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RESUMO 

 

          Neste trabalho, tivemos como objetivo investigar as vantagens e desvantagens da 

utilização da História e da Filosofia da ciência no ensino em geral e em particular no ensino de 

Física. Utilizamos para tanto o estudo de artigos, livros e outras publicações de pesquisadores da 

área. Para a análise dos argumentos favoráveis tomamos como base os trabalhos dos professores 

Michael R. Matthews da Nova Zelândia e André F. P. Martins do departamento de Educação da 

UFRN. As críticas de Klein e Kuhn foram levadas em consideração, expostas e debatidas no 

trabalho. 

 

          Notamos ao longo da pesquisa a escassez de trabalhos investigativos e de natureza 

empírica a respeito da aplicação de temas de História e Filosofia em salas de aula de Física. Ao 

fim do estudo defendemos a abordagem histórico filosófica e fazemos uma proposta de como 

utilizar história e filosofia no ensino de ciências. Proposta esta, baseada nas ideias expostas nos 

trabalhos dos pesquisadores estudados. 
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Introdução 

 

          A história é reconhecida como uma disciplina fundamental na formação de cidadãos com 

pensamento crítico. No currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro, publicado em 2012, a 

história é indicada como uma das ferramentas principais para a construção de um ambiente 

interdisciplinar. O currículo é separado em disciplinas e rege o que deve ser abordado em cada 

semestre de cada ano letivo do ensino médio. E logo no primeiro bimestre do primeiro ano é 

listada como habilidade ou competência à ser desenvolvida a “compreensão do conhecimento 

científico como resultado de uma construção humana, inserido em um processo histórico e 

social. 

 

          Conhecer os processos socioculturais que nos levaram ao desenvolvimento científico tem 

sido reconhecido como fundamental para uma compreensão mais aprofundada de qualquer 

campo da ciência. Nas últimas décadas, ocorreu um esforço considerável para a reaproximação 

da história das ciências e o ensino de ciências em diversos paises. Nos E.U.A., pela American 

Association for the Advancement of Science (AAAS), nos relatório Project 2061 (1989) e pela 

The Liberal Art of Science; Na Inglaterra, pelo British National Curriculum Council (NCC 

1988); Pelo Science Council of Canada (SCC 1984); Na Dinamarca, com o Danish Science and 

Technology Curriculum.    Segundo Michael R. Matthews a história e a filosofia da ciência não 

tem todas as respostas para a atual crise no ensino de ciências, mas pode ter algumas delas. 

 

          Esta tendência de reaproximação é constituída de vários elementos complexos por si sós. 

Mas esse esforço não trata apenas da mera inclusão de história e filosofia da ciência como mais 

uma disciplina a ser acrescentada ao já inflado currículo oferecido aos alunos, aumentando o 

número de problemas com que os professores têm que lidar. Trata-se sim, de um esforço para 

incorporar os tópicos de história e filosofia ao ensino de ciências, abrangendo os currículos como 

um todo, propondo assim uma abordagem histórico filosófica da ciência em sala de aula. É claro 

que, para isso, é preciso termos a inclusão desses tópicos na formação de professores. E esse 

movimento já se iniciou com resultados positivos. 
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          Os principais pesquisadores no campo de história e filosofia das ciências têm defendido, 

entre outras coisas, que a inserção da história da ciência no ensino de todos os níveis contribui 

para a humanização da ciência, aproximando os alunos, através dos interesses pessoais, éticos, 

culturais e políticos, da essência da disciplina. Isto torna as aulas mais atraentes, desafiadoras e 

reflexivas. Defende-se que esta inserção pode desenvolver o pensamento crítico nos alunos. 

Assim cria-se a possibilidade de dar maior significado ao conhecimento científico, acabando 

assim com o oceano de falta de significado a que o ensino tradicional de ciências levou, 

inundando as mentes dos alunos com formulas e teoremas matemáticos, no caso das exatas por 

exemplo .  

 

          Para Martins [MARTINS, 1990] a história e a filosofia da ciência auxiliam na 

compreensão dos conteúdos específicos. Segundo ele, o professor deve abordar a concepção 

sobre o que é ciência e não apenas o conteúdo da disciplina. Nesta concepção, ao se compreender 

melhor o todo, aprendem-se melhor os conteúdos específicos. Defende-se também que a história 

e a filosofia da ciência ajudam os professores a identificar melhor as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes. Muitas das “concepções alternativas” fazem paralelos com 

concepções surgidas ao longo da história do desenvolvimento científico. Este aspecto para o qual 

Jean Piaget e Rolando Garcia já chamaram a atenção [MARTINS, PEDUZZI, FERREIRA, 

2012], foi objeto de muitas pesquisas nas ultimas duas décadas do século XX. Um bom exemplo 

é a concepção aristotélica do movimento, que mesmo hoje em dia é muito comum entre os 

estudantes. 

 

          As pesquisas em ensino de ciências têm evidenciado que tanto alunos e professores detêm 

visões equivocadas do fazer científico, tais como: “a ciência é feita por grandes “gênios 

iluminados”;Há um “método científico” rígido e atemporal; As teorias científicas são 

“provadas”, infalíveis e imutáveis, por isso, o conhecimento científico é sempre válido e 

verdadeiro; Entre outras.Esta visão limitada dos próprios professores é um sintoma da falta de 

cadeiras que desenvolvam uma visão mais abrangente a cerca do fazer científico na formação 

dos professores. 
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          Entretanto, existem muitos aspectos a considerar sobre a inclusão de temas de história e 

filosofia no ensino. Ao mesmo tempo que podemos encontrar muito apoio a esta iniciativa, 

temos problemas sérios e relevantes a serem encarados por aqueles que desejam levar esta visão 

à frente. A “pseudo história” é um desses desafios a ser superado. Segundo o argumento de 

opositores a história da ciência presente em cursos de ciências, seria resultado de uma 

abordagem seletiva e parcial da história. Esta abordagem não refletiria toda a complexidade dos 

eventos que levaram ao desenvolvimento do saber científico. Matthews e Correa afirmam que as 

objeções a cerca da inclusão de história da ciência no ensino, remete ao risco de uma abordagem 

pseudo histórica que pode trazer prejuízos ao espírito científico dos estudantes [AMADOR, 

2011]. 

 

          Estes autores lembram que o desenvolvimento do conhecimento científico não é uma 

história linear, mas sim, um conjunto de teorias e descobertas que se sobrepõem ao longo do 

tempo. Sabemos que concepções e paradigmas científicos desaparecem e regressão ao longo do 

tempo e que o ceticismo é um elemento importante também. Em tese, seria desestimulante para 

alunos nos estágios iniciais do aprendizado científico, saber ou entrar em contato com essa 

realidade. Além disso, seria impossível para o professor, desenvolver métodos didáticos para 

ensinar o conteúdo programático aliado aos tópicos diversos e não lineares a cerca da história da 

ciência.  

 

           Um outro aspecto levantado por pesquisadores da área é que existe uma resistência por 

parte de professores e instituições à adoção de temas de história e filosofia das ciências em suas 

aulas. Essa resistência deve-se a um problema muito prático e cotidiano. Não haveria tempo 

suficiente para incluir mais conteúdo em um currículo já inchado, um problema com que os 

professores tem que lidar diariamente em suas salas de aula. 

 

          O foco desse trabalho será em entender à fundo as vantagens e desvantagens da abordagem 

histórico filosófica no ensino de Física. Estudando assim os trabalhos de alguns pesquisadores 

que contribuíram positivamente para a discussão sobre o tema.  
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Por que utilizar história e filosofia no ensino de Física? 

