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RESUMO 

 
NORATO, Anita Gabriella Ferreira. História e Filosofia da Ciência no ensino de Biologia: a 
relação forma e conteúdo em teses e dissertações. 2019. 98 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

 
A partir de discussões teóricas sobre a importância de um ensino de Biologia que explicite os 
processos de construção histórica dos conceitos a serem ensinados e, ao mesmo tempo, 
considere o uso social que os estudantes farão destes fora da escola, esta pesquisa teve como 
objetivo entender como a História e a Filosofia da Ciência se relacionam com o ensino de 
Biologia e como a relação forma e conteúdo é articulada nas práticas pedagógicas que orientam 
esse ensino na Educação Básica. Trata-se de uma pesquisa do tipo estado do conhecimento, 
realizada por meio da técnica de revisão sistemática. A matriz empírica desta pesquisa são as 
teses e dissertações levantadas a partir de dois bancos de dados (Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES e CEDOC/Unicamp). A coleta inicial foi composta por todas as teses 
e dissertações que apresentam a temática História e Filosofia da Ciência (2.278 trabalhos), e, a 
partir de critérios de exclusão, o levantamento foi verticalizado para a área da Biologia na 
relação com seu ensino. Foram selecionados 17 trabalhos que discutem esse ensino na Educação 
Básica. A amostra final foi composta por 13 dissertações e 4 teses, sendo a maioria produzida 
em instituições públicas (15 trabalhos) entre 2000 e 2016. A respeito das grandes teorias e 
conceitos biológicos, encontramos uma centralidade nas discussões relacionadas às teorias da 
evolução e da herança. Os trabalhos foram desenvolvidos majoritariamente no Ensino Médio e 
problematizam essencialmente a história da Ciência/Biologia, considerando pouco os aspectos 
filosóficos do conhecimento. Na relação entre História e Filosofia da Ciência (HFC) e o ensino, 
cinco trabalhos apostam em seu uso enquanto abordagem (externalista e internalista). Se 
considerarmos a perspectiva pedagógica na relação conteúdo e forma que fundamenta 
(implícita ou explicitamente) esses trabalhos, grande parte dicotomiza forma e conteúdo. 
Finalmente, embora se possa afirmar o aumento de um ensino de Biologia fundamentado em 
aspectos históricos e filosóficos da Ciência, falta uma perspectiva pedagógica que fundamente 
criticamente esse ensino, considerando forma e conteúdo, processo e produto. Assim, 
consideramos que a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) pode desempenhar esse papel, e 
finalizamos com uma síntese teórica das ideias entre a HFC e PHC. 

 
Palavras-chave: História e Filosofia da Biologia; Conceitos Biológicos; Pedagogia Histórico-
Crítica. 

  



ABSTRACT 

 
NORATO, Anita Gabriella Ferreira. History and Philosophy of Science in the teaching of 
Biology: the relation form and content in theses and dissertations. 2019. 98 f. Dissertation 
(Master in Science Education and Mathematics) – Federal University of Goiás, Goiânia, 2019. 

 
From theoretical discussions about the importance of a Biology teaching that explicit the 
processes of historical construction of the concepts to be taught and, at the same time, consider 
the social use that students will make of these out of school, this research aimed to understand 
how History and Philosophy of Science relate to the teaching of Biology and how the relation 
form and content is articulated in the pedagogical practices that guide this teaching in Basic 
Education. This is a state-of-the-art research conducted through the systematic review 
technique. The empirical matrix of this research are the theses and dissertations raised from two 
databases (CAPES Catalog of Theses and Dissertations and CEDOC/Unicamp). The initial 
collection consisted of all theses and dissertations that present the theme History and 
Philosophy of Science (2,278 works), and, based on exclusion criteria, the survey was 
verticalized to the area of Biology in relation to its teaching. The 17 papers that discuss this 
teaching in Basic Education were selected. The final sample consisted of 13 dissertations and 
4 theses, most of them produced in public institutions (15 papers) between 2000 and 2016. 
Regarding the great theories and biological concepts, we find a centrality in the discussions 
related to theories of evolution and inheritance theories. The works were mostly developed in 
high school and essentially problematize the history of Science/Biology, considering little the 
philosophical aspects of knowledge. In the relationship between History and Philosophy of 
Science (HPS) and teaching, five papers focus on its use as an approach (externalist and 
internalist). If we consider the pedagogical perspective in the relation content and form that 
underlies (implicitly or explicitly) these works, much of them dichotomize form and content. 
Finally, although it is possible to affirm the increase of a Biology teaching based on historical 
and philosophical aspects of Science, there is a lack of a pedagogical perspective that critically 
grounds this teaching, considering form and content, process and product. Thus, we consider 
that the Historical-Critical Pedagogy (HCP) can play this role, and we conclude with a 
theoretical synthesis of ideas between HPS and HCP. 

 
Keywords: History and Philosophy of Biology; Biological Concepts; Historical Critical 
Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

Quando criança, eu era uma aluna que gostava de estudar. Minha mãe me cobrava muito 

– se eu errasse algo por falta de atenção, ganhava até umas chineladas. Na época, eu não 

entendia o porquê de tanta exigência, mas, com o passar do tempo, entendi que minha mãe 

queria que eu tivesse oportunidades diferentes das que ela, minha avó e minha tia tiveram. Essas 

três mulheres da família, atualmente, trabalham em escolas, nas funções de auxiliar de serviços 

gerais e cozinheira. Terminar o Ensino Fundamental e Médio já seria uma vitória para elas, e, 

se eu fosse pelo caminho da família, continuaria trabalhando em uma escola. 

Sempre gostei de estudar ciências, mas foi no Ensino Médio que um professor despertou 

o meu encanto pela Biologia. Durante o terceiro ano, eu trabalhava como balconista e estudava 

muito em casa. Como já havia pesquisado os preços das mensalidades de faculdades 

particulares, sabia que só poderia continuar estudando se fosse em uma instituição pública. No 

final de 2010, em um passeio organizado pela escola, fui no “Espaço das Profissões”, evento 

realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG), e na ocasião, conheci uma sala do curso de 

Biologia. Naquele momento, decidi ser professora de Biologia. 

Continuei estudando bastante e fiz minha inscrição para o vestibular da UFG. Coloquei 

a opção de cotista, negro e escola pública. Haviam 30 vagas e eu passei em trigésimo, na única 

vaga destinada a negros. No momento, minha reação foi de felicidade. Chorei muito ao falar 

para minha mãe que seria a primeira da família a estudar em uma universidade pública, e, além 

disso, que seria a primeira professora. Desde então, venho quebrando os padrões de hegemonia 

de classe, que se mantêm na reprodução e manutenção das desigualdades sociais. Ainda sigo 

trabalhando em uma escola, mas em outro lugar social, com um curso superior e mestrado. 

Antes de iniciar minha graduação, optei pelo curso noturno, pois precisava trabalhar 

enquanto estudava. Fui atendente de telemarketing por quase três anos, até conhecer minha 

atual orientadora, a Profa. Simone Sendin, na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório I, em 

2013. Durante a escrita do projeto de intervenção do estágio, frequentava a sala da professora 

Simone e contei minha trajetória para ela; após um ou dois meses, ela me ofereceu uma 

oportunidade como voluntária no Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências 

(LESEC). 

No LESEC, passei a desenvolver atividades e pesquisas relacionadas à área de meu 

interesse – a educação. Primeiramente, como voluntária no Programa Bolsas de Licenciatura 

(PROLICEN), no projeto de pesquisa “Formadores de professores e suas influências na 

construção da identidade docente dos professores em formação”. Depois, ingressei no Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto “Sala de aula: espaço 

para atividades práticas e inserção da História e Filosofia de Biologia”. Essa participação 

ampliou meu arcabouço teórico sobre História e Filosofia da Biologia. Nesse projeto, 

realizamos encontros coletivos, discutimos as questões metodológicas e, acima de tudo, 

conhecemos os referenciais teóricos que auxiliaram a atingir nosso objetivo – elaborar aulas 

práticas a partir da História e Filosofia da Ciência (HFC). 

As participações no PROLICEN e no PIBID afloraram inquietações relacionadas à 

formação de professores, ao ensino em sala de aula, à utilização de atividades práticas e como 

a inserção da HFC poderia contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos na 

apropriação dos conceitos científicos. 

No último período da graduação, enquanto me preparava para a formatura e estudava 

para as provas do mestrado, a UFG viveu um período de ocupação política. O movimento 

emergia da tentativa de barrar a Proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC 55),1 e com meus 

colegas de graduação, ocupamos o Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Os protestos também 

eram contrários à instituição de Organizações Sociais (OS)2 e à reforma do Ensino Médio. Foi 

nesse cenário político que fiz minha prova do mestrado e, meses depois, soube o resultado da 

minha aprovação. Na UFG estava ocorrendo a reintegração de posse dos prédios, em Goiânia 

o projeto relacionado às OS foi barrado e em Brasília a PEC 55 foi aprovada. 

Ao apresentar minha trajetória formativa, exponho o contexto de luta de classes no qual 

o país estava inserido. Sendo assim, não se trata apenas de uma história pessoal, tendo em vista 

a quantidade de indivíduos espalhados pelo Brasil que também vivenciaram trajetória 

semelhante. Com isso, me coloco em consonância com o ato revolucionário de não se adaptar 

ao que está posto. 

Na posição social de mulher, negra e pobre, “deveria” apenas reproduzir e legitimar os 

passos daqueles que me antecederam, no meu caso, estudar até o quinto ano e ser auxiliar de 

serviços gerais. No entanto, a minha força de luta para chegar onde cheguei não é apenas uma 

força pessoal, mas é a relação dessa com o coletivo. Sou eu e a relação do mundo; o que está 

posto sou eu com o mundo. Não foram só escolhas, foi a minha rebeldia atrelada à conjuntura 

política daquele momento. 

                                                           
1 A PEC 55 tem como objetivo congelar os gastos públicos durante 20 anos, inclusive os gastos da Educação. 
2 “OS é um título que se atribui a instituições privadas, sem fins lucrativos, para que elas possam receber benefícios 
do poder público para a prestação de serviços de interesse da comunidade, em áreas como Saúde, Educação, 
Esporte, Cultura, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, entre outros” (SILVA et al., 2017, p. 2). 
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Sendo assim, a força para lutar, o apoio dos meus pais, familiares e, claro, as políticas 

de cotas que utilizei, contribuíram para que eu chegasse até aqui e superasse a cadeia que o 

sistema capitalista nos impõe, da reprodução da condição de classe, que marginaliza a classe 

trabalhadora e estabelece a desigualdade social. Ninguém escolhe a realidade na qual nasce, 

apenas nos condicionamos (ou não) a ela. 

Pessoalmente, por não estar satisfeita com essa condição, não me condicionei. Ao tomar 

conhecimento da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) como instrumento de luta, foi como me 

reconhecer em sua historicidade e em seus pressupostos, uma vez que a minha história de vida 

se vincula à PHC enquanto militância contrária ao sistema. E, para percorrer esse caminho, a 

dialética é a única lógica de manter a minha postura. 

 

• O caminho ao objeto da pesquisa 

As oportunidades vivenciadas na UFG, seja de natureza acadêmica ou política, fizeram 

a diferença no meu processo formativo. Academicamente, a participação como voluntária no 

PROLICEN me fez perceber a importância de investigar as questões metodológicas ligadas à 

formação de professores, mas entendi que apenas as questões metodológicas não dão conta de 

responder as questões relacionadas à educação, e esse foi um dos motivos que me levaram a 

assumir o estudo referente às concepções pedagógicas neste trabalho. Já a participação no 

PIBID, me possibilitou o acesso à fundamentação teórica de forma ampla com a HFC, 

clareando, assim, algumas questões relacionadas ao ensino, às dificuldades dos alunos, à falta 

de relação com o cotidiano, à compreensão de determinados conceitos e à falta de compreensão 

da ciência como um processo de construção humana com uma determinada historicidade. 

Politicamente, a vivência nos movimentos sociais me fez perceber a questão da luta de classes 

e do trabalho, que é sempre coletivo. 

Finalmente, realizar uma pesquisa na área de Educação em Ciências por meio de uma 

pós-graduação é, acima de tudo, um momento de apropriação de um arcabouço, principalmente 

de elementos teóricos, que fundamentam o ensino de Ciências na Educação Básica. Tudo isso 

não se limita apenas a argumentos para elaboração de uma dissertação, mas compõe as bases 

estruturantes de um modo de pensar e agir que se reflete na minha vida profissional e pessoal, 

na relação com uma abordagem de transformação de mundo. 

Para compreender o objeto desta pesquisa, dois grupos foram fundamentais para 

demarcar mais as discussões e o posicionamento teórico. O grupo de pesquisa COLLIGAT – 

(Re)pensando a formação de professores de Ciências da Natureza –, que contribuiu em questões 
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direcionadas à HFC, ao ensino de Ciências e Biologia, ao conhecimento da dialética e à relação 

de conteúdo e forma, e a Rede de Pesquisa em Ensino de Ciências na Educação de Jovens e 

Adultos (REPEC-EJA), que possibilitou o contato com a PHC e maior aproximação do 

referencial teórico, nas discussões com o grupo de estudos. 

O trabalho coletivo nos permite, além da troca de informações, sintetizar melhor as 

ideias. Participar sistematicamente dos grupos, realizar leituras e escrever sobre o proposto, 

oferecem o diferencial na construção do objeto de pesquisa. Tais grupos, portanto, auxiliaram 

na construção dos elementos presentes nesta dissertação, além de possibilitar reflexões acerca 

do mundo, da sociedade e da minha relação com o objeto de pesquisa. 

