises realizadas no presente capítulo são de 

caráter formal, baseadas em inferências e proposições no que é observado pelo delineamento 

curricular das propostas pedagógicas presentes nas DCN para os cursos de Ciências 

Biológicas (2001) e na Resolução n° 188/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONEPE/UFS) e visualizadas na conformação prescritiva da estrutura curricular do curso de 

Licenciatura em Biologia da UFS e da ementa da disciplina ‘’História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’. Portanto, tais análises não intencionam edificar conclusões categóricas, visto que 

carecem de apreciações do currículo efetivo, do currículo em processo, do currículo posto em 

prática cotidianamente. 

Semelhante às preconizações legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e as orientações pedagógicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, as propostas 

das Diretrizes Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (2001) e do Projeto 

Pedagógico do curso de graduação em Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade 

Federal de Sergipe atuam como arcabouços para inserção e estruturação da abordagem 

histórica e filosófica da ciência na formação de professores em ciências e biologia. 

Devido às limitações inerentes às análises formais dos respectivos documentos, o 

próximo e último capítulo traz à tona a visão de docentes universitários - que atualmente 

fazem ou que fizeram parte do Departamento de Biologia da UFS à época da reformulação  

curricular - acerca da inserção, da importância e das contribuições da história e filosofia da 

ciência na formação de biólogos professores. 
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CAPÍTULO 4: 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA ESTRUTURA CURRIC ULAR DA 

BIOLOGIA LICENCIATURA: VISÃO DOS DOCENTES UNIVERSIT ÁRIOS 

 

A fim de conhecer como se deu o processo de definição e implementação do projeto 

pedagógico atual do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS, bem como conhecer os motivos de inserção da abordagem histórica 

e filosófica da ciência na referida estrutura curricular, tomou-se posse de pesquisa qualitativa 

por meio de aplicação de entrevistas a docentes universitários, no propósito de complementar 

as análises curriculares realizadas nos capítulos anteriores.  

A utilização de entrevistas é justificada levando em consideração as contribuições de 

Rocha, Daher e Sant’Anna (2004). Tais autores defendem a entrevista não como um simples 

instrumento de captação de discurso, de revelação de opiniões, mas sim como uma opção 

política, por parte do pesquisador, de interação social que permite lidar com a alteridade e 

desvendar rumos possíveis diante do que se objetiva alcançar. 

Nove quesitos, aplicados de forma aberta e subjetiva, formam o roteiro que é a base 

para o surgimento de informações e apontamentos que permitiram conhecer as causas, as 

motivações, os anseios e as asserções dos profissionais quanto ao novo contexto curricular da 

modalidade licenciatura das Ciências Biológicas na UFS. 

 Conforme Rocha, Daher e Sant’Anna (2004), o roteiro de uma entrevista, numa 

pesquisa qualitativa, é baseado em objetivos determinados, correspondendo a uma ‘interação 

antecipada’ entre o pesquisador e o entrevistado do que se pretende extrair de informação, de 

saber.. Complementando, Manzini (1991) enxerga o roteiro como produto de uma interação 

simbólica entre o sujeito ativo e o passivo da entrevista que ainda não ocorreu, mas que serve 

de preparação para coleta real de informações. 

Os quesitos do roteiro servem como parâmetros, os quais, conforme Flick (2004), 

caracterizam as entrevistas como semiestruturadas, uma vez que compreendem questões 

abertas direcionadas para a hipótese, permitindo sugestões para a explanação do 

conhecimento implícito.  
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Relembrando o que está disposto nos procedimentos metodológicos, no início da 

dissertação, os quesitos sugeridos para nortear as respostas dos entrevistados foram: 

i) O que motivou a mudança no projeto pedagógico do curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura por meio da Resolução nº 188/2009/CONEPE/UFS? 

ii)  Quais eram os anseios e as perspectivas quanto ao novo projeto pedagógico? 

iii)  O projeto pedagógico engloba objetivos, propostas e necessidades preconizadas 

pelas Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação em Ciências 

Biológicas?  

iv) Qual o papel que o Departamento de Biologia estabelece para a história e 

filosofia da ciência como abordagem na formação dos futuros professores em 

Biologia? 

v) O que motivou a inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ na nova estrutura curricular? 

vi) Qual o papel que o Departamento de Biologia estabelece para essa disciplina na 

formação dos futuros professores em Biologia? 

vii)  Como o Departamento enxerga a relação desta disciplina com as demais 

disciplinas presentes na estrutura curricular do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas? 

viii)  Da forma como a disciplina se encontra atualmente (02 créditos, 30 horas, sem 

ter pré-requisito, sem ser pré-requisito para outras disciplinas e situada nos 

primeiros períodos) atende às necessidades formativas dos graduandos? Em 

caso negativo, como esta disciplina poderia ser ofertada e estruturada para 

atender às reais necessidades formativas dos futuros docentes? 

ix) Há elementos dentro do escopo ementário da disciplina que forneçam subsídios 

para sua aplicabilidade didática na Educação Básica? 
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Tais quesitos, da forma como foram elaborados para serem aplicados na entrevista, 

não são destacados ao longo do texto. O que são explicitadas e comentadas são as respostas a 

estes quesitos que contribuem, em ordem lógica, para o entendimento do que se pretende 

alcançar. 

Os entrevistados compreendem sete docentes universitários que compõem atualmente 

bem como que compuseram o Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, 

à época de reformulação curricular dos cursos de licenciatura e de bacharelado em Ciências 

Biológicas. Os mesmos são citados no texto como P1, P2, P3 .... P7, e todos assinaram o 

termo de compromisso livre e esclarecido quando se dispuseram a contribuir com o presente 

trabalho. 

A respectiva amostra se caracteriza como não-intencional e nem seletiva. Foram 

entrevistados professores que estavam a disposição e presentes no Departamento na data 

prevista para realização das entrevistas. No entanto, um deles teve a entrevista agendada e 

realizada por telefone. Logo, dos entrevistados, há professores que são veteranos, outros que 

são recém-chegados, bem como há docentes que participaram ativamente da reformulação 

curricular, e outros que não participaram. 

Apesar de a presente dissertação se preocupar com a história e filosofia da ciência 

como abordagem didática que deve permear transversalmente a formação docente, esta seção 

do respectivo artigo frisa também a inserção da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’, a qual está presente nas modalidades licenciatura e bacharelado. 

Ater-se a esta disciplina é evidenciar o instrumento mais concreto e vigente de 

inserção da abordagem estudada. E mais do que isso, é compreender qual amplitude de 

abordagem epistemológica e didática ela propõe na formação docente. 

Logo, pretendeu-se seguir uma ordem lógica de questionamentos mais amplos que 

envolvem a alteração do projeto pedagógico para os mais específicos relacionados à disciplina 

‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, emaranhando pontos de vistas ora convergentes 

ora divergentes. 
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4.1 Compreendendo a reformulação curricular do Curso de Biologia Licenciatura 

 

Num primeiro momento, pretendeu-se conhecer o que motivou a mudança no projeto 

pedagógico do curso de Ciências Biológicas da UFS por meio da Resolução nº 

188/2009/CONEPE/UFS. 

De acordo com P4, a mudança no projeto pedagógico é reflexo da necessidade natural 

de o contexto curricular se renovar ao longo do tempo, devido ao seu caráter dinâmico e 

adequável às condições vigentes: 

 

Na verdade, o currículo tem que ser algo dinâmico e que se adéque à realidade do 
momento. Então, não adianta nada a gente ficar com uma grade que não atenda às 
necessidades momentâneas para os alunos que a gente está formando. Então, por 
mais que exista um básico de disciplinas que existe há bastante tempo, existem 
assuntos, que, na realidade, vem sendo incluídos de tempos em tempos, que acaba 
melhorando e que de certa forma acaba diversificando a formação dos alunos aqui 
no Departamento. Por conta disso, o currículo não pode ser visto como algo estático 
e sim algo dinâmico (P4). 

 

 O docente P2 enfatiza que a alteração no projeto pedagógico deu-se, dentre outras 

causas realmente existentes, devido à mudança do perfil do corpo docente: 

 

Eu creio que a mudança do perfil do corpo docente do curso de Biologia começou 
mais fortemente por volta do ano de 2007, intensificando mais em 2009 e 
continuando no período atual. Então houve mudança no perfil do professor que fazia 
parte do curso e houve também a implementação do curso de licenciatura. Então 
estas novas alterações todas acabaram gerando uma nova percepção das 
necessidades do curso e das necessidades de sair desta grade curricular para uma 
grade curricular mais adequada, mais atualizada com as atuais necessidades (P2). 

 

 P7 assinala que não houve apenas um motivo que acarretasse esta reformulação, mas 

ressalta que a principal motivação foi atender às disposições de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de licenciatura, no sentido de redesenhar perspectivas das disciplinas 

pedagógicas:  

 



149 

 

O principal motivo, considerando que não foi apenas um – e isso precisa ficar claro - 
foi a necessidade de reformulação dos cursos de licenciatura frente às novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura. Então era preciso, 
sobretudo, reformular perspectiva e formas de inserção de componentes, sobretudo, 
aqueles componentes pedagógicos, das disciplinas pedagógicas dos cursos de 
licenciatura. Essa foi a principal motivação (P7). 

  

 Já P5, enfatizou uma causa mais pontual, à medida que relaciona a transição da 

estrutura curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS à necessidade de 

ampliar a oferta da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino, oportunizando-se para 

ressaltar o dinamismo do currículo:  

 

Eu acho que as exigências do aumento da carga do Estágio – esse sim foi o principal 
mote para modificar o currículo. Atrás deste mote de que precisava aumentar a carga 
do Estágio, estava todo o resto, que vai se acumulando. O currículo, ele é vivo – ele 
acompanha os pontos de vista, a própria sociedade. Embora a maioria de nós não 
perceba isso, mas ele vai acompanhando todos os questionamentos da sociedade, o 
que ela nos pede para colocar no mercado, qual profissional. Atrás desta 
modificação no Estágio, veio todo resto que queríamos (P5).  

  

O docente acima também deixa claro que, com a reformulação curricular, objetivava-

se empreender um nítido limite entre as modalidades bacharelado e licenciatura:  

 

Lógico que o currículo precisava se atualizar. Fazia muitos anos. Então, era natural 
que o currículo tivesse muitas modificações.  A primeira grande modificação é fazer 
com que a licenciatura se tornasse um curso separado do bacharelado, 
especificamente. Este currículo, entre todos, talvez seja o currículo que deixou mais 
limitado, existe um limite entre a licenciatura e o bacharelado (P5). 

 

Alguns apontamentos revelaram anseios e perspectivas para com a reformulação 

curricular, ou seja, exprimiam o que se pretendia com este novo formato.  

P7 lembrou que vários profissionais se envolveram neste processo, e que, 

naturalmente, defendiam pontos de vistas diversos como também compartilhavam opiniões. 

Logo, os anseios e as perspectivas para com o novo arranjo curricular eram diversificados. 

Para este professor, mesmo diversos, os anseios estavam convergindo à necessidade de 

corresponder às orientações normativas das Diretrizes Curriculares Nacionais:  
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De modo particular, os anseios estavam muito restritos a, em primeiro lugar, atender 
e obedecer ao que as diretrizes curriculares colocavam, porque muitas pessoas 
envolvidas no processo entenderam que o que as diretrizes curriculares estavam 
sinalizando e prescrevendo era algo na forma de lei e que caso aquilo dali não fosse 
cumprido à risca não conseguiriam fechar. E tiveram diferentes entendimentos de 
como atender ao que as diretrizes colocavam (P7). 

 

P7 reitera que muitas pessoas envolvidas no processo entenderam que a reformulação 

curricular era necessariamente para atender às DCN, ou seja, que essa reformulação era 

necessariamente uma reformulação de carga horária e de disciplinas. As pessoas entenderam e 

ansiavam a reformulação curricular como algo restrito à inclusão ou à supressão de 

disciplinas e aumento ou diminuição de carga horária de disciplinas. 

