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Resumo: Este texto, provenientes de uma investigação que teve como objetivo analisar a compreensão que os
professores de Química do ensino médio na cidade de Campina Grande – PB possuem sobre o uso da História e
Filosofia da Ciência nas suas práticas pedagógicas a partir do contato com episódios históricos, especificamente em
relação à história da construção da molécula do benzeno por August Kekulé. A aproximação entre História e Filosofia da
Ciência, especificamente o da História da Química, inserida no ensino, pautando-se o enfoque histórico-social nas aulas
sobre Ciências, pode vir a contribuir no entendimento dos conceitos químicos, bem como nas práticas dos professores,
fortalecendo os aspectos sociais, históricos e culturais no espaço escolar. Para tanto, os professores do ensino de
ciências precisam compreender sua relevância e inserir nas aulas aspectos que possam contribuir com posicionamentos
críticos e reflexivos sobre os fatos que aparecem no contexto histórico-social, como também, da sua prática pedagógica
no ensino de química.
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ABSTRACT: This paper, from an investigation that aimed to analyze the formation of high school chemistry teachers in
the city of Campina Grande - PB, on the use of history and philosophy of science in their pedagogical practices from the
contact episodes historical, specifically in relation to the history of the construction of the benzene molecule by August
Kekule. In this sense the approach of History and Philosophy of Science, specifically the history of chemistry, inserted in
teaching, the social-historical focus on lessons on science and are based, could potentially contribute both to the
teachers, the students for training stronger, but also constructively. Therefore, science education teachers need to enter
in class, all of which can contribute to critical and reflective positions on the facts that appear in the historical and social
context, but also of their practice in chemistry education.
 
Keywords: History and Philosophy of Science. Pedagogical practice. Chemistry Teaching
 
Introdução
 
O ensino de ciências na educação básica, especificamente no ensino de Química, tem impulsionado as pesquisas
educacionais, em que apontam a possibilidade na inclusão de abordagens sobre História e Filosofia da Ciência - HFC
no ensino de Ciências, destacando um papel fundamental na construção do conhecimento científico, em que percebe-se
as abordagens de cunho epistemológico contribuindo de forma significativa no espaço escolar, uma vez que, tendo em
vista a necessidade em contextualizar os conteúdos abordados em sala de aula. Nessa perspectiva, e de acordo com
Thompson apud Matthews (1994) o conhecimento sobre a História e Filosofia da Ciência deve fazer parte do
equipamento intelectual de cada professor de ciências. Neste sentido, Porto (2011) acrescenta que o ensino de Química
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a partir da década de 30 do século XX os conteúdos não deveriam ser abordados de forma isolada, tendo em vista a
necessidade da inserção de valores relativos á ciência e de aspectos de sua produção histórica.
ABSTRACT: This paper, from an investigation that aimed to analyze the formation of high school chemistry teachers in
the city of Campina Grande - PB, on the use of history and philosophy of science in their pedagogical practices from the
contact episodes historical, specifically in relation to the history of the construction of the benzene molecule by August
Kekule. In this sense the approach of History and Philosophy of Science, specifically the history of chemistry, inserted in
teaching, the social-historical focus on lessons on science and are based, could potentially contribute both to the
teachers, the students for training stronger, but also constructively. Therefore, science education teachers need to enter
in class, all of which can contribute to critical and reflective positions on the facts that appear in the historical and social
context, but also of their practice in chemistry education.
 
Keywords: History and Philosophy of Science. Pedagogical practice. Chemistry Teaching
 