De forma geral, o termo “intelectual” é utilizado para nomear os indivíduos letrados de 

uma sociedade. Por terem estudado e adquirido um conhecimento mais sistematizado sobre 

temas sociais, possuem o discernimento para sugerir soluções aos problemas da sociedade 

(NEVES, 2013). Nesse contexto, Neves (2013) defende que os professores, são tipo de 

intelectual, são agentes disseminadores da hegemonia burguesa e passam a ocupar papel 

político significativo nas agendas dos organismos internacionais e dos governos nacionais. Ao 

mesmo tempo, esses professores possuem o poder de se transformar em formuladores e 

disseminadores que questionam a hegemonia vigente. Portanto, sua atuação é decisiva para 

alimentar a coesão social ou para fomentar a crítica ao status quo (NEVES, 2013). Para essa 

superação, o professor, enquanto mediador do conhecimento, se apropriou de saberes 

específicos de sua área de conhecimento, do percurso lógico-histórico e das influências sociais 

que determinam a sua produção. 

A HFC na formação de professores pode superar a centralidade dada aos produtos do 

ensino de Ciências e Biologia, podendo levar em consideração os processos que sintetizam e 

sustentam o ensino. Essa superação está vinculada à relação entre produtos e processos no 

ensino. Matthews (1995) indica que as discussões sobre a HFC podem melhorar a formação do 

professor, o desenvolvimento do pensamento crítico, além de contribuir para que os alunos 

compreendam, de forma mais integral, a matéria científica. Para o autor, a HFC pode “contribuir 

para a superação do mar de falta de significação que se diz ter inundado as salas de ciências, 

onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam” 

(MATTHEWS, 1995, p. 165). 

Segundo Martins (2007), a HFC é uma necessidade formativa do professor, pois: 1) 

evita visões distorcidas sobre o fazer científico; 2) permite a compreensão dos processos de 

aprendizagem das ciências; e 3) melhora as intervenções nas aulas. Para o autor, isso seria 

possível pois possibilitaria a apropriação do conhecimento em suas múltiplas dimensões, 
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cultural, social, histórica e filosófica. É importante destacar que a HFC é a integração de um 

movimento relacional dos elementos históricos e filosóficos. Como afirma Lakatos (1971, p. 

107), “a filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia e história da ciência sem a filosofia 

da ciência é cega”. 

Além disso, a HFC pode promover um ensino “em ciências”, quando considera os 

aspectos internos ao conhecimento científico (leis, teorias, hipóteses, o conhecimento 

epistemológico da ciência), e “sobre ciências”, quando aborda os aspectos externos (influências 

sociais, culturais, econômicas e o conhecimento ontológico da ciência) (HIDALGO; 

LORENCINI JR., 2016; MATTHEWS, 1995). Pensar uma proposta de ensino que se 

fundamente nos aspectos internos e externos da ciência para o ensino de Ciências é um desafio, 

já que esta é uma área que foi construída historicamente na dissociação entre forma e conteúdo. 

Mesmo sabendo das recomendações para que a HFC seja incorporada no ensino de 

Ciências (Biologia, Física, Química e Matemática), Hidalgo e Lorencini Jr. (2016) justificam 

que sua utilização ainda não é consensual. Considerando sua relação com o ensino, a HFC pode 

ser trabalhada como abordagem (internalista ou externalista) ou conteúdo. 

Além das possibilidades apresentadas por esses autores (abordagem – internalista e 

externalista – ou conteúdo), é possível que a HFC também se apresente como uma possibilidade 

de natureza metodológica, como uma ferramenta de apoio ao professor, alternativa de 

memorização dos conteúdos, estratégia motivadora de discussões, entre outros. 

Percebemos, então, que a HFC tem diversas possibilidades na sua relação com o ensino 

de Biologia, porém entendemos que ela se constitui em uma abordagem não dissociativa, o que 

significa que ela prima por um ensino no qual forma e conteúdo estejam integrados. Além disso, 

uma perspectiva histórica e filosófica, como a defendida neste trabalho, busca considerar os 

processos de construção do produto (ciência) em sua totalidade. 

De acordo com Nascimento Jr., Souza e Carneiro (2011), a HFC no ensino de Ciências 

colabora para o resgate do sentido da ciência, permitindo fazer a relação com a tecnologia e a 

sociedade, isto é, compreender como ela foi construída na história e as influências que exerceu 

nessa mesma história. 

A inserção da HFC no ensino possibilita que seja propiciado um conhecimento 

integrado, sem as simplificações que fazem do cientista um gênio ou mito. Nesse sentido, existe 

a possibilidade de o conhecimento ser alcançado pelo exercício reflexivo e crítico sobre os 

fundamentos básicos do conceito científico (HIDALGO; LORENCINI JR., 2016). 

Segundo Kovaleski e Araújo (2013), no ensino de Biologia é necessário saber trabalhar 

os conteúdos para além das técnicas, sendo fundante abordar seu contexto e suas implicações 
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da produção desse conhecimento na sociedade. Essa perspectiva pode explicitar a ciência como 

uma produção histórica e humana portada de intencionalidades. 

Durante minha experiência com o PIBID, tive a oportunidade de trabalhar com a HFC, 

em especial, da Genética. Foi possível observar, então, que, quando os alunos remetiam a 

Gregor Mendel, a expressão usada por eles para defini-lo era “o cara das ervilhas”. Nas aulas, 

dificilmente discute-se as motivações de Gregor Mendel para estudar a herança dos caracteres 

biológicos, sendo negligenciado o fato de que suas pesquisas em Botânica visavam contribuir 

para o melhoramento da produção de cereais, para atender as novas demandas por alimento de 

uma sociedade pós revolução industrial (MAYR, 1998). 

Amparadas pela literatura da área, Kovaleski e Araújo (2013) apontam a genética como 

uma disciplina considerada abstrata, por não ter em nossa avaliação um referencial empírico 

imediato, além de ser de difícil compreensão. Isso implica em docentes com problemas ao 

ministrar a disciplina e, consequentemente, quando essas dificuldades não são superadas, em 

alunos marginalizados ao conteúdo. 

Compreendemos a HFC como uma abordagem integrativa entre os conceitos científicos. 

A abordagem da HFC não está pautada em todas as questões que envolvem o ensino, é 

necessária uma concepção pedagógica que organize de forma intencional o projeto formativo 

com a HFC. Nesse sentido, a PHC vai ao encontro dessa abordagem, pois ela considera a 

historicidade dos processos não dissociando dos produtos. Assim, este é o ponto de confluência 

inicial da HFC com a PHC, ou seja, a historicidade dos fenômenos, a compreensão do 

movimento de constituição de uma ciência e a associação de forma e conteúdo. 

Partindo do pressuposto de que, ao se ensinar um determinado conteúdo, é preciso 

considerar a relação ensino-aprendizagem, faz-se necessário a clareza de uma concepção/teoria 

pedagógica. Santos (2005), no livro Ensino de Ciências: abordagem histórico-crítica, baseado 

nas ideias de Dermeval Saviani, que desenvolveu a PHC, ao relacionar o trabalho do professor 

com a PHC, afirma que, na área de Ciências da Natureza, o uso da PHC permite a apreensão 

lógica dos conceitos em seu movimento histórico, pois sua estrutura pedagógica corresponde 

ao próprio formato da ciência. 

Para a PHC, o papel da educação escolar está relacionado à luta pela socialização do 

saber sistematizado, à importância do conhecimento na luta contra o capital, à construção da 

emancipação do homem, pela socialização dos meios de produção, e à superação do 

capitalismo. Saviani e Duarte (2015) indicam que a socialização do conhecimento científico, 

artístico e filosófico pela escola, na formação dos indivíduos, é importante para o 

desenvolvimento de uma sociedade consciente. 
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O campo da educação em Ciências no Brasil tem se estruturado ao longo dos anos, 

resultando em um acumulado de produção científica. Com isso, a pesquisa em ensino de 

Ciências foi reconhecida internacionalmente devido à quantidade de produções, fato que pode 

ser evidenciado pelo crescente número de programas de pós-graduação e especialização da área 

(MOREIRA, 2004). 

Moreira (2004) também afirma que as pesquisas em ensino de Ciências estão 

consolidadas, mas expressam algumas fragilidades (metodológicas, epistemológicas etc.) e 

obstáculos (como as políticas de verbas e custeios de pesquisa). Ela pode ser caracterizada pela 

produção de conhecimento sobre a educação em Ciências, pela procura de respostas a perguntas 

referentes ao ensino, pela aprendizagem e contexto educativo em Ciências. 

 

• Objetivos da pesquisa 

A presente pesquisa faz parte de um projeto maior, denominado “A História e a Filosofia 

da Ciência no Ensino de Ciências: uma revisão sistemática da produção brasileira”,3 e tem como 

objetivo mapear as investigações relacionadas às discussões sobre a HFC no ensino de Ciências 

no Brasil. Esse mapeamento pretende abarcar toda a produção científica brasileira da área de 

ensino de Ciências em relação à HFC, nas teses, dissertações e artigos de revistas da área de 

Ensino. Dessa forma, este estudo envolve professores da Universidade Federal de Goiás, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nas 

áreas de Biologia, Química, Física e Matemática. 

Durante o processo de formulação da pesquisa, algumas questões nos acompanharam: 

Como ocorre a utilização da HFC em sala de aula? Qual é a relação do ensino dos conceitos 

biológicos com a HFC? As questões desses trabalhos são mais teóricas ou práticas quando estão 

relacionadas ao ensino na Educação Básica? Se debruçar sobre essas questões possibilita 

compreender “o que”, “como” e “para quem” esse ensino é pensado na relação da HFC. 

Outra inquietação se refere às áreas da Biologia problematizadas nessas pesquisas: 

Quais são as grandes teorias ou conceitos biológicos contemplados nesses trabalhos, em sua 

relação com o ensino? Existe uma recorrência de estudos em determinada área da Biologia? 

A partir da premissa de que a HFC é uma perspectiva para auxiliar na compreensão dos 

conceitos científicos, é importante salientar que ela, por si só, não fornece elementos para a 

organização do trabalho pedagógico de ensinar. Assim, pensar as concepções pedagógicas que 

                                                           
3 Projeto desenvolvido na UFG, cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovações (PRPI) sob o número PIO365-
2017 e coordenado pela professora Dra. Simone Sendin Moreira Guimarães. 
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orientam o ensino desses conceitos é bastante relevante. Então, a problematização central deste 

trabalho considera as seguintes questões: Como a HFC é apresentada na produção científica 

(teses e dissertações) que se relaciona ao ensino de Biologia? Esses trabalhos articulam forma 

e conteúdo? 

A partir disso, os objetivos desta pesquisa são: 1) compreender quais conceitos e teorias 

biológicas são temas desses trabalhos e como eles se relacionam; 2) discutir os modos como a 

HFC aparece nesses trabalhos e como essa perspectiva está atrelada ao ensino de Biologia; 3) 

entender quais perspectivas pedagógicas (explícitas ou implícitas), na relação forma e conteúdo, 

sustentam as atividades de ensino pesquisadas e como dialogam com a HFC (internalista e 

externalista); e 4) explicitar as possibilidades formativas da relação entre HFC e PHC. 

 

• Aspectos metodológicos 

Considerando os objetivos destacados na seção anterior, foi realizada uma pesquisa do 

tipo estado do conhecimento, tendo como matriz empírica teses e dissertações produzidas no 

Brasil ao longo dos últimos anos. Para Ferreira (2002), as pesquisas do tipo estado do 

conhecimento buscam articular a produção acadêmica de um determinado tema e área do 

conhecimento. Por realizarem um apanhado das produções acadêmicas, essas pesquisas 

resultam na síntese de um novo material, que articula, discute e elucida pontos comuns e 

possíveis limitações, permitindo ampliar a produção científica. 

O estado do conhecimento favorece uma leitura da realidade acadêmica a partir de uma 

relação entre a aprendizagem escrita e a formalização metodológica durante o percurso 

investigativo (MOROSONI; FERNANDES, 2014). Em suma, esse tipo de pesquisa realiza um 

criterioso registro, categorização, reflexão e síntese sobre a produção acadêmica de uma 

determinada área. 

Nesta pesquisa, a técnica utilizada para constituir o corpus é a Revisão Sistemática (RS). 

A RS pode ser considerada uma forma de pesquisa que utiliza como fonte primária de dados a 

literatura sobre um determinado tema, com o objetivo de reunir, avaliar e conduzir uma síntese 

dos resultados de estudos secundários. De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 87), ela 

disponibiliza “um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção 

específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação 

crítica e síntese da informação selecionada”. 

A utilidade de uma RS se destaca na capacidade de integrar informações de um 

determinado conjunto de estudos realizados de forma separada, sobre um determinado tema, 
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que podem se mostrar conflitantes ou coincidentes e identificar pontos a serem evidenciados 

para as investigações. A sequência metodológica da RS será organizada conforme Sampaio e 

Mancini (2007) e Galvão e Pereira (2014), a partir dos seguintes passos: 1) elaborar a pergunta 

de pesquisa, identificar o problema, a intervenção, o que será comparado, qual o desfecho e o 

tempo decorrido para avaliar o desfecho; 2) buscar evidências na literatura e estabelecer 

critérios para a seleção dos documentos; 3) definir os locais de busca, palavras-chave e 

estratégias; 4) aplicar os critérios selecionados e justificar possíveis exclusões; 5) selecionar e 

revisar os documentos; 6) analisar a qualidade metodológica dos estudos; 7) extrair os dados, 

preparar um resumo crítico, sintetizar as informações disponibilizadas pelos artigos que foram 

incluídos na revisão; 8) realizar uma síntese dos dados e apresentar a conclusão; 9) avaliar a 

qualidade das evidências e discussão dos dados; 10) apresentar os resultados. 