O docente P5 apostou na possibilidade de proporcionar e estimular maior diálogo entre 

o currículo e o aluno, e que proporcionasse a este uma postura mais emancipadora: 

 

Nós queríamos um currículo atual, um currículo que fosse mais dinâmico, que fosse 
um currículo mais – talvez por que a gente quisesse mesmo que fosse um diálogo 
mais aberto com o aluno, o aluno que talvez, que ele tenha uma conversa mais 
aberta com o mundo lá fora e aqui. Eu acho que o currículo ficou mais dinâmico e 
atendeu aos nossos anseios – acho que sim (P5).  

  

O docente acima assinala que os anseios foram atendidos, visto que o contexto 

curricular mostrou-se mais dinâmico. Complementa-se a este apontamento, o entendimento de 

que para tal professor a necessidade de dar à licenciatura um caráter distinto do bacharelado e 

a existência de novas disciplinas tão cobiçadas também são motivos de pretensão atendida: 

 

Quando nós melhoramos o curso de licenciatura, nós colocamos na licenciatura 
disciplinas que os alunos queriam pegar – as disciplinas de cultura e educação, a 
etnobiologia. Então, conseguimos colocar no currículo, mesmo que os currículos 
estejam separados, bem cedo eles se separam – isso dá uma cara diferente para a 
licenciatura e uma cara diferente para o bacharelado (P5). 
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Partindo de outra ótica, o docente P6 exprimiu que o que se esperava era ter um 

escopo curricular com disciplinas e conteúdos mais integrados, a fim de evitar a fragmentação 

curricular, ressaltando ser tal anseio muito difícil de ser alcançado. Conforme P6: “Esperava-

se que o curso de Biologia fosse mais integrado e não fosse feito por partes. É uma 

dificuldade que o curso de Biologia tem trabalhar como um todo”(P6). 

 De acordo com as asserções elencadas, verifica-se que os docentes atribuem, como 

motivo de mudança no projeto pedagógico e consequentemente na estrutura curricular do 

curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS, a necessidade de se adequar às condições 

educacionais vigentes e ao atendimento às disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Somando-se a esta motivação de obedecer a preconizações legais e normativas de 

âmbito nacional, têm-se como ensejos a mudança de oferta das disciplinas pedagógicas - 

inclusive os Estágios Supervisionados em Ensino, o propósito de estabelecer um nítido limite 

entre as modalidades licenciatura e bacharelado, bem como a mudança do perfil do corpo 

docente do Departamento de Biologia da UFS – campus São Cristóvão. 

Logo, constata-se, por meio da visão dos professores, que a mudança no projeto 

político pedagógico do referido curso está atrelada a uma confluência entre motivações de 

caráter externo à UFS e motivações inerentes ao próprio Departamento de Biologia. 

 

4.2 A adequação do atual Projeto Pedagógico aos documentos legais e normativos 

 

Subjacente à preocupação de conhecer os motivos de alteração no projeto pedagógico, 

pretendeu-se compreender como este se adéqua aos documentos legais e normativos, partindo 

das visões dos docentes. 

 O atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Ciências Biológicas é massivamente lembrado pelo professor P7. Para este, o atual projeto 

pedagógico do curso de Biologia Licenciatura da UFS se baseia, do ponto de vista formal, nas 

referidas diretrizes. O professor se interroga por que do ponto de vista formal. E, ao mesmo 

tempo, responde: Porque do ponto de vista das denominações de algumas disciplinas, do 
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ponto de vista do perfil profissional que se espera com esse tal novo currículo, há um 

atendimento ao que as diretrizes dizem (P7). 

 O professor acima aponta que, no contexto da Universidade Federal de Sergipe, as 

diretrizes nacionais influenciaram em mudanças na carga horária de diferentes disciplinas e 

em diversos componentes curriculares. Ou seja, as diretrizes sinalizavam e solicitavam que os 

cursos de licenciatura, incluindo o da Biologia da UFS, atendessem a uma determinada carga 

horária e a uma determinada nova forma de organização, sobretudo dos chamados 

componentes pedagógicos da licenciatura. 

 No entanto, P7 ao acusar que o novo projeto pedagógico da Biologia atende 

formalmente às DCN para os cursos de Ciências Biológicas, ressalva que não há como aferir 

se o currículo em ação está correspondendo a estas preconizações nacionais. Clama, então, 

pelo desenvolvimento de estudos mais aprofundados, envolvendo diversos sujeitos: 

 

Para dizer se o currículo em ação do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 
UFS atende às diretrizes, talvez seja necessária uma pesquisa mais aprofundada, 
entrevistar professores, alunos, demais funcionários e outros sujeitos envolvidos 
com o currículo para avaliar diferentes dimensões desse currículo (P7). 

 

Diante da ressalva de se analisar o currículo em ação, no sentido de aprofundar 

análises formais, Liotti (2011) assinala que todo documento curricular oficial apresenta 

dispositivos teóricos, políticos e ideológicos que são recontextualizados e ressignificados 

pelos sujeitos da educação, ou seja, que sofrem ressignificações ao passar do campo oficial 

para o pedagógico. 

O professor P2 assinala o atendimento às propostas da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96) e do currículo mínimo para o curso de Biologia, o qual 

corresponde às Diretrizes Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (Parecer CNS/CES 

1.301/2001): 

 

Todo currículo, na verdade, ele é feito à luz da LDB e também do currículo mínimo 
para o curso de Biologia. Então a partir daí é que é verificado em relação ao número 
de horas, em relação aos componentes específicos do currículo, das necessidades do 
curso de licenciatura e das necessidades do curso de bacharelado. Tudo que foi 
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pensado em termos de currículo, em termos de oferta, de disciplinas novas, de 
mudanças de grade – isso sim está acontecendo na prática (P2). 

 

 Conforme as asserções acima, infere-se que a observância aos atributos da nova 

estrutura – carga horária, ofertas de disciplinas, presença de componentes específicos e 

atendimento às necessidades formativas dos licenciandos e dos bacharelandos – está 

ocorrendo no cotidiano do funcionamento do currículo. 

No entanto, P2 destaca que não há como precisar se houve ou não um avanço 

qualitativo com a adoção do novo escopo curricular, mas que ocorreu a avaliação positiva do 

curso de Ciências Biológicas da UFS por parte do Inep29. O aumento de nota do Inep 

conferido ao curso pode ser, segundo o professor, reflexo do funcionamento desta nova 

estrutura curricular: 

 

Agora em termos se isso melhorou a qualidade, diminuiu a qualidade, se alterou 
positivamente – a gente tá no meio deste processo ainda e isso fica imperceptível 
ainda. O que a gente pode verificar é que nós saímos de uma nota três para uma nota 
quatro dentro da avaliação do curso de Biologia. Então isso pode ser também reflexo 
de uma grade curricular mais atual, mais adequada, do ponto de vista do Ministério 
da Educação (P2). 

 

Apoiando-se na asserção acima, vale relembrar que a estrutura curricular atual 

completou no ano de 2013 quatro anos de existência, e no final deste ano ocorreu a formação 

dos primeiros formandos. Portanto, uma avaliação mais precisa quanto à eficácia, eficiência e 

efetividade da formação de docentes revela-se muito precoce. 

O professor P3 assinala brevemente que, além da observância às exigências das 

políticas educacionais, a alteração do currículo também responde às motivações advindas do 

próprio quadro de docentes do Departamento de Biologia: 

 

                                                           

29 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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A demanda inicial foi exatamente a resolução, as exigências do MEC e o 
atendimento a ela (...). Esta alteração que houve foi para atender as exigências do 
MEC em relação às disciplinas, carga horária mínima, inclusão de disciplinas. 
Também deve ter motivações inerentes ao próprio corpo docente (P3). 

  

P5 deixa bem claro que, no que se refere ao atendimento às exigências legais e 

normativas, o curso de Biologia, tanto licenciatura quanto bacharelado, pode ser considerado 

um curso que sempre se manteve atualizado às determinações do MEC: 

 

Os currículos de Biologia, em minha opinião, ao longo dos anos, o currículo de 
Biologia nunca foi um currículo retrógrado. Ele sempre foi um currículo muito atual, 
ele nunca esteve atrás das principais determinações curriculares do MEC ou do que 
a própria sociedade necessitava (P5). 

 

O mesmo docente enfatiza que, devido ao cumprimento das exigências do MEC, o 

novo formato curricular demorou anos para entrar em vigor: “todas as vezes que a gente 

queria implantar, o MEC fazia uma modificação. Então, precisou de dez anos ou um pouco 

mais para a gente colocar um currículo de forma estruturada – que é demorado mesmo, é 

demorado” (P6). 

Conforme visto nas seções anteriores da presente dissertação, a introdução da história 

e filosofia da ciência toma alento no que está preconizado nos mais importantes documentos 

curriculares nacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1998) e do Ensino 

Médio (2000) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Biologia 

(CNE/CES 1.301/2001). 

Apesar das políticas curriculares brasileiras já contemplarem concepções de ciência e 

tecnologia como práticas humanas, construídas social e historicamente, Carneiro e Gastal 

(2011) destacam que permanece o desafio para os cursos de graduação e para os próprios 

formadores dos futuros professores de ciências da educação básica, construírem e sustentarem 

espaços e componentes curriculares que sejam capazes de contribuir efetivamente para o uso 

da história e filosofia da ciência como ferramenta para a educação em ciências.  

Este desafio mencionado pelos autores supracitados está presente nos apontamentos 

dos professores entrevistados. Estes revelam que o projeto pedagógico do curso de 
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licenciatura em Ciências Biológicas da UFS obedece formalmente a documentos nacionais 

como as DCN e a LDB, porém não significa que na prática a nova estrutura curricular esteja 

efetivamente contribuindo para uma formação docente calcada nos fundamentos destes 

documentos, como por exemplo, na contextualização epistemológica. 

É notória, entre os entrevistados, a preocupação não somente à observância a estes 

documentos, do ponto de vista formal, mas também ao currículo que está sendo desenvolvido 

diariamente nos espaços de formação professoral proporcionados pelo Departamento de 

Biologia da UFS. É uma preocupação legítima no sentido de incentivar que a nova estrutura 

curricular seja continuamente avaliada e que sejam tomadas decisões, direcionando esforços 

para a efetividade do currículo em ação. 

 

4.3 A abordagem histórica e filosófica da ciência na atual Estrutura Curricular do curso 

Biologia Licenciatura: 

  

Antes de desembocar em visões quanto à inserção da disciplina História e Filosofia 

das Ciências Biológicas, os professores discorreram sobre o papel e sobre a importância da 

história e filosofia da ciência como abordagem didática transversal a permear disciplinas e 

conteúdos durante a formação docente. 

 O docente P3 remeteu a importância da história e filosofia da ciência à compreensão 

da natureza da ciência, contribuindo para a percepção de que a atividade científica é um 

empreendimento humano: 

 

Eu acho que é importante. Por que na verdade, quando pensa em história e filosofia 
da ciência – vem a ideia da própria reflexão sobre a natureza da ciência – o que é 
ciência? como se faz ciência? como se dá o processo de produção do conhecimento 
científico? E o entendimento de que é um processo humano (P3).  

 

O apontamento acima se aproxima das sugestões de Ernest Mayr (2008), o qual 

apregoa que as perguntas ‘o que é?’ ou ‘como?’ são essenciais para desvendar e compreender 

o conhecimento biológico. Todavia, o evolucionista alemão adverte que estas questões por si 
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só não respondem a todos os pressupostos do processo histórico das Ciências Biológicas. 

Logo, propôs que a pergunta ‘por que?’ é fundamental para o alcance de respostas de cunho 

histórico e filosófico. 

Por exemplo, a função do olho humano não pode ser respondida tomando como base 

somente suas formas e fisiologia atuais, conhecendo somente suas estruturas e como elas 

funcionam. É preciso um conhecimento histórico, filogenético, comparativo e evolutivo do 

olho para compreendermos as modificações na forma e na função em todos os grupos de seres 

vivos até chegar ao homem. Ou seja, é necessário elucidar o ‘por que’ que ocorreram as 

modificações evolutivas das estruturas oculares nos diversos grupos de seres vivos, e ainda 

mais entender o ‘por que’ que determinada estrutura ocular de um ser vivo tem determinado 

formato e função e de outro ser vivo a estrutura é completamente diferente, com distinta 

forma e desempenho (MAYR, 2008).  