Introdução
 
O ensino de ciências na educação básica, especificamente no ensino de Química, tem impulsionado as pesquisas
educacionais, em que apontam a possibilidade na inclusão de abordagens sobre História e Filosofia da Ciência - HFC
no ensino de Ciências, destacando um papel fundamental na construção do conhecimento científico, em que percebe-se
as abordagens de cunho epistemológico contribuindo de forma significativa no espaço escolar, uma vez que, tendo em
vista a necessidade em contextualizar os conteúdos abordados em sala de aula. Nessa perspectiva, e de acordo com
Thompson apud Matthews (1994) o conhecimento sobre a História e Filosofia da Ciência deve fazer parte do
equipamento intelectual de cada professor de ciências. Neste sentido, Porto (2011) acrescenta que o ensino de Química
a partir da década de 30 do século XX os conteúdos não deveriam ser abordados de forma isolada, tendo em vista a
necessidade da inserção de valores relativos á ciência e de aspectos de sua produção histórica.
Desta forma, fica evidenciada a necessidade de um ensino que abordem aspectos não só de ciências, mas também
sobre ciências, valorizando a metodologia, as limitações, contextos éticos, sociais, históricos, filosóficos, tecnológicos,
etc (MATTHEWS, 1995). Ainda de acordo com Matthews (1995), há várias estratégias metodológicas do ponto de vista
da didática da ciência na sala de aula como tentativa de aprimorar e suprir a necessidade em sair do campo teórico e
partir para a prática escolar.
Nesse sentido, esta investigação é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo, analisar a formação dos
professores de Química do ensino médio na cidade de Campina Grande – PB, sobre o uso da História e Filosofia da
Ciência nas suas práticas pedagógicas a partir do contato com episódios históricos, especificamente em relação à
história da construção da molécula do benzeno por August Kekulé.
A partir desse objetivo, questiona-se: como está sendo abordada a historiografia no ensino da Química nas escolas
públicas? E qual a relevância que os professores dão as abordagens histórica e filosófica da ciência em suas aulas?
Uma das explicações poderá estar relacionada ao ensino voltado para a transmissão de conhecimentos previamente
elaborada nas metodologias de ensino adotadas pelos professores de ensino de ciências naturais.
Nesse contexto a aproximação entre História e Filosofia da Ciência, especificamente o da História da Química, inserida
no ensino, a partir de abordagens histórico-social nas aulas sobre Ciências, podem vir a contribuir tanto com os
professores, quanto aos estudantes para uma formação mais sólida, como também construtiva.
Para tanto, o processo de ensino e aprendizagem deve ser desenvolvido por novas metodologias e estratégias
didático-pedagógicas, possibilitando maior aproximação entre os pares envolvidos, como também em práticas
direcionadas para a formação dos estudantes como cidadãos críticos e reflexivos.
 
Fundamentação teórica 
O ensino de Química tem sido evidenciado cada vez mais intenso na valorização da História e Filosofia da Ciência
(HFC) como importante componente na formação, tanto do estudante, quanto dos professores, bem como na inserção
no currículo escolar, que passa a ser uma característica notável da maioria das propostas de reforma curricular
contemporânea que se encontra na defesa do ensino da ciência a partir de alguns aspectos: mais contextualizado, a
incorporação de aspectos históricos, filosóficos, éticos, técnicos e sociais da ciência nos currículos, apresentando dessa
forma a ciência como um empreendimento mais liberal (MATTHEWS, 1994).
Schnetzler (2002, p. 17), defende que:
Mesmo com relação ao conhecimento ou domínio do conteúdo a ser ensinado, a literatura revela que tal necessidade
docente vai além do que habitualmente é contemplado nos cursos de formação inicial, implicando conhecimentos
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profissionais relacionados à história e filosofia das ciências, a orientações metodológicas empregadas na construção de
conhecimento científico, as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, e perspectivas do conhecimento científico.
 
Para Hodson (2009) a inclusão da HFC no currículo de ciências na escola, está respaldada em elementos da história,
filosofia e sociologia da ciência que permitirá a todos os estudantes a deixarem a escola com o conhecimento sólido
sobre a natureza da pesquisa científica e construção de teorias, bem como uma compreensão do papel e estatuto do
conhecimento científico, a partir de habilidades de entender e usar a linguagem da ciência adequada e eficaz, como
também, a capacidade de analisar, sintetizar e avaliar as reivindicações do conhecimento, fatores econômicos e
políticos que impactam as prioridades e conduta da ciência, assim como, uma capacidade de desenvolvimento para
lidar com as questões morais e éticas de modo a assistir aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos.
No entanto para El-Hani (2006), não se trata somente de incluir estas abordagens em sala de aula como um processo
de conhecimento científico no ensino de ciências, mas, desenvolver um contexto histórico, filosófico e cultural, ou seja, o
foco nas abordagens da História e Filosofia da Ciência de forma isolada não trará o resultado esperado ou até mesmo
“a participação de alunos e professores em atividades simuladas de investigação científica, sem tratamento explícito e
crítico das dimensões históricas e filosóficas envolvidas em tal investigação” (p.4).
Nessa perspectiva, Porto (2011), acrescenta que “é absolutamente necessário, portanto, que os professores sejam
instrumentalizados de maneira adequada, para que possam incorporar a dimensão histórica em sua prática” (p. 168).
Corroborando com essa afirmação, Matthews (1994), relata que uma das dificuldades apontadas neste espaço, está
relacionada à própria formação de professores, que devem conhecer a ciência que ensinam, bem como ter algum
conhecimento sobre HFC e se apropriar de uma visão educacional sustentada em seu papel pedagógico.
Portanto, Martins (2007) considera que,
[...] a simples consideração de elementos históricos e filosóficos na formação inicial de professores das áreas científicas,
ainda que feita com qualidade, não garantem a inserção desses conhecimentos nas salas de aula do ensino básico,
tampouco uma reflexão mais aprofundada por parte dos professores, do papel da HFC para o campo da didática das
ciências. As principais dificuldades surgem quando pensamos na utilização da HFC para fins didáticos, ou seja, quando
passamos dos cursos de formação inicial para o contexto aplicado do ensino e aprendizagem das ciências (p.115).
 