Dessa forma, realizamos a coleta inicial de todas as teses e dissertações que abordam a 

HFC no ensino de Ciências (Biologia, Física, Química e Matemática). A primeira etapa iniciou 

com a escolha dos locais de busca, que foram selecionados de acordo com a maior concentração 

de produção científica. Assim, optamos pelos sites do Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)4 e do Centro de 

Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC) da Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp).5 

Para selecionar os trabalhos, definimos os descritores: História e Filosofia da Ciência 

(HFC), História e Filosofia da Biologia (HFB), História da Ciência (HC), História da Biologia 

(HB), Filosofia da Ciência (FC) e Filosofia da Biologia (FB). A busca a partir desses descritores 

foi realizada em duas etapas: na primeira, esses descritores foram utilizados individualmente 

para mapear a totalidade das produções; e na segunda, foi realizada a leitura dos títulos, resumos 

e palavras-chave. Não foi realizado um recorte temporal. A seguir, apresentamos nossos passos 

metodológicos: 

 

a) Definição da pergunta: Como a HFC é apresentada na produção científica (teses e 

dissertações) que se relaciona ao ensino de Biologia? Esses trabalhos articulam forma e 

conteúdo? 

b) Escolha dos locais de busca: Banco de Teses e Dissertações da CAPES e do CEDOC 

da Faculdade de Educação da Unicamp. 

                                                           
4 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br. 
5 Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/cedoc. 
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c) Estabelecimento dos descritores: HF História e Filosofia da Ciência (HFC), História e 

Filosofia da Biologia (HFB), História da Ciência (HC), História da Biologia (HB), 

Filosofia da Ciência (FC) e Filosofia da Biologia (FB). 

d) Definição dos critérios de elegibilidade para a triagem. 

e) Filtragem das teses e dissertações, a partir da leitura dos resumos (em função dos 

objetivos desta pesquisa). 

f) Elaboração da ficha de coleta de dados. 

g) Leitura na íntegra do material final (17 trabalhos). 

h) Análise e discussão dos dados. 

 

A estrutura desta dissertação considerou um movimento que, partindo do aparente, 

ascendeu ao abstrato. Esse movimento foi organizado em três capítulos: o primeiro apresenta o 

tratamento inicial dos dados, o que inclui os critérios de seleção e exclusão para o refinamento 

da análise; o segundo apresenta os aspectos teóricos ligados à HFC na relação com os dados 

sobre a utilização dessa abordagem pelas pesquisas analisadas; e o terceiro apresenta as 

concepções pedagógicas que pautam o ensino de Biologia nesses trabalhos, verticalizando as 

discussões sobre a PHC. Nas considerações finais, encontra-se a síntese desta pesquisa, que se 

materializa na relação da HFC com a concepção pedagógica da PHC, e um quadro que discute 

as ideias e relações teóricas entre as abstrações realizadas, sintetizando novas ideias. 

Como síntese da organização desta pesquisa, confira a figura a seguir:
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Figura 1 – Esquema organizacional da dissertação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborada pela autora. 
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CAPÍTULO I – Apresentação dos dados 

O material encontrado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES totalizou uma 

amostra inicial de 2.019 teses e dissertações, já o levantamento realizado no CEDOC, resultou 

em 259 textos. Para triar essa amostra de 2.278 trabalhos, foram adotados os seguintes critérios: 

a) todos os trabalhos foram listados em uma tabela; b) os trabalhos duplicados ou aqueles 

indisponíveis para leitura foram excluídos; c) leitura dos resumos e seleção dos trabalhos da 

área de Biologia/Ciências; d) seleção e armazenamento dos trabalhos relacionados ao ensino de 

Biologia; e) seleção dos trabalhos relacionados ao ensino de Biologia na Educação Básica. 

A partir desses critérios, foram encontradas 174 teses e dissertações da área de 

Biologia/Ciências. Destas, 89 trabalhos abordam o aspecto do ensino de Biologia e 17 discutem 

esse ensino na Educação Básica. As tabelas 1 e 2 detalham os dados após os critérios de 

exclusão. 

Tabela 1 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por descritor. 

Descritores* CAPES CEDOC 
Total Geral 

(%) 

HFC 244 39 
283 

(12,42) 

HFB 3 1 
4 

(0,18) 

HC 911 139 
1050 

(46,09) 

HB 34 9 
43 

(1,89) 

FC 802 71 
873 

(38,32) 

FB 25 0 
25 

(1,10) 

Total 2.019 259 
2.278 

(100,00) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
* HFC – História e Filosofia da Ciência; HFB – História e Filosofia da Biologia; HC – História da Ciência; HB – 
História da Biologia; FC – Filosofia da Ciência; FB – Filosofia da Biologia. 
 

 A tabela 1 mostra uma centralidade nos trabalhos relacionados à HC (46,09%), seguido 

dos trabalhos relacionados à FC (38,32%). Isso indica que as discussões históricas e filosóficas 

ainda são realizadas de maneira dissociada. Trabalhos que consideram a história na relação com 

a filosofia ainda constituem uma parte pequena da amostra (12,42%). Essa relação seria 
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importante, pois tanto a história quanto a filosofia auxiliam no entendimento do processo de 

construção do conhecimento científico. Nos próximos capítulos aprofundaremos essa 

discussão, quando as análises forem além da superficialidade dos descritores e imergirem em 

perceber como história e filosofia fundamentam as pesquisas analisadas. 

Tabela 2 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por descritor. 

Descritores* Biologia 
Ensino 
(%)** 

HFC 41 
25 

(1,10) 

HFB 3 
3 

(0,13) 

HC 84 
46 

(2,02) 

HB 10 
3 

(0,13) 

FC 19 
7 

(0,31) 

FB 17 
5 

(0,22) 

Total 174 89 
(3,91) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
* HFC – História e Filosofia da Ciência; HFB – História e Filosofia da Biologia; HC – História da Ciência; HB – 
História da Biologia; FC – Filosofia da Ciência; FB – Filosofia da Biologia. ** O cálculo da porcentagem foi 
realizado na relação com o total de 2.284 trabalhos. 
 

É possível observar na tabela 2 que os trabalhos relacionados à Biologia constituem uma 

parte pequena da amostra (7,6%), o que provavelmente está relacionado à constituição histórica 

dessa ciência, que se estabeleceu posteriormente à Química, Física e Matemática. Para 

Hobsbawm (2017), no final do século XIX, a Física era a Ciência da Natureza mais madura e a 

Química estava mais adiantada do que as Ciências da vida. Em relação ao ensino da Biologia, 

é possível perceber que uma porcentagem menor ainda dos trabalhos versa sobre o tema 

(3,91%). Nesse caso, além da organização recente da Biologia enquanto Ciência (século XIX), 

existe a também recente apropriação dos elementos históricos e filosóficos pela área de ensino. 

As discussões mundiais sobre essa apropriação têm início na década de 1960, e no Brasil, na 

década de 1990, com os documentos oficiais e a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998). 
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Tabela 3 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por foco temático. 

Temas 
Quantidade 

% 

Livro e material didático 26 
(29,21) 

Pesquisa sobre o professor do Ensino Superior 22 
(24,71) 

Ensino de Ciências na Educação Básica 17 
(19,10) 

Formação inicial de professores 10 
(11,23) 

Pesquisa sobre o professor da Educação Básica 6 
(6,74) 

Ensino Superior 4 
(4,49) 

Formação continuada de professores 4 
(4,49) 

Total 
89 

(100,00) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Em relação aos temas pesquisados por esses trabalhos, a tabela 3 apresenta várias 

possibilidades, sendo que a maior parte dessas pesquisas se preocupa em estudar o livro e o 

material didático (29,21%) e entender o professor do Ensino Superior (24,71%). As pesquisas 

relacionadas ao ensino na Educação Básica constituem 19,10% da amostra, e são essas o foco 

de análise desta dissertação. Os 17 trabalhos selecionados são do interesse dessa investigação, 

e relevantes para discutir como a HFC no ensino de Ciências/Biologia é ensinada na sala de 

aula; por isso, realizamos o recorte. 

 

1.1. Objeto de estudo: análise do empírico 

 

Dos 89 trabalhos que problematizam a educação em Ciências/Biologia, apresentados na 

tabela 3, foram selecionados 17 trabalhos que discutem esse ensino na Educação Básica. Esses 

trabalhos foram lidos na íntegra e são descritos no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por descritor. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* Os documentos foram catalogados com o emprego da letra “D” para dissertação e “T” para tese, seguido de 
numeração arábica. ** Área de avaliação da CAPES. *** A – Natureza Acadêmica; F – Natureza Profissional. 
 

Doc.* Ano Título Instituição Área** 
Natureza da  

Pós-
Graduação*** 

T1 2000 
Leitura e fotossíntese: Proposta de ensino 
numa abordagem cultural 

UNICAMP Educação A 

T2 2005 
Lições para a botânica: um ensaio para aulas 
de ciências 

UFF Educação A 

D3 2007 
Possibilidades e limites na aprendizagem 
baseada em problemas no ensino médio 

UNESP Ensino A 

D4 2008 
A produção de sentido em biologia: A 
contribuição de uma atividade de leitura, 
discussão e produção de texto 

PUC-MG Ensino A 

D5 2008 
A organização do ensino de biologia e 
desenvolvimento do pensamento conceitual 

UEM Ensino A 

D6 2013 
Darwin na sala de aula: Replicação de 
experimentos históricos para auxiliar a 
compreensão evolutiva 

USP Ensino A 

D7 2013 
Elaboração de uma metodologia de ensino de 
Ciências baseada na epistemologia de Paul 
Feyerabend e no ensino por investigação 

PUC-MG Ensino A 

T8 2014 
História da ciência no ensino médio: 
Experimentos de Lazzaro Spallanzani sobre 
reprodução animal 

USP Ensino A 

D9 2014 
A viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil: 
Uma aplicação de história da ciência no 
ensino de biologia 

USP Ensino A 

D10 2014 
Ensinando o sistema circulatório no ensino 
fundamental 

USP Ensino A 

D11 2015 
Hereditariedade e natureza da ciência: O uso 
da abordagem histórico- filosófico no ensino 
fundamental 

CEFET-RJ Ensino A 

D12 2015 
O desenvolvimento do conceito de linkage 
(1902 – 1915): Uma contribuição histórica 
para o ensino de genética 

USP Ensino A 

D13 2015 
Uma relação perigosa? Quando a ciência e 
religião se encontram em sala de aula 

IF-RJ Ensino F 

D 14 2015 
A história da ciência como subsídio para a 
construção do conhecimento do conceito da 
dupla-hélice 

UTPPR Ensino A 

D15 2016 
Obstáculos epistemológicos e pedagógicos 
em relação à adaptação biológica: conceitos e 
propostas pedagógicas 

UEL Ensino A 

T16 2016 

Charles Darwin (1809-1882) e os peixes 
elétricos: história e natureza da ciência no 
ensino de Ciências na Educação de Jovens e 
Adultos 

USP Ensino A 

D17 2016 

A utilização da controvérsia Mendeliano-
Biometricista na Questão da hereditariedade 
no início do século XX: Um caminho para se 
trabalhar a hereditariedade na educação 
básica? 

CEFET-RJ Ensino A 
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A base empírica da análise foi composta por 17 documentos, sendo 4 teses e 13 

dissertações. Em função dos recortes realizados, o intervalo de tempo de produção dessas 

pesquisas ficou entre 2000 e 2016, tendo o maior número de trabalhos produzidos em 2015 (4 

dissertações), o aumento das publicações a partir de 2008, está relacionado com a origem do 

periódico Filosofia e História da Biologia no ano de 2006, a revista pertence a Associação 

Brasileira de Filosofia e História da Biologia ABFHiB, que busca fomentar debates em torno 

das questões epistemológicas da Biologia ao longo do seu desenvolvimento como ciência. 

Os trabalhos correspondem a 10 instituições diferentes (9 públicas e 1 privada/ 

confessional). Das 13 dissertações, uma é oriunda de um mestrado profissional. O maior 

número de trabalhos encontrados foi produzido na Universidade de São Paulo (USP) (6 

trabalhos). Esses trabalhos pertencem a 11 programas de pós-graduação, sendo que a maior 

concentração de documentos consta no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino 

de Ciências da USP (Tabela 4). 

A seguir ilustramos a distribuição de orientadores e de linhas de pesquisa dessas teses e 

dissertações. 

Tabela 4 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por linha de pesquisa, 

orientador(a) e instituição. 

Linhas de Pesquisa* Orientador(a) Instituição 
Nº de 

trabalhos 
HFC no ensino; História da Biologia; 
Ensino de Biologia. Maria Elice Brzezinski Prestes USP 4 

HFC; Ensino de Biologia; Epistemologia; 
Formação de professores. Andreia Guerra de Moraes CEFET-RJ 2 

HFC; Ensino de Biologia; Sócia da 
ABFIH; Epistemologia da Biologia. 

Mariana Aparecida Bologna Soares 
de Andrade 

UEL 1 

HFC; Ensino de Biologia; Sócia da 
ABFIH; Epistemologia da Biologia. 

Mariana Aparecida Bologna Soares 
de Andrade 

UFTPR 1 

HFC; História da Biologia; Teoria e 
ensino de Biologia. Lilian AL-Chueyr Pereira Martins USP 1 

Desenvolvimento e processos de 
aprendizagem; Educação em ciências 

Dominique Colinvaux UFF 1 

Educação e ciências. 

Aprendizagem e linguagem; 
Teoria de aprendizagem; Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. 

Francisco Angelo Coutinho PUC-MG 1 

Ensino e aprendizagem de ciências; 
Formação de professores; 
Mudança conceitual. 

Jesuína Lopes de Almeida Pacca USP 1 

Ensino de Filosofia; Ensino de Ciências e 
Matemática; Formação de Professores. Lídia Maria L. P. Ribeiro de Oliveira PUC-MG 1 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Linhas de Pesquisa* Orientador(a) Instituição Nº de 
trabalhos 

Pedagogia Histórico-Crítica;  
Ensino de Ciências; 
Formação de professores. 

