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RESUMO

O Ensino de Ciências no Brasil vem passando por inúmeras mudanças, entre elas estão as curriculares, e
as de cunho epistemológico e metodológico. Assim, o aspecto histórico constitui-se em si como um artifício
introdutório e convidativo à aprendizagem significativa, afinal o ensino tem que ter sentido na vida do
aluno e ele precisa perceber-se como parte do processo, no qual a Ciência e a Matemática estão em
constante construção. O imediatismo é obsoleto e não só isso, a aprendizagem deve ser capaz de formar
no aluno uma autonomia, crítica, social e econômica.
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ABSTRACT

The Teaching of Science in Brazil has undergone numerous changes, among them are the curriculum of
the epistemological and methodological. Thus, the historical aspect constitutes itself as a device and
inviting introductory meaningful learning, after all the teaching has to have meaning in the student&39;s
life and he must perceive themselves as part of the process, that science is under constant construction.
The immediacy is obsolete and not only that learning should be able to form the student autonomy,
critical, social and economic.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa abordar a relevância da História da Ciência para a aprendizagem na Educação
Básica, no Ensino de Matemática, Física e Biologia. A introdução da História da Ciência no Ensino de
Ciências pode e deve contribuir para que os alunos possam conhecer a ciência de forma mais atrativa e,
ao mesmo tempo, para que desperte o interesse pelo conhecimento científico, assim como pelas
discussões que giram em torno da ciência, notadamente, pelas redes de interesses que se estabelecem no
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âmbito da sociedade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96, de 20/12/1996) aponta caminhos que
serão trilhados em todos os níveis educacionais – em um momento histórico de muitas transformações. A
partir da criação da Lei, observa-se uma reorientação no sentido de se compreender o conhecimento
científico – tecnológico como portador de uma história, e como resultado de processos complexos de
elaboração. Esses aspectos, no entanto, não se encontram explícitos no texto da Lei em vigor; são
observados nos instrumentos posteriores à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tais como os
Pareceres, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Oficiais. Os assuntos relacionados ao ensino estão sendo
estudados e debatidos pelos professores, assim como pelos pesquisadores que atuam na área.

Conforme Chassot (1994), conhecer a Ciência tem demonstrado ser uma enorme aventura intelectual.
Conhecer sua história constitui, muitas vezes, um gostoso garimpar nos rascunhos do passado, para
melhorar o presente e o futuro, vendo o quanto cada civilização se desenvolveu até um determinado
estágio para enfrentar os desafios da natureza numa adequação incessante ás suas necessidades.

Hoje, da mesma maneira que para nossos ancestrais, a Ciência está presente e seus atores atentos aos
desafios a serem superados dos mundos micro e macroscópico. (CHASSOT, 1994).

As adequações dos currículos, aliados aos tipos de exames interferem significativamente nessas
abordagens, limitando ou impedindo o desenvolvimento crítico dos alunos na perspectiva científica como
construção permanente que está atrelada aos fenômenos sociais, políticos e econômicos.

2. ABORDAGENS HISTÓRICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

A utilização de atividades como recursos para o ensino e a aprendizagem é desenvolvida em todo ensino
básico. Entretanto, essas atividades deverão favorecer a interatividade entre o sujeito e o objeto de
conhecimento, porém, de forma contextualizada e que evidencie no discente o entendimento dos conceitos
e significados dos conteúdos programáticos ensinados.

Pesquisas na área de educação matemática trazem uma quantidade considerável de trabalhos voltados
para a utilização de aspectos teóricos e práticos do uso da história no ensino da matemática como meio de
construção do conhecimento matemático escolar.

Sobre os estudos e as pesquisas na área de história na educação matemática Mendes destaca que:

A utilização da História da Matemática surge como uma proposta que procura
enfatizar o caráter investigatório do processo de construção do edifício
matemático, podendo levar os estudiosos dessa área de pesquisa à elaboração,
testagem e avaliação de atividades de ensino centradas na utilização de
informações históricas relacionadas aos tópicos que pretendem investigar.
(MENDES, 2008, P. 40)

Considerando o papel da matemática no avanço da ciência e tecnologia nos dias atuais, e especificamente,
na formação do cidadão consciente da sua função social em relação à ciência, tecnologia, sociedade e meio
ambiente, a chamada ênfase CTSA, é imprescindível que os profissionais de educação, nesse sentido,
insiram metodologias e práticas educacionais condizentes com o avanço da tecnologia de informação e
comunicação (TIC).