Nesse sentido, cabe-nos repensar na formação inicial e continuada dos professores e refletir quais os meios que estão
sendo utilizados para instrumentalizar as metodologias pedagógicas referentes aos aspectos históricos e filosóficos da
ciência.
Neste contexto, Carvalho e Gil-Pérez (2003), destacam que os “professores de ciências, não só carecem de uma
formação adequada, mais não somos sequer conscientes das nossas insuficiências” (p.15), acrescentando que as
consequências desse modelo de ensino conduzirão a formação dos professores como meros transmissores de
conhecimentos, tornando-se danosos à preparação dos estudantes e professores.
Nessa perspectiva, a prática de um ensino “libertador” como ferramenta didático pedagógica do professor, tenderá a um
possível rompimento deste “paradigma” do ensino tradicional “bancário” apontado por Freire (1987), o que certamente
promoverá uma aprendizagem significativa na ciência.
A História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências têm um papel essencial, no desenvolvimento dos conteúdos de
ensino, que podem ser (re)pensadas como “estratégia didática facilitadora na compreensão de conceitos, modelos e
teorias” (MARTINS 2007, p.114). Bem como a contextualização pautada na HFC nas aulas de Química, em que os
professores podem abordar episódios da historia da ciência na Química e sua relação com as outras áreas de ensino.
Neste contexto Matthews (1995) compreende que tanto a teoria, como a prática do ensino de ciências, estão sendo
enriquecidas a partir de informações colhidas sobre a HFC, ressaltando suas contribuições sobre a inserção no ensino
de ciências como ferramenta indispensável para minimizar á crise, destacando que a HFC pode: a) humanizar as
ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; b) tornar as aulas de
ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; c) contribuir
para um entendimento mais integral de matéria científica, isto é, pode 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 significa; d) melhorar a formação do professor auxiliando o desenvolvimento de uma
epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências, bem
como, do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas.
De acordo com Martins (2007), a história da ciência não pode substituir o ensino comum das ciências, mas pode
complementá-lo de várias formas, ou seja, os estudos adequados de alguns episódios históricos permitem compreender
as interrelações entre as ciências, tecnologia e sociedade, fornecendo elementos necessários à compreensão de que a
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ciência não é isolada de todas as outras, mas sim, faz parte de um desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um
mundo humano, em que influencia e será influenciado por muitos aspectos da sociedade.
Ainda nessa perspectiva, os documentos oficiais da educação, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN
(BRASIL, 2000) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2002), reforçam a importância de
se abordar a história e filosofia da ciência na Educação Básica, descrevendo possibilidades a serem percorridos no
ensino.
Ainda nessa perspectiva, os documentos oficiais a exemplo, dos Paramentos Curriculares Nacionais descrevem que a
aprendizagem das ciências da natureza deve ser desenvolvida como forma de possibilitar aos estudantes diversas
formas de aprendizagem sobre as concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural, bem como o
desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução de problemas e escopo da área, de forma a aproximar
o estudante à condução do trabalho de investigação científica e tecnológica como atividades institucionalizadas de
produção de conhecimentos, bens e serviços, assim como,
é importante considerar que as ciências, assim como as tecnologias, são construções humanas situadas historicamente
e que os objetos de estudo por elas construídos e os discursos por elas elaborados não se confundem com o mundo
físico e natural, embora este seja referido nesses discursos. Importa ainda compreender que, apesar de o mundo ser o
mesmo, os objetos de estudo são diferentes, enquanto construtos do conhecimento gerado pelas ciências através de
leis próprias, as quais devem ser apropriadas e situadas em uma gramática interna a cada ciência. E, ainda, cabe
compreender os princípios científicos presentes nas tecnologias, associá-las aos problemas que se propõe solucionar e
resolver os problemas de forma contextualizada, aplicando aqueles princípios científicos a situações reais ou simuladas
(BRASIL, 2000, p. 20).
 