Luciana Maria Lunardi Campos UNESP 1 

Educação e Produção; Ensino de Ciências; 
Epistemologia; Formação de professores. Maria José P. M. de Almeida UNICAMP 1 

Ensino de Ciências; processos de ensino e 
aprendizagem; 
Formação de professores. 

Maria Júlia Corazza UEM 1 

Esporte e antropologia; Ciência, 
Tecnologia e Sociedade; Ciência e Arte. Eline Deccache Maia IF-RJ 1 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
* Extraídos do LATTES. 
 

Percebemos que as pesquisadoras Maria Elice Brzezinski Prestes, Andreia Guerra de 

Morais e Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade orientaram mais de um trabalho 

desses 17 selecionados (sendo 4, 2 e 2, respectivamente). Ao realizar um levantamento dos 

currículos cadastrados na Plataforma Lattes,6 foi possível observar que, em relação ao foco de 

estudo dos orientadores, apenas um não é da área de ensino de Ciências e/ou formação de 

professores e quatro apresentam a HFC como objeto de estudo primário. 

Dos 12 orientadores apenas quatro orientadoras têm como objeto de estudo primário a 

HFC, estas orientaram 9 dos 17 trabalhos analisados. Acreditamos que estas professoras que 

possuem a HFC e o ensino como objeto de estudo primário, possuem um arcabouço teórico 

robusto relacionado a teoria e suas utilizações, logo os nove trabalhos deveriam ter uma maior 

clareza teórica sobre a HFC. 

Em relação às metodologias de investigação utilizadas em cada pesquisa analisada, 

verificamos que a grande maioria (16 trabalhos) desenvolveu pesquisa qualitativa, sendo que 

nenhuma lançou mão de pesquisa quantitativa e apenas uma foi quali-quantitativa, conforme 

apresentado na tabela 5. 

 

 

 

 

                                                           
6 Análise realizada a partir da leitura dos resumos e das linhas de pesquisa dos respectivos autores. 
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Tabela 5 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por linha de pesquisa, 

orientador(a) e instituição. 

Abordagens 
Pesquisa 

(tipificação*) 
Quantidade 

Qualitativa 

Qualitativa 4 

Empírica 4 

Pesquisa-Ação 4 

Investigação Didática 1 

Estudo de Caso 2 

Estudo de Revisão 1 

Quali-Quantitativa --- 1 

Total 17 

Fonte: Elaborada pela autora. 
* A tipificação foi realizada em concordância com o declarado pelos autores das dissertações e teses.  
 

A tabela 6 apresenta as modalidades didáticas utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem dos conceitos científicos. 

Tabela 6 – Modalidades didáticas empregadas pelas pesquisas (dissertação e tese). 

Modalidade 
(tipificação*) 

Documento Quantidade 

Aulas teóricas  
(expositivas dialogadas) 

T1, T2, D3, D4, D5, D6, D7, T8, D9, D10, D11, 
D12, D13, D14, D15, T16, D17 

17 

Discussões / Debates D7, D12, D13, D15, T16, D17 6 

Aulas práticas experimentais T1, T2, D6, D9, D10 5 

Simulação T2, D5, D13 3 

Experimentos virtuais T8 1 

Instrução individualizada D3, D7 2 

Jogo D5 1 

Pesquisa D9 1 

Aula de campo D9 1 

Leitura colaborativa D14 1 

Fonte: Elaborada pela autora. 
* A tipificação foi realizada em concordância com Krasilchik (2005). 
 

A organização das modalidades didáticas foi elaborada de acordo com o relato das 

atividades desenvolvidas, sendo agrupadas na tabela 6. Todas as sequências de aulas 

apresentadas incluem aulas teóricas, expositivas ou dialogadas como uma de suas etapas. Para 
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Krasilchik (2005), a aula teórica é, historicamente, a mais comum no ensino de Biologia, pois 

ela permite ao professor transmitir suas ideias, bem como uma maior quantidade de conteúdos 

no menor tempo possível. Positivamente, apenas três pesquisas se valeram só de aulas teóricas 

ao desenvolverem suas atividades, as demais utilizaram a teoria em conjunto com debates-

discussões (seis indicações) e práticas experimentais (cinco indicações). Do ponto de vista da 

organização didática, foi possível perceber que essas aulas utilizam a seguinte sequência: 

primeiro, aula teórica e, depois, outra estratégia, a fim de ilustrar o que foi apresentado. 

Em relação aos níveis e modalidades de ensino, a maior parte das pesquisas foi 

desenvolvida no Ensino Médio (Tabela 7). Além disso, percebemos um número bastante 

pequeno de pesquisas que tenham como centralidade o ensino de Ciências na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Percebe-se, então, uma concordância deste dado com o que fora 

apontado por Paranhos (2017), o qual afirma que a EJA, depois de instituída pela Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), não despertou o interesse intelectual imediato dos pesquisadores do 

campo de Educação em Ciências. Os trabalhos que tratam da EJA, no nosso recorte, foram 

produzidos quase vinte anos depois da promulgação da LDB (D13 e T16). 

Tabela 7 – Distribuição e quantidade de pesquisas (dissertação e tese) por linha de pesquisa, 

orientador(a) e instituição. 

Níveis e Modalidades da Educação Básica Quantidade 

Ensino Médio 11 

Ensino Fundamental  4 

Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) 1 

Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio) 1 

Total 17 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Em relação às questões do conhecimento biológico, após a leitura na íntegra dos 

trabalhos, identificamos as grandes áreas da Biologia. Essa identificação foi realizada a partir 

da proposta teórico-filosófica de Nascimento Jr. (2010), relacionada à organização dos 

Estatutos do Conhecimento Biológico. Para o autor, dominar a Biologia na sua totalidade 

significa entender os quatro estatutos propostos. 

Nascimento Jr. (2010) propôs uma base explicativa para a Biologia enquanto ciência, 

composta por quatro componentes que estruturam o pensamento biológico. Em síntese, são 

eles: 1) O estatuto conceitual, composto essencialmente pelas cinco teorias que constituem a 

Biologia: teoria dos ecossistemas, teoria celular, teoria da evolução, teoria da homeostase e 
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teoria da herança. Esse estatuto procura identificar os temas estruturadores, que originam as 

suas principais áreas, e as teorias responsáveis pelos fundamentos, que são os elementos 

centrais da Biologia; 2) O estatuto ontológico, que compreende a maneira como o mundo é 

visto, a dualidade do mundo mecânico e histórico, sustentando a existência da ciência. Esse 

estatuto é constituído pelas questões centrais da visão de mundo da Biologia sobre o seu objeto 

de investigação (como a Biologia compreende a natureza, a vida e o organismo); 3) O estatuto 

epistemológico, que compreende onde é estruturado o conhecimento científico, na formulação 

de modelos, leis e teorias, conferindo legitimidade ao conhecimento científico, sendo esse 

responsável pela produção do conhecimento na Biologia; 4) O estatuto histórico-social, que 

discute as questões relacionadas à história e o caráter social do contexto no qual foi construído 

o pensamento científico e biológico, nas suas relações com a tecnologia, com a origem política 

das sociedades científicas etc. 

Considerando que o estatuto conceitual está relacionado a temas estruturadores 

(organização, equilibração, transmissão, variação e interação) e que eles se relacionam 

diretamente com conceitos biológicos, foi possível mapear esses conceitos e organizar a sua 

relação com as teorias do estatuto conceitual. A seguir, no quadro 2, apresentamos as relações 

estabelecidas. 

Quadro 2 – Conceitos do conhecimento biológico ensinados a partir dos pressupostos da 

História e Filosofia da Ciência. 

Fundamento Teoria Conceito Documento 

Experimental 

Celular 

(Organização) 
Célula-tronco; Morfologia da reprodução animal; 

Morfologia vegetal; 
D7, T8, D9 

Herança 

(Transmissão) 
Hereditariedade; DNA; Tipos de reprodução; 

Manipulação genética 
D5, T8, D11, D12, 

D14, D17 

Homeostase 

(Equilibração) 
Sistema circulatório; Fotossíntese (aspectos 

metabólicos) 
T1, D3, D10 

Histórico 

Ecossistemas 

(Interação) 
Dispersão de sementes; Taxonomia; Diversidade 

da vida; Interação; Classificação (critérios) 
D3, D6, T2 

Evolução 

(Variação) 
Adaptação; Seleção natural 

T2, D3, D4, D6, 
D15, T16 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* O documento D13 se constituiu em uma aula sobre a história de vida de Charles Darwin e um debate entre ideias 
relacionadas à evolução e ao criacionismo. ** Excluímos dessa caracterização as aulas sobre a atividade científica 
e natureza da ciência. 
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No quadro 2, a categoria fundamento é baseada nos estudos de Nascimento Jr. e Souza 

(2016), que construíram uma reconstituição histórica do desenvolvimento do conhecimento dos 

seres vivos nos séculos XIX e XX. Os autores levaram em consideração dois aspectos centrais: 

as concepções de mundo dos seres vivos e o período em que as teorias foram elaboradas/ 

produzidas pelos cientistas e naturalistas a partir dessas concepções. 

O desenvolvimento da Biologia resulta em duas diferentes visões de mundo. De um 

lado, a natureza é vista como mecanismo, subsidiada pelas práticas experimentais 

desenvolvidas nos laboratórios e preocupada com os organismos. De outro lado, a natureza é 

vista como processo em transformação, sustentada pelas atividades dos naturalistas e 

preocupada com as populações. Assim, os autores concluem que “as ideias estruturantes da 

Biologia que se originaram das práticas experimentais deram origem a: teoria celular, teoria do 

equilíbrio interno e as leis da herança. Quanto às atividades dos naturalistas, estas forneceram 

a teoria da seleção natural e a teoria ecológica” (NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2016, p. 1). 

Nesse sentido, classificamos os fundamentos em consonância com esta proposta, fundamento 

de natureza experimental e fundamento de natureza histórica. 

Assim, ao sistematizar os dados relacionados ao estatuto conceitual proposto por 

Nascimento Jr. (2010), foi possível observar que dez trabalhos discutem conceitos atrelados às 

teorias de natureza experimental e seis trabalhos discutem conceitos atrelados às teorias 

consideradas de natureza histórica. 

Em relação aos conceitos biológicos ensinados, percebemos que existem 16 conceitos 

que fundamentam esses trabalhos. Se considerarmos o fundamento das cinco teorias 

(experimental ou histórica), percebemos que os conceitos atrelados ao organismo se expressam 

neste trabalho em maior número (9) e aqueles atrelados a discussões que envolvem o nível de 

população totalizam sete conceitos diferentes. Nessa direção, os quadros 3 e 4 apresentam os 

conceitos nucleares e secundários utilizados nas pesquisas. Denominamos de conceito nuclear, 

o conceito essencial que estrutura e fundamenta a teoria biológica estudada, já os conceitos 

secundários nesse caso são os outros conceitos que foram discutidos nos trabalhos analisados. 
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Quadro 3 – Conceitos nucleares e secundários do conhecimento biológico. 

Fundamento Teoria Conceito Nuclear Conceitos Secundários Doc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimental 

Celular; 
Celular/Herança* 

 

Células-tronco; 
Morfologia Vegetal; 

Morfologia da 
reprodução animal 

Células-tronco embrionárias; 
Células; Bioética; Chave 

dicotômica; Anatomia vegetal; 
Classificação filogenética; 

Reprodução e Fecundação em 
anfíbios; Sistema reprodutor; 
Desenvolvimento de anfíbios 

D7, T8*, 
D9 

Herança Hereditariedade; 
DNA; 

Tipos de reprodução; 
Manipulação genética 

Conceitos básicos de genética; 1ª 
lei de Mendel; Pangênese; 
Eugenia; Biometricistas; 
Crossing Over; Genética; 

Ligação gênica; Hereditariedade; 
Permutação; DNA; Dupla Hélice 

D5, D11, 
D12, 

D14, D17 

Homeostase; 
Homeostase/ 

Evolução/ 
Ecossistemas** 

Fotossíntese; 
Diversidade da Vida; 
Sistema Circulatório 

 

Respiração; Evaporação; 
Energia; Comprimento e 

velocidade das ondas; 
Velocidade de corpos; Doenças 

causadas por animais ao homem; 
Classificação taxonômica; 

Características dos Artrópodes; 
Anatomia Geral; Anatomia e 

Fisiologia cardiovascular 

T1, 
D3**, 
D10 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* A partir do estatuto conceitual, T8 abrange duas teorias (Celular e Herança). ** O documento D3 apresenta em 
suas discussões três teorias, uma com fundamento experimental (Homeostase) e duas com fundamentos históricos 
(Evolução e Ecossistemas). 
 

No quadro 3, então, apresentamos as teorias de fundamento experimental. Percebe-se, 

portanto, que onze trabalhos abordam nove conceitos nucleares e vinte e oito conceitos 

secundários, sendo que a grande maioria desses conceitos está relacionada com a teoria da 

herança, composta por cinco trabalhos. No quadro a seguir, apresentamos as teorias com 

fundamento histórico. 
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Quadro 4 – Conceitos nucleares e secundários do conhecimento biológico. 

Fundamento Teoria Conceito Nuclear Conceitos Secundários Doc. 

 
 
 

 
 

Histórico 

Ecossistemas/ 
Evolução 

Interação; 
Classificação dos 

seres vivos; 
Diversidade da 

vida; Dispersão de 
sementes 

Flores; Polinização; Fotossíntese; 
Luz; Classificação dos seres 

vivos; Teoria Evolutiva; 
Germinação; Adaptação das 

sementes 

T2, D6* 

Evolução Seleção Natural; 
Adaptações 
Biológicas 

 

Adaptação; Fenótipos; Síntese 
Evolutiva; Conceitos básicos de 
genética; Seleção Natural; Gene 

Hox; Anatomia do Peixe; Grupos 
taxonômicos; Seleção natural; 

Teoria Evolutiva 

D4, D15 
e T16 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* Os documentos T2 e D6 lançam mão das Teorias do Ecossistema e da Evolução. Além disso, D3 apresenta em 
suas discussões três teorias, uma com fundamento experimental (Homeostase) e duas com fundamentos históricos 
(Evolução e Ecossistemas). Consideramos aqui seus conceitos nucleares e secundários. 
 