 

            Afinal, quais são as vantagens em utilizar a abordagem histórico filosófica no ensino de 

ciências e quais são os argumentos dos pesquisadores da área a favor dessa iniciativa? Quais são 

os pontos negativos apontados pelos seus opositores? Neste segmento vamos aprofundar um 

pouco mais este estudo. 

 

          Durante a maior parte do século XX o ensino de ciências, a história e a filosofia da ciência 

tiveram um desenvolvimento quase que inteiramente separado. Os pesquisadores e educadores 

de ambas as áreas do conhecimento trabalharam sem observar a nítida relação mútua entre os 

dois saberes. Entretanto, depois da década de 70, uma aproximação começou a ser discutida e 

incentivada. Aos poucos, começou-se a notar que precisamos não só de um ensino de ciências, 

mas também de um ensino sobre a ciência, sua natureza e evolução. Colocando o aluno a par da 

metodologia científica, de suas limitações, dos contextos éticos, históricos e filosóficos. 

Apresentando aos alunos as transformações geradas na sociedade por influência da ciência e 

principalmente as transformações ocorridas na ciência por influência da sociedade. 

 

          Notou-se assim que tão ou mais importante que se apresentar fórmulas, modelos ou 

teorias, é importante também estudar e discutir os processos pelos quais o conhecimento 

científico é gerado e evolui. E é exatamente neste ponto que se faz necessária a história e 

filosofia da ciência. Thomas Kuhn defendeu a tese de que a ciência evolui ou progride através de 

revoluções [KUHN, 1991]. Ou seja, a ciência como um todo desenvolve-se através da ascensão e 

queda de paradigmas. Alternando entre períodos de normalidade, onde modelos e métodos são 

testados até seus limites extremos, e períodos de revolução, onde estes mesmos modelos e 

métodos são abandonados e substituídos. 

 

          Esta visão a cerca da evolução do conhecimento científico é contrastante com a aparente 

linearidade que a educação tradicional e a maioria dos livros didático tentam transmitir para os 

alunos. Como resultado desse modelo ortodoxo de ensino, formamos indivíduos aptos a 

manusear e lidar com os modelos vigentes. Mas não forma-se indivíduos aptos para fazer 

ciência, ou seja, que entendam a ciência de forma abrangente. Bernard Cohen,, defendia já na 
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década de 50, que além dos resultados matemáticos, modelos, conceitos abstratos e habilidades 

técnicas, é também importante que o aluno desenvolva um entendimento dos métodos e 

processos do fazer científico [MATTHEWS, 1995]. E este entendimento vem com o estudo do 

desenvolvimento científico. Ou seja, com o estudo da história da ciência. Cohen organizou nesta 

época um simpósio sobre este tema e contribuiu com um importante trabalho: “Um sentido de 

história na ciência” (1950). 

 

          Ou seja, a abordagem histórico filosófica no ensino de ciências é um dos mecanismos 

capazes de produzir cidadãos com maior capacidade de abstração e senso crítico. Capaz de gerar 

cidadãos conscientes de sua cidadania e dos processos que levaram a sociedade a ser o que se 

apresenta diante dele. Nesta visão da educação a inserção da história e filosofia da ciência no 

ensino de ciências é um dos, embora não seja o único, fatores que ajudam a alcançar o objetivo 

anteriormente citado. 

 

          Assim, junto com a preocupação dos educadores e pesquisadores de ciências em 

desenvolver uma educação mais contextualizada, ocorreram a realização de conferências sobre o 

assunto. E isso levou aos poucos a reformas nos currículos de alguns países. Reformas estas que 

incluíram temas de história e filosofia das ciências nos currículos educacionais desses países. 

Destacam-se nesta tímida mudança países como E.U.A., Brasil, Inglaterra e Holanda. 

 

          No Reino Unido, através de dois documentos de 1989, os professores foram convidados a 

olhar mais atentamente aos temas e questões sobre a “natureza da ciência”. Science in the 

National Curriculum e Science: non-statutory guidance, elaborados respectivamente pelo 

Department of Education and Science e pelo National Curriculum Council. Nos Estados Unidos, 

em 1996, o ensino contextualizado começou a ser introduzido através do National Science 

Education Standards, documento produzido pelo National Research Council. Esta orientação 

curricular nacional seguiu as ideias anteriormente estabelecidas pela American Association for 

the Advancement of Science (AAAS). Esta entidade americana já havia produzido dois 

documentos muito importantes, Science for all americans, de 1990 e Benchmarks for science 

literacy: a project 2061 report, de 1993. Nas referidas orientações americanas, para uma 

alfabetização científica plena, a noção de que o aluno deve ter uma compreensão mais profunda 
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da natureza da ciência é considerada e a história da ciência é vista como ferramenta básica para 

se alcançar este objetivo [PRESTES, CALDEIRA, 2009]. 

 

          Infelizmente no Brasil as orientações do governo federal mostraram-se difusas em 

comparação aos documentos publicados pelos dois países já citados. Notamos que ainda não está 

clara a posição do Brasil com relação a abordagem histórica filosófica no ensino de ciências. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s, no PCN+ e nos currículos mínimos dos estados essa 

abordagem é indicada de forma ainda muito vaga: 

 

2° ano do ensino médio - 1° Bimestre 

Máquinas térmicas 

Habilidades e Competências: 

- Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como 

resultados de uma construção humana, inseridos  em um processo 

histórico e social; 

- Compreender que o surgimento das primeiras máquinas térmicas na 

Inglaterra no século XVIII, as máquinas a vapor, está diretamente 

relacionado com a Primeira Revolução Industrial; 

- Compreender que o surgimento das máquinas térmicas provocou 

profundas mudanças na sociedade da época, seja nas relações entre 

patrões e empregados, seja revolucionando os transportes. 

[Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro - FÍSICA, 

2002, pg. 7] 

 

          M. R. Matthews listou em seu clássico trabalho de 1994, Science Teaching - The role of 

History and Philosophy of Science [MATTHEWS, 1994], as potenciais contribuições que a 

abordagem histórico filosófica pode trazer para o ensino de ciências. As contribuições listadas 

por Matthews falam sobre contextualização, humanização e desmistificação da ciência. Tendo 

sido tema ou foco de inúmeros estudos e artigos acadêmicos desde então: 

 

i) A História e Filosofia da Ciência podem humanizar a Ciência, vinculando-a a questões 

pessoais, éticas, culturais e políticas. 

          Esta é uma das principais e mais importantes características deste tipo de abordagem no 

ensino de ciências. Sabemos que às disciplinas científicas quando abordadas em sala de aula de 
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forma tradicional, acabam carecendo de significância social ou pessoal. Matthews aponta que a 

abordagem histórica da ciência pode sim despertar o interesse de alunos que são mais voltados 

para as ciências sociais. Utilizando a história e a filosofia da ciência em aula, fica obviamente 

mais fácil vincular questões éticas, culturais , políticas e até mesmo existencialistas ao conteúdo 

abordado. Facilitando assim o fortalecimento da relação do aluno com a cadeira estudada. 

 

          João Ricardo Quintal e Andréia Guerra, professores de ciências do CEFET-RJ, colocaram 

em um artigo publicado na revista “Física na Escola” sua experiência com a abordagem histórico 

filosófica aplicada nos conteúdos de eletromagnetismo ministrados a turmas de terceiro ano. 