Percebe-se que a partir deste documento, com enfoque em novas abordagens impostas pelo currículo de um ensino
médio mais reconceituado, deve-se ter os processos históricos da evolução do conhecimento científico nas aulas de
Química.
Segundo Porto (2011) os PCNEM ressaltam a importância da Historia da ciência para a contextualização dos
conhecimentos, bem como, na compreensão do caráter dinâmico do conhecimento científico para a discussão das
relações entre os fenômenos observáveis e os modelos explicativos, assim como para auxiliar o processo de construção
dos conceitos por partes dos estudantes.
 
Metodologia
 
Tratou-se de uma proposta metodológica de natureza qualitativa, motivada pela necessidade em analisar a prática dos
professores de Química do ensino médio na cidade de Campina Grande – PB, sobre o uso da História e Filosofia da
Ciência nas suas práticas pedagógicas a partir do contato com episódios históricos, especificamente em relação à
história da construção da molécula do benzeno por August Kekulé.
Para tanto, aplicou-se um questionário semiestruturado em um universo de 16 (36%) professores de Química, que
lecionam no 3º ano do ensino médio da cidade de Campina Grande – PB, na zona urbana, contemplando 14 escolas
públicas estaduais, alcançando-se 78%, equivalendo a 18 escolas.
Para uma melhor compreensão na análise do questionário semiestruturado, foi dividido em blocos, a compreender: a)
formação acadêmica dos professores; b) uso da HFC em suas práticas pedagógicas; c) a construção do conhecimento
científico a partir do sonho de Kekulé.
No entanto, foi desenvolvido a codificação dos nomes dos professores que participaram desta pesquisa, em que as
citações das falas dos mesmos apresentará as seguintes abreviações Prof., seguido do número correspondente ao
questionário semiestrutruado, aplicado aos 16 professores, nesse sentido será apresentado da seguinte forma: Prof. 1,
Prof. 2 ... Prof. 16.
A análise das questões apresentadas pelos professores no decorrer do trabalho foi baseada na análise de conteúdo
(BAUER, 2010).
 
Resultados e discussões
 
Nessa perspectiva, quanto à formação dos professores investigados, 12 (75%) possuem formação inicial em Química,
dois professores com mais de uma formação inicial, além da Química e os outros dois não declaram.
Quanto as atividades docente realizadas pelos professores pesquisados, dez professores (62,5%) relatam que lecionam
outras disciplinas além de Química, a saber: Ciências do ensino fundamental II – Biologia, Química e Física (31%);

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexos_da_formacao_dos_professores_de_quimica_na_insercao_da_hi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Matemática, Física e Estatística (6%); Leitura e Letramento (6%) e três (19%) professores que lecionam Iniciação
Científica à Pesquisa (ICP).
Quanto à carga horária dos professores pesquisados, percebeu-se que a maioria leciona em dois turnos (69%) e cinco
(31%) professores lecionam nos três turnos.
Nesse sentido, percebe-se que para os professores que lecionam os três turnos, há relatos dos mesmos quanto ao
comprometimento do planejamento das aulas, bem como o desgaste físico e psíquico, por outro lado, 56% dos
professores que lecionam nos dois turnos – manhã e tarde, resta apenas o turno da noite para planejamento,
elaboração e correções das atividades.
Quanto à formação continuada dos professores pesquisados, 13 professores (81%) da amostra, relataram ter tido
formação continuada por meio de cursos, palestra e oficinas, como também capacitações relacionadas a: a) formação
de Química e matemática; b) educação digital; c) pró-ciência; d) Pró-Info; e) elaboração de enunciados para questões; f)
formatação de 3D na área da Química; g) técnicas de laboratório para o ensino de Química e h) apenas um professor
relatou ter feito Pós-graduação lato sensu em gestão escolar e dois professores relataram que não tiveram nenhum tipo
de formação continuada.
Nessa perspectiva, percebe-se que não foi mencionada pelos professores pesquisados nenhuma formação continuada
relacionada à história, filosofia, sociologia das ciências. Inferimos nesse sentido que, os professores pesquisados ao
terem aproximações com temas sobre a natureza da ciência e ou HFC no ensino de Química, poderão apresentar
dificuldades quanto às abordagens de cunho epistemológico. De acordo com Martins (2006), percebe-se que a partir da
complexidade presente na literatura especializada dessas áreas, o professor sem essa formação, poderá ter
abordagens ingênuas no campo da HFC, a exemplo de: reduzir a história da ciência a nomes, datas e anedotas;
concepções errôneas sobre o método científico; e o uso de argumento de autoridade, ou seja, a necessidade do outro
aceitar os conhecimentos científicos por meio de crenças, certezas científicas infalíveis a partir dos famosos cientistas.
O segundo bloco do questionário semiestruturado, tratou sobre uma possível aproximação aos temas da HFC na prática
pedagógica dos professores pesquisados a partir de: leituras e ou uso de episódios históricos no ensino de Química.
Nesse sentido, (37%) relatou não ter tido nenhuma leitura sobre a HFC e consequentemente não faz uso de abordagens
históricas e filosóficas em suas aulas. Já para (69%) dos professores pesquisados, afirmou que utiliza episódios da
História da Química em suas aulas, bem como tem leituras sobre essa temática.
Nessa perspectiva, os professores relataram alguns temas abordados em suas aulas, a exemplo de: Lei da conservação
da massa elaborada por Lavoisier; alusão aos contextos históricos; o surgimento da Química e a estrutura atômica; a
ciência através do tempo; inventores relacionados à Química; conceitos e nomes científicos; a correlação da ciência
com a filosofia; as transformações na sociedade contemporânea; iniciação cientifica e pesquisa; revistas e jornais; e
história geral, bem como filosofia e história da educação.
Ainda nesse contexto, foi solicitado que os professores expusessem algum episódio histórico e ou filosófico no campo
das ciências e especificamente na Química adotados pelos mesmos em suas aulas,
A síntese da uréia feita Wolher. Prof. 2
 