O quadro 4, por sua vez, contempla as teorias da evolução e dos ecossistemas, nas quais 

as discussões são circundadas pelo nível de população. Em relação aos conceitos nucleares 

dentro desse fundamento, totalizaram sete, já os conceitos secundários foram dezenove, ou seja, 

um número menor se comparado às teorias de fundamento experimental. Ademais, existe uma 

centralidade no uso dessas teorias (celular, herança e homeostase). 

De acordo com Mayr (2008), todo fenômeno ou processo biológico resulta de duas 

causas: próximas (funcionais) e últimas (evolutivas). As causas próximas estão ligadas à 

fisiologia celular, biologia molecular, biologia funcional e biologia do desenvolvimento, temas 

que têm como objetivo principal responder às questões da Biologia do tipo “o que” e “como”. 

Já as causas últimas, estão relacionadas à biologia evolutiva, genética, etologia, sistemática, 

morfologia comparada e ecologia, que respondem às questões do tipo “por que”. 

Percebemos, então, que a Biologia enquanto ciência pode fazer perguntas de três tipos. 

As perguntas do tipo “o que” estão relacionadas a elementos estruturais e classificatórios, as 

perguntas do tipo “como” têm uma relação mais desenvolvimental e funcional, e as perguntas 

do tipo “por que” têm natureza evolutiva. Acreditamos que a natureza desses conceitos 

responde, respectivamente, perguntas do tipo “o que”, “como” (conceitos atrelados ao 

organismo) e “por que” (conceitos atrelados às populações) (MAYR, 2008). 

Procuramos, neste capítulo, apresentar a síncrese desta pesquisa, o concreto de partida, 

o real aparente (SAVIANI, 2013). Portanto, os elementos que constituíram essa síncrese 

relacionam-se às características gerais dos trabalhos pesquisados e aos aspectos conceituais da 

Biologia.  
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CAPÍTULO II – A trajetória da História e Filosofia da Ciência nas relações com o ensino 

de Ciências/Biologia 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir a HFC na sua relação com o ensino 

de Ciências/Biologia. Para isso, levantamos os aspectos filosóficos da Biologia, bem como os 

elementos históricos do seu ensino na Educação Básica. Além disso, será apresentada a análise 

dos dados referentes ao emprego da HFC nas pesquisas (teses e dissertações). 

 

2.1. O ensino de Biologia e as relações da HFC ao longo da história 

 

O ensino de Ciências da Natureza é composto pelos conhecimentos das áreas de Física, 

Química e Biologia. A Biologia enquanto ciência autônoma pode ser considerada “a ciência 

das exceções”, devido à sua pluralidade e impossibilidade de formulação de leis universais 

(MAYR, 2004). 

De acordo com Mayr (2004), na época em que Galileu Galilei (1564-1642) descreveu a 

ciência, ele partiu dos pressupostos do mecanicismo, entendendo que existia apenas uma 

ciência, a mecânica (incluindo a astronomia), sustentada pelas leis da Física. A visão de ciência 

de Galileu Galilei só se modificou após perceber que a Matemática desempenhava um papel 

ainda mais amplo na mecânica do que nas outras ciências. Para Mayr (2004), a Física com 

fundamentação matemática tornou-se um modelo para se pensar outras ciências. Assim, 

cientistas como Galileu Galilei e, posteriormente, Isaac Newton (1643-1727) usavam a 

mecânica como modelo para pensar a ciência (Física) durante a Revolução Científica. 

Conforme esclarecem El-Hani e Sepúlveda (2001), o fisicalismo na Biologia está 

associado à crença de universalidade da Física, como sinônimo do reducionismo, e também 

pode ser compreendido como uma doutrina ontológica, afirmando que todas as coisas existentes 

no mundo são interações entre partículas elementares (reconhecidas pela Física) ou relações 

entre as partes no interior de um todo. 

Com isso, foi possível afirmar que o fisicalismo conseguia explicar todos os fenômenos 

pelos pressupostos da Física. Os pensadores do fisicalismo defendiam a ideia de que os seres 

vivos também poderiam ser estudados através dos mesmos princípios que são estudados os 

fenômenos físicos (MAYR, 2004). Essa perspectiva fisicalista, embora tenha contribuído com 

o avanço da ciência até o século XIX, apresentava um limite, pois desconsiderava as 

propriedades emergentes que só o organismo vivo possui e que são perdidas na decomposição 

da sua dinâmica a princípios químicos e físicos (ABRANTES, 2018). 
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No fisicalismo, o organismo e os seres vivos não são diferentes da matéria inanimada. 

René Descartes (1596-1650) chegou a comparar os animais com as máquinas e, para explicar 

os fenômenos naturais, recorria sistematicamente aos modelos matemáticos (MAYR, 2004). 

Assim, o fisicalismo, por si só, não conseguia dar aporte para as questões da Biologia. 

Outra concepção para explicar os fenômenos naturais é o vitalismo, que tem origem na 

Grécia antiga, mas se consolida na modernidade como uma perspectiva contrária ao fisicalismo. 

O vitalismo se propõe a combater a uniformidade do fisicalismo, “estabelecendo diferenças 

entre o mundo orgânico e inorgânico, buscando uma delimitação entre as ciências biológicas e 

ciências físicas” (NASCIMENTO JR., 2010, p. 145). 

Segundo Mayr (2004), a maioria dos naturalistas estavam convencidos de que em um 

organismo vivo agem forças que não existem na natureza inanimada. Por exemplo, o 

movimento dos planetas e estrelas, que é controlado por uma força oculta e invisível 

(gravitação). Para o vitalismo, nos organismos vivos, a manifestação dessa força é controlada 

por uma força invisível, o Lebenskraft (força da vida) ou vis vitalis. Por isso, aqueles que 

acreditavam nessa força eram chamados de vitalistas. 

A partir do momento que o vitalismo não conseguia mais sustentar seus argumentos 

explicativos, os naturalistas concluíram que a tal força Lebenskraft era desnecessária, e nesse 

momento teve início o declínio do vitalismo. Foram duas as principais causas do seu fim: 1) o 

fracasso de milhares de experimentos realizados para demonstrar a existência de uma 

Lebenskraft; 2) o desenvolvimento de novas áreas da Biologia (genética e biologia molecular), 

capazes de resolver as questões que os cientistas haviam denominado pela Lebenskraft (MAYR, 

2004). 

Enquanto a maior parte dos biólogos aceitassem certos princípios explicativos básicos 

da Física, como o uso de leis mecânicas para explicar os pressupostos biológicos, por exemplo, 

a Biologia não poderia ser reconhecida como ciência autônoma (MAYR, 2004). Mesmo com 

suas limitações, o vitalismo, que se apoiava em uma crença teleológica transcendente, que 

estava acima das teorias científicas, foi o pontapé inicial para a organização da Biologia 

moderna. No entanto, foi só após 1920, ao superar os princípios relacionados ao fisicalismo e 

ao vitalismo, que a Biologia passou a ser reconhecida como uma ciência autônoma e legítima, 

que se equivale a outras ciências, como a Física e Química (MAYR, 2004). Destacamos que os 

princípios da Física relacionados ao fisicalismo ainda são importantes para explicar vários 

fenômenos biológicos (como potencial de membrana, movimento anatômico, termorregulação 

etc.), mas sabemos que a Biologia não se restringe a eles. 
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Dentro da perspectiva vitalista, existia uma compreensão fixista da natureza. Essa 

compreensão considera que a Biologia e todos os seres vivos foram criados em sua 

singularidade pelo poder divino e permaneceriam assim, imutáveis, durante toda sua existência, 

ou seja, jamais ocorreriam mudanças consideráveis em seus descendentes. Essa ideia foi 

superada pelos pressupostos da teoria evolucionista, que defende a ideia de que os seres vivos 

são resultado de modificações influenciadas pelo meio ambiente, as quais se alteram ao longo 

do tempo (MAYR, 2004). 

Ao sustentar a Biologia enquanto uma ciência autônoma em relação à Física, Mayr 

(2004) apresenta quatro princípios fisicalistas básicos, os quais não poderiam ser aplicados à 

Biologia: 1) essencialismo (princípio que estabelece a existência de uma essência para a 

natureza e seus fenômenos, que não prevê mudanças); 2) determinismo (princípio que não prevê 

variações, eventos causais ou aleatoriedade na natureza); 3) reducionismo (princípio que prevê 

a redução dos fenômenos às suas menores partes para explicar o todo); e 4) ausência de leis 

naturais universais para os fenômenos biológicos (muito comum na Física). Esses princípios 

foram, para o autor, as principais diferenças entre a Física e a Biologia. 

Os limites explicativos dos argumentos propostos pelo fisicalismo e pelo vitalismo 

contribuíram para a organização de uma outra explicação para os fenômenos relacionados à 

vida: o organicismo. Para Mayr (2004), o organicismo, que em sua construção traz vestígios 

das correntes anteriormente apresentadas, tem seus “fundamentos na irredutibilidade da 

Biologia à Física e autonomia intrínseca do método biológico. O organicismo leva em conta 

diferentes níveis de organização e sua hierarquia” (FREZZATTI JR., 2003, p. 441). Quando o 

organicismo começa a ganhar força, “os vitalistas, mecanicistas, químicos, dentre outros, 

disputavam o estatuto dos processos orgânicos” (NASCIMENTO JR., 2010, p. 128). O quadro 

a seguir apresenta uma síntese das características dessas três perspectivas, situando a discussão 

nos períodos históricos correspondentes.  
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Quadro 5 – Diferentes abordagens na compreensão do mundo vivo. 

Fonte: Simão (2018, p. 49). 
 

As correntes de pensamento apresentadas anteriormente, que são estudadas pela 

Filosofia da Biologia, deixaram marcas na construção do pensamento biológico e na 

delimitação do seu objeto de estudo: a vida. Mayr (2004) indica que, para que a Biologia fosse 

aceita como uma ciência autônoma, foi preciso: 

ABORDAGEM 
PERÍODO DE 

PREVALÊNCIA 
PRINCIPAIS IDEIAS 

PRINCIPAIS 
REPRESENTANTES 

Vitalista 
Do século V a. C. 

ao século XIX 

As bases da corrente vitalista provêm 
das ideias que circulavam na Grécia 

antiga; 
Concepção metafísica que cogita a 

existência de um princípio irredutível 
(força vital) ao domínio físico-químico 

para explicar os fenômenos vitais. 
A força vital é interpretada como uma 
característica inerente aos organismos 
vivos e difere de todas as outras forças 

encontradas fora das coisas vivas. 
Alternativa à teoria reducionista da 

vida como máquina. 

Hipócrates, Aristóteles, 
Hans Adolf Eduard 

Driesch, Constantin von 
Monakow, Jan Baptista 

van Helmont, Paul-
Joseph Barthez, Johann 
Friedrich Blumenbach, 
Marie François Xavier 

Bichat, Carl Von Linné , 
Claude Bernard e 

outros. 

Mecanicista 
Do século XVII ao 

século XIX 

A possibilidade de descrever os 
fenômenos que ocorrem em um 
organismo em termos físicos. 

O fenômeno vital é resultado de uma 
infinidade de forças e de formas 

hierarquizadas; 
Todos os fenômenos se explicam pela 

causalidade mecânica ou em analogia à 
causalidade mecânica; 

Reelaboração da ideia organismo-
máquina com a contribuição dos 
processos químicos e elétricos; 

As explicações mecanicistas opõem-se 
às explicações vitalistas ao refutar a 

ideia de força vital e ainda considerá-la 
como apelação ao místico. 

Desenvolvimento da teoria celular 
despontou em relação à funcionalidade 
do organismo e marcou a limitação da 

teoria reducionista para explicar as 
atividades integrativas dessa estrutura. 

Antonie Lavoisier, 
Giovanni Borelli, Luigi 
Galvani, Robert Hooke, 
Robert Virchow, Willian 

Harvey e outros. 

Organicista 
Do século XIX aos 

dias atuais 

A teoria evolucionista de Darwin 
ampara uma visão holística e sistêmica 

do mundo vivo. 
A proposta holística do organicismo se 
diferencia da proposta vitalista ao ter 

uma abordagem materialista; 
Ênfase no todo, isto é, na integração; 

Redução explicativa é malsucedida ao 
não considerar que o “todo pode ser 

maior que a soma das partes”. 

Lloyd Morgan, Jan 
Smuts, John Scott 

Haldane, David Hull, 
Wimsatt, Beatty, 

François Jacob e outros. 
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Refutar filosofias antigas, como o vitalismo e teologia, e levar em conta que conceitos 
como o de biopopulações compostas por indivíduos distintos uns dos outros, 
portadores de caraterísticas que se alteram a cada geração sob a influência das leis 
naturais e em obediência a um programa genético, são exclusivos do universo da 
biologia. (MAYR, 2004, p. 7). 
 

Ainda segundo o autor, historicamente, a palavra “biologia” foi incorporada por volta 

de 1800, por três autores (Lamarck, Treviranus e Burdach),7 de forma independente. Estes 

autores cunharam a palavra, mas essa ainda não comportava em si as características dessa 

ciência, pois era algo que estava por vir e não um campo já existente.  

Já no século XX, a Biologia foi marcada pela consolidação do paradigma evolutivo, 

sintetizado por Charles Darwin (1809-1882). Desde 1860, a teoria de Darwin impressionava, 

 
[...] não por que o conceito de evolução fosse novo – era familiar havia décadas –, 
mas por que fornecia, pela primeira vez, modelo de explanação satisfatório para a 
origem das espécies, e o fez em termos que eram inteiramente conhecidos até para 
não cientistas, visto que refletiam os conceitos mais familiares da economia liberal, a 
competição. (HOBSBAWM, 2017, p. 383). 
 