Com o objetivo de verificar as vantagens e desvantagens dessa nova abordagem, os professores 

criaram o projeto “Física na História” [QUINTAL, GUERRA, 2009]. Assim ministraram aulas 

com enfoque em textos e debates sobre os períodos históricos aos quais as descobertas e avanços 

do eletromagnetismo ocorreram. Fizeram uso também, quando possível, de experimentos 

históricos ou ao menos textos detalhando e contextualizando esses experimentos. 

 

          Em sua conclusão sobre a experiência como um todo, os professores foram francos ao 

relatar o choque dos alunos ao perceber a nova metodologia. E até mesmo o desinteresse inicial 

dos alunos mais ligados as exatas e o súbito interesse dos alunos mais voltados às humanas e 

biomédicas. É completamente compreensível esse choque inicial, já que os alunos estavam 

acostumados com a abordagem tradicional, voltada para frios resultados, fórmulas e teorias 

inquestionáveis. Entretanto, os professores relataram que ao fim do curso o interesse por parte 

dos dois grupos era evidente. O grupo que inicialmente rejeitou o método, ao longo das aulas 

percebeu que a parte histórica servia de arcabouço para dar maior significado as teorias e 

equações. 

 

          Ao abordar os temas da ciência com outras perspectivas, muda-se também a visão do 

aluno a cerca daquele que faz ciência, ou seja, o pesquisador. Desta forma desconstrói-se o 

conceito de que cientista é um indivíduo alienado, frio e distante. Desconstrói-se a ideia de que 

quem faz ciência é gênio e de que estes falam uma língua inintendível para o resto dos meros 

mortais. Assim pode-se tornar a ciência acessível ao aluno, não apenas no nível intelectual, mas 
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também no nível emocional. Permitindo que o aluno identifíque-se com a figura daquele que faz 

ciência. 

 

 

 

ii) A História e Filosofia da Ciência proporcionam interação entre tópicos e disciplinas, 

manifestando a natureza interativa e interdependente dos empreendimentos humanos. 

 

          Outro aspecto importantíssimo citado por Matthews sobre a abordagem histórico filosófica 

é a interdisciplinaridade. Tema esse que tem sido alvo de inúmeros estudos e pesquisas na área 

de educação nas ultimas duas décadas. A origem da interdisciplinaridade está na evolução dos 

modos de produzir a ciência e de perceber a realidade. Podemos vincular essa origem também ao 

desenvolvimento dos aspectos políticos e administrativos do ensino e da pesquisa nas 

organizações e instituições científicas. Mas, sem dúvida, entre as causas principais que levaram a 

esta reformulação estão a rigidez do currículo, o conteúdo desconexo com a realidade do aluno e 

a falsa autonomia das cadeiras científicas, as quais não permitem acompanhar as mudanças no 

processo pedagógico e a produção de novos conhecimentos. 
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           A interdisciplinaridade atua analogamente ás sinapses do cérebro humano, fazendo 

ligações entre os diferentes saberes do conhecimento. Tem sido tema de muitas pesquisas e 

artigos pois apresenta o potencial de ser mais um elemento na formação de indivíduos críticos e 

reflexivos. Infelizmente o exercício interdisciplinar vem sendo considerado uma estratégia sem 

grande alcance e sem resultados convincentes. Mas vejamos o que diz o PCN de 1999: 

 

           Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a 

pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os 

conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema 

concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes 

pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e 

utilizável para responder às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos.  

[Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, 

2000, pg. 21] 

 

          Assim fica claro que a utilização de temas de história e filosofia da ciência nas aulas das 

diversas ciências é um recurso para o desenvolvimento e aplicação do saber interdisciplinar. 

Segundo a American Association for the Advancement of Science, o ensino de Ciência, ao 

explorar as relações desta com as tradições intelectuais  e culturais, fornece aos estudantes 

subsídios para debates contemporâneos [VANNUCCHI, 1996].  

 

          Percebemos assim que esta forma de pensar a educação leva a outras formas de ensinar, 

possibilitando assim o uso de novos recursos didáticos. É quase certo que alunos e professores 

desenvolvem uma forma diferente de se relacionar, tanto intelectualmente quanto 

emocionalmente, com a disciplina trabalhada. A interdisciplinaridade gerada pela abordagem 

histórico filosófica cria a possibilidade do debate em outros níveis. Pode-se pensar a Física sob 

uma perspectiva macroeconômica, ou a Biologia com um filtro sociocultural por exemplo. E isso 

certamente vai à favor das novas tendências da educação. 
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iii) A História e Filosofia da Ciência vinculam o desenvolvimento do pensamento 

individual ao desenvolvimento das idéias científicas. 

 

          Esta característica da abordagem histórica listada por Matthews nos remete as “concepções 

alternativas”. As concepções alternativas ou “ideias prévias” dos estudantes foram e ainda são 

tema de inúmeros estudos e pesquisas acadêmicas. De fato, este foi um dos assuntos que mais 

gerou artigos e publicações nas ultimas décadas do século XX. As concepções alternativas são as 

ideias prévias que os estudantes mantém a respeito de certo conceito ou conhecimento humano. 

E é claro que a ciência e principalmente os conceitos e conhecimentos em Física são alvo de 

inúmeras concepções alternativas. 

 

          Basicamente, esta extensa literatura nos diz que sim, os alunos trazem para a sala de aula 

conceitos prévios sobre o conhecimento científico. Estes conceitos prévios podem diferir 

substancialmente do conteúdo ensinado pelo professor. Que sim, estas concepções alternativas 

relacionam-se com a cultura e o meio social em que o estudante está inserido. E o mais 

impressionante, estas concepções são bastante estáveis e tão resistentes à mudanças que 

convivem simultaneamente com os conceitos científicos ensinados pelo professor dentro da 

cabeça do aluno. Por esses e outros motivos, as concepções alternativas foram temas de inúmeros 

estudos em ensino de Física. Um dos levantamentos mais completos sobre as pesquisas 

realizadas nessa linha foi elaborado por Pfundt e Duit em 1994 [PFUNDT, DUIT, 1994], 

conforme o gráfico abaixo: 
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          O interessante sobre esse aspecto positivo abordado por Matthews é que ele entende que às 

concepções alternativas dos alunos podem ser entendidas pelo professor à luz da evolução do 

pensamento científico ao longo da história. Ou seja, muitas das concepções alternativas trazidas 

pelos alunos para a sala de aula assemelham-se com os conceitos construídos pelos estudiosos ao 

longo dos séculos. Um bom exemplo é a Física construída por Galileu para estudar o movimento, 

que era completamente influenciada pelo conceito de ímpetus. 

 

          O ímpetus seria um conceito primitivo de força, o qual impulsiona o movimento dos 

corpos. Basicamente, uma força aplicada em um corpo A por um outro corpo B continuaria 

atuando em A mesmo após ter sido interrompido o contato entre os corpos (este conceito está 

mais próximo do que chamamos hoje energia cinética). Sabemos também que Galileu buscou 

inspiração na hidrostática de Arquimedes para relacionar a velocidade de deslocamento de um 

corpo em um dado meio com o peso específico de ambos.  

 

          Uma concepção alternativa muito comum hoje em dia é justamente a ideia de que toda 

força necessita de um meio para se propagar. Qualquer professor de Física já escutou de alunos 

algo como:”A gravidade depende da presença da atmosfera; assim, os astronautas flutuam 

devido à ausência de atmosfera.” - ou ainda:”Os corpos não têm peso no vácuo.” 
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          Matthews percebe que ao conhecer a história da evolução dos conceitos científicos, o 

professor tem mais recursos para lidar com as concepções alternativas trazidas pelos alunos. 