Para uma educação condizente com a sociedade atual, Miguel e Miorim salientam que:

(...) abordagens históricas significativas, orgânicas e esclarecedoras da cultura
matemática venham modificar qualitativamente as práticas escolares nas quais a
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Matemática se acha envolvida, a formação matemática e educacional dos
profissionais que promovem e realizam essas práticas e, consequentemente, a
formação dos estudantes, comunidade social em função da qual essas práticas,
em última instância, se constituem e se transformam. (MIGUEL e MIORIM, 2004,
p. 12)

Uma abordagem dos conteúdos por meio do uso de atividades históricas permite um ensino-aprendizagem
significativo em matemática, sendo assim, a utilização da história na geração do conhecimento
matemático, é uma tendência metodológica no ensino dessa disciplina.

Acerca das tecnologias educacionais atreladas ao ensino baseado na abordagem histórica dos conteúdos
Mendes aponta que:

A função geradora de conhecimento matemático, atribuída à história da
Matemática, concretiza-se no seu uso manipulativo das informações históricas em
sala de aula, quer seja por meio das atividades investigatórias ou mesmo por
outra estratégia didática como, por exemplo, o uso de vídeos, softwares ou na
resolução de problemas históricos originados de fontes primárias. (...) proposta
não se restringe à realização de um teste restrito a um tópico específico da
Matemática, pois reveste o ensino de tópicos matemáticos com um forte
embasamento conceitual extraído da construção histórica da Matemática
apresentada em livros de história da Matemática (didáticos e paradidáticos), sob
a forma de atividades investigatórias a serem desenvolvidas em sala de aula.
(MENDES, 2009, P. 14)

Como parte integrante da ampliação dos recursos educacionais “o conhecimento histórico da Matemática
despertaria o interesse do aluno pelo conteúdo matemático que lhe estaria sendo ensinado” (MIGUEL e
MIORIM, 2004, P. 16).

Nesse sentido, as orientações curriculares enfatizam que o ensino pautado na história da matemática não
deverá ser baseado somente em biografias de matemáticos famosos, e sim, na construção de significados
aos conteúdos programáticos de matemática e também para compreender os obstáculos dos alunos
presentes na aprendizagem em matemática, sendo assim, as orientações curriculares para o ensino médio
traz que:

A utilização da história da matemática em sala de aula também pode ser vista
como um elemento importante no processo de atribuição de significados aos
conceitos matemáticos. (...). A recuperação do processo histórico de construção
do conhecimento matemático pode se tornar um importante elemento de
contextualização dos objetos de conhecimentos que vão entrar na relação
didática. (BRASIL, 2008, P. 86)

Para Aaboe, no ensino de ciências e matemática essa abordagem histórica não apresentará obstáculos
para os alunos por ser uma característica inerente a essas áreas do conhecimento escolar, sendo assim, o
referido autor salienta que “(...) nas ciências e na matemática, o aluno se sentirá bem à vontade; pois
embora a ordem e o estilo da apresentação dos detalhes possam variar de local para local, estes assuntos
são essencialmente internacionais.” (AABOE, 2002, P. X)

Pode-se ressaltar a importância e a contribuição para a efetivação de uma proposta que enfatize a história
da matemática na sala de aula de forma contínua e produtiva.
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Para isso acontecer é necessário que o docente compreenda melhor os obstáculos enfrentados pelos
alunos. Com isso, vê-se a necessidade de um trabalho docente interdisciplinar. Para as orientações
curriculares, a interdisciplinaridade:

Trata-se da construção de um novo saber a respeito da realidade, recorrendo-se
aos saberes disciplinares e explorando ao máximo os limites e as potencialidades
de cada área do conhecimento. (...). Essa interpretação da interdisciplinaridade
pertence ao campo epistemológico, pois é a própria complexidade do objeto que
se pretende conhecer que exige ultrapassar fronteiras disciplinares. (BRASIL,
2008, P. 52)

Com relação ao ensino pautado em aulas interdisciplinares de forma investigativas Mendes coloca que:

Uma tentativa de superação das dificuldades é a reformulação da prática do
professor de Matemática. Isso seria possível com a elaboração de um projeto
conjunto entre todos os professores de Matemática da escola, de modo a realizar
um trabalho coletivo ou, até mesmo, estabelecer um diálogo entre a disciplina
Matemática e as outras disciplinas, com vistas a alcançar uma abordagem mais
interdisciplinar na formação matemática dos estudantes, principalmente no
exercício da investigação em sala de aula. (MENDES, 2009, P. 180)

A contribuição dessa prática educacional, ou seja, o uso de abordagem histórica no ensino de ciências e
matemática, possibilita que o profissional docente propicie um ambiente de busca constante, para que os
discentes percebam a importância no desenvolvimento da sua autonomia intelectual em ralação a
construção de sua própria aprendizagem.