O surgimento da alquimia, teoria da força vital, a descoberta do elétron, os modelos atômicos. Prof. 8
 
Peças teatrais a partir de teóricos e suas bibliografias. Prof. 9
 
O escorbuto nas grandes navegações, por exemplo, e como as moléculas mudam o mundo. Prof. 10
 
Cientistas e suas contribuições, evolução dos modelos atômicos. Prof. 11
 
A história de vida (marcante) dos grandes filósofos, suas lutas, derrotas e conquistas.  Prof.12
 
Nesse contexto e de acordo com Matthews (1994), os professores cientificamente alfabetizados devem saber os
conteúdos e processos construtivos nas ciências, bem como, devem ter algo internalizado dos processos científicos, ou
seja, o professor deve conter no seu intelecto: a) Compreensão dos conceitos fundamentais, bem como, as leis, os
princípios e fatos básicos nas ciências; b) apreciar a variedade de metodologias científicas, como também, atitudes e
disposições, utilizando adequadamente; c) ligar as teorias científicas para a vida cotidiana e reconhecer os processos
físicos, químicos e biológicos em torno deles; d) reconhecer a multiplicidade das várias formas que a ciência e a
tecnologia se relacionam, interagindo com a economia, cultura e política da sociedade, bem como, compreender as
partes da história da ciência e sua formação, passando a ser moldada pela cultura, moralidade e religiosidade.
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Seguindo com a análise do questionário semiestruturado, foi solicitado aos professores, que relatassem o grau de
satisfação que os estudantes apresentam ao abordar a História da Química em suas aulas,
Eles ficam curiosos. Prof. 4 
Boa. Prof. 6
 
Geralmente gostam, torna o assunto e conteúdo mais atrativo.  Prof. 8
 
A atenção maior dos alunos. Prof. 10
 
Percebe-se que, apenas quatro professores relataram que seus estudantes consideram a História da Química de forma
possitiva. De acordo com Hodson (2009) a inserção da HFC contribui de forma mais sólida na construção do
conhecimento científico, bem como a linguagem da ciência adequada e eficaz por parte dos estudantes, os quais tem
uma aceitação nestas abordagens.
As afirmações relatadas pelos professores que possuem carater negativa por parte dos estudantes referente as
abordagens sobre História da Química, destacam-se a partir das seguintes falas,
Alguns levam mais para o lado da diversão, outros acham monótonos. Prof. 2
 
Eles (as) levam mais em consideração a vivência dos resultados obtidos e não de quem o proporcionou. Prof.7
 
Ainda não é tão positiva, pelo fato de não serem habituados à leitura. Prof. 11
 
Demonstram pouco interesse. Prof.12.
 
Já abordei, mas eles não aceitam. Prof.13.
 