Mayr (2005) defendeu a Biologia, como uma ciência única, autêntica e emancipada 

das outras ciências. O evolucionista sempre combateu estudos sobre os métodos e teorias das 

Ciências Biológicas que se remetiam a explicações e propostas mecanicistas, muitas vezes 

indevidas para a análise dos fenômenos biológicos. Portanto, destaca ser indispensável uma 

análise histórica e filosófica da Biologia, não baseada essencialmente na lógica e na 

matemática, mas sim em conceitos específicos desta ciência. 

 A importância de abordar a natureza da ciência na formação de professores, como 

destacado por P3, é alvo de muitas pesquisas em ensino que tratam da temática, como por 

exemplo, as realizadas por El-Hani (2006), o qual alertou que os currículos do ensino superior 

necessitam propiciar uma abordagem mais adequada sobre a natureza da ciência, uma vez que 

muitos graduandos apresentam concepções desfavoráveis sobre a mesma. Desta forma, o 

autor propôs o desafio de inserir história e filosofia da biologia no ensino superior, de forma a 

permitir maior significância aos assuntos ministrados, procurando efetivar o processo de 

ensino e aprendizagem dos graduandos. 

 Delizoicov e Delizoicov (2012) afirmam que há um consenso entre pesquisadores em 

ensino de que a história e filosofia da ciência, nos cursos de formação docente, atua como 

elemento curricular que propicia aos futuros licenciados reconhecerem e melhorarem suas 

concepções sobre a natureza do conhecimento científico, contribuindo assim, para 

desmistificar saberes outrora dogmáticos e abandonar conceitos equivocados. 
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Segundo Mayr (1998), uma análise histórica e filosófica da ciência permite não 

somente compreender o desenvolvimento do pensamento científico, mas também 

desmistificar a distância, muitas vezes considerada, entre outras crenças gerais do saber e as 

descobertas científicas. Desta forma, procura-se elucidar o caminho percorrido da ciência 

através de outras formas de explicação dos fenômenos naturais, como a mitologia, a religião e 

a filosofia. 

Retomando os apontamentos dos docentes, o professor P1 assinalou que a história e 

filosofia da ciência é um elemento contextualizador, visto que: 

 

Ela vai contribuir especificamente em relação à parte do histórico, das 
contextualizações, ou seja, cada uma das fases, dos conceitos e a função deles ao 
longo das idades de desenvolvimento da ciência. E isso a gente já parte de um ponto 
de uma pesquisa, ou parte de um ponto atual. Mas isso tudo tem uma carga anterior 
que a gente vai entender um pouco dela com a História e Filosofia da Ciência (P1). 

  

P2 parte da ideia de que a inserção da abordagem histórico-filosófica da ciência no 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS é fruto de uma discussão atual e que não 

está restrita aos professores que ministram uma disciplina que a trata diretamente. Logo, tal 

abordagem é cogitada também por professores que ministram disciplinas específicas: 

 

Eu acho que esta é uma percepção forte na atualidade a necessidade de ter um 
arcabouço filosófico e uma contextualização histórica para que você possa entender 
bem a biologia na atualidade. E essa compreensão não só vem por parte dos 
professores desta disciplina (P2). 

 

 Para P3, o entendimento dos acontecimentos atuais que envolvem as Ciências 

Biológicas precisa partir de uma lente histórica, no sentido de possibilitar a reflexão crítica do 

que vigora e de se preparar para o vindouro. O mesmo docente põe em pauta a necessidade de 

os futuros docentes terem uma visão crítica, apontando que a aperfeiçoamento desta fica 

prejudicada pela falta de reflexão epistemológica diante do contingente de conteúdos 

programáticos: 
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Então ela é essencial porque, realmente, coloca toda esta discussão atual dentro de 
uma lente, que permite entender o histórico, o desenvolvimento. E inclusive com os 
avanços, com os percalços até no sentido de avaliar o outro. Então, a questão da 
história, por que você estuda a história humana pra você entender o que aconteceu, 
como aconteceu, o que estava envolvido, com o sentido de também avaliar o 
contemporâneo e o futuro (P3).  

 

[...] 

 

É importante você ter uma visão crítica. Eu acho que a grande vantagem dela é você 
parar para refletir. Porque enquanto aluno de Ciências Biológicas, a gente tem muito 
conteúdo e você não pára para refletir como este conhecimento se construiu, qual é a 
relevância dele (P3). 

 

Diante da importância de se refletir sobre o conhecimento ensinado, assinalada por P3, 

vale mencionar que, em ‘Pedagogia da Terra’, Gadotti (2000) alertou que uma análise 

reflexiva e histórica sobre a ciência se torna necessária para que se possa renovar a visão dos 

seus propósitos, no sentido de reverter a insustentabilidade da relação do homem consigo 

mesmo e com a natureza. 

Para Fourez (1995), a ciência quando analisada de forma crítica e reflexiva, revela o 

quanto que a atividade praticada pelos cientistas vai além do acúmulo de respostas aos 

problemas que buscam solucionar. Para o autor ‘a ciência é um empreendimento humano feito 

por humanos e para humanos’ 30, refletindo assim sua relação mútua com aspectos culturais, 

sociais, econômicos, políticos e ideológicos presentes em cada época. 

 De forma oposta aos apontamentos de outros docentes, P5 se interroga sobre a 

possibilidade de a história e filosofia da ciência não ser encarada como uma abordagem de 

caráter formativo na licenciatura de Biologia, uma vez que está também presente na 

modalidade do bacharelado: Eu não sei se a história e filosofia da ciência é um elemento 

formador de professores, pois ela está presente no bacharelado também. 

 P7 destaca a posição do Departamento da Biologia no que tange à inserção desta 

abordagem, evidenciando que este se preocupou mais em instituir uma disciplina específica 

do que realmente promover uma abordagem histórica e filosófica fundamental para a 

formação docente:  

                                                           
30FOUREZ, G. A Construção das Ciências: introdução à filosofia e à ética da ciência. São Paulo: UNESP. 
1995. p. 177. 
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Institucionalmente, o Departamento pode ou poderia contribuir de diferentes formas. 
Na minha avaliação, se o Departamento decidiu primeiro contribuir com esta 
abordagem, ele fez na forma de uma disciplina localizada. Ou seja, a formação dos 
futuros professores de ciências e de biologia da Universidade Federal de Sergipe, 
ingressantes em licenciatura de Ciências Biológicas sinaliza para o entendimento da 
história e filosofia da ciência muito mais como um campo desse saber, de um saber 
que se soma a outro na formação de futuros professores do que propriamente como 
uma abordagem necessária à atuação docente em ciências e em biologia (P7). 

 

O professor acima adverte que a história e filosofia da ciência deveria estar em 

qualquer curso de licenciatura em ciências e em biologia, mesmo quando ela não figurasse 

como disciplina específica e mesmo quando fosse negada a sua importância. P7 explicita que 

a negligência a esta abordagem expressa que o curso adota uma única visão de ciência, a 

ciência como verdade absoluta, visão esta comprometedora à formação docente. Também é 

enfatizado que o curso de licenciatura em Ciências Biológicas trata esta abordagem de forma 

inferiorizada: 

 

Porque um curso que nega esta abordagem, ele está dizendo para os seus 
ingressantes que há uma visão de ciência, no sentido de que a ciência é uma verdade 
pronta e inquestionável e que há, portanto, apenas uma ciência, com ‘C’ maiúsculo, 
a Ciência da verdade, a Ciência que não é processo, a Ciência que é produto, a 
Ciência que é de um grupo de especialistas, a Ciência que é entendida como as 
Ciências Naturais que se sobrepôs às Ciências Humanas, enfim, uma série de 
entendimentos equivocados já ultrapassados que são utilizados por vários 
profissionais. Mas que, infelizmente, embora equivocados são defendidos por várias 
pessoas. A meu ver, inclusive, quando elas dão um tratamento diferenciado na 
hierarquia e no jogo das disciplinas, sendo um tratamento inferiorizado como ocorre 
no curso de Biologia Licenciatura da UFS. Resumindo, a história e filosofia da 
ciência estaria em qualquer curso de licenciatura, mesmo quando ela fosse negada e 
negligenciada (P7). 

 

A fim de reafirmar os apontamentos acima, faz-se necessário trazer à tona a pesquisa 

de Kapitango-A-Samba (2005). Ao estudar a trajetória das relações entre licenciaturas em 

ciências e a legislação por meio de documentos legais e normativos da década de 30 (trinta) 

até a década de 90 (noventa) do século XX, o referido pesquisador verificou que na formação 

docente em ciências, a dimensão histórica e filosófica do conhecimento científico ficou 

relegada à inexistência. Porém, nos últimos anos, este reconhecimento foi se erguendo e se 

tornando possível na formação professoral de ciências. 
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Ou seja, o caso específico do curso de Ciências Biologia Licenciatura da UFS é 

reflexo do que ocorreu e do que ocorre em outros cursos de licenciatura em Ciências Naturais. 

Apesar das dificuldades em ser reconhecida e praticada, vale destacar que a abordagem 

histórica e filosófica da ciência encontra-se formalmente prescrita, no atual projeto 

pedagógico do referente curso, na forma de uma disciplina - ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’. Reitera-se que tal disciplina é defendida pelo presente estudo como o espaço 

propício e fecundo para a operacionalização desta abordagem. Esta defesa situa-se na análise 

formal da estrutura curricular baseada em inferências, visto que não oferece subsídios para 

afirmar, categoricamente, se isto se revela na prática. 

Defende-se também, apoiando-se em alguns apontamentos e discordando de outros 

presentes acima, que a história e filosofia da ciência é uma abordagem formativa na 

licenciatura, mesmo que esteja presente na modalidade bacharelado e mesmo que não se 

configure como disciplina específica. E que, paralelamente à inclusão, de maneira formal, de 

um componente curricular que trate da temática, faz-se necessário estimular sua inserção nas 

mais variadas disciplinas, a fim de legitimar seu caráter contextualizador e interdisciplinar. 

 

4.4 A abordagem histórica e filosófica da ciência permeando conteúdos e disciplinas 

 

Associada à importância da abordagem histórico-filosófica da ciência na formação de 

biólogos docentes, torna-se presente em vários apontamentos dos entrevistados de que forma 

esta abordagem permeia as diversas disciplinas e conteúdos programáticos da estrutura 

curricular do curso de Biologia Licenciatura da UFS. 

 O professor P2 enxerga de forma positiva que várias áreas da Biologia recorram à 

contextualização histórica e à fundamentação filosófica. P2 também relaciona que este caráter 

interdisciplinar da história e filosofia da ciência torna-se possível por esta se mostrar 

intimamente atrelada à Evolução Biológica, a qual é uma ciência de cunho transversal dentro 

do conjunto das Ciências Biológicas: 

 

Hoje nós temos vários setores da Biologia, do Departamento que tem uma 
abordagem associada à história e filosofia da ciência fora da disciplina. Eu, 
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pessoalmente, trabalho muito nesta perspectiva na aula de Evolução, por que acho 
que não dá para entender bem o que significa evolução, o significado dela para as 
ciências biológicas se não tiver ideia sobre este contexto histórico e filosófico que 
está por trás, que forma este arcabouço (P2).  

[...] 

Então a evolução acaba sendo considerada uma disciplina transversal dentro do 
currículo do curso de Biologia e a história e filosofia da ciência como ela se encaixa 
bem dentro deste contexto – ela acaba de algum modo sendo tratada dentro de outras 
áreas, dentro de outras disciplinas também (P2).  

 

Os apontamentos acima se aproximam das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Ciências Biológicas, conforme assinalado no terceiro capítulo. Neste documento, a 

História, Filosofia e Metodologia da Ciência compreendem os fundamentos filosóficos e 

sociais na formação do biólogo, sendo concebidos como conteúdos básicos, visto que são 

bases à integração dos conhecimentos biológicos com as ciências exatas, da terra e humanas, 

tendo a evolução como eixo unificador.  

De acordo com análises já realizadas no segundo capítulo, as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) no que se refere ao Ensino de 

Biologia também confirmam as asserções de P2. Segundo tais orientações, a teoria da 

Evolução Biológica é defendida como eixo unificador de todo conhecimento biológico, sendo 

este permeado pela abordagem histórica e da filosófica das ciências biológicas. 