3. ABORDAGENS HISTÓRICAS NO ENSINO DE FÍSICA

A inserção de uma abordagem histórica no Ensino Médio pode permitir que o aluno também se aproprie do
conhecimento físico, assegurando uma completa correlação entre as necessidades porque passava a
sociedade naquele momento histórico, norteados pelas correntes políticas, filosóficas, religiosas,
econômicas e sociais inerentes a essas contribuições científicas. Embora a elaboração de leis e teoremas
na Ciência tenham sofrido fortes influências desses setores, a autonomia e o compromisso, permitiram ao
pesquisador se manter fiel aos critérios da comunidade científica. Conforme Matthews essas inclusões:

[...] podem humanizar as Ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos,
culturais e políticos da comunidade; podem tomar 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 [...] (MATTEWS, P. 165, 1995).

Assim, há uma grande probabilidade dessa reaproximação dos alunos, pois a significação científica
torna-se mais apresentável quando o saber se mostra como uma construção humana, a partir de um
processo inerente aos ajustes de conhecimentos anteriores, desvinculando-se do imediatismo das
equações, cujo algebrismo muitas vezes distorcem o processo por não apresentarem conexão e sentido.
Historicamente, alguns conceitos da Física têm sido difíceis de serem apreendidos, por isso faz-se
necessário incluir novas metodologias que visem integrar novos conceitos à estrutura cognitiva dos
aprendizes. Como corrobora Ausubel quando:

[...] recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para a nova
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aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que
facilitem a aprendizagem subsequente. [...]. Organizadores prévios são materiais
introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido.
Contrariamente a sumários, que são ordinariamente apresentados ao mesmo
nível de abstração, generalidade e inclusividade, simplesmente destacando certos
aspectos do assunto, os organizadores são apresentados num nível mais alto.
Segundo o próprio Ausubel, no entanto, a principal função do organizador prévio
é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a
fim de que o material possa ser aprendido de forma significativa (AUSUBEL, apud
MAGALHÃES, P.490, 2002).

Outro ponto que merece destaque é a não linearidade da construção do conhecimento. Mas como fazer
isso, uma vez que nossa prática metodológica ainda se mostra quase que imobilizada e de certo modo
dependente do atual sistema curricular educacional e seletivo, que sobremaneira limitam ou mesmo
dificultam a apropriação desses saberes, submetendo alunos e professores às exaustivas manobras para
cumprimento dos extensos cronogramas de Física Esta perspectiva centrada no tecnicismo, cuja finalidade
especifica é a preparação para os exames e avaliações, principalmente os vestibulares destoam à história
da ciência como processo evolutivo da aprendizagem humana.

Desta maneira Neves destaca-se ao mostrar o quão visível é esta divisão de saberes na construção dos

currículos escolares, que embora fundamentadas nas teorias educacionais progressistas, a visão cartesiana

imperante, reduz o ensino a um somatório discreto de objetivos (docentes, discentes, condições e

jornadas de trabalho, etc.), aniquilando a possibilidade de construção do conhecimento. Nas últimas

décadas a ciência vem sendo apreendida como um dado e não como uma possibilidade de construção e

integração com as demais ciências e com as necessidades diárias do cidadão comum (NEVES, 1998).

Na busca por um Ensino de Física mais condizente com a realidade a que se pretende cuja, funcionalidade
se concretize realmente na prática, espera-se que as provas dos exames de qualquer espécie, se ajustem
em suas dinâmicas às orientações curriculares para o Ensino Médio, de modo a incentivar nos alunos uma
atitude reflexiva e autocrítica diante das situações apresentadas. Como relata as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio:

Até hoje a resposta se encontra principalmente nos livros didáticos e nos exames
vestibulares, que orientam os conteúdos escolares como se fossem as únicas
alternativas. Muito frequentemente ensinam-se as respostas sem formular as
perguntas! E há um aspecto para o qual os professores devem se voltar com
especial atenção, relacionado com a característica fundamental da ciência: a sua
dimensão investigativa, dificilmente trabalhada na escola nem solicitada nas
provas vestibulares. É importante que os métodos de ensino sejam modificados,
capacitando o aluno a responder a perguntas e a procurar as informações
necessárias, para utilizá-las nos contextos em que forem solicitadas. (BRASIL, p.
45a, 2006).

A História da Física deve ser utilizada então como um organizador prévio, onde a sua inserção deve
preparar o terreno para o florescimento de um novo conhecimento.

A partir daí, é possível desenvolver no aluno a autonomia gerencial de cunho: intelectual, político ou
econômica. É esse um caminho a ser trilhado para que se possa motivá-lo, e assim, mobilizá-lo a ir além.
Isso permite que o aluno ao entender a história da Física, consiga enxergar em seu presente, nos avanços
tecnológicos, suas implicações sociais e seja capaz de discutir conflitos e soluções ajustadas na política e
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na Ciência.