Nessa época (final do século XIX), segundo Hobsbawm (2017), a evolução era a única 

teoria científica que representava o avanço das ciências naturais. Com ela, a Biologia pôde 

assumir o status de ciência autônoma, pois contemplava os dois pressupostos fundamentais: 1) 

organização e classificação do conhecimento com base em princípios explicativos próprios; e 

2) apresentação de características específicas de um ramo particular de ciência (POLISELI; 

OLIVEIRA; CHRISTOFFERSEN, 2013). 

Até aqui foram apresentados os traços que caracterizam a Biologia enquanto uma 

ciência autônoma, em que foi possível perceber o movimento de rupturas e permanências em 

relação a diferentes correntes de pensamento que se ocupavam dos fenômenos relacionados aos 

seres vivos, bem como os saltos qualitativos realizados pelos pensadores ligados a essas 

diferentes correntes. Historicamente, esses debates estiveram restritos a pesquisadores, 

cientistas e filósofos da ciência, sem a preocupação com a socialização desse processo em 

ambientes escolares. 

Ao longo do tempo, a constituição das disciplinas escolares Ciências e Biologia 

centralizou o enfoque aos produtos da atividade científica (conceitos) desvinculando-os dos 

processos que permitiram a sua construção. As correntes mencionadas anteriormente 

forneceram diferentes lentes para se compreender um mesmo conceito. A exemplo, o conceito 

de célula foi explicado por concepções fisicalistas, vitalistas e organicistas. Ao se desvincular 

                                                           
7 O francês Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) e os alemães Gottfried Reinhold Treviranus (1776-1837) e Karl 
Friedrich Burdach (1776-1847). 
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da primeira concepção indo em direção à terceira, observou-se um processo de complexificação 

do conceito de célula, ou seja, não se restringindo aos princípios químicos e físicos (próprio do 

fisicalismo) e nem somente à ideia de que uma força própria sustentava a vida (vitalismo). 

Continuando com o exemplo da célula, é possível afirmar que ela é ensinada na escola 

desconsiderando esses processos, se pautando apenas no que é consenso atualmente. Essa 

perspectiva consensual da ciência é o que orienta a seleção dos conteúdos a serem ensinados. 

Afinal, é na escola que são socializados os conhecimentos considerados clássicos, ou seja, 

aqueles que persistem no tempo dentro de uma ciência, o que inclui os conceitos e os 

procedimentos que permitiram suas formulações. A transposição desses conceitos para o 

ambiente escolar é realizada pelo professor, e ocorre em meios sociais específicos. 

Outro ponto a ser considerado é que a forma com que as disciplinas Ciências ou Biologia 

são apresentadas nos espaços de ensino é também sócio-historicamente produzida e 

influenciada pelos diferentes contextos sociais, educacionais, culturais, políticos, filosóficos, 

científicos e pelas demandas da sociedade para apropriação do conhecimento (MARANDINO; 

SELLES; FERREIRA, 2009). 

A partir da explanação sobre a constituição histórica e filosófica da Biologia como uma 

ciência autônoma, apresentaremos um panorama – internacional e nacional – relacionado ao 

processo de vinculação entre a HFC e o ensino de Ciências na Educação Básica. 

 

2.2. A HFC no ensino de Biologia: um panorama internacional 

 

O ensino de Ciências, em especial da Biologia, até a década de 1960, era essencialmente 

propedêutico e memorístico, baseado na transmissão dos produtos da ciência (definições) 

desvinculados dos seus processos (responsáveis pela construção conceitual). 

Em postura de denúncia, Duschl (1985) escreveu um artigo intitulado Educação 

Científica e Filosofia da Ciência: vinte e cinco anos de desenvolvimento mutualmente 

exclusivo,8 que discute a desvinculação da HFC com o ensino e os primeiros projetos 

curriculares.9 Nesse artigo, um questionamento pauta a preocupação do autor: Qual tipo de 

educação em ciências seria necessário para estudantes e pesquisadores da educação? 

                                                           
8 Original: Science Education and Philosophy of Science: Twenty-Five Years of Mutually Exclusive Development, 
de Richard A. Duschl. 
9 Após a leitura do texto original, tomamos o ano de 1956 como um marco para o início do movimento da HFC 
enquanto área do conhecimento. Nesse texto, o autor explica que durante 25 anos a HFC e o ensino de ciências se 
desenvolveram de forma desvinculada. A partir de 1981, começam as discussões que relacionam a HFC com o 
ensino de ciências. 
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Para responder essa questão, o autor apostou na integração da Filosofia, da História e 

da Sociologia ao ensino. Porém, a credibilidade de visões filosóficas era baixa entre os 

cientistas, assim, a questão social e política da educação científica se desenvolveu com mais 

cautela e em campos separados das ciências (DUSCHL, 1985). Como exemplo, o autor indicou 

o projeto “Física de Harvard” como o primeiro e único a incluir filósofos e historiadores na 

equipe de desenvolvimento curricular. Em essência, a maioria dos currículos e da comunidade 

científica, no período de 1956 a 1981, se desenvolveu ignorando a HFC. Com isso, além da 

centralidade em definições, o cientificismo e a valorização empírica pautaram a ciência na 

escola. 

No sentido de superar essa situação no ensino de Ciências, ainda considerando o cenário 

internacional, alguns países, como Inglaterra e Estados Unidos, modificaram o currículo dessa 

disciplina na década de 1980. Assim, ao Currículo Britânico de Ciências foi inserido o Projeto 

2061,10 formulado pela American Association for the Advancement of Science (AAAS).11 A 

proposta contida nesse projeto inseria História, Filosofia e Sociologia (HFS) no ensino de 

Ciências (MATTHEWS, 1995). 

Porém, os benefícios de um ensino pautado na HFC não foi um consenso na história. 

Em uma conferência realizada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a HFC 

sofreu um duplo ataque quanto ao uso da história no ensino de Ciências: a pseudo-história e a 

quasi-história (MATTHEWS, 1995). 

A pseudo-história seleciona apenas os fatos de seu interesse, seu equívoco é omitir 

eventos relevantes para a compreensão de um determinado contexto, período ou contribuição 

científica. A utilização da pseudo-história contribui para: a vinculação romantizada do cientista 

ou de eventos; a omissão de detalhes importantes para o entendimento de construção e dos 

métodos do cientista; a valorização de personalidades sem máculas; as descobertas 

monumentais e solitárias; os experimentos cruciais; a ausência de contexto; a realização de 

simplificações; entre outros (BALDINATO; PORTO, 2008). Em outras palavras, a pseudo-

história realiza recortes muito precisos em torno do conceito científico a ser ensinado. 

                                                           
10 O cometa Halley é um cometa periódico, visível na Terra a cada 74/79 anos. O Projeto 2061, criado em 1985, 
ano em que o cometa Halley passou próximo a Terra, consiste em reunir uma equipe de especialistas das diferentes 
áreas (ciências, tecnologias, matemática), a fim de tornar as futuras gerações alfabetizadas em ciências, com um 
ensino efetivo. Dessa forma, a intenção do projeto era que as crianças de 1985, que serão adultos em 2061, vejam 
o retorno do cometa e as mudanças científicas e tecnológicas pelas quais a sociedade passou. Disponível em: 
http://www.project2061.org/publications/sfaa/. 
11 A AAAS é uma organização internacional sem fins lucrativos, que busca promover a cooperação entre cientistas, 
defende a liberdade científica, procura avançar a ciência e a engenharia, e apoia a educação científica para 
beneficiar toda a sociedade. Disponível em: https://www.aaas.org/mission. 
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Já na quasi-história ocorre uma distorção dos fatos históricos, o que prejudica os 

propósitos didáticos. Dessa forma, a história é escrita com a intenção de apoiar uma visão 

individual e particular da ciência, invertendo ou criando alterações causais entre leis e origens. 

Esse tipo de história distorce a cronologia da ciência e do pensamento científico, portanto, não 

resiste a uma análise fidedigna dos fatos históricos. De acordo com Baldinato e Porto (2008), a 

quasi-história se vincula a uma história da ciência que despreza seus aspectos sociais; apresenta 

as descobertas científicas como triviais ou místicas; mostra a HC como consensual e sem erros; 

e aponta que não existe interação social entre os cientistas. 

Esses dois apontamentos foram usados por muito tempo, para atacar a utilização da HFC 

ao ensinar ciências na escola, pois, para muitos cientistas, os problemas dessa inserção 

superavam as suas potencialidades formativas, tanto para formação de professores quanto no 

ensino na Educação Básica. Considerando a formação de professores, Bizzo (2012) indica que 

a concepção de ciência dos professores tem influência direta na maneira com que estes a 

ensinam na escola, o que justifica a presença dessas discussões históricas e filosóficas nos 

cursos de formação inicial. 

Na relação com o percurso apresentado (mundo), a próxima seção mostra as relações 

entre a HFC no ensino de Ciências no Brasil. Guardadas as devidas diferenças, é possível 

afirmar que a ideia de ciência construída em nosso país seguia a mesma tendência mundial, 

porém atrelada a uma condição político-econômica bem diferente: a condição de um país 

consumidor das ideias científicas e pedagógicas, não de um país produtor. 

 

2.3. As influências do panorama internacional no Brasil: a estruturação do ensino de 

Biologia 

 

Durante a ditadura militar brasileira, que prezava pelo discurso de modernizar e 

desenvolver o país, o ensino de Ciências era considerado importante, uma vez que se tratava de 

um componente para qualificar os trabalhadores. No entanto, de maneira contraditória, as 

disciplinas científicas foram prejudicadas nesse período, pois o foco era conectar o aluno ao 

mundo do trabalho (KRASILCHIK, 2005). 

Nessa época, a Biologia enquanto disciplina tem suas funções estabelecidas no currículo 

escolar, preparando os jovens para enfrentar e resolver problemas cotidianos. De acordo com 

essa visão, os objetivos do ensino de Biologia são: “aprender conceitos básicos, analisar o 

processo de investigação científica e analisar as implicações sociais da ciência e da tecnologia” 

(KRASILCHIK, 2005, p. 20). Nessas dimensões, são considerados os tópicos ambientais e suas 
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influências (filosófica, cultural, histórica, econômica, tecnológica, religiosa etc.). Esses são os 

pontos propostos por Krasilchik (2005), referentes ao planejamento curricular. Ademais, ele 

apresenta os fatores de progresso da Biologia no ensino: 

 
Na década de 60 a situação modificou-se por ação de três grupos de fatores: o 
progresso da Biologia, a constatação a nível internacional e nacional da importância 
do ensino de Ciências como fator de desenvolvimento e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 20/12/1961, que descentralizou as decisões curriculares, até 
então de responsabilidade da administração federal. (KRASILCHIK, 2005, p. 10). 
 

Com a mudança da situação na década de 1960, ocorreu uma alteração na forma de 

abordar e tratar os conteúdos do ensino de Ciências e Biologia, o que resultou em uma explosão 

do conhecimento biológico, gerando uma transformação na divisão tradicional (botânica e 

zoologia), com a inclusão da ecologia, genética e bioquímica nos currículos escolares. 

“Paralelamente à evolução da ciência, eclodiram no Brasil movimentos destinados a melhorar 

o ensino das ciências, incluindo entre elas a biologia” (KRASILCHIK, 2005, p. 14). 

No ensino de Ciências, a influência da HFC teve seus primeiros sinais no Brasil no final 

da década de 1970. Essas influências ocorreram no contexto da ampliação do Movimento das 

Concepções Alternativas, que discutia a estagnação do modelo de ensino “processo e produto” 

e elucidava novos caminhos para a pesquisa no ensino de Ciências (HIDALGO; LORENCINI 

JR., 2016). A HFC passou a ser vista como uma possibilidade para superar o ensino de 

definições, descontextualizado nas aulas de Ciências. 

Entre os anos de 1980 e 1990, a HFC ganhou mais força, quando sua utilização passou 

a ser amplamente discutida para o ensino de Física, num primeiro momento como fator 

motivador para dar caráter atrativo ao ensino de Ciências (FONSECA; CAMARGO, 2015). 

No Brasil, de modo institucionalizado, essas preocupações apareceram inicialmente nos 

documentos curriculares oficiais12 da década de 1990, ao explicitarem citações relacionadas à 

história ou à filosofia das Ciências da Natureza. Porém, essa presença nos documentos não 

necessariamente caracteriza um aspecto positivo ou um avanço. Nesse sentido, Prestes e 

Caldeira (2009) apontam que foi difusa e desarticulada a utilização da HFC nesses documentos. 

Assim, essa abordagem deixou de cumprir a função integradora que poderia conferir ao 

currículo. Além disso, para as autoras, existem pequenas citações relacionadas à HFC no corpo 

do texto desses documentos, o que destaca sua importância teórica, mas, ao mesmo tempo, a 

pouca articulação com o todo não permite inferir o que o documento realmente pretende. 

                                                           
12 No Brasil, o currículo escolar se estruturou historicamente a partir de alguns documentos: Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998); PCN+ (BRASIL, 2000); Orientações curriculares para o ensino 
médio (BRASIL, 2005); Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). 
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Referente à contextualização histórica, a BNCC defende que apenas citar datas ou 

mencionar nomes de cientistas não é suficiente para apresentar a construção socialmente 

produzida pela ciência, seus impasses, contradições e todas as influências políticas, sociais, 

religiosas, tecnológicas, econômicas, ambientais e culturais de cada contexto (BRASIL, 2018). 

Para pensar o ensino de Ciências e Biologia, considerando os aspectos históricos e filosóficos 

da ciência que se ensina, é necessário dominar, para além das definições, os processos de 

construção da ciência. 