 Integrar os conhecimentos biológicos com os das ciências exatas, da terra e humanas 

remete aos pressupostos científicos da Biologia defendidos por Mayr (2005), segundo o qual 

esta é uma ciência que apresenta tanto afinidades às ciências físicas - exatas, no que concerne 

à Biologia Funcional, quanto às ciências históricas - da terra e humanas, no que se refere à 

Biologia Evolutiva. Uma vez entendida a estreita relação entre a ciências biológicas e as 

ciências humanas, percebe que a subjetividade das explicações e métodos, como as narrativas 

históricas usadas em algumas áreas, como a Evolução Biológica e a Paleontologia, por 

exemplo, é tão importante e competente para responder a fenômenos quanto os experimentos 

utilizados em outras áreas, como a Biofísica e a Bioquímica. 

Como forma de dar suporte à citação de Mayr (2005) e enfatizar a natureza 

interdisciplinar da abordagem analisada, busca-se alento em Chediak (2008). Para tal autora, a 

História e Filosofia da Biologia nasceu da interdisciplinaridade, pois este campo de pesquisa 
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se desenvolveu em decorrência de indagações direcionadas aos problemas sobre Evolução, 

Genética, Ecologia e demais áreas.  

Quando o professor P2 afirma que tal abordagem se mostra intimamente vinculada à 

Evolução Biológica, ele se aproxima da visão também defendida por Chediak (2008), a qual 

evidencia que a História e Filosofia da Biologia está atrelada a uma perspectiva naturalista do 

mundo, tendo como foco questões que dizem respeito à vida, desenvolvendo pesquisas que 

incluem temas relacionados ao conceito de evolução como adaptação, unidades de seleção, 

aptidão, função, espécie, entre outros. 

 P6 se aproxima do apontamento de P2 ao enfatizar que o objetivo crucial desta 

abordagem é permitir uma conexão entre as diversas áreas das Ciências Biológicas: “Eu acho 

que o objetivo principal dela é fazer os elos entre as áreas. E o conhecimento da história e 

filosofia da ciência é você conhecer como foram dados estes passos e como chegamos até 

aqui hoje” (P6).  

 P5 à medida que se aproxima às opiniões acima apresentadas, ressalta que o corpo 

docente do Departamento de Biologia da UFS não possibilitou nenhum espaço de discussão a 

fim de reconhecer a importância desta abordagem e se ela, na prática, se faz presente nas 

diversas disciplinas ofertadas no curso de Biologia Licenciatura: 

 

Os alunos, quando você vai dar uma aula com a história e com porquês ninguém 
gosta. E aí quando você começa – o permear seria isso – quando você coloca a 
história e filosofia da ciência dentro da Ciência que você faz – fosse na Zoologia, na 
Botânica – e essa é a ideia. Nós nunca sentamos como professores para saber se nós 
estamos praticando nas nossas áreas a história e a filosofia da ciência das nossas 
áreas (P5). 

 

Como lembra Edgar Morin (2001), há um desligamento - que precisa ser superado - 

das ciências da natureza às ciências do homem, visto que as primeiras ignoram o estatuto 

social, histórico e cultural que interfere na sua produção científica. Por outro lado, as 

humanidades excluem as condições e limitações biológicas do seu objeto de estudo, o 

homem. Tal desligamento do conhecimento biológico para com as humanidades é notório 

entre estudantes, uma vez que estes mostram maior nível de integração às áreas mais técnicas 

como as agronômicas, as médicas e as exatas, e não com as áreas discursivas como as sociais, 

históricas, geográficas e antropológicas. 
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Para Morin (2001), compreender tal relação permite cada vez mais aos discentes 

entender a importância da interdisciplinaridade de um conhecimento científico complexo, 

bastante interligado com fatores internos e externos à ciência. 

A fim de corroborar com a contribuição de Morin (2001), Trindade (2008) toma como 

exemplo o ensino do tema ‘poluição ambiental’.  Para este autor, a poluição não é somente 

um problema a ser enfrentado pela Física, Química e Biologia, mas igualmente pelas ciências 

humanas. E diante disso, a história e filosofia da ciência vem estreitar e fortalecer a 

comunicação entre estas áreas do conhecimento. 

Voltando aos apontamentos dos docentes universitários, O professor P3 alerta que a 

abordagem histórico-filosófica é pouco praticada, apontando ser ideal que ela fizesse parte das 

disciplinas. P3, de forma breve, faz uma distinção da história e filosofia da ciência como 

abordagem interdisciplinar e como uma disciplina específica, realçando seu papel nestes dois 

vieses: 

 

Como abordagem - neste sentido eu acho que é uma área pouco contemplada. Eu 
acho que o ideal seria que ela fosse parte das disciplinas como um todo – a fim de 
explicar a evolução do processo científico. E que numa forma de disciplina isolada 
que ela pudesse ser uma dimensão do próprio ensinar ciência, ensinar biologia (P3). 

  

Extrai-se da asserção acima, a noção que o presente estudo compartilha – a história e 

filosofia da ciência como abordagem que permeia as disciplinas acadêmicas e ao mesmo 

tempo a necessidade de haver uma disciplina específica que explore os conhecimentos 

históricos e filosóficos das Ciências Biológicas, relacionando-os com os aspectos 

epistemológicos e pedagógicos do ensino de Biologia. 

Oportuniza-se para se amparar na contribuição de Bastos (2005), o qual destaca a 

importância da História e Filosofia da Ciência não só como disciplina, mas também como 

abordagem didática para estruturação do currículo e práticas educativas, possibilitando 

melhorias no ensino das disciplinas científicas. 

Alguns cursos de formação de professores vêm edificando seus currículos tendo como 

eixo norteador a história e filosofia da ciência. Trindade (2008) toma como modelo o curso de 

licenciatura em Física do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-
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SP), onde o viés epistemológico da atividade científica é trabalhado na disciplina Ciência, 

História e Cultura. Por exemplo, o tema Radioatividade, estudado historicamente, é retomado 

nas disciplinas Física Nuclear e Física Moderna. 

No contexto do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS, faz-se necessário e 

possível que a história e filosofia da ciência se concretize como uma abordagem 

contextualizadora e interdisciplinar, até pelo fato da presença de disciplinas, na estrutura 

curricular, que recorram aos aspectos epistemológicos da ciência, tais como ‘Métodos da 

Pesquisa Biológica’, ‘Estudos Culturais da Biologia’, ‘Educação Enfoques CTS no Ensino de 

Ciências e Biologia’, ‘Estágio Supervisionado em Educação Ambiental’, ‘Bioética’ e 

‘Evolução’ (vide Quadro 10). 

Nota-se que alguns apontamentos acima definem a posição defendida na presente 

dissertação, de que a história e filosofia da ciência deve ser encarada, pelo Departamento de 

Biologia, como uma abordagem capaz de permear diversos componentes curriculares e que, 

ao mesmo tempo, haja uma disciplina específica capaz de explorar os conhecimentos 

históricos e filosóficos das Ciências Biológicas, a fim de catalisar e impulsionar esta temática 

na formação docente. 

   

4.5 A disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ 

 

Nesta etapa da pesquisa, são conhecidos e analisados os apontamentos dos docentes 

universitários acerca da inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’.  

Reiterando, acredita-se 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, faz-se necessário se ater a desvendar questões que 

envolvem a disciplina a fim de compreender com maior exatidão o papel e a importância da 

abordagem histórico-filosófica na formação de professores no referente curso. 

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 implica a obrigatoriedade de uma disciplina de 
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cunho histórico e filosófico ser ofertada pelo próprio Departamento de Biologia. Reconhece 

que a inserção da disciplina demonstra que houve uma escolha do Departamento por esta 

forma de oferta por entender 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 acerca da não necessidade do curso de 

Biologia ofertar uma disciplina específica que trate da temática, busca-se alento na pesquisa 

realizada por Matthews (1995), da Universidade de Auckland - Nova 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.  

Tavares (2006), 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.  
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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 (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 se 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 Kapitango-A-Samba, 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 constituir-se, 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. 86-87).  

 

El-Hani (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. 
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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 pra 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 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). 

 

 Nota-se, nas asserções acima, que a retirada de disciplinas humanas de cunhos 

discursivo, metodológico, reflexivo e social provocou um hiato epistemológico no curso de 

licenciatura. Como forma de conter o funcionamento curricular calcado somente em 

disciplinas de perfis técnico-prático e conteudista, 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-prático e conteudista 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 
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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 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: 

Lembro-me que o Professor Antônio Carlos31 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 

                                                           
31

 Antônio Carlos Carvalho Barreto graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe 
(1976) e concluiu o mestrado em Biologia (Botânica) pela Universidade Federal da Bahia (1982). Foi professor 
adjunto da Universidade Federal de Sergipe. Foi Membro titular do Conselho Estadual da Universidade Federal 
de Sergipe e Membro de corpo editorial do Caderno do Estudante (UFS). Atuou na área de Ecologia, com ênfase 
em Ecologia de Ecossistemas. Foi o primeiro docente do Departamento de Biologia a ministrar a disciplina 
‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’. Investiu esforços para inserção da disciplina no atual projeto 
pedagógico dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da UFS. 
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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). Conforme analisado no terceiro capítulo, 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, 

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). 

Reitera-se 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. De modo 

similar ao argumento defendido anteriormente nesta dissertação, 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 à 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 Ciências e de Biologia. Agora as formas como 
isso vai se efetivando são outras histórias (P7). 
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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 o curso 

de Licenciatura em Biologia pretende formar, causa esta impulsionada por um movimento de 

dimensão externa à UFS: 

 

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, interrogando-se acerca do preparo do profissional em ensinar conteúdos 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 encontra-se 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. 



171 

 

 Como forma de corroborar com a citação 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) 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.   

Forato, Martins e Pietrocola (2012) advertem que existem muitas lacunas – tal como a 

deficiência de profissionais qualificados – 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. 

Para a tão debatida dificuldade de docentes universitários para ministrar conteúdos de 

História e Filosofia da Ciência, pode-se tomar como base a dificuldade também enfrentada 

pelos professores da Educação Básica enfatizada pelos Parâmetros Curriculares para o Ensino 

Fundamental, consoante análises já realizadas no segundo capítulo. De acordo com as 

orientações destes parâmetros, “estudos da História e Filosofia das Ciências são um desafio 
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para o professor, uma vez que raramente sua formação inicial contemplou estes campos de 

conhecimentos dedicados à natureza da Ciência” (BRASIL, 1998, p. 89).  

 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. 

 Portanto, exprime-se 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 estruturas curriculares. 

 Percebe-se, 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 caracteriza-se 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. 

 

4.6 A importância e o papel da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ 

na Estrutura Curricular Atual 

  

Após conhecer, diante do olhar de alguns docentes, os motivos da inserção da 

disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ na estrutura atual do curso de 

Biologia Licenciatura, extraiu-se deles pontos de vistas no que tange à importância da 

disciplina e o seu papel no novo contexto curricular. 

O professor P7, antes de reconhecer a importância da disciplina, reiterou seu 

posicionamento de que a inclusão desta disciplina somente na nova estrutura não significa que 

a abordagem histórica e filosófica da ciência não estivesse presente anteriormente. Também 
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repete que, com a existência da disciplina, o Departamento de Biologia da UFS soleniza o 

reconhecimento desta abordagem: 

 

Veja que o fato de eu incluir uma disciplina de História e Filosofia das Ciências 
Biológicas não significa dizer que essa discussão não existia antes naquele curso, ela 
poderia e muito provavelmente existia mesmo quando ela era silenciada, quando ela 
era negada. Agora dessa forma, ao incluir essa descrição de ‘História e Filosofia das 
Ciências Biológicas’ como uma disciplina, institucionalmente o Departamento 
soleniza e dá uma visibilidade maior a esse campo de discussões tão importante para 
a formação de professores de ciências e biologia (P7). 