Nesta visão de Mathews, esta seria uma ferramenta poderosa para o professor refletir em cima de 

sua prática. Compreender como os alunos relacionam-se com o conteúdo ensinado e pensar em 

estratégias para contornar e administrar as concepções alternativas são sem dúvidas 

características de um professor reflexivo. 

 

iv) A História e Filosofia da Ciência fornecem base para os debates educacionais 

contemporâneos - métodos de ensino, currículos - os quais fazem referência à História e 

Filosofia da Ciência e à natureza do conhecimento, à sua produção e validação. 

 

          Quanto à capacidade de contextualização que a história da ciência proporciona, Alfonso-

Goldfarb [ALFONSO-GOLDFARB, 2004] comenta o fato de ser uma área interdisciplinar, que 

transborda sua pesquisa em vários campos do conhecimento. Assim sendo, existe grande 

correlação entre historiadores da ciência e educadores, uma vez que a história da ciência oferece 

para a educação discussões sobre os vários modelos do conhecimento. Alfonso-Goldfarb e 

Trindade e Trindade [TRINDADE, TRINDADE, 2003] dizem que deveria haver um estreito 

contato entre historiadores da ciência e educadores, pois desta maneira haveria a promoção de 

discussões sobre a existência de vários modelos do conhecimento, contribuindo para o 

redimensionamento do ensino da ciência. 

 

          Matthews defende que esta interação entre filósofos, historiadores e educadores em geral é 

um fator chave para aprofundar o debate nos vários temas da educação. Notamos aqui a forte 

posição do pesquisador quanto a formação do professor, sendo a capacidade de dialogar , em sala 

de aula, com as diversas áreas do conhecimento um ponto crucial para uma educação ainda mais 

completa. O autor defende ainda que essa interação pode aprimorar os métodos de ensino, os 

métodos de avaliação, currículos e etc  
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v) A História e a Filosofia da Ciência são intrinsecamente importantes se a Ciência for 

encarada como uma das heranças culturais mais importantes da humanidade. 

 

          Levando em consideração este item relacionado, sabemos que cursos de filosofia e aulas 

com enfoque filosófico, em alguns casos, tratam sobre a filosofia da ciência e sua evolução. 

Infelizmente, o mesmo não acontece em cadeiras de história, onde não é raro notarmos o enfoque 

em revoluções e guerras, sem ressaltar à influência que descobertas científicas tiveram nesses 

eventos. Sobre isso Matthews [MATTHEWS, 1994] afirma: 

 

“Haveria considerável avanço na educação global da sociedade se fosse 

dedicado tempo equivalente tanto à revolução científica, quanto às 

revoluções políticas, tanto a Mendel e à Genética quanto aos generais, 

tanto ao desenvolvimento da medida do tempo quanto à elaboração de 

constituições.” 

          [Science Teaching: The Role of History and Philosophy of 

Science, pg. 52, 1994] 

 

 

 

          Matthews nos faz perceber o quanto na educação em geral a ciência é dissociada das 

outras produções humanas. Mesmo na educação voltada para estudar e compreender os 

processos e acontecimentos sociais, a ciência e sua evolução ao longo do tempo são 

completamente ignoradas ou tratadas como algo que não se relaciona com todo o resto. Em suas 

palavras Matthews defende fortemente que teríamos indivíduos bem mais conscientes e bem 

educados se mudássemos essa realidade. 

 

vi) A História e Filosofia da Ciência podem contribuir para melhor compreensão do 

conteúdo específico, ajudando a superar o “mar de sem-sentidos” constituído de fórmulas e 

equações que os estudantes repetem sem compreender o significado. 

 

          Um dos maiores desafios de lecionar em cadeiras das ciências exatas é exatamente este 

citado à cima. Como dar significado ao conteúdo específico de Matemática, Física e Química 

para os alunos de ensino médio? Defende-se que História e Filosofia da Ciência podem 
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introduzir os estudantes aos métodos de investigação científica, em contraposição à definição 

positivista de "método científico" presente em livros didáticos. Permitindo-se até mesmo o 

debate e crítica a respeito do tal “método”. A pesquisa na área revela que com esta abordagem é 

possível capturar o interesse de alunos que naturalmente não tem grande interesse por ciências 

não sociais. Estes alunos precisam criar um vínculo de ordem emocional com a matéria para 

desenvolver as competências e habilidades. A abordagem histórico filosófica facilitaria 

exatamente a criação e fortalecimento desse vínculo. 

 

          Ao questionar-se a concepção popularmente difundida sobre o “método científico” abre-se 

um leque riquíssimo de possibilidades em termos de ensino de ciências naturais. Assim, abre-se a 

possibilidade de abordar, em sala de aula, tópicos como: a variedade de interpretações racionais e 

plausíveis que podem ser apresentadas para um mesmo fenômeno natural ou conjunto de dados, 

a distinção clássica entre equações matemáticas, modelos e suas interpretações físicas e etc. 

 

          As contribuições que o enfoque histórico filosófico proporciona ao ensino de ciências não 

implica, necessariamente, que este seja apenas uma mera ferramenta de favorecimento ao 

aprendizado do conteúdo tradicional. Assim como qualquer estratégia de ensino, existem muitas 

formas de utilizá-la, podendo-se obter resultados interessantíssimos ou não. E este ponto foi 

justamente uma das motivações para o trabalho de Mestrado de C. C. Laranjeiras:" 

Redimensionando o ensino de Física numa perspectiva histórica". 

 

           Segundo Laranjeiras [LARANJEIRAS, 1994], tem-se notado duas grandes vertentes na 

forma de abordar-se a História e Filosofia da Ciência no ensino de Ciência. Uma, que entende a 

História e Filosofia da Ciência enquanto meros elementos auxiliares à compreensão conceitual 

dos conteúdos específicos. Na segunda vertente, a História e Filosofia da Ciência são entendidas 

enquanto elementos constituintes da própria Ciência, sendo entendido que por consequência a 

compreensão aprofundada da ciência é por definição histórico filosófica. E entende-se que esta 

compreensão por necessidade tem diversas dimensões. Dimensões essas que podem ser políticas, 

econômicas, religiosas e etc. 
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          Podemos então fazer um paralelo com outras áreas do conhecimento, por exemplo, a 

Literatura ou o ensino de música e artes em geral. Michel Polanyi [apud MATTHEWS, 1994] 

entendeu como até mesmo óbvio que a história e a filosofia da ciência deveriam fazer parte do 

ensino de ciências, assim como a crítica literária ou musical são parte integrante de bons cursos 

de Literatura ou artes. Seria no mínimo estranho idealizar um curso de Literatura que não tivesse 

elementos de crítica literária, a história e as transformações das formas literárias, o modo como a 

Literatura está subordinada aos períodos históricos e aos acontecimentos sociais e etc. 

Entretanto, não é consenso hoje que o mesmo aplica-se ao ensino de Física, Química ou 

Matemática. 

 

          Segundo Ernst Mach, é importantíssimo para o estudante de ciências saber localizar-se 

dentro de um contexto histórico. Entender sua linha de aprendizado usando as diversas 

perspectivas. E não só para o estudante como para o próprio pesquisar também é importante ter 

em sua mente a perspectiva histórico filosófica. Esta forma de ver e pensar a ciência permite a 

esses localizarem-se numa tradição de pensamento, confrontando e criticando historicamente 

suas concepções, estruturas e linhas de pensamento [apud VANNUCCHI, pg. 21, 1996]. 