Como forma de organização das informações, o quadro 6 mostra as principais 

sociedades (internacional e nacional), relacionadas com a HFC, que se preocupam, de modo 

direto e/ou indireto, com o ensino de Ciências.13 Entendemos que essas sociedades promovem 

eventos científicos nos quais ocorrem as interações intelectuais em torno do objeto de 

investigação (HFC) e, ao mesmo tempo, fornecem elementos teóricos para os professores de 

Ciências que possuem essa intencionalidade pedagógica, para que possam desenvolver um 

ensino com essa abordagem. 

Quadro 6 – Sociedades e eventos mais relevantes relacionados à História e Filosofia da 

Ciência. 

Sociedade ou 
Associação 

Objetivo Eventos 
Realizados 

Sites 

Sociedade 

Internacional 

para História e 

Filosofia da 

Ciência 

Promover pesquisas acadêmicas 
sobre HFC incentivando o 
intercâmbio de informações e 
divulgação dessas informações 
entre os pesquisadores da área. 

Foram 12 eventos desde 
1996. O próximo será em 
2020, em Hong Kong. 

http://hopos.org/c
onference-
history/ 

Associação de 

filosofia e 

história da 

ciência do cone 

sul 

Contribuir para o desenvolvimento 
do conhecimento da ciência a 
partir de uma perspectiva tanto 
filosófica como histórica nos 
países de língua espanhola e 
portuguesa, especialmente os do 
Cone Sul Americano. 

Foram 11 eventos desde 
1998. 

http://www.afhic.
com/pt/encontro/ 

Sociedade 

Brasileira de 

História da 

Ciência 

Promover e divulgar estudo sobre 
a História da ciência e campos 
afins (história da ciência, filosofia 
da ciência, antropologia e 
sociologia da ciência, aspectos 
econômicos e políticos da ciência). 

Foram 16 eventos desde 
1986. 

https://www.sbhc
.org.br/ 

(Continua) 

 

                                                           
13 Este trabalho destaca os eventos que têm a HFC como objeto principal de discussão. Todavia, não estão 
computados os eventos de ensino de Ciências (Física, Química e Biologia), organizados pelas suas respectivas 
associações e sociedades, que apresentam linhas temáticas que contemplam a HFC. 
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(Conclusão) 

Sociedade ou 
Associação 

Objetivo Eventos 
Realizados 

Sites 

Associação 

Brasileira de 

Filosofia e 

história da 

Biologia 

Promover e divulgar estudos sobre 
a filosofia e história da Biologia, 
bem como de suas interfaces, 
estabelecendo cooperação e 
comunicação entre todos os 
pesquisadores que a integram. 

Foram 15 eventos desde 
2003. O próximo será em 
2019, em Ribeirão Preto 
(SP). 

http://www.abfhi
b.org/Historico.ht
ml 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Entendemos que as sociedades citadas promovem eventos que compilam inúmeros 

trabalhos acadêmicos relacionados à HFC e dão origem a muito material didático histórica e 

filosoficamente embasados. 

Segundo Vázquez et al. (2008), esses trabalhos acadêmicos são importantes pois 

englobam uma gama de aspectos relacionados com a natureza da ciência (NdC), como: o que é 

ciência, como se desenvolve o funcionamento interno e externo da ciência, como o 

conhecimento é construído e produzido, como são os métodos para validar esse conhecimento, 

quais são os valores presentes no fazer científico, a falta de consenso do conhecimento 

científico, como são as relações da comunidade científica, como essas relações ocorrem com a 

sociedade, quais as contribuições para a cultura e o progresso da sociedade etc. Essas discussões 

são importantes para que professores e alunos entendam a natureza da ciência que se 

ensina/aprende. 

Pesquisas realizadas por Damásio e Peduzzi (2017) apontam benefícios acarretados pelo 

uso didático da HFC para alcançar uma melhor compreensão dos aspectos da NdC. Os autores 

apontam que os benefícios consistiam em motivar os alunos em relação à ciência, envolver os 

alunos em debates históricos para promover o uso de argumentos estruturantes, desenvolver a 

metacognição, ampliando a possibilidade de aprender sobre os processos de pensamento a partir 

do envolvimento em debates históricos. Ao defender a inclusão da HFC no ensino, é relevante 

discutir questões relacionadas à NdC. 

De acordo com Moura (2014), a NdC é o estudo “sobre as ciências”, e não o estudo “de 

ciências” ou “em ciências”. A NdC vem sendo retratada de forma reducionista, sendo 

relacionada apenas à questão da epistemologia da ciência e às relações técnico-científicas. 

Moura (2014), porém, destaca sua concepção de NdC: 

 
A natureza da Ciência é entendida como um conjunto de elementos que tratam da 
construção, estabelecimento e organização do conhecimento científico. Isto pode 
abranger desde questões internas, tais como método científico e relação entre 
experimento e teoria, até outras externas, como a influência de elementos sociais, 
culturais, religiosos e políticos na aceitação ou rejeição de ideias científicas. 
(MOURA, 2014, p. 32). 
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É importante destacar que muitos professores tendem a reproduzir os modelos que 

vivenciaram durante sua escolarização, o que também pode ocorrer com suas concepções sobre 

a NdC. A tendência é manter a mesma concepção de ciência que vivenciaram durante a 

formação acadêmica (DELIZOICOV; SLONGO; HOFFMANN, 2005).  

Além disso, existe uma estreita relação entre a NdC e a HFC, principalmente nas 

discussões de propostas que têm como finalidade contextualizar a educação científica e a 

possibilidade de utilizar os conteúdos históricos e filosóficos como recurso pedagógico para 

trabalhar as questões relacionadas ao desenvolvimento da ciência (MOURA, 2014). 

 
Em nossa argumentação, vimos que uma Filosofia e História da Ciência que 
contemple mostrar o processo de construção de conceitos científicos, ou discussão de 
uma natureza da ciência baseada somente na epistemologia contemporânea são 
insuficientes para uma apropriação e objetivação para-si do conhecimento científico. 
(QUEIRÓS; NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2013, p. 36). 
 

A partir da compreensão da relação histórica entre a HFC, a NdC e o ensino de Ciências, 

apresentamos a seguir as possibilidades dessa abordagem no ensino de Ciências. 

 

2.4. As possibilidades do ensino de Ciências e Biologia a partir da HFC 

 

De acordo com Matthews (1994), a inclusão de um componente de história nas ementas 

de Ciências vem sendo discutida e favorecida em diversos contextos. Elencando argumentos 

relacionados a essa inserção, o autor comenta que ela pode: promover uma melhor compreensão 

dos conceitos e métodos científicos; conectar o desenvolvimento do pensamento individual com 

o desenvolvimento de ideias científicas; combater o cientificismo e dogmatismo que são 

encontrados em livros e aulas de ciência; humanizar o tema abordado, tornando-o menos 

abstrato; conectar a ciência com outras disciplinas acadêmicas. 

No entanto, há um debate instalado quanto ao emprego da HFC no ensino: a) HFC como 

abordagem; b) HFC como conteúdo. Ancorados em Matthews (1994), defendemos o emprego 

da HFC como abordagem, pois isso possibilita compreender que a ciência é uma atividade 

humana atravessada por interesses pessoais, éticos, políticos e culturais da comunidade. O autor 

ressalta que “acrescentar dimensões filosóficas e históricas ao ensino de ciências não é 

aumentar a quantidade de coisas para se saber” (MATTHEWS, 1994, p. 54). 

A HFC possibilita que o aluno tenha contato com o método científico, mas que não se 

restrinja ao conhecimento de “ciências”, uma vez que é importante articulá-lo com o 
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conhecimento “sobre as ciências”, o que auxilia na superação da quantidade de conteúdo sem 

significado que inunda as salas de aula. 

Essa superação foi desenvolvida para a Biologia no trabalho de Nascimento Jr. (2010), 

ao propor a utilização dos Estatutos do Conhecimento Biológico para pensar, de maneira mais 

profunda, a Biologia enquanto ciência e seu ensino na escola. Para o autor, 

 
[...] a contextualização histórica e filosófica da Ciência centra-se na compreensão de 
que a realidade é historicamente construída, e o conhecimento científico faz parte 
dessa construção. A experiência individual apreende esta realidade, mas inserida em 
um contexto sócio-histórico que tem presente e passado, portanto não é somente um 
recorte do cotidiano do aluno. Assim, é necessário que o conhecimento científico, ao 
ser ensinado, explicite o caminho de sua construção, não sendo compreendido como 
meramente instrumental, mas um componente essencial para a leitura e crítica da 
realidade multifacetada. (NASCIMENTO JR., 2010, p. 399). 
 

Nesse sentido, o movimento é dialético, pois ocorre entre as experiências reais do 

sujeito, a realidade e as questões da sociedade. A HFC explicita o caminho da construção do 

conhecimento, ou seja, os processos que dão origem aos produtos. Pensando isso na relação 

com o ensino que é praticado de forma recorrente na escola, existe uma maior centralidade do 

ensino dos produtos e não dos seus processos. Dessa forma, ocorre a perda da realidade histórica 

e socialmente construída. 

Acreditamos que a HFC é uma possibilidade para o ensino de Ciências, pois, além de 

mostrar os produtos do fazer científico, valoriza os processos dessa construção, o que inclui 

demonstrar as controvérsias, disputas, oposições acadêmicas e diferenças teóricas e 

metodológicas que fazem parte da história social das Ciências da Natureza. 

É importante salientar que temos consciência sobre a existência de críticas e limitações 

relacionadas ao uso da HFC no ensino. Reconhecemos suas fragilidades e a impossibilidade de 

se constituir como a redenção de todos os problemas relacionados ao processo de ensino-

aprendizagem de Ciências da Natureza na escola. 

Além dos limites dessa inserção apresentados anteriormente, a quasi-história e/ou 

pseudo-história, Pereira e Amador (2007) apresentam limites que foram indicados pelos 

próprios professores de Ciências. Para eles, a “HC pode desviar os estudantes dos temas que na 

verdade são ‘importantes’, ou ainda, de potenciar o desenvolvimento de posições cépticas face 

aos saberes científicos que contribuam para relativizar este tipo de conhecimento” (PEREIRA; 

AMADOR, 2007, p. 192). Já para os historiadores, a preocupação é com: 

 
As lacunas e reinterpretações incorretas, mesmo abusivas, que são produzidas ao 
utilizar-se a HC em âmbitos pedagógicos. Podendo nalguns casos estas 
“deformações” históricas serem inocentes, fruto mesmo de um desconhecimento da 
HC por parte de professores e autores de manuais, como podem, também, ser 
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suficientemente consciencializadas e veicular mensagens ideológicas, na linha do que 
se poderá designar por whiggismo, termo derivado da prática de um partido político 
britânico que adaptava a História aos seus próprios interesses. A aplicação desta 
perspectiva à HC traduz-se na valorização unicamente das teorias apoiadas pela 
ciência contemporânea. (PEREIRA; AMADOR, 2007, p. 192-193). 
 

Outro exemplo relacionado ao emprego da HFC no ensino de Ciências pode ser 

observado no texto de Carneiro e Gastal (2005). As autoras discutem a concepção relacionada 

à HFC presente no livro didático de Ciências do Ensino Médio e nos materiais usados no Ensino 

Superior, em cursos de formação de professores. Assim, Carneiro e Gastal (2005) destacam a: 

1) Linearidade, que apresenta o conhecimento científico como resultado linear de 

conhecimentos preexistentes, onde alguns eventos são privilegiados e outros de menor apelo 

não são levados em consideração; a ideia do desenvolvimento científico como um conjunto 

“correto”, produzindo no aluno o efeito de pensar nesse conhecimento como algo pronto, 

acabado e definitivo; 2) Consensualidade, que apresenta sempre as concordâncias na construção 

do conhecimento científico; assim, não existe espaço para pontos de vista contrários ou 

conflitantes, que, quando são apresentados, em geral, reforçam a ideia que trata de um conflito 

entre visões “corretas”; 3) Ausência do contexto histórico mais amplo, que apresenta a ideia de 

ciências como hermética/fechada, que não sofre influências dos aspectos socioculturais de sua 

época. 

Esses aspectos limitam as discussões sobre a HFC com relação a temas importantes 

sobre o conhecimento científico, tais como: 

 
[...] o papel dos erros e das controvérsias, a contribuição do debate entre diferentes 
teorias, os diversos pensadores que trabalharam no assunto, a influência de fatores 
sociais, políticos, econômicos, ou quaisquer outros que possam ter contribuído para o 
desenvolvimento da ciência, são simplesmente ignorados. (FORATO; 
PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 13). 
 

Finalmente, segundo Forato (2009), o último limite para inserção da HFC no ensino está 

relacionado ao anacronismo, um erro comum que pode ser comparado a um fato ou episódio 

histórico, da ciência neste caso, que interpreta e julga acontecimentos de um determinado 

período com valores, ideias e crenças de outra época, ou seja, de outro contexto histórico. As 

narrativas anacrônicas da HC no ensino de Ciências devem ser evitadas, pois elas vinculam 

uma visão deformada da NdC (FORATO, 2009). Para não interpretar o passado com uma visão 

do contexto atual, é necessário que o professor esteja consciente de que uma ideia que hoje é 

aceita, num determinado momento histórico, não foi considerada como a explicação possível 

para o fenômeno, pois a visão de mundo daquela época era diferente. 
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2.5. As perspectivas da HFC nas teses e dissertações 

 

Existem diversas possibilidades para inserir as discussões relacionadas à HFC no ensino 

de Ciências/Biologia. Neste trabalho, optamos por classificar essas possibilidades em dois 

tipos: a) como abordagem, perpassando todo o processo de ensino do conceito; ou b) como 

conteúdo, sendo normalmente um tópico introdutório. Ademais, optamos por subdividir a 

abordagem em internalista (quando o foco está na própria produção científica) e externalista 

(quando o foco está nas influências sociais, políticas, econômicas etc.). Além dessas 

possibilidades, existem produções acadêmicas que utilizam a HFC como técnica ou 

metodologia de ensino. 