 

 P2 enfatiza que se trata de uma disciplina do ciclo básico da estrutura curricular, e que 

assim ela objetiva mostrar possibilidades de descoberta, de investigação e de formação do 

espírito científico para os recém-ingressantes no âmbito universitário: 

 

Ela entra logo de cara no curso. É uma disciplina do ciclo básico – como ela é 
colocada mesmo. Então na disciplina de ‘História e Filosofia das Ciências 
Biológicas’ é interessante para você balizar o olhar do aluno que acabou de entrar no 
curso de Ciências Biológicas para se ter um ideia dos fundamentos filosóficos desta 
área biológica e ao mesmo tempo dos fundamentos históricos associados a isso (P2).  

 

 O docente P6 enxerga na disciplina a possibilidade de aprendizagem tanto para o 

docente quanto para o discente, pois permite ao professor universitário, que provavelmente 

não teve esta abordagem em sua formação, compreender questões de ordem epistemológica, 

bem como apresenta aos alunos a natureza da ciência que optou em estudar na Universidade, 

como se fosse um cartão de visita do curso que se pretende formar:  

 

Eu acho que esta disciplina tem pelo menos duas funções: dá ao professor um 
entendimento básico da História da Ciência e, ao mesmo tempo, prepara os alunos 
para conhecer as etapas da História da Ciência, dá uma preparação para entender os 
conhecimentos de ciência que vem a seguir (P6). 

 

[...] 

 

Eu acho que ela vem dar uma base para o futuro professor deste conhecimento 
teórico que é a base para ele entender os outros conhecimentos que vem a seguir – 
esta é uma questão. A outra questão é que ela vem dar um melhor entendimento dos 
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processos dentro da Biologia. Então, eu não sei como esta disciplina está sendo 
dada, mas é uma disciplina que traz uma informação de como se fosse a base para o 
conhecimento dos alunos (P6). 

 

 P5 alerta que o Departamento de Biologia da UFS não estabeleceu, de forma expressa 

e consensual, algum papel para a disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas. 

Aponta que ainda não se precisou o efeito desta disciplina: 

 

Nós não estabelecemos nenhum papel – papel específico, papel determinado, papel 
redigido, não. A gente não sabe ainda qual é o efeito dela, não sei se é uma coisa 
boa, então o funcionar da disciplina só tem ideia quem sabe. Por que olhando para as 
outras disciplinas e vendo a mesma população que sai da disciplina ‘História e 
Filosofia das Ciências Biológicas’ e entra na sala que não sei se a gente conseguiu 
atingir o nosso objetivo com menos de 1% da turma. Não sei se porque é nova ou 
porque é da geração. Esta grande discussão está em todos os cursos (P5). 

  

P5, no sentido de enxergar um papel para a disciplina em questão, reitera que esta 

entrou no currículo devido à retirada de disciplinas discursivas e reflexivas e à necessidade de 

se afastar de uma formação puramente técnica: 

 

Então o papel era esse, se você tirava disciplinas que tinham relação com o pensar, 
virava um curso muito técnico, tanto na licenciatura – quando ele começa com o 
‘Estágio Supervisionado’ – ele faz com que o aluno pense, mas ao mesmo tempo 
não é uma disciplina que faz com que o aluno pense e pense sobre a ciência. No 
Estágio, o aluno pode pensar sobre a licenciatura, pode pensar sobre o bacharelado, 
mas não sobre a ciência. Nós tínhamos tirado isso, quando tiramos ‘Metodologia 
Científica’, ‘Didática’, ‘Filosofia’ e ‘Antropologia’ (P5). 

 

 Caracterizando a disciplina, o professor P2 chama atenção para a flexibilidade da 

ementa, e, por conseguinte, a depender do docente que irá ministrá-la, a possibilidade de 

explorar diversos ângulos de discussão no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Pode ser que algum professor que venha ministrar esta disciplina e se não tiver essa 
percepção, ele pode dar uma disciplina completamente diferente. Ela é uma 
disciplina com uma ementa muito flexível. Então eu posso tanto enfatizar mais 
aspectos históricos ou mais aspectos filosóficos. Eu posso falar de filosofia de uma 
forma mais ampla ou no contexto mais biológico. Então isso vai depender muito de 
como esta oferta é realizada (P2).  
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 Nestes quatro primeiros anos de existência da nova estrutura curricular – mesmo sendo 

um tempo curto para se fazer análises mais precisas e eficazes em termos de currículo – o 

docente P5 afirma, que diante deste novo formato curricular: 

 

A ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ hoje é uma disciplina que é o carro 
chefe – ela abre o curso – está no 1º período pra fazer com que os alunos pensem – 
não sei se ela está focada mais na Filosofia que é uma disciplina humana – mas ela 
está focada no porquê que a ciência existe e qual o papel da ciência na sociedade 
(P5). 

 

Mesmo sem saber avaliá-la em termo de desempenho didático da forma como está 

sendo ministrada, P5 - que outrora admitiu que não foi estabelecido formalmente algum papel 

para a disciplina por parte do Departamento de Biologia - caracteriza-a como o ‘carro chefe’ 

do curso, como componente curricular capaz de estimular a reflexão acerca da autonomia e do 

‘status’ da Biologia como ciência e a sua importância para a sociedade: 

 

A ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ tem que ser uma disciplina que faça 
o aluno enxergar a ciência. Ela é uma disciplina biológica. Ela é uma disciplina para 
quem entra, para quem estar disposto a entrar na Universidade, onde se pratica 
ciência, para que eles saibam o que é ciência (P5). 

 

Alerta-se que a formação docente pautada não apenas nos conteúdos específicos, mas 

também numa perspectiva histórica, filosófica e sociológica, colabora para que o futuro 

professor esteja preparado a resolver questões de natureza epistemológica que lhe permitam 

posicionar-se em relação ao mundo de maneira mais crítica e atuante, no que se refere a sua 

vida pessoal e profissional. 

Analisando as asserções acima, verifica-se no registro de um dos docentes a falta de 

definição, de forma expressa e consensual, de algum papel para a disciplina ‘História e 

Filosofia das Ciências Biológicas’ no curso de licenciatura em Biologia da UFS. Esta 

alegação acusa um possível pragmatismo na inserção desta disciplina na atual estrutura 

curricular e reforça que este novo componente curricular tem uma função pró-forma na 

referente formação docente. 
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Por outro lado, nota-se que a inclusão da disciplina reflete um reconhecimento do 

Departamento de Biologia para com o ensino desta temática, e que ela compreende o ‘carro 

chefe’ e um ‘cartão de visita’ do curso, devido à sua importância para a contextualização 

epistemológica da ciência já no início da graduação. 

 

4.7 Condições de oferta curricular da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’  

 

Nesta seção, é discutida, partindo da visão dos entrevistados, como a disciplina 

‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ está sendo ofertada na atual estrutura curricular 

do curso de Biologia Licenciatura, no que concerne à posição semestral, à quantidade de 

créditos, à ausência ou à presença de pré-requisitos e à condição de servir ou não de pré-

requisito para outras disciplinas. 

 Levando em consideração que a disciplina em análise caracteriza-se como uma 

matéria do ciclo básico na formação de licenciandos e de licenciandas, P2 alega que sua 

posição na estrutura curricular satisfaz ao que se pretende com sua inserção: 

 

Então eu acho, em primeiro lugar, que ela é extremamente importante e que está no 
local certo. Então, ela é de fato uma disciplina de base e ela acaba se estendendo 
dentro de outras disciplinas diante da forma como estas disciplinas são abordadas 
(P2).  

  

 P1 corrobora com P2, afirmando que “da forma como ela está talvez seja interessante 

por dar uma contextualização mais geral mesmo, uma base para o pensamento para as 

outras áreas. Assim pode ser que seja suficiente” (P1). De forma semelhante, P6 expressa que 

“está bem interessante. Esta proposta está interessante” (P2). 

P6 deixa claro que, além da posição ideal que ocupa na estrutura curricular, a 

disciplina apresenta condição de oferta curricular cabível, evidenciando que ela não precisa 

ter pré-requisito, visto ser importante estar inserida no ciclo básico do curso. Porém alerta 

para a necessidade de aumentar a quantidade de créditos da disciplina:  
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Eu acho que ela pode ser assim mesmo. Não precisa de pré-requisito. Ela não 
depende destes fatores. E é bom que ela esteja no começo do curso e é bom que os 
alunos façam no início do curso, formando um degrau para eles entenderem outras 
questões. Ela vem como uma base mesmo. Agora, eu acho que ela poderia ter mais 
créditos (P6). 

 

Acerca da condição de servir de pré-requisito ou ter pré-requisito, P7 se interroga e ao, 

mesmo tempo, elucida o que formalmente a idéia de pré-requisito corresponde em uma 

estrutura curricular. E sustenta o argumento, diferentemente de P6, que da forma como a 

disciplina é ofertada, sem ter e sem ser pré-requisito, é colocada na estrutura como algo 

apendicular, como acessório, ou seja, de forma negligenciada. Condição esta abominada pelo 

respectivo docente: 

 
Então veja, o que é o pré-requisito? É a formalização, é a explicitação máxima de 
que há uma relação próxima e direta entre uma disciplina e outra. Se eu digo que 
essa disciplina, ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, não tem pré-requisito 
e não é pré-requisito para nada, significa que ela está ali mais ou menos como algo 
apendicular, como algo acessório, o que, discordo eminentemente, porque essa é 
uma temática e uma abordagem e um campo de pesquisa extremamente importante 
para a formação de qualquer professor de Ciências e de Biologia na 
contemporaneidade. Do ponto de vista da minha avaliação, sendo mais objetivo, esta 
disciplina, da forma como está, está pouco prestigiada e isto é um entendimento 
localizado (P7). 
 

 

Diante da sugestão de P6 em aumentar créditos da disciplina, P5 adverte que o 

aumento do número de créditos poderia acarretar na retirada de outras disciplinas, o que torna 

este processo de reparação curricular muito moroso. Logo o docente observa que: 

 

Ela foi estruturada desta maneira com dois créditos, a não ser que houvesse uma 
discussão pra que ela aumentasse de crédito, ou se ela se desmembrasse – mas aí é 
aumentar o número de créditos que faria retirar algumas disciplinas – que aí já dá 
um ano um ano e meio de discussão (P5). 

 

Diante do apontamento acima, vale mencionar a pesquisa realizada por Delizoicov, 

Slongo e Hoffman (2011), os quais verificaram a quantidade de carga horária de disciplinas 

de cunho histórico e filosófico da ciência em universidades públicas. Estes autores 

observaram que grande parte dos cursos analisados optou por oferecer a discussão em uma 

única disciplina, exceto os cursos da FURG e UEM, as quais propõem o componente 
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curricular em dois, e a UFSC, em três semestres, portanto, dedicando uma carga horária maior 

à discussão epistemológica na formação dos professores.  

Foi constatado pelos autores supracitados que algumas instituições propõem a 

discussão em dois créditos, como é o caso da UNIOESTE; em três créditos como é o caso da 

UFPel e UNICENTRO; em 10 créditos como é o caso da FURG, sendo 6 créditos 

obrigatórios, e 4 créditos optativos; em 15 créditos, como é o caso da UFSC, sendo 10 

créditos obrigatórios e 5 optativos. A UEM não informa o número de créditos do componente 

curricular. Logo, percebe-se que o número de créditos disponibilizado para as disciplinas é 

variável, conforme instituição de ensino. 

Faz-se importante frisar o apontamento de P2, que afirma e reitera ser necessária haver 

uma discussão, por parte do Departamento de Biologia, acerca do modelo ideal de oferta da 

disciplina. Aponta que não há dúvida sobre a importância, a ementa e a posição curricular da 

disciplina, mas que ela carece de uma análise e de uma avaliação conjunta, envolvendo todo o 

corpo docente do curso: 

 

Eu acho que ainda nós precisamos parar e pensar melhor em um modelo de oferta 
desta disciplina. Pois o modelo de oferta dela acaba ficando muito de acordo com 
cada professor que a oferta. Então, na época do professor Antônio Carlos, o estilo de 
oferta era um pouco diferente da oferta que eu ofertei e depois com o falecimento do 
Professor Antônio Carlos, eu mais outros dois professores assumimos a disciplina e 
cada um deu uma parte da disciplina e foram estilos um pouco diferentes também 
associados a isso (P2).  