4. ABORDAGENS HISTÓRICAS NO ENSINO DE BIOLOGIA

A Inclusão da perspectiva histórica no ensino de ciências é constantemente defendida, pois proporciona
uma maior compreensão da natureza do conhecimento científico; um melhor entendimento dos conceitos
e teorias da física; uma compreensão dos obstáculos e possíveis dificuldades dos alunos; e uma concepção
das ciências como empresa coletiva e histórica e o entendimento das relações com a tecnologia, a cultura
e a sociedade (CARVALHO e VANNUCCHI, 1996).

A História da Ciência mostra, através de episódios históricos, que ocorreu um processo lento de
desenvolvimento de conceitos até se chegar às concepções aceitas atualmente. Isso pode facilitar o
aprendizado do próprio conteúdo científico que estiver sendo trabalhado. O educando perceberá que suas
dúvidas são perfeitamente cabíveis em relação a conceitos que levaram tanto tempo para serem
estabelecidos e que foram tão difíceis de atingir.

De acordo com Krasilchik (2004), o ensino de história da ciência, na Biologia, propicia o desenvolvimento
de significados de ordem: Metodológica, provocando atitude de contínua indagação; Social, analisando as
implicações sociais da ciência; Informativa, adquirindo e utilizando informações; Construtivista,
construindo ou substituindo conceitos por conceitos contemporâneos; Psicológica, incentivando o interesse
pela pesquisa; Política, formando cidadãos conscientes.

A utilização da história da ciência como meio para a compreensão do conhecimento científico com seus
êxitos, peculiaridades, métodos, limitações, influências e acordos tem sido consenso entre os especialistas
da área. Ao abordar a natureza da história e da historiografia da ciência, D’Ambrósio (2004, p.166) define:
“Em termos gerais e simplificados, História é o conjunto dos conhecimentos humanos ocorridos no
passado, e a Historiografia é o conjunto dos registros, interpretações e análises desses conhecimentos”.

Os episódios históricos e a interpretação historiográfica podem contribuir com a construção de
conhecimento contextualizado, dando significado aos saberes, evitando a fragmentação que visa somente
a abordagem do “produto”, em detrimento do “processo” de construção da ciência, em especial a Biologia.
Conforme destaca Bachelard (1996, p.34): “A ciência moderna, em seu ensino singular, afasta-se de toda
referência à erudição. E dá pouco espaço à das ideias científicas”.

De acordo com Beltram, Rodrigues & Ortiz (2011), a utilização da História da Ciência no ensino pode e
deve ser um importante instrumento para que o professor possa trabalhar em sala de aula. Entende-se
que a História da Ciência no ensino possibilita o desenvolvimento da visão crítica do aluno em relação à
ciência e à construção do conhecimento científico. O estudo sobre a elaboração e a transformação de
conceitos, bem como a análise das relações entre sociedade e ciência, conduzindo a reconhecê-la como
atividade humana, é bastante valorizada nos objetivos propostos para a área de Ciência da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias.

Portanto, a História da Ciência pode ser utilizada como um dispositivo didático útil, contribuindo para
tornar o ensino da ciência na educação básica mais interessante e facilitar sua aprendizagem. Além disso,
a História da Ciência pode fazer bem mais pelo ensino como: mostrar através de episódios históricos o
processo gradativo e lento de construção do conhecimento, permitindo que se tenha uma visão mais
concreta da natureza real da ciência, seus métodos, suas limitações. Isso possibilitará a formação de um
espírito crítico fazendo com que o conhecimento científico seja desmitificado sem ser destituído de valor.

5. CONSIDERAÇÕES

Podemos concluir que o ensino embasado na metodologia que utiliza a história na ciência e matemática
nas abordagens dos conteúdos programáticos dessas disciplinas, contribui para a motivação dos alunos e
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também na construção de significados dos conhecimentos escolares. Nesse sentido, essa tendência
metodológica busca identificar uma sequência cronológica dos aspectos históricos dos tópicos de ciências e
matemática que serão apresentados como objetos de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. Assim,
pode-se dizer que o ensino através da referida metodologia é um laboratório de experiências educacionais,
em contraponto, as práticas pedagógicas tradicionais que enfatizam os conteúdos sem significados.

Entendemos, assim, que a História da Ciência pode contribuir para que haja uma melhora nas aulas, pois a
mesma permite inserir os conceitos científicos dentro de uma realidade humana para que se possam
construir aspectos importantes de se trabalhar o conhecimento científico, os interesses econômicos e
políticos, além de valorizar a ciência como uma construção humana, não apenas mostrando os aspectos
positivos, mas também que a ciência não é considerada inatingível. Além do fato de que os conceitos
científicos são modificados através dos tempos até a consolidação de um paradigma dominante.

Por fim, essa proposta visa à ampliação do patrimônio cultural dos alunos, com a incorporação de
elementos difíceis de serem construídos com uma abordagem tradicional da prática docente.
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