 

          Um bom e conhecido exemplo de como pode ser importante o desenvolvimento crítico 

científico em estudantes e pesquisadores está na importância que Max Planck e Albert Einstein 

atribuíram ao trabalho de Ernst Mach. É amplamente conhecido que Einstein foi um dos 

fundadores da “Academia Olímpia”, que foi um pequeno grupo de amigos e estudantes de 

ciência que reuníam-se na maior parte das vezes no apartamento de Albert Einstein em Berna, 

para discutir e debater sobre Física e Filosofia. 
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Akademie Olympia em alemão ou Academia Olímpia em português. 

Da esquerda para a direita os fundadores Conrad Habicht, Maurice 

Solovine e Albert Einstein. 

 

          Entre os vários escritos que os membros da academia costumavam ler estavam os trabalhos 

de Ernst Mach (1838-1916). Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach foi um físico e filósofo 

austríaco que durante a segunda metade do século XIX lecionou Matemática e Física em Graz e 

na Universidade de Praga. Suas obras filosóficas influenciaram fortemente o pensamento 

científico do início do século XX. Em seus primeiros livros Mach escreveu sobre os 

fundamentos de uma nova corrente filosófica, o empiriocriticismo. Nestes trabalhos Mach 

defende que nenhuma proposição das ciências naturais deve ser válida se não for possível 

verificá-la empiricamente. 

 

          As ideias do empiriocriticismo de Mach foram um dos fatores a dar ímpeto para Planck e 

Einstein elaborarem suas visões pouco ortodoxas a respeito da Física. Os dois citaram Mach 

como uma influência em  suas linhas de abordagem e estrutura de pensamento. Ambos o 

mencionaram como a pessoa que criou uma cultura de crítica dentro da qual se desenvolveram às 

suas ideias. Posteriormente Mach foi alvo de críticas dos próprios Einstein e Planck por torna-se 

um forte opositor da Relatividade e da ,embrionária à época, Mecânica Quântica. 
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vii) A História e Filosofia da Ciência são necessárias para a compreensão da natureza da 

atividade científica, explicitando a dinâmica do processo de construção do conhecimento. 

 

          Neste item Matthews levanta um dos argumentos mais fortes a favor da História e da 

Filosofia no ensino de ciências. A ideia de que a própria natureza do fazer científico depende 

inteiramente de todo o contexto histórico e sócio cultural em que está inserido. A admissão deste 

argumento nos leva a diversas consequências,  uma delas é a constatação de que ao se tratar de 

alfabetização científica, temos que levar em consideração questões epistemológicas como: o 

papel da idealização e das experiências de pensamento, a importância das crenças religiosas dos 

cientistas, os aspectos metafísicos dos grandes debates, além dos fatores políticos e 

socioeconômicos do desenvolvimento científico. 

 

          Alguns poderiam, ainda hoje,  ficar surpresos com a afirmação de que religião pode ter 

influência significativa na forma que um pesquisador pensa sobre ciência ou no seu fazer 

científico. Mas é exatamente o que acontece. É amplamente conhecido que durante a idade 

média, foram homens religiosos os responsáveis pelos maiores avanços científicos da época. 

Fato que vai de encontro com a concepção popular de que a idade média foi a “idade das trevas 

científica”. Podemos citar, por exemplo, Roger Bacon que foi um frade católico, filósofo e físico 

inglês que deu muita importância ao empirismo. Bacon produziu trabalhos demasiadamente 

avançados para a época na área da Ótica. 

 

          Um outro exemplo é o do padre belga George Lemaitre, que demonstrou que um modelo 

de Universo, proposto por Einstein, eterno e imutável, tinha uma instabilidade inerente, ou seja, 

qualquer pequena flutuação faria com que ele entrasse em colapso. Nas publicações sobre 

História da ciência já foi comentado várias vezes que a motivação de Lemaitre para realizar o 

trabalho vinha de sua formação religiosa, pois um Universo eterno era um conceito incompatível 

com a ideia de criação. O trabalho de Lemaitre é, no entanto, tecnicamente impecável, nada se 

podendo dizer contra a sua honestidade científica. [SOUZA, 1998] 

 

          Mas, talvez o maior e melhor exemplo histórico de como a religião pode influenciar 

diretamente a produção científica seja a história de Michael Faraday [BODANIS, 2001]. Faraday 
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já trabalhava a quase uma década como assistente de Sir Humphry Davy, quando aos 29 anos 

casou-se com uma jovem. Imediatamente Faraday passou a fazer parte da igreja a qual fazia 

parte a família de sua mulher. Os Samdemanistas era um grupo religioso distinto, cujo nome foi 

dado em homenagem a Robert Sandeman, que havia trazido a seita pra a Inglaterra. Podemos 

afirmar hoje que esse casamento e o contato com esse grupo religioso foi determinante no futuro 

de Michael Faraday, tanto como pessoa quanto como pesquisador. 

 

          O fato é que os sandemanistas acreditavam que círculos regiam a vida e o universo. 

Basicamente acreditavam na divindade do ser humano, acreditavam que atos de caridade e 

bondade completam círculos entre as pessoas. Esses círculos não eram apenas conceitos 

abstratos, segundo os sandemanistas esses círculos apresentávam-se fisicamente no mundo 

material.  

 

          Curiosamente, nesta época a comunidade científica tentava entender: como a eletricidade 

em um fio metálico podia influenciar uma bússola? Dois fenômenos aparentemente desconexos 

aparentavam uma estranha e misteriosa relação. Nesta época Faraday estava com todos esses 

círculos na cabeça e usou essas ideias de sua religião para criar um modelo que explicasse a 

relação. E foi com essa inspiração que Faraday chegou ao primeiro motor elétrico. 

 

          Neste sentido, os pesquisadores da área apontam a subordinação das teorias e tradições de 

pesquisa a uma rede mais ampla de crenças e concepções. Então, perguntas como: O que é 

considerado válido como proposição? - O que é reconhecido como uma motivação de pesquisa 

relevante? - Quais são as unidades de medida experimental? - terão respostas diferentes de 

acordo com a sociedade e o contexto histórico filosófico em que foram produzidas. 

 

          Então, a história e a filosofia da ciência vão contra todas as concepções completamente 

equivocadas a respeito da produção científica, demonstrando assim a subordinação que esta 

produção tem ao contexto histórico e sociocultural em que ocorre. O que nos leva a conclusão 

lógica de que o conhecimento científico não é imutável, mas sim está suscetível a transformações 

e trocas de paradigmas. Portanto, uma compreensão mais profunda e contextualizada a respeito 

da ciência, não combina com o ensino tradicional e com o que encontramos em livros didáticos 
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em geral. Não combina também com a visão a respeito da ciência da maioria dos professores e 

alunos. E isso é apontado por diversos estudos acadêmicos. 

 

viii) A História e Filosofia da Ciência, em particular, exercícios lógicos e analíticos básicos, 

podem tornar as aulas mais desafiadoras, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio e de 

habilidades de pensamento crítico. 

 

          Quanto a cognição e ao pensamento crítico, vejamos o que dizem os Parâmetros 

curriculares nacionais [Parâmetros Curriculares Nacionais, 2000]: 

 

          Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da 

educação escolar, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social” (Art.1o § 2o da Lei no 9.394/96). Essa vinculação é orgânica e 

deve contaminar toda a prática educativa escolar.  