Os alunos não têm interesse com assuntos que não sejam estritamente contidas no livro texto. Prof. 16
 
Nesse sentido, quanto a estas afirmações relacionadas acima, o desinteresse atribuídos à História da Química pelos
estudantes (75%), inferimos que pode estar relacionada ao processo formativo dos mesmos, embasada pelo modelo de
ensino tradicional ainda presente nos escolas, como também, a formação inicial e continuada dos professores, em que a
“falta de conhecimentos científicos constitui a principal dificuldade para que os professores afetados se envolvam em
atividades inovadoras” (CARVALHO e GIL-PEREZ, 2003, p.21).
            Percebe-se, que os professores envolvidos na educação dos estudantes conheçam os aspectos da história das
ciências, de modo que não apresentem uma aparência básica da cultura científica, uma vez que é necessário ter
conhecimentos científicos e os problemas que dão origem a sua construção, de modo que não apareçam como
conhecimentos arbitrários.
O último tópico do questionário aplicado as professores de Química do ensino médio referiu-se ao núcleo central desta
investigação – O sonho presente na construção do conhecimento científico, em que foi perguntado se os mesmos têm
conhecimento do processo de construção do modelo molecular do benzeno desenvolvido por Friedrich August Kekulé,
em caso afirmativo, foi solicitado que descrevesse o processo de construção do modelo atual.
Nesse sentido, sete (44%) professores responderam que não tem conhecimento, ou seja, não sabem como se deu o
processo de construção da estrutura molecular do benzeno. Porém, a partir da fala acima mencionada do Prof. 16, em
que relara a rejeição da História da Química por parte dos estudantes, justificando que os mesmo só tem interesse pelo
que está nos livros didáticos, percebe-se, no entanto que a história relacionada ao sonho de Kekulé na construção do
modelo do benzeno está presente em dois dos cinco livros didáticos aprovados no PNLDEM (2011), ou seja, nos livros:
Química: meio ambiente cidadania e tecnologia (REIS, 2010) e Química Cidadã (SANTOS e MÓL, 2010). No entanto,
nove professores (56%) pesquisados afirmaram que sabem como se deu o processo da construção da molécula do
benzeno, no entanto cinco professores não descreveram, apenas quatro relataram o processo de elaboração do
mesmo, a partir das seguintes falas,
Segundo a história, ele sonhou com uma cobra tentando morder a própria cauda tendo a ideia da deslocalização dos
pares eletrônicos que formam as duplas ligações existentes na cadeia, o que explicaria algumas propriedades do
benzeno. Prof. 2
 
Através de um sonho, ele conseguiu elaborar o modelo do benzeno. Prof. 8
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Deu-se em um misto de estudos e toda uma parte empírica, lançando mão até mesmo de sonhos e imaginários sobre a
estrutura. Prof. 11
 
Através de diversas experiências e pesquisas, ele elaborou o conceito e que comprovam cientificamente a ressonância
das estruturas aromáticas. Prof. 4
 
Como não existe gênio, as pessoas já trazem certos conhecimentos que no devido tempo afloram, sejam por sonhos,
por inspiração, etc.. e então, nós temos o avanço do conhecimento que denominam descobertas cientificas. Prof. 16
 
Diante destas falas, percebe-se que os professores não descrevem o processo de forma sólida, ou seja, o processo
histórico da construção deste conhecimento científico na Química orgânica, em que teve uma notável contribuição do
cientista Friedrich August Kekulé e seus colaboradores. Nesse contexto, percebe-se na fala do Prof. 4 e Prof. 11 uma
aproximação de uma imagem considerada inadequada em relação ao trabalho científico, caracterizando uma
deformação do trabalho científico na ciência, em que destacam o empirismo na elaboração desta teoria.
De acordo com Gil Pérez et al, (2001) esta visão deformada da ciência está mais presente e amplamente assinalada na
literatura, em que se denomina a partir de concepção empírico-indutivista e ateórica, uma vez que destaca o papel
‘neutro’ da observação e da experimentação, nesse sentido, esquecendo o papel essencial das hipóteses como
orientadoras das investigações, bem como, os conhecimentos disponíveis que orientam todo o processo.
Ao analisar a seguinte questão sobre qual o posicionamento crítico dos professores diante da compreensão do
desenvolvimento do modelo do benzeno a partir de um sonho, ou seja, ao dormir, o mesmo sonhou com uma cobra
mordendo a própria cauda, percebem-se nessa investigação os seguintes resultados: nove professores (56%) não
analisaram o fato ocorrido, sete professores (44%) se posicionaram ao devido fato histórico,
Pode ser que exista um pouco de exagero, como ocorre na grande maioria das histórias como o caso da “Eureka” de
Arquimedes, entretanto esta visão da cobra mordendo sua cauda é uma boa representação da ressonância do anel
benzênico. Prof. 2
 
Um tanto mítico. Pois a intenção era de mostrar que o benzeno possui cadeia fechada (cíclica). Prof. 6
 
A perfeita compreensão do formato cíclico e suas propriedades e características próprias. Prof. 11
 