 

[...] 

 

Eu acho que ela – ninguém tem dúvida sobre a importância desta disciplina e nem 
mesmo sobre a questão de pré-requisto e da posição que ela está dentro do currículo. 
Mas eu acho que falta ainda a gente se posicionar como curso diante desta 
disciplina, para falar o que deve ser colocado, como deve ser colocado para que ela 
possa perfeitamente se ajustar no restante do currículo, ao longo do curso do aluno 
(P2).  

 

[...] 

 

Então, do meu ponto de vista – eu acho que é extremamente importante, eu acho que 
ela está no ponto certo, a ementa dela está adequada, mas precisamos ter cuidado ao 
ofertar esta disciplina. Então, é uma disciplina de base – é um alicerce para que você 
se torne um biólogo (P2). 
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 A asserção de P5 aproxima-se com a de P2, uma vez que lembra que não houve um 

momento e nem um espaço para avaliar as condições de oferta da disciplina, alertando para a 

necessidade de repensar o currículo como um todo após a formação dos primeiros biólogos 

graduados nesta nova estrutura curricular, no segundo semestre do ano de 2013: 

 

Nós não temos isso exato. Pelo menos agora. Não sabemos dizer. Não sei dizer. 
Como colegiado, olhando aquelas conversas que nós tivemos, nós não paramos para 
fazer esta avaliação, que é uma coisa interessante, que dá uma ideia legal para o quê 
que nós vamos fazer logo depois, como Colegiado, logo depois da saída da primeira 
turma. Que é a hora de repensar o currículo. Mas o pensar no curso ainda não. Até 
porque só tem uma pessoa. Quando todos os professores de todas as disciplinas se 
dispuserem a dar ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ – que em princípio 
todos estão prontos a dar – independente de que área seja – aí eu acho que todo 
mundo vai pensar mesmo (P5). 

 

Quando, na asserção acima, P5 afirma que professores de todas as disciplinas 

ofertadas pelo Departamento de Biologia da UFS estão prontos a ministrar a disciplina 

analisada, vale mencionar Pereira e Martins (2009). Tais autores, em seu estudo intitulado 

“História e Filosofia da Ciência nos currículos dos cursos de licenciatura em Física e 

Química da UFRN”, concluíram que disciplinas de conteúdo histórico e filosófico nos 

referidos cursos ficam na dependência de profissionais de outras áreas que mostram interesse 

por esses temas.  

Tal condição de dependência de profissionais de outras áreas, que muitas vezes não 

tem formação necessária na temática, pode comprometer a eficácia desta disciplina, 

minimizando suas contribuições para a formação de professores. Há necessidade, como 

alertam Pereira e Martins (2009), de haver docentes formados nesta área e comprometidos 

exclusivamente com sua abordagem, a fim de favorecer a inserção sólida e significativa da 

história e filosofia da ciência no Ensino Superior. 

 O docente P5 também apregoa não saber qual a melhor atuação da disciplina, lançando 

interrogações quanto à melhor possibilidade de oferta, mas acaba opinando que a disciplina 

esteja melhor posicionada no início do curso: 

 

Eu não sei. Se for do ponto de vista que a gente vê hoje em sala de aula – eu não sei 
qual a melhor atuação desta disciplina – como Colegiado. Mas hoje, se você me 
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perguntar em que período você colocaria a ‘História e Filosofia das Ciências 
Biológicas’, eu não sei. Seria no segundo? Seria no terceiro? Mas se no primeiro já é 
difícil? Ele vai fazer isso no terceiro quando começa para as Licenciaturas os 
Estágios? Ele na verdade não seria antes disso, para ele ter uma ideia do que é 
pensar cientificamente, o que é a ética científica? É muito difícil. Eu acho que é no 
começo (P5). 

 

 No que se refere a outro aspecto que precisa ser salientado, foi discutido no terceiro 

capítulo sobre a diferença de oferta da disciplina entres os cursos de Ciências Biológicas 

licenciatura diurno e noturno. Constatou-se que a disciplina, no curso diurno está localizada 

no primeiro semestre. Já no curso noturno, ela é ofertada no quarto semestre. Diante desta 

distinção de localização nos períodos acadêmicos, foi assinalado, porém, não categoricamente 

comprovado, que os alunos do curso noturno, por já somarem uma experiência de três 

semestres e, consequentemente, por já terem cursado disciplinas chaves e aglutinadoras para a 

formação do biólogo, apresentam maior possibilidade de entendimento dos processos 

históricos e filosóficos da ciência que estudam, em detrimento dos alunos do curso diurno, os 

quais que cursam ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ já no primeiro período. 

 Diante desta distinção de oferta da disciplina entre os cursos diurno e noturno, P7 se 

posiciona retomando a condição da disciplina de não ter e de não ser pré-requisito. Relata que 

por apresentar tal condição, o Departamento de Biologia pode ofertá-la em qualquer semestre, 

ressalvando que, necessariamente, não concorde com esta flexibilidade de oferta. Esta 

possibilidade de ser ofertada em qualquer período acadêmico revela, para P7, que a inserção 

da disciplina reflete uma necessidade pró-forma, a fim de obedecer aos clamores dos 

documentos nacionais oficiais, mais do que uma preocupação com a formação epistemológica 

dos futuros professores:  

 

Veja, se ela não é pré-requisito para nada e não tem pré-requisito, então ela pode 
estar em qualquer lugar. Mas do ponto de vista formal, a disciplina está sendo 
colocada, posicionada, na formação dos professores nesse curso como algo não 
problemático. Como ela não tem pré-requisito algum e não é pré-requisito para outra 
disciplina, então ela pode estar em qualquer semestre. Isso não significa que eu 
concorde com a localização dela aleatória, mas que significa que na arbitrariedade 
do processo de reformulação curricular e especificamente na construção desta 
disciplina, me parece que ela foi colocada para lá e para cá e esse posicionamento 
dela relativamente aleatório só revela pra mim que a construção desta disciplina foi 
algo muito mais pró-forma no sentido de atender ao que documentos superiores 
estavam prescrevendo do que muito mais do que reconhecer nela uma necessidade 
formativa premente dos futuros professores de ciências e de biologia (P7). 
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 P7 expressa não ser possível afirmar, analisando somente a estrutura curricular, se esta 

diferença de oferta da disciplina entre os cursos diurno e noturno se reflete realmente no 

desempenho dos alunos. Ou seja, uma análise formal do currículo não se torna plausível nem 

conclusiva no que tange a esta distinção de oferta. O docente aconselha ser necessário avaliar 

o currículo em ação, o que realmente acontece na prática.  

Ressalta que a performance dos graduandos na disciplina também dependerá da 

capacidade do docente que a ministra de identificar diferenças nos níveis de conhecimento 

entre os alunos e, consequentemente, de trabalhar os conteúdos no sentido de otimizar o 

processo de aprendizagem e nivelar os graus de entendimento e de desempenho dos discentes:  

   

Não é possível afirmar tão categoricamente sobre esta diferença. Esta diferença será 
tão sentida quanto for a forma como a disciplina será ministrada. Isto não depende 
de uma ou outra pessoa – é algo impessoal. Isto vai depender de como esta 
disciplina será ministrada. Se ela for ministrada considerando esta diferença, tendo 
em vista a diferença entre o aluno ser aluno de primeiro semestre ou aluno do quarto 
semestre, se essa diferença for considerada e as pessoas que ministram esta 
disciplina levem em consideração esse nível de diferença, certamente haveria a 
necessidade de um cuidado maior na administração da disciplina tanto no 1º 
semestre quanto no 4º, é evidente que são diferenciais, isto está posto, isto está claro. 
Retomando, significa que a depender de como ela seja ministrada, o fato de ela estar 
posicionada em diferentes semestres vai requerer de quem ministra uma atenção 
especial com relação à operacionalização dos conteúdos e das metodologias como 
nivelando esse desnivelamento dos sujeitos que vão ser o público-alvo da disciplina 
(P7). 

 

P7, mesmo não concordando com a condição da disciplina de ser disposta em qualquer 

semestre, admite que, da forma como ela foi pensada pelo Departamento de Biologia – sem 

ter e sem ser pré-requisito – esta diferença de oferta que existe entre o curso diurno e noturno 

é coerente, é uma condição lógica: 

 

Por outro lado, o fato de existir esta disciplina no curso e essa diferença entre em 
que semestre esta disciplina estar localizada com relação ao curso diurno e curso 
noturno, não significa uma avaliação positiva, mas uma constatação de que há uma 
coerência – a disciplina está coerente com aquilo que está previsto para ela (P7). 

 

Diante das ressalvas do docente P7, reitera-se o propósito almejado pela presente 

dissertação, o qual é analisar os aspectos formais e prescritivos dos documentos e traçar 
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inferências acerca do tratamento dado à abordagem histórica e filosófica da ciência no curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas da UFS. Reconhece que tal análise é limitada e que 

não pretende esgotar as possibilidades de estudos sobre a temática, sendo necessárias 

pesquisas que se voltem à transposição didática desta abordagem no cotidiano da formação 

docente, a fim de alcançar informações mais conclusivas. 

Nesta seção, averiguam-se distintas asserções no que se refere ao modelo de oferta da 

‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’. Alguns docentes concordam com a posição 

curricular, carga horária, e condição de não ser e de não ter pré-requisito da disciplina. Por 

outro lado, há posições de discordância quanto à forma como ela é ofertada, observando que 

sua presença na estrutura curricular é de caráter pró-forma, acessória e secundária. 

Aproximando-se da explanação de que a disciplina está sendo ofertada de forma 

negligenciada, oportuniza-se para reiterar e reforçar que sua inclusão no curso de licenciatura 

deveu-se a uma postura pragmática do Departamento de Biologia da UFS.  

Este pragmatismo é existente, por exemplo, pelo fato de haver inexigibilidade de 

professores qualificados e formados nesta área acadêmica para ministrar esta disciplina, visto 

esta poder ser ministrada por professores de outras áreas das Ciências Biológicas que se 

interessem ou que, por variados motivos, concordem em ministrá-la.  

 

4.8 A relação da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ com outras disciplinas 

 

 Adjacente à compreensão da importância e do papel da disciplina ‘História e Filosofia 

das Ciências Biológicas’, bem como do seu modo de oferta, está a necessidade de entender 

como ela se relaciona com outras disciplinas presentes na estrutura curricular atual do curso 

de Biologia Licenciatura da UFS, a fim de conhecer como este novo elemento se agrega e se 

comporta diante deste novo desenho curricular.  

 O docente P6 enxerga a disciplina em análise como um elo a ser firmado com outros 

conteúdos curriculares ministrados em outras disciplinas, ressaltando que o Departamento de 

Biologia promova o mesmo entendimento, tenha este mesmo olhar sobre este novo 

componente curricular: 



183 

 

 

O departamento deveria enxergar a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ 
como uma disciplina que é um gancho com outras disciplinas, que vem trazer o 
conhecimento para que os alunos possam acompanhar os outros conteúdos. Ela deve 
seguir este caminho (P6). 

 

A fim de dar sentido ao apontamento de P6, apoia-se em Trindade (2008), o qual 

reconhece uma disciplina de conteúdo histórico e filosófico da ciência como uma disciplina 

aglutinadora, visto apresentar um caráter interdisciplinar, o que permite sua integração às 

ciências humanas, às ciências da terra e às ciências exatas.  

 De maneira similar, P2 enfatiza ser esta disciplina um facilitador para que o graduando 

avance em outras disciplinas que se sucedem na estrutura curricular, visto que “à medida que 

você começa a fazer isso facilita – é um facilitador para que você entre em outras disciplinas 

já com uma formação adequada de contexto filosófico, de contexto histórico” (P6). 

 O mesmo docente elenca algumas disciplinas em que há um vínculo epistemológico 

com a ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’, entre elas as disciplinas de Zoologia, as 

de Botânica, a ‘Ecologia’ e a ‘Genética’. Vale frisar que estes elos se estendem continuamente 

por todo currículo, alcançando disciplinas que se encontram tanto nos períodos iniciais e 

medianos quanto nos períodos mais derradeiros:  

 

Então o que se acaba falando na disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 
Biológicas’, acaba sendo falado na disciplina ‘Evolução’ no final do curso de 
biologia. E ela tem um link muito forte – e isso vale para as disciplinas de Zoologia, 
para as de Botânica, também vale para a disciplina de ‘Ecologia’, para a ‘Genética’ e 
vale para outras áreas (P2). 