 

          Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de 

ensino que integra, numa mesma e única modalidade, finalidades até 

então dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma educação 

equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos:  

 

 • a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 

competências necessárias à integração de seu projeto individual ao 

projeto da sociedade em que se situa;  

 • o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

          [Parâmetros Curriculares Nacionais, pg 10, 2000] 

 

 

          Entretanto, segundo os professoras Maria T. O. Ramos e Antonio W. Pagotti, infelizmente 

não é o que se constata ao se avaliar as habilidades cognitivas e de pensamento crítico de nossos 

alunos. Ramos e Pagotti [DONATONI, 2008] comentam no primeiro capítulo do livro 

“Avaliação escolar e formação de professores” que:“a capacidade de refletir parece não ser 

considerada em todos os níveis de ensino, fato extremamente preocupante, pois o sujeito, não 
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sendo instigado a refletir logicamente, tem também limitada a sua capacidade de crítica e de 

autonomia”.  

 

          Neste ultimo item defende-se que a abordagem histórico filosófica levaria a discussões 

epistemológicas, que por sua vez podem ser interpretadas como um exercício que desenvolve as 

habilidades cognitivas do estudante. Matthews ressalta que com isso a aprendizagem conceitual e 

metodológica da ciência é favorecida também. 

 

Os argumentos contrários a história e filosofia no ensino de Física 

 

          A literatura situa o início do debate sobre a utilização da história e da filosofia no ensino 

na década de 70. Mais precisamente no ano de 1970, quando ocorreu uma conferência no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), justamente para discutir a abordagem histórico 

filosófica no ensino de Física. E durante a conferência as vantagens acima citadas foram 

expostas a diversos ataques. Martin Klein e Thomas Kuhn mostraram-se os grandes opositores 

do uso da história no ensino de Física.  

 

i) A História possível em cursos de Ciência é a “pseudo história”. 

 

          Este foi o argumento levantado por Klein em seu trabalho de 1972. Basicamente, ele 

afirma que os professores acabam usando apenas pequenos trechos da história da ciência, criando 

uma história que acaba por ser apenas um vago esboço dos fatos históricos [apud VANNUCCHI, 

pg. 24, 1996]: 

 

“Estamos, em outras palavras, planejando selecionar, organizar e 

apresentar esses materiais históricos, de forma, definitivamente não 

histórica, ou até talvez, anti-histórica. Isto é bastante temerário, se 

estamos tão preocupados com a integridade e a qualidade da história 

que ensinamos quanto estamos preocupados com a física.” 

                                                                                 [Klein, pg. 12, 1972] 
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          Klein defende que existe  um obstáculo à abordagem histórica, que reside na diferença 

entre a perspectiva do historiador e a do físico a respeito da ciência. Este pesquisador considera 

muito difícil conciliar a riqueza de detalhes e complexidade com que enxerga o historiador, com 

a ânsia por resultados e modelos frios do físico. Klein conclui que a história possível em um 

curso de Física é uma história de baixa qualidade, ou seja, pseudo história. O argumento ganharia 

ainda mais força ao considerarmos que professores de Física não possuem uma formação 

adequada para falar de história da ciência em sala de aula. Com isso, seria possível apenas 

produzir e propagar a pseudo história. 

 

ii) A História da Ciência costuma ser “fabricada” para servir a ideologias científicas. 

 

          Whittaker [apud MATTHEWS, pg. 173, 1995] estudou ainda mais a fundo esse assunto 

em seu trabalho intitulado:”História e quase história no ensino de Física”. Este autor percebeu 

que geralmente a história utilizada em cursos e livros de Física é na verdade fabricada para 

concordar com a visão ou ideologia do autor sobre a ciência. Um caso que ilustra bem esse ponto 

do autor é o registro, largamente difundido, de que o surpreendente resultado nulo do 

experimento de Michelson-Morley teria inspirado Einstein a formular os postulados da 

relatividade especial. 

 

          Segundo Whitaker, a quase história emergiu da necessidade de diversos autores ao longo 

do tempo de dar coerência aos episódios históricos, fazendo-os concordar com as teorias e 

modelos que hoje são vigentes e mais largamente aceitos pela comunidade científica. Entretanto, 

o que esses autores realmente conseguiram, foi distorcer os fatos e criar aberrações que pouco 

tem haver com os fatos e a cronologia realmente contidos nos registros históricos. Um outro caso 

que ilustra bem este ponto defendido por Whitaker é a forma como a figura de Galileu Galilei é 

retratada em diferentes livros didáticos. Em alguns livros é registrada a natureza empirista do 

cientista, apresentando os experimentos produzidos por Galileu. Em outros reforça-se a 

capacidade de abstração do mestre, numa perspectiva racionalista. 

 

          Whitaker e outros opositores dizem que é comum, ao tentar usar os temas de história e 

filosofia no ensino de Física, acabar por realçar ou destacar a figura de um único pesquisador, 
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conferindo a ele o papel de “vitorioso”, ou seja, aquele que milagrosamente formulou o melhor 

modelo para um determinado fenômeno físico. Ou ainda, que é corriqueiro apresentar os fatos 

completamente fora da ordem cronológica em que realmente aconteceram. Tudo isso para criar-

se uma sensação de linearidade e lógica que a didática exige. 

 

          A quase história é portanto uma questão complexa, pois ao contrário da pseudo história, é 

bem mais nociva. Na pseudo história erros podem ser cometidos, a maior parte por omissão por 

exemplo, resultando em uma história de baixa qualidade. Quando falamos de quase história, 

falamos de uma falsificação, de “reconstruções racionais” como chamava Lakatos (LAKATOS, 

1978). 

 

iii) A História e a Filosofia da Ciência podem desestimular os jovens estudantes. 

 

          Este argumento se opõe frontalmente à ideia de que a abordagem histórico filosófica 

estimula os estudantes. Esse ponto de vista foi defendido por Thomas Kuhn, dentre outros 

autores. Em um ensaio de 1959, em que estudava a respeito do ensino de ciências e seus efeitos 

psicológicos e intelectuais sobre os jovens estudantes,  Kuhn afirma que [apud MATTHEWS, 

pg. 176, 1995]: 

 

          “O traço peculiar mais impressionante desse tipo de ensino é que, 

num grau absolutamente inexistente em outros ramos criativos, ele é 

conduzido inteiramente através de livros-texto (..) e os estudantes de 

ciências não são encorajados a lerem os clássicos históricos de suas 

áreas - obras onde eles poderiam descobrir outras formas de considerar 

os problemas discutidos em seus livros-texto (..) esse ensino permanece 

uma mera iniciação dogmática a uma tradição pré-estabelecida.” 

                                                                          (Kuhn 1959/1977, pg. 

228-229) 

 

 

          Em seu trabalho mais influente, A estrutura das revoluções científicas, Kuhn foi mais 

além, ao afirmar que a História da ciência deveria ser distorcida em alguns pontos, para retratar 

os pesquisadores do passado como pioneiros na construção das teorias e modelos mais aceitos 
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hoje em dia [KUHN, 1991], dando assim ao jovem estudante de ciências a sensação de fazer 

parte de uma linha de pesquisa bem sucedida. Outros autores foram enfáticos ao afirmarem que o 

uso da História e Filosofia da Ciência desestimulam os estudantes, pois ao trazer de forma crua a 

verdade sobre a pesquisa científica, acaba-se com os dogmas a respeito da ciência. Dogmas 

esses, que segundo esses autores, seriam necessários para manter a validade e relevância do ato 

de estudar Física por exemplo. Defende-se com esse argumento que apenas mentes maduras e já 

alfabetizadas cientificamente estariam prontas para entender e absorver essa realidade. 