Nesse sentido, percebem-se nestas falas visões idealistas do conhecimento científico, em que não faz uma reflexão
histórica do fato descrito, valorizando apenas os resultados, bem como os produtos das investigações científicas.
Segundo Borges (2007) este tipo de “conhecimento encontra-se armazenado em nós, necessitando apenas ser
descoberto por meio de introspecção” (p.18).
Entretanto, e ainda analisando a questão anterior, em que os professores responderam ‘criticamente’ ao fato ocorrido, a
seguintes falas chamam a atenção,
 
Não parece nada cientifico, porém sabemos que ele trabalhou bastante nesse modelo para chegar a essa conclusão.
Prof. 8
 
O fato do sonho mostra o quão envolvido na pesquisa estava Kekulé. Prof. 10
 
Diante dos diversos estudos, o cientista pode ter se sentido cansado e ao dormir como havia já realizado muitos
esforços, conseguiu visualizar a estrutura do benzeno através de uma imagem simbólica. Prof. 14
 
Estes argumentos descritos pelos professores mostram a partir de suas análises o conhecimento científico a partir de
argumentos que incluem informações de possíveis interpretações desta teoria científica, destacando-se: o ‘trabalho’,
‘envolvimento’ e o ‘cansaço’ de Kekulé na busca por uma explicação sobre a formação do modelo - benzeno (C6H6).
A partir das análises feitas nos relatos descritos acima, percebe-se que um professor se aproxima da compreensão do
tema em questão a partir dos seguintes critérios: utilização da HFC no ensino de Química; e abordagem histórica da
evolução do modelo molecular do benzeno de acordo com Kekulé. Nesse sentido, percebe-se que o Prof. 8 foi o que
mais teve uma aproximação aos critérios investigados.
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Considerações finais
 
Ao analisar os relatos dos professores pesquisados, ficou evidente a necessidade de uma formação inicial e continuada
centrada no desenvolvimento de inovações pedagógicas, que possibilite uma maior motivação na metodologia de
ensino e aprendizagem das ciências naturais e especificamente na Química. Percebe-se, também, a falta de leitura
sobre o tema pesquisado quando se refere sobre a história de construção do modelo molecular do benzeno pelo
cientista August Kekulé, como também ficou evidente a recusa de alguns professores na utilização da História e
Filosofia da Ciência no ensino de Ciência especificamente no ensino da história da Química.
Para tanto, os professores de ensino de ciências precisam inserir nas aulas, aspectos que possam contribuir com
posicionamentos críticos e reflexivos sobre os fatos que aparecem no contexto histórico-social, como também, da sua
prática pedagógica.
Nesse sentido e a partir da literatura apresentada neste espaço, estas reflexões podem ser um meio facilitador da
aprendizagem significativa em que contribui para uma imagem não deformada da ciência em conjunto do trabalho
científico, contribuindo com o ensino e aprendizagem dos pares envolvidos com a educação.
 
Referências
 
BAUER, M. W. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: Bauer MW, Gaskell G.  Pesquisa qualitativa com texto,
imagem e som: um manual prático, 8 ed. Petrópolis  RJ: Vozes; 2010. p.189-217.
 
BORGES, R.M.R. Em Debate: Cientificidade e Educação em Ciências. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
 
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília. Ministério da Educação, 2000.
 
_________ Orientações Curriculares do Ensino Médio: linguagens, códigos e suas Tecnologias, Brasília, DF, Ministério
da Educação. Secretaria de Educação Básica. 2002.
 
_________ Guia de livros didáticos: PNLD 2012 - Química. Brasília: MEC/SEB, 2011.
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formação de Professores de Ciências: tendências e inovações. 7ª. ed. São
Paulo.: Cortez Editora (Coleção Questões da Nossa Época), 2003.
 
EL-HANI, C.N. Notas sobre o ensino de História e Filosofia da Ciência na educação científica de nível superior. In:
SILVA, Cibele Celestino. (org). Estudos de História e Filosofia das Ciências: subsídios para aplicação no ensino. São
Paulo, SP. Ed. Livraria da Física, 2006.
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
 
GIL-PÉREZ, D; MONTORO, I. F; ALÍS, J. C; CACHAPUZ, A; PRAIA, J. Para uma imagem não deformada do trabalho
científico. Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001.
 
HODSON, D. Teaching and learning about science: language, theories,methods, history, traditions and values. Sense
Publishers: Rotterdam, 2009.
 
MARTINS, R. A. A história das ciências e seus usos na educação. In: SILVA, C.C. (org). Estudos de História e Filosofia
das Ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo, SP. Ed. Livraria da Física, 2006.
 