 

A fim de reforçar o apontamento acima, pode-se tomar como exemplo a integração da 

disciplina em análise com a Paleontologia, disciplina também presente no curso de Ciências 

Biológicas da UFS. Um graduando de biologia, ao cursar ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ tenderá a apresentar uma noção holística do conhecimento, enxergando pontos de 

integração entre os conceitos biológicos com os conceitos das áreas exatas, da terra e das 

humanas. Logo, ao cursar Paleontologia - cujos estudos transitam pelas áreas da Biologia 

Evolutiva, da História, da Geologia, da Geografia bem com das ciências físicas - este aluno 
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tenderá, de forma significativa e crítica, a conhecer e a compreender os conhecimentos 

paleontológicos. 

Então, com este exemplo acima pretende chamar a atenção para o caráter 

interdisciplinar e integrador da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ a outras 

disciplinas curriculares do curso de licenciatura em Biologia da UFS. 

Colocando ressalvas à asserção acima defendida pela dissertação, o professor P7 acusa 

ser a relação entre a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ e as demais uma 

relação difícil de ser estabelecida pelos graduandos, visto que ela possui um número inferior 

de créditos e não apresenta pré-requisito e nem configura como pré-requisito para outras 

disciplinas: 

 

 
Resgatando o processo de reformulação, na minha visão esta relação da ‘História e 
Filosofia das Ciências Biológicas’, como já disse, ela não precisaria ser uma 
disciplina. Mas sobre as demais disciplinas, eu acho que é uma relação difícil porque 
eu não entendo que seja uma relação que os licenciandos e as licenciandas possam 
estabelecer uma relação imediata e evidente e profícua entre esta disciplina e as 
demais do seu curso quando essa é uma disciplina que tem uma carga horária 
bastante inferior a tantas outras disciplinas, quando esta disciplina não figura como 
pré-requisito de outras disciplinas e quando ela não tem pré-requisito (P7).  

 

P1 concorda ser imprescindível que esta disciplina se torne mais integrada às demais 

na estrutura curricular, e que teus pressupostos ementários sejam retomados em outras 

disciplinas no decorrer da graduação, mas tal integração depende da forma como as outras 

disciplinas estão sendo ministradas por seus docentes responsáveis: 

 

Talvez também uma integração maior fosse mais interessante, mas isto dependeria 
das outras disciplinas. Então o aluno vê já no início do curso e que em cada uma das 
outras disciplinas fosse abordado algum personagem específico desta história, 
retomar este assunto que já foi abordado de forma breve já inicialmente (P1). 

 

 P3, de forma similar a P1, reconhece ser esta disciplina um elemento integrador com 

outras no decorrer da estrutura curricular, admitindo acontecer esta integração mais 

facilmente ou não a depender da atuação e experiência dos professores responsáveis:  
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Eu acho que sim, porque ela traz uma dimensão dentro processo de ementa do curso 
de Biologia. Pode ser que alguns professores consigam fazer, com mais experiência, 
mais conteúdo, consegue organizar melhor suas aulas e cumprir a ementa e ainda 
inserir esta dimensão (P3). 

 

P5 traz à tona a sensação, que alguns docentes possam ter, de indiferença com a 

disciplina, ressalvando que há duas situações bem distintas - a de ministrá-la diretamente e a 

de promover ligações com ela. Pois o que pode ser factível é que docentes que não ministram 

a disciplina ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ não precisam fazer amarrações com 

ela em sua matéria de ensino:  

 

Uma coisa é ela estar no currículo, e eu achar que ela não tem nenhuma relação com 
a minha área, que ela não está na minha matéria de ensino. E outra é eu como 
professora de um curso de Ciências Biológicas dar uma disciplina voltada para 
pensar o curso de Ciências Biológicas (P5). 

 

Levando a questão da interdisciplinaridade para o contexto do ensino, Krasilchick 

(2004) alegou que a integração entre as disciplinas depende da natureza da própria ciência e 

da forma como estão sendo trabalhadas, e isto reflete no ensino. Há ampla discussão sobre até 

que ponto a relação entre Física, Química e Biologia, e desta com as ciências humanas pode 

ser enfatizado. A autora sugeriu que para que haja um ensino interdisciplinar coerente e 

contextualizador entre estas diversas áreas, é preciso que ocorra uma maior integração entre 

profissionais das áreas, a fim de facilitar e motivar o processo de ensino e aprendizagem. 

Baseando-se nas asserções acima, extrai-se a noção de que a relação da ‘História e 

Filosofia das Ciências Biológicas’ com as demais disciplinas perpassa pela forma como está 

sendo ofertada e como os professores a atribuem importância e legitimidade na formação 

docente. A integração deste novo elemento curricular com os outros componentes necessita 

de uma reflexão por parte do Departamento de Biologia da UFS, no sentido de conceber elos 

e fluxos epistemológicos entre as disciplinas. 

Promover a reflexão sobre o papel desta disciplina na estrutura curricular vigente 

compreende uma iniciativa fundamental para avaliar o seu modelo de oferta e seu aspecto 

integrador com as outras disciplinas, além de sensibilizar e de estimular os professores 
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universitários a estabelecerem vínculos entre a disciplina que ministram e a disciplina de 

cunho histórico e filosófico. 

 

4.9 Contribuições da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ quanto à 

aplicabilidade didática da abordagem histórico-filosófica da ciência na Educação Básica 

 

 Foi questionado aos professores entrevistados se há elementos dentro do escopo 

ementário desta 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. 

 Zanetic (1998) apud 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 
prevê 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). 
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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 há garantia de 

que 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 pra 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 Ciências 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 remete-se 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 alunos 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 e uma escola de receitas prontas (P2).  
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Extrai-se 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. 

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. A autora sugere que os docentes trabalhem de forma dinâmica e interativa, 

assim a busca, a investigação, a contextualização, a problematização e o diálogo em torno dos 

assuntos estudados, podem proporcionar um efetivo processo de ensino e aprendizagem. 

O ensino de ‘receitas prontas’, combatido por P2, é também alvo de críticas de 

importantes filósofos da ciência, como Karl Popper. O filósofo austríaco defende os 

pressupostos de refutabilidade e falseamento de teorias. Estes conceitos permitem o 

entendimento de que o desenvolvimento da ciência dá-se a partir de substituições de teorias, 

sendo que algumas são refutadas e outras são propostas e admitidas. Esta visão sobre a 

atividade científica torna-se necessária para que o aluno compreenda que a ciência não é um 

modo de pensar pronto e absoluto. 

 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, tal 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). 
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O mesmo docente reconhece que, devido à disciplina estar posicionada no início do 

curso, no ciclo básico, isso dificulta a inserção de tópicos na ementa que favoreçam a 

aplicabilidade didática da história e filosofia da ciência nas salas de aula. Portanto, alega que 

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, sinaliza 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 enfatiza 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 
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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).  

  

 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 o pensar 
científico. E se você conseguir arranjar uma outra disciplina que coloque o pensar 
científico dentro da grande modalidade - aí legal (P5). 

 

P5 torna-se 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 
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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. 

Para Junior, 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 em que não basta simplesmente ter 

o conhecimento científico contextualizado em seus arcabouços históricos e filosóficos, mas 

sim saber relacioná-lo 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 que se quer tornar possível na formação professoral e na Educação 

Básica. Também há necessidade de buscar um nivelamento, um equilíbrio entre as 

necessidades didático-pedagógicas da formação docente e aquelas histórico-epistemológicas 

do espaço escolar, no sentido de constituir estratégias que possibilitem tal realização.  

Este equilíbrio entre as necessidades didático-pedagógicas da formação de professores 

e as histórico-epistemológicas do Ensino Básico é negligenciado por alguns apontamentos, à 

medida que 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 pré-requisito – não objetiva ministrar conteúdos voltados para o ensino que 

ofereçam subsídios para aplicação da abordagem histórico-filosófica na Educação Básica. 

Aproximando-se 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 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 - 

conforme discutido no capítulo anterior, podem ser exploradas discussões epistemológicas 
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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. 

Faz-se 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, defende-

se a possibilidade da ‘História e Filosofia das Ciências Biológicas’ contemplar elementos que 

se voltem para a aplicabilidade didática desta abordagem no ensino escolar. 

 

4.10 Considerações do Capítulo 

 

Diante de todos os apontamentos e das contribuições dos docentes universitários 

entrevistados que fazem ou que fizeram parte do Departamento de Ciências Biológicas da 

UFS à época da reformulação curricular, foi possível conhecer como a abordagem histórica e 

filosófica da ciência é compreendida, contemplada e tratada pelos professores entrevistados. 

Mesmo tendo em vista que a postura adotada por um professor não revela nem 

compromete uma possível postura adotada pelo Departamento de Biologia, é inegável 

reconhecer que, no conjunto das visões dos docentes, extraem-se inferências que cabem 

defini-las como adotadas pelo referido Departamento. 

Foram discutidos aspectos mais amplos, como os motivos, anseios e perspectivas 

quanto ao novo Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, bem 

como foram debatidos questões mais específicas à história e filosofia da ciência, como 

abordagem metodológica e didática, e à disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’. 

 Verificou-se que a alteração do projeto pedagógico, e consequentemente, da estrutura 

curricular - referenciados pelos docentes, em muitos apontamentos, pelos termos ‘matriz 

curricular’ e/ou ‘grade curricular’ e/ou ‘currículo’ – foi motivada por questões intrínsecas ao 

referido curso, relacionadas à natural necessidade de se renovar, à mudança do perfil do corpo 
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docente e à ampliação da oferta da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino. Aspectos 

extrínsecos se somam ao rol de motivações, caracterizando-se como obediência a demandas 

verticalizadas, tal como o acatamento às Diretrizes Curriculares Nacionais aos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas e aos documentos oficiais afins. 

Além de corresponder às orientações normativas das referidas DCN, no sentido de 

adequar carga horária e oferta de disciplinas, objetivava-se com as mudanças no projeto 

pedagógico, empreender uma nítida distinção, um nítido limite entre as modalidades 

bacharelado e licenciatura, estabelecer uma nova forma de organização dos componentes 

pedagógicos, bem como apresentar um escopo curricular com disciplinas e conteúdos mais 

integrados, a fim de evitar a fragmentação curricular.  

Em alguns pontos, as visões docentes exprimem incongruências, por exemplo, no que 

se refere ao modelo de oferta da disciplina e ao escopo de sua ementa. Evidenciou-se que os 

anseios e as perspectivas quanto às mudanças no projeto pedagógico foram atendidos. 

Contrariamente, foi ressaltado que não há como aferir se o que está sendo praticado atende às 

preconizações legais, normativas e curriculares. 

 Vale relembrar que o projeto pedagógico atual completou no ano de 2013 quatro anos 

de existência, e no final do referido ano ocorreu a formação dos primeiros formandos. 

Portanto, uma avaliação mais precisa quanto à eficácia, eficiência e efetividade da formação 

de docente neste novo ciclo revela-se muito precoce. Porém, é preciso que reflexões e 

discussões quanto à estrutura curricular sejam desenvolvidas, continuamente, pelo corpo 

docente do Departamento de Biologia da UFS 

 Nesta nova conjuntura em que vive o curso de licenciatura em Biologia, a abordagem 

histórica e filosófica da ciência é encarada pelos docentes como essencial e imprescindível 

para a formação docente. Empreende-se, dos vários argumentos destacados, o clamor à maior 

valorização e viabilização desta abordagem no referido curso.  

 É compartilhada pelos entrevistados a motivação de recorrer à contextualização 

histórica e à fundamentação filosófica no ensino superior e de propiciar aos futuros docentes 

uma postura crítica e reflexiva no sentido de fazer aflorar a percepção de que a atividade 

científica é um empreendimento humano, mutável, limitado e falível.  
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 Como mencionado, a inserção da história e filosofia da ciência no ensino superior tem 

despertado maior atenção por discussões atuais traçadas por educadores e pesquisadores. No 

entanto, pôde-se notar que, baseado em alguns apontamentos, que esta abordagem tem sido 

encarada de forma secundária e negligente pelo Departamento de Biologia da UFS, sendo 

parcamente praticada, emergindo até imprecisões e indagações quanto ao seu caráter 

formativo no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. 