 

          Os defensores deste argumento acreditam que aprender ciência é debruçar-se sobre 

dogmas inquestionáveis. Um ato de resiliência, onde absorve-se sem questionamentos um 

conteúdo estático e atemporal. Uma visão de mundo que aposta na existência de verdades 

absolutas, teorias absolutas e verdadeiras, onde encontra-se respostas sem fazer-se as perguntas 

certas. Aqui a complexidade da história da ciência, as várias dimensões do saber científico e as 

questões filosóficas seriam um empecilho ao aprendizado dos conteúdos específicos. 

 

iv) Não existe espaço nos currículos para a inserção da História e da Filosofia da Ciência. 

 

          Esta crítica a abordagem histórico filosófica é levantada ao levar-se em conta a parte 

prática do ensino de ciências. Aqui é levantada a questão: É possível acrescentar ainda mais 

conteúdo a matéria de Física, mesmo nesse currículo já inchado com que trabalhamos? - A 

resposta pra esta pergunta é um simples e emblemático não. Não, não é possível acrescentar 

temas de História e Filosofia da ciência nos nossos currículos que já transbordam de conteúdo, 

caso encare-se essa proposta como uma simples adição de conteúdo. Infelizmente, a tendência de 

diminuição da carga horária semanal das disciplinas de Física, Química e Biologia nas escolas 

públicas têm dado força e relevância a este argumento. 

 

          Nota-se nesta crítica então que se encara a História e a Filosofia da ciência como um 

conteúdo à mais, um conteúdo extra e não uma estratégia pedagógica. André Ferrer P. Martins 

[MARTINS, 2007], em seu trabalho História e Filosofia da Ciência no ensino: Há muitas 

pedras nesse caminho…, publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, fez um estudo 

empírico e de natureza diagnóstica sobre as visões de três grupos de sujeitos acerca da utilização 
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de elementos da história e filosofia da ciência  nas aulas de Física do ensino médio. Esses três 

grupos são: 

 

GRUPO 1 (G1): alunos do curso (noturno) de licenciatura em Física da UFRN. 

 

GRUPO 2 (G2): alunos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM) da UFRN. 

 

GRUPO 3 (G3): alunos de um curso de extensão intitulado Tópicos de História e Filosofia da 

Física, oferecido pela UFRN no 2o semestre de 2006. 

 

          Ao indagar para os sujeitos dos referidos grupos citados acima sobre quais são as maiores 

dificuldades para se trabalhar com temas de história e filosofia da ciência, estas foram as 

principais respostas: 
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Obstáculos... Total* 

1. A falta de material didático 

adequado; a pouca presença desse tipo 

de conteúdo nos livros existentes. 

36 

2. O currículo escolar, voltado para os 

exames vestibulares; os conteúdos 

exigidos pelas escolas. 

23 

3. O pouco tempo disponível para isso. 20 

4. Vencer a resistência dos alunos e da 

própria escola, apegados ao ensino 

“tradicional”. 

16 

5. A formação dos professores; a falta 

de preparo do professor. 
14 

6. O pouco interesse dos alunos. 8 

7. O planejamento e a execução das 

aulas em si; a possibilidade da aula 

ficar “cansativa” ou “monótona”. 

8 

8. A falta de interesse ou vontade do 

professor. 
6 

9. O pouco hábito de leitura dos 

alunos; a dificuldade dos textos. 
6 

10. A falta de interdisciplinaridade. 2 

11. Custo dos livros. 1 

 

          * Essa coluna representa o número total de citações de cada uma 

das categorias (um mesmo sujeito pode haver citado mais de uma 

categoria). 

 

          Como podemos ver pela tabela acima, a preocupação com a falta de tempo hábil é 

considerada um sério obstáculo para a utilização da história e filosofia nas aulas de Física. E essa 

preocupação está na cabeça até mesmo de nossos futuros professores. Os dados nos dão uma 

noção de que ainda hoje a abordagem histórico filosófica é encarada como mais um conteúdo 

específico que toma o pouco tempo que o professor possui. 
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Como utilizar a História e a Filosofia da ciência no ensino de Física? 

 

          No início dos anos 90, diversas formas de construtivismo invadiram a pesquisa em 

educação científica. Isso resultou no aparecimento dos modelos investigativos atuais de ensino. 

Esses modelos procuram criar um ambiente construtivista de aprendizagem. Tais modelos 

prestam atenção ao desenvolvimento das competências que são consideradas hoje como 

importantes para o desenvolvimento do aluno. Entretanto, esses modelos investigativos 

pressupõem o estabelecimento de objetivos que se adequam aos interesses dos alunos; que levam 

em conta as suas crenças e ideias; que se desenvolvam atividades baseadas em problemas dentro 

de uma perspectiva em Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS); e que eles se revelem apropriados 

e interessantes para eles. A abordagem histórico filosófica pode ser entendida dentro desta 

perspectiva C. T.  S. 

 

          Os professores Elder Sales Teixeira, Ileana Maria Greca e Olival Freire Jr. realizaram um 

levantamento ao pesquisar quantitativamente em algumas das principais revistas sobre ensino e 

ensino de Física, a quantidade de trabalhos publicados sobre experiências em sala de aula a 

respeito da abordagem histórico filosófica [PEDUZZI, MARTINS, FERREIRA, 2012]. Assim 

foram analisados 160 trabalhos que estavam diretamente relacionados com o uso de história e 

filosofia no Ensino de Ciências, que foram publicados entre 1980 e o início de 2011. Os 

pesquisadores conseguiram selecionar apenas 14 publicações que, segundo os critérios dos 

autores do levantamento, realmente tratavam sobre intervenções didáticas com o uso da história e 

da filosofia da ciência na prática, ou seja, em aulas de Física, Química e Biologia. Segue um 

trecho da conclusão à que os pesquisadores chegaram: 

 

          São vários os argumentos em favor do uso da HFC no Ensino de 

Ciências, tais como, melhor compreensão de conceitos, visão mais 

crítica sobre a ciência, maior motivação dos alunos para o estudo das 

ciências, dentre outros. Por outro lado, há poucos trabalhos que 

fornecem corroboração empírica para esses argumentos, conforme 

Teixeira et al. (2009) e Carvalho e Vannucchi (1996). Certamente, a 

despeito da força e do papel dos argumentos teóricos, não é prudente 

assumi-los como pressupostos verdadeiros antes de testá-los, 
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sobretudo, quando o objeto de estudo manifesta-se em situações reais 

de sala de aula como é o caso do Ensino de Ciências. 

          [Temas de História e Filosofia da Ciência no Ensino - Cap. 1, 

Uma revisão sistemática das pesquisas publicadas no Brasil sobre o uso 

didático de história e filosofia da ciência no ensino de Física, pg. 18, 

2012] 

 

          Com isso, percebemos que infelizmente, este campo de pesquisa carece de trabalhos 

investigativos que realmente avaliem o uso desta abordagem em sala de aula.  Principalmente no 

Brasil. Entretanto tal constatação não diminui a relevância da história e da filosofia da ciência no 

ensino de Física, muito pelo contrário. Apenas evidencia que encontra-se ai um vasto e 

interessantíssimo campo de pesquisa em educação.  

 

          Neste trabalho defendo que todos os problemas apresentados e ressaltados pelos opositores 

podem ser contornados ou eliminados, caso a estratégia de ensino aqui defendida seja bem 

utilizada pelo professor. Para os defensores da abordagem histórico filosófica, converter esses 

projetos para a sala de aula requer novas abordagens na prática pedagógica, na avaliação do 

aprendizado, novos materiais didáticos e a inclusão de cursos sobre história e filosofia da ciência 

na formação dos professores. 