MARTINS, A. F. P. História e Filosofia da Ciência no Ensino: há muitas pedras nesse caminho. Cad. Bras. Ens. Fís., v.
24, n. 1, abr. 2007.
 
MATTHEWS, M.R. Science teaching: the role of history and philosophy of science; Routledge, New York and London,
1994.
 
____________ História, Filosofia e Ensino de Ciências: A tendência atual de reaproximação. Caderno Catarinense de

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexos_da_formacao_dos_professores_de_quimica_na_insercao_da_hi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Ensino de Física, v.12, n.3, p.164-214, dez.1995.
 
PORTO, P. A. História e Filosofia da Ciência no Ensino de Química: em busca dos objetivos educacionais da atualidade.
In: SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A.(Org). Ensino de Química em Foco. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.
 
REIS, M. Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia. Vol 3, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.
 
SANTOS, W. L. P e MÓL, G. S. Química cidadã. Vol 3, 1ª ed. Ed Nova Geração, São Paulo, 2010.
 
SCHNETZLER, Roseli P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. Química Nova, v. 25,
p. 14–24, 2002.

Referências
 
BAUER, M. W. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: Bauer MW, Gaskell G.  Pesquisa qualitativa com texto,
imagem e som: um manual prático, 8 ed. Petrópolis  RJ: Vozes; 2010. p.189-217.
 
BORGES, R.M.R. Em Debate: Cientificidade e Educação em Ciências. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
 
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília. Ministério da Educação, 2000.
 
_________ Orientações Curriculares do Ensino Médio: linguagens, códigos e suas Tecnologias, Brasília, DF, Ministério
da Educação. Secretaria de Educação Básica. 2002.
 
_________ Guia de livros didáticos: PNLD 2012 - Química. Brasília: MEC/SEB, 2011.
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formação de Professores de Ciências: tendências e inovações. 7ª. ed. São
Paulo.: Cortez Editora (Coleção Questões da Nossa Época), 2003.
 
EL-HANI, C.N. Notas sobre o ensino de História e Filosofia da Ciência na educação científica de nível superior. In:
SILVA, Cibele Celestino. (org). Estudos de História e Filosofia das Ciências: subsídios para aplicação no ensino. São
Paulo, SP. Ed. Livraria da Física, 2006.
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
 
GIL-PÉREZ, D; MONTORO, I. F; ALÍS, J. C; CACHAPUZ, A; PRAIA, J. Para uma imagem não deformada do trabalho
científico. Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001.
 
HODSON, D. Teaching and learning about science: language, theories,methods, history, traditions and values. Sense
Publishers: Rotterdam, 2009.
 
MARTINS, R. A. A história das ciências e seus usos na educação. In: SILVA, C.C. (org). Estudos de História e Filosofia
das Ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo, SP. Ed. Livraria da Física, 2006.
 
MARTINS, A. F. P. História e Filosofia da Ciência no Ensino: há muitas pedras nesse caminho. Cad. Bras. Ens. Fís., v.
24, n. 1, abr. 2007.
 
MATTHEWS, M.R. Science teaching: the role of history and philosophy of science; Routledge, New York and London,
1994.
 
____________ História, Filosofia e Ensino de Ciências: A tendência atual de reaproximação. Caderno Catarinense de
Ensino de Física, v.12, n.3, p.164-214, dez.1995.
 
PORTO, P. A. História e Filosofia da Ciência no Ensino de Química: em busca dos objetivos educacionais da atualidade.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexos_da_formacao_dos_professores_de_quimica_na_insercao_da_hi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.9-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



In: SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A.(Org). Ensino de Química em Foco. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.
 
REIS, M. Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia. Vol 3, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.
 
SANTOS, W. L. P e MÓL, G. S. Química cidadã. Vol 3, 1ª ed. Ed Nova Geração, São Paulo, 2010.
 
SCHNETZLER, Roseli P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. Química Nova, v. 25,
p. 14–24, 2002.
 

________________________________
1Autro - Robson Fágner Ramos de Araújo - Licenciado em Química e mestrando em Ensino de Ciências e Matemática
(PPGECIMA/UFS). E.mail: robson.ramo.araujo@hotmail.com
2Orientador – João Pessoa Pires Neto - Licenciado em Química e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática
(PPGEC/UFRPE) – Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias - Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB.
E.mail: joaoppneto@yahoo.com.br

 

Recebido em: 09/07/2015
Aprovado em: 10/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexos_da_formacao_dos_professores_de_quimica_na_insercao_da_hi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.10-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