 É enfatizada e partilhada a necessidade de promoção de discussões mais direcionadas 

ao reconhecimento e à viabilização desta abordagem no curso de licenciatura, visto que foi 

lembrado que o Departamento de Biologia não proporcionou momentos nem espaços para 

debater as contribuições da história e filosofia da ciência na formação professoral. 

Apesar de a inserção e a atuação da abordagem histórica e filosófica enfrentar 

obstáculos, é preciso aclarar que a inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ no atual projeto pedagógico compreende um importante reconhecimento do 

Departamento para com a abordagem epistemológica da Biologia. Fato que se tornou 

formalmente concretizado cerca de 40 anos da existência do curso de Ciências Biológicas da 

UFS. 

Merece menção o apontamento que revela ser a disciplina o espaço de aprendizagem 

científica para suprir as deficiências quanto ao caráter humano do aprender e do fazer ciência, 

antes não empreendido, e que ela traz, de forma inaugural, a possibilidade de reflexões 

epistemológicas da própria biologia, antes não contemplada. O que se verificava, nos 

contextos curriculares anteriores, era a presença de disciplinas ofertadas por outros 

Departamentos, as quais objetivavam discutir aspectos metodológicos da ciência como um 

todo, sem trazer à tona e, consequentemente, tornar significativo ao licenciando, as discussões 

da natureza científica da Biologia. 

O presente estudo defende a atuação da história e filosofia da ciência como abordagem 

didática que permeia as disciplinas acadêmicas e ao mesmo tempo como uma disciplina 

específica que explore os conhecimentos epistemológicos das Ciências Biológicas, 

relacionando-os com os aspectos didáticos e pedagógicos do ensino de Biologia. 

Faz-se necessário ressaltar que a abordagem epistemológica, nos mais variados cursos 

acadêmicos, para se tornar presente não precisa, necessariamente, de preconizações legais, 



195 

 

normativas e curriculares, mas antes disso, depende da motivação e da iniciativa dos docentes 

universitários, visto que alguns sentem a necessidade de evidenciar os aspectos históricos e 

filosóficos das disciplinas que ministram. Mas, acredita-se que as propostas presentes em leis, 

diretrizes e resolução são impulsos imprescindíveis para esta abordagem ser inserida e 

trabalhada na formação profissional. 

Logo, pode-se supor que a história e filosofia da ciência esteve presente no curso de 

licenciatura em Biologia desde sua origem. Mas, é fato que, somente no atual projeto 

pedagógico, tal abordagem ganha um reconhecimento, que vai além do que é proposto como 

objetivo do curso ou como habilidades e competências que um formando deve desenvolver, 

mas também toma forma como uma disciplina específica que vem contemplar conteúdos que 

não pudessem, por variados motivos, ser trabalhados durante a formação docente. 

Apesar do reconhecimento, recai a esta disciplina a preocupação de quem vai ministrá-

la, levando em consideração a carência de profissionais preparados a ensinar conteúdos de 

cunho histórico e filosófico, já que na formação acadêmica de muitos docentes universitários, 

tal abordagem foi inconsistente ou até mesmo inexistente. 

Incentivar e realizar, por meio de cursos de graduação e pós-graduação, a qualificação 

de profissionais para ministrar disciplinas científicas de cunho histórico e filosófico no Ensino 

Superior se faz imprescindível para oportunizar, assegurar e viabilizar uma formação 

epistemológica adequada aos vindouros licenciados. Estes, uma vez formados em uma base 

epistemológica, devem se comprometer por tornar possível a aprendizagem científica de seus 

alunos da Educação Básica. Uma aprendizagem enraizada na criticidade, na reflexão, na 

emancipação do raciocínio e na humanização de comportamentos. 

Outra questão pautada foi a condição de oferta da disciplina. Por meio de 

divergências, ora constatou-se que da forma como foi planejada e concebida, ela está ofertada 

de forma coerente e que atende às necessidades formativas. Ora, verificou-se que, da maneira 

como está sendo ofertada - com dois créditos, sem ter e sem ser pré-requisito – ela se 

caracteriza como elemento apendicular, inferiorizado e negligenciado, estando presente na 

estrutura curricular do curso de licenciatura em caráter pró-forma. 

A presente dissertação corrobora com a idéia de que a disciplina ‘História e Filosofia 

das Ciências Biológicas’ precisa estar contemplada em sua totalidade e importância, que se 
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torne um eixo unificador e transversal para outras disciplinas e não seja tratada de forma 

superficial, como mero elemento curricular que serve para preencher lacunas ou para atender 

formalmente a preconizações normativas.  

É sensato concordar que houve, por parte do Departamento de Biologia, um avanço 

quanto ao ensino epistemológico, mas é preciso aconselhar que esta pauta esteja sempre 

presente nas discussões do corpo docente do Departamento e que seja reavaliada, no sentido 

de estabelecer, diante das exigências intrínsecas e extrínsecas à própria disciplina, a melhor 

maneira de ofertá-la. 

É possível que, no decorrer da vigência do novo projeto pedagógico, haja a 

necessidade e a possibilidade da disciplina aumentar de créditos e apresentar, formalmente, 

ligações a outros elementos curriculares, ou modificações afins. No entanto, sua amplitude e 

consistência depende, antes de qualquer alteração de natureza prescritiva, da valorização por 

parte dos professores universitários e licenciandos no que se refere à sua capacidade de tornar 

o ensino de Biologia menos conteudista e mecanicista e mais construtivo e humanizado. 

É preciso ressaltar que a inserção da disciplina na formação docente não garante que 

tal abordagem se torne possível na Educação Básica. A disposição formal da ementa não 

evidencia nenhum tópico voltado à aplicabilidade didática da história e filosofia da ciência 

nos Ensino Fundamental e Médio. Porém, supõe-se que os conteúdos de caráter intrínseco e 

extrínseco à ciência que compõem o escopo ementário possibilitam ao futuro biólogo 

licenciado a compreender e a disseminar conceitos, métodos e resoluções de problemas por 

meio de pressupostos epistemológicos inerentes ao próprio conhecimento biológico, bem 

como ao contexto em que ele se desenvolve. 

O presente capítulo, no propósito de subsidiar a análise formal e prescritiva dos 

documentos pesquisados, apoiou-se nas entrevistas com docentes universitários, a fim de 

ampliar a discussão e compreender aspectos subjetivos que venham a complementar a 

natureza objetiva das preconizações oficiais. Reconhece-se que, mesmo diante da carência de 

uma análise do currículo em ação e de transposição didática, foi possível constatar as ânsias, 

as perspectivas, as opiniões, as indagações, as divergências e as convergências no que 

concerne às contribuições da história e filosofia da ciência no curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

A presente dissertação oferece a professores universitários, a graduandos e a outros 

sujeitos do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe o conhecimento 

acerca da importância e das contribuições da história e filosofia da ciência na formação 

docente. Conhecimento este contemplado em variadas pesquisas nacionais, preconizado em 

relevantes documentos oficiais e compartilhado por educadores. 

Por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva, a qual lançou mão de análises de 

Estado da Arte, de documentos e de entrevistas, destaca-se que a história e filosofia da ciência 

compreende uma abordagem que se torna fundamental no Ensino Básico e no Ensino 

Superior, inclusive na formação de futuros professores. Sendo que, quando se torna presente e 

atuante na formação acadêmica, sua possibilidade de se fazer presente e atuante na Educação 

Básica é potencializada, e vice-versa. 

No que se refere às aproximações e às distinções entre as produções brasileiras quanto 

à temática, ratifica-se que o estudo da abordagem histórica e filosófica da ciência no Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática tem sido explorado de forma contínua e crescente no 

decorrer dos períodos analisados, ou seja, entre 1991 a 2012. Neste intervalo, são verificadas 

semelhanças e diferenças no que concerne aos enfoques temáticos, aos níveis de Ensino, às 

áreas científicas e aos locais de desenvolvimento do estudo, que permitem traçar tendências 

das pesquisas nacionais. 

Dentre as tendências, menciona-se que importantes pesquisas foram e são realizadas 

no campo das Ciências Biológicas, dando enfoque a temas como ‘Formação de Professores’ e 

‘Currículo’, além de se voltarem ao Ensino Superior, bem como tem sido desenvolvidas na 

Região Nordeste. Logo, adequando-se a este contexto, conclui-se que a presente dissertação 

contempla potencialidades e possibilidades da área de Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática já exploradas, somando-se às inúmeras produções brasileiras já existentes e 

legitimando-se como relevante para esta área de pesquisa. 

No que concerne à análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio, tais documentos direcionam esforços para a promoção da formação científica 

na Educação Básica e no Ensino Superior. Suas propostas e orientações normativas e 
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pedagógicas são objetos de muitas produções acadêmicas e se tornam impulsos para a 

elaboração de preconizações por parte de outros documentos legais e orientadores, 

contribuindo, consequentemente, para a prescrição formal da inserção da abordagem histórico 

e filosófica da ciência nestes níveis de Ensino, e especificamente no curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFS. 

Semelhante às preconizações legais da LDB e as orientações pedagógicas dos PCNEF 

e dos PCNEM, as propostas das Diretrizes Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas e 

do Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências Biológicas Licenciatura da UFS 

atuam como arcabouços para inserção, estruturação e implementação da abordagem histórica 

e filosófica da ciência na formação de professores em Ciências e Biologia. 

Apesar de a inserção da história e filosofia da ciência na formação docente despertar 

atenção por parte de pesquisas em ensino e de documentos de âmbito nacional e local, é 

possível averiguar, por meio de algumas posições defendidas por professores que compõem 

ou que compuseram o Departamento de Biologia, que tal abordagem tem sido tratada, ao 

longo da existência do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, de forma secundária e 

negligente, uma vez que é parcamente praticada, emergindo até imprecisões e indagações 

quanto ao seu caráter formativo. 

Embora a inserção e a atuação da abordagem histórica e filosófica enfrentem 

obstáculos, vale destacar que a inclusão da disciplina ‘História e Filosofia das Ciências 

Biológicas’ no atual projeto pedagógico do referente curso compreende um importante 

reconhecimento por parte do Departamento para com a abordagem epistemológica da 

Biologia.  

Atrelada a este reconhecimento, há a necessidade de reflexões e discussões acerca da 

legitimação e à viabilização desta abordagem na respectiva formação docente, uma vez que é 

imprescindível que o corpo docente do Departamento reavalie sua importância, ementa e 

modelo de oferta, e, além disso, invista esforços em produções acadêmicas acerca da temática, 

por meio de pesquisas de iniciação científica, de iniciação à docência e de projetos de 

extensão. 

É preciso que o ensino de Biologia, quer seja na Educação Básica, quer seja no Ensino 

Superior, proporcione a formação de uma postura crítica, emancipadora e humanista 
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compartilhada por docentes e discentes. Faz-se necessário que a história e filosofia da ciência, 

no curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe – Campus 

São Cristóvão, não fique restrita a uma abordagem pontual por meio de uma disciplina 

específica. Ainda que apresente avanços quanto à inserção desta abordagem, a respectiva 

formação acadêmica carece de intervenções mais precisas e férteis quanto à alfabetização 

científica baseada na contextualização histórica e filosófica. 

Sugere-se que o quadro de docentes do Departamento de Ciências Biológicas 

mobilize-se na tentativa de potencializar a inserção e a atuação da história e filosofia da 

ciência, como abordagem a permear todo currículo e também como disciplina específica, 

tornando-a pauta indispensável nas discussões acadêmicas.  

Espera-se que esta pesquisa não seja compreendida como um amontoado de 

informações estanques e sem finalidade prática. Por outro lado, almeja-se que este estudo 

vislumbre e oportunize outras possibilidades de análises acerca da temática e que impulsione 

na Universidade Federal de Sergipe, particularmente no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, o ensino e a produção do conhecimento histórico e filosófico da ciência. 
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