 

          E talvez a formação do professor seja o ponto mais importante nesta questão. Isto não quer 

dizer que neste grau de entendimento elevamos a figura do professor ao nível de “portador de 

todo conhecimento”, ou “principal agente da educação”. Tal visão vai totalmente contra a visão 

construtivista da educação. Mas, tomando como base os trabalhos dos vários defensores da 

abordagem histórico filosófica, podemos dizer que um professor consciente da evolução do fazer 

científico ao longo dos séculos e da real natureza da ciência, é um grande facilitador para a 

utilização da abordagem aqui defendida. A mudança na formação dos professores é defendida 

por diversos pesquisadores da área, Cordeiro e Peduzzi [PEDUZZI, MARTINS, FERREIRA, 

2012], Pereira e Amador [PEREIRA, AMADOR, 2007], Nadir e Demétrio Delizoicov com o 

trabalho “História da ciência e a ação docente” [PEDUZZI, MARTINS, FERREIRA, 2012], 

Laranjeiras [LARANJEIRAS, 1994] e muitos outros. 
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          Basicamente, defende-se aqui que não só sejam incluídas cadeiras de evolução da história 

e filosofia da ciência em cursos de graduação, mas que criem-se mecanismos para despertar o 

interesse dos graduandos por cultura e filosofia em geral. Que estimule-se o interesse dos alunos 

pela história da ciência que estão estudando. Sem dúvidas, esse é um dos elementos que pode 

favorecer a formação de professores que refletem a respeito de seu fazer docente. 

 

          As questões levantadas por Klein e Kuhn são sérias, entretanto isso não significa que não 

possam ser contornadas. A simplificação do conteúdo é uma estratégia bastante comum na 

pedagogia. Seja no ensino de Física, Economia, Biologia ou Engenharia. a simplificação do 

conteúdo é utilizada corriqueiramente e isso é pouco discutido. Ora, a tarefa da pedagogia aqui é, 

portanto, a de produzir uma história simplificada que lance uma luz sobre a matéria, mas que não 

seja uma mera caricatura do processo histórico. Diminuindo a simplificação e elevando o grau de 

complexidade a medida que cresce a maturidade cognitiva dos alunos, o nível de ensino e os 

recursos disponíveis. 

 

          O problema da interpretação da história, levantado por Kuhn, pode tornar-se por este 

angulo uma boa oportunidade de discutir-se com os alunos sobre a importância da interpretação 

de um texto. Isso leva a importante questão do significado que atribuímos as coisas. Através do 

debate e da leitura, os alunos verificam que diferentes grupos ou pessoas interpretam fatos, 

resultados experimentais ou descobertas de formas diferentes. Ou seja, a constatação de que essa 

subjetividade afeta a própria ciência. A conclusão de que a ciência é também um produto 

humano, portanto sujeita as mesmas nuances que outras atividades. E no final das contas, não é 

este um dos maiores objetivos da inclusão da abordagem histórico filosófica no ensino de Física?  

 

          Muito se discute sobre a falta de tempo que o professor enfrenta, em contraste com o 

extenso currículo exigido. Para alguns a inclusão de temas de história e filosofia da ciência seria 

uma impossibilidade devido a falta de tempo. Encarando-se esta abordagem por esse angulo, a 

princípio, parece impraticável utilizar-se da história e da filosofia no ensino de Física como é 

praticado hoje nas escolas. 
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          Todavia, o que defende-se aqui e é proposto pelos principais pesquisadores e autores da 

área, é que a história e a filosofia não sejam utilizadas como um mero conteúdo à mais. Mas 

utilizadas sim, como uma nova forma de abordar a Física junto aos alunos. Ou seja, que a 

história e a filosofia da ciência são mais uma ferramenta para abordar a Física sob uma 

perspectiva C. T. S. E usando essa ferramenta corretamente, evita-se alguns dos principais erros 

cometidos pelos professores ao tentar utilizar essa abordagem em sala de aula. 

 

          Três desses erros mais comuns foram listados por Roberto de Andrade Martins, na 

introdução do livro “Estudos de História e Filosofia das ciências: Subsídios para aplicação no 

ensino” [SILVA, 2006]. Martins ressalta ainda mais a importância da formação do professor,  ao 

listar estes erros: 

 

i) Redução da história da ciência a nomes, datas e anedotas. 

 

          Aqui o autor expõe que muitos livros didáticos resumem todo um contexto histórico em 

frases banais e resumidas para introduzir algum conteúdo. Martins afirma que utilizar a história 

da ciência desta forma reforça falsas concepções a respeito da ciência. Concepções baseadas em 

ideias como: ciência é feita por grandes gênios iluminados; ciência é construída através de 

grandes descobertas realizadas por esses gênios; cada mudança no pensamento científico ocorre 

em datas específicas e é aceita cegamente por todos; não existe correlação entre os fatos 

históricos. 

 

          Tratar a história e a filosofia da ciência desta forma em sala de aula torna impossível que o 

aluno entenda a real natureza do que esta estudando. Essas concepções errôneas vão de encontro 

ao fato de que os avanços científicos são processos lentos, graduais e realizados em sua maioria 

pelo esforço coletivo de diversos pesquisadores. A lição que o autor deixa aqui é que não deve-se 

tratar de uma descoberta ou avanço de forma isolada ou descontextualizada. 
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ii) Concepções errôneas sobre o método científico. 

 

          Mais uma vez Martins bate na tecla da formação do professor ao dizer que muitas vezes 

eles propagam uma visão positivista do método científico. Uma visão baseada na crença no 

método indutivista da investigação científica. O professor que não tem real entendimento sobre a 

natureza e a filosofia da ciência pode tentar, através do uso da pseudo história, mostrar como se 

obtém uma teoria a partir da observação ou experimento, ou pode tentar mostrar como se prova 

uma teoria - apesar da impossibilidade filosófica de tais tentativas. 

 

iii) Uso de argumentos de autoridade. 

 

          Outro erro muito comum cometido por professores ao tentar usar a História da ciência é a 

utilização de argumentos de autoridade. Isso ocorre quando tenta-se justificar uma “certeza 

científica” ou “dogma” através da figura de autoridade de um cientista famoso. Isso certamente 

obscurece a natureza da ciência junto ao aluno. Tal atitude reforça ainda mais os dogmas 

científicos pré estabelecidos na cabeça dos alunos.  

 

          Aqui Martins faz uma distinção entre conhecimento científico e crença científica. O autor 

afirma que ter conhecimento científico é conhecer os resultados da análise científica,  entender 

os modelos que saem daí ou não e compreender os processos que levaram a formulação desses 

modelos e teorias nos seus diversos níveis. Já a crença científica,  está mais ligada ao 

conhecimento dos resultados científicos e sua aceitação,  pura e simplesmente porque foi 

produzido por gênios inalcançáveis. Isso é um tipo moderno de superstição,  segundo o autor.  

 

Conclusão 

 

          Com base no estudo bibliográfico que realizamos neste trabalho, é possível destacar 

algumas conclusões a respeito da utilização da História e Filosofia da Ciência no ensino de 

ciências e mais especificamente no ensino de Física. Conclui-se que, apesar da escassez de 

trabalhos acadêmicos de investigação empírica sobre a abordagem aqui defendida, os 

argumentos dos autores de trabalhos que defendem tal abordagem são válidos e relevantes. A 
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História da Ciência, se bem utilizada, pode trazer inúmeros benefícios ao ensino de Física.  E a 

Filosofia da Ciência pode elevar a capacidade de abstração e o senso crítico dos alunos de todos 

os níveis de ensino. Ou seja, tornar clara a natureza da ciência para os estudantes.  
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