Em relação aos 17 trabalhos analisados, foi possível perceber uma centralidade dos 

trabalhos que lançam mão da HFC como uma abordagem, ao mesmo tempo, externalista e 

internalista (5 trabalhos), conforme a tabela a seguir. 

Tabela 8 – Concepção da HFC nos trabalhos. 

Perspectiva/Concepção da HFC Quantidade 

Apenas como Conteúdo 1 

Apenas Abordagem (Internalista ou Externalista) 2 

Apenas Abordagem (Internalista e Externalista) 5 

Conteúdo e Abordagem (Internalista ou Externalista) 3 

Conteúdo e Abordagem (Internalista e Externalista) 2 

Metodológico 3 

Não discute 1 

Total 17 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Como indicado anteriormente, a HFC pode pautar o ensino de Ciências como conteúdo 

ou abordagem, sendo que alguns autores defendem a ideia de conteúdo trabalhado de forma 

isolada, desvinculado dos conceitos científicos. Nesse caso, assume-se que a própria HFC é um 

conteúdo. Neste estudo, porém, percebemos que as pesquisas, em sua maioria, não fazem essa 

utilização (16 trabalhos). Contudo, a perspectiva do emprego da HFC como conteúdo foi 

observada majoritariamente atrelada à abordagem, seja ela internalista e/ou externalista (5 

trabalhos), conforme demonstrado na tabela 8. 

Já em relação aos trabalhos que se valem da HFC enquanto uma abordagem, apenas 2 

apresentam essa possibilidade de maneira dicotômica (internalista ou externalista) e 5 usam 
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uma abordagem que integra as duas dimensões. Tratar a HFC como uma abordagem integrada 

pode ser considerado mais eficiente, pois contextualiza as práticas científicas no tempo-espaço 

de sua produção. Para Matthews (1995, p. 166), 

 
Os que defendem HFS tanto no ensino de ciências como no treinamento de 
professores, de uma certa forma, advogam em favor de uma abordagem 
contextualista, isto é, uma educação em ciências, onde estas sejam ensinadas em seus 
diversos contextos: ético, social, histórico, filosófico e tecnológico; o que não deixa 
de ser um redimensionamento do velho argumento de que o ensino de ciências deveria 
ser, simultaneamente, em e sobre ciências. 
 

Considerando a superação da dicotomia entre a abordagem externalista e internalista, 

proposta por Oliveira e Silva (2011) e Cruz (2006), verificamos que ela ainda se configura um 

desafio a ser superado, pois a separação entre esses elementos se fez presente apenas em 5 

trabalhos desta pesquisa (vide Tabela 8). Para Oliveira e Silva (2011, p. 7), 

 
[...] a discussão sobre as abordagens Internalista e Externalista da HC é muito 
importante para o ensino de ciências, já que estas abordagens implicarão na forma 
como a HC será introduzida no ensino, e desta forma influenciarão também na 
compreensão que os estudantes irão adquirir da NdC. 
 

Na história internalista, Cruz (2006) afirma que as discussões envolvem o núcleo da 

disciplina e, na história externalista, examinam o contexto de sua produção. Em relação aos 

fundamentos teóricos dessas perspectivas, o autor afirma que a abordagem externalista foi 

influenciada pelo materialismo histórico e por abordagens sociológicas do conhecimento. Já a 

abordagem internalista, foi influenciada essencialmente pelos fundamentos epistemológicos da 

ciência, pois ela discute os fatores científicos (fatos de natureza científica, suas evidências). O 

autor ainda destaca dois aspectos referentes à abordagem internalista: 1) a busca pela 

compreensão dos aspectos racionais de uma ciência, com a finalidade de entender como 

ocorreram suas transformações, na tentativa de explicar de forma complexa o fenômeno 

histórico e científico; e 2) a importância dada ao papel da interpretação nos estudos históricos 

da ciência, ao invés de buscar a essência das verdades de como “realmente” aconteceu a história. 

Na abordagem externalista, o contexto social e a origem do desenvolvimento das 

ciências são valorizados. A história é baseada em uma teoria da evolução dos conceitos 

científicos (MARTINELLI; MARCKEDANZ, 2017). Já Cruz (2006) aponta que a abordagem 

externalista da ciência é interessada no trabalho do cientista e na transformação da ciência 

dentro de grupos sociais específicos. Os contextos sociais, políticos, econômicos, entre outros, 

nessa abordagem são determinantes na constituição da ciência. 

Compreendendo que a abordagem internalista analisa o conteúdo conceitual da ciência 

e a abordagem externalista tem base na análise dos fatores extra científicos presentes no 
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desenvolvimento do conhecimento científico, Oliveira e Silva (2011) apresentam os aspectos 

sociológicos inerente à dinâmica externa da ciência, considerando as diferentes perspectivas. 

São eles: 

 
(i) o estudo do desenvolvimento institucional da ciência em períodos e locais 
específicos; (ii) análise das relações entre o desenvolvimento institucional da ciência 
e aspectos sociais de uma dada cultura; (iii) estudo da influência mútua existente entre 
o desenvolvimento da ciência e a sociedade em que esta ciência se desenvolve; e (iv) 
estudo de como a ciência afeta a vida social, política e econômica. (OLIVEIRA; 
SILVA, 2011, p. 5). 
 

Para a HFC, a somatória de fatores internos e externos no ensino de Ciências pode 

possibilitar a compreensão dos processos como um todo, sem que este seja fragmentado, 

simplificado ou reduzido. Forato, Pietrocola e Martins (2011) também indicam a superação 

dessa dicotomia por uma abordagem integradora, fazendo uso dos aspectos empíricos e teóricos 

em conjunto com o contexto. 

Em uma pesquisa, é fundamental lançar mão dos dois enfoques, neste caso, estudando 

a abordagem externalista, para compreender as influências sociais, políticas, religiosas e 

econômicas, e a abordagem internalista, para associar e entender os fatores científicos que 

fundamentam o objeto de estudo, buscando deixar de lado o reducionismo e integrando o 

conhecimento (MARTINS, 2005). É interessante perceber que, em áreas do conhecimento 

como a Biologia, Química, Física e Matemática, a abordagem internalista é exaltada, enquanto 

os aspectos externos são pouco ou não valorizados. Na área das ciências humanas, a abordagem 

externalista é evidente, uma vez que as discussões políticas, sociais e econômicas são focos 

centrais (OLIVEIRA; SILVA, 2011). 

O trabalho classificado como “não discute” apenas apresenta a HFC e utiliza essa 

expressão durante o texto, mas ela não tem uma relação orgânica com o todo da pesquisa e com 

as questões do ensino, o que não possibilitou categorizá-lo em outra perspectiva. 

 Outro elemento analisado nesta pesquisa, também relacionado a uma espécie de 

reducionismo, é a separação entre os elementos históricos e filosóficos nos trabalhos que 

discutem um ensino de Ciências a partir da HFC. 
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Tabela 9 – Foco da presença de elementos históricos/filosóficos na sua relação com o ensino. 

Predomínio da Discussão Quantidade 

História da Ciência/Biologia  11 

Filosofia da Ciência/Biologia 1 

História e Filosofia da Ciência/Biologia 4 

Não discute 1 

Total 17 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Percebemos que grande parte dos trabalhos relacionados à HFC na Educação Básica 

apresentam discussões apenas atreladas à HC (11 trabalhos). Em pesquisa realizada por 

Teixeira, Greca e Freire Jr. (2012), em seis revistas da área de ensino de Ciências sobre o uso 

didático da HFC, os autores perceberam que todos os trabalhos analisados fizeram uso da HC, 

porém apenas 6 dos 14 trabalhos utilizaram a FC. Para os autores, isso pode representar uma 

dificuldade de se apresentar os conceitos de forma epistemologicamente contextualizada. 

Embora História da Ciência possa ser separada de Filosofia da Ciência, entendemos que 

ambas estão relacionadas organicamente, uma vez que a Filosofia fundamenta teoricamente a 

leitura da História, resultando em um todo coeso (MARTINS, 2007). Para corroborar essa ideia, 

Martins (2007) cita a conhecida frase de Imre Lakatos: “A Filosofia da Ciência está vazia sem 

História da Ciência; a História da Ciência está cega sem Filosofia da Ciência”. 

Já para Matthews (1995), a compreensão sobre a Filosofia da Ciência influencia na 

escolha do historiador da Ciência. Para o autor, “do mesmo modo como a teoria abraçada pelo 

cientista determina seu modo de ver, selecionar e trabalhar o objeto de estudo, também a teoria 

abraçada pelo historiador afetará seu modo de ver, selecionar e trabalhar o material de que 

dispõe” (MATTHEWS, 1995, p. 174). Entendemos que, em muitos momentos, a inserção de 

discussões da História da Ciência sem os aspectos filosóficos acaba simplificando o processo, 

pois tende a enfatizar grandes episódios (descobrimentos de) realizados por gênicos “pai da”, 

incluindo uma HFC de nomes e datas no ensino, o que pode transmitir uma visão equivocada 

sobre seu processo de produção (método científico). 

Em contrapartida, Beltran, Saito e Trindade (2014) indicam que a FC não pode ser 

confundida com a HC, embora faça parte dela. Para as autoras, diferentes posturas filosóficas 

“passaram a propor modelos explicativos para caracterizar o conhecimento científico” 

(BELTRAN; SAITO; TRINDADE, 2014, p. 51), e esses modelos são sempre analisados 

segundo suas respectivas épocas históricas. Assim, embora as autoras enfatizem os processos 
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históricos e o movimento historiográfico adotado pelo historiador da ciência, não deixam de 

lado as questões filosóficas, parte integrante da HC. 

Nesse sentido, retomamos Mayr (2008), lembrando que ele aponta duas causas para o 

desenvolvimento da Biologia, as quais estão ligadas às perguntas “como”, “o que” e “por que”, 

e Nascimento Jr. e Souza (2016), que discutem os desdobramentos da Biologia enquanto ciência 

em duas concepções de mundo, uma com fundamento experimental e outra histórico. 

No decorrer deste capítulo, apresentamos as ideias de diversos autores relacionados à 

superação da dicotomia internalista e externalista da HFC. Assim, fizemos uma relação dessas 

perspectivas discutidas: 1) Causas; 2) Fundamentos; 3) Abordagem – todas relacionadas com a 

HFC no ensino de Biologia. Em especial, relacionamos em dois blocos: 1) causas próximas, 

fundamento experimental e abordagem internalista; 2) causas finais, fundamento histórico e 

abordagem externalista. 

Em ambos os blocos, as aproximações foram realizadas de acordo com a centralidade 

dessas perspectivas para o ensino de Biologia. O primeiro bloco gira em torno de perguntas do 

tipo “o que” e “como”, que são as causas próximas e dialogam com uma abordagem internalista 

da ciência, que objetiva questões relacionadas à natureza interna da ciência (leis, teorias, 

hipóteses etc.), e possuem um fundamento experimental (teoria celular, herança e homeostase). 

O segundo bloco acompanha as perguntas do tipo “por que”, que são as causas últimas e se 

ligam diretamente com a evolução e a ecologia; a abordagem externalista da ciência dialoga 

muito bem com estas, pois ela considera os aspectos externos à Biologia (influências sociais, 

culturais, econômicas e conhecimento ontológico da ciência), para que seu desenvolvimento 

tenha fundamento histórico. 

No quadro a seguir, fizemos uma síntese das discussões referentes às abordagens da 

HFC presentes nos trabalhos analisados, para a superação da dicotomia internalista e 

externalista. Essa superação consiste em considerar tanto os fatores internos quanto os fatores 

externos da Biologia. Ainda nessa relação, ao discutir os conceitos centrais das práticas 

pedagógicas propostas nas teses e dissertações aqui analisadas, consideremos as cinco teorias 

do estatuto conceitual divididas em dois fundamentos: 1) experimental (teorias celular, da 

herança e da homeostase); e 2) histórico (teorias da evolução e dos ecossistemas). 

Assim, uma teoria de fundamento experimental se aproxima mais de uma abordagem 

internalista da HFC, pois os fatores internos são enfocados; já uma teoria histórica, considera o 

contexto e as transformações da natureza da ciência como fatores externos. Independente do 

fundamento, pode ser que a abordagem da HFC consiga superar a dicotomia entre elas. O 

quadro 7 apresenta essas relações: 
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Quadro 7 – Relações da HFC com o estatuto conceitual e a natureza do fundamento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* HC – História da Ciência; HB – História da Biologia; FC – Filosofia da Ciência; FB – Filosofia da Biologia; 
HFC – História e Filosofia da Ciência; HFB – História e Filosofia de Biologia. ** Se constitui no desenvolvimento 
da Biologia e na natureza desse fenômeno (histórica ou experimental). *** Doc. 03 e 13 foram desconsiderados, 
um não discute a HFC e o outro não discute conceitos biológicos no ensino de Ciências. 
 

Com exceção de D3 e D13, discutiremos as relações apresentadas no quadro 7. Assim, 

com um total de 15 trabalhos, dez têm uma natureza experimental e cinco uma natureza 

histórica. Um dado extremamente importante é que todos os trabalhos que superam a dicotomia 

Doc. 
Perspectiva da HFC 
(HC, HB, FC, FB, 

HFC, HFB)* 
Abordagem da HFC utilizada Teorias Fundamento** 

T1 HC Abordagem Internalista Homeostase Experimental 

T2 HC Abordagem Externalista 
Ecossistema/ 

Evolução 
Histórica 

D3 Não discute*** Não discute 
Ecossistema/ 

Evolução/ 
Homeostase 

Experimental 
Histórica 

D4 HFC Conteúdo Evolução Histórica 

D5 HC 
Abordagem 

Externalista/Internalista 
Herança Experimental 

D6 HB Metodológica 
Ecossistema/ 

Evolução 
Histórica 

D7 FC 
Abordagem e Conteúdo 
Externalista/Internalista 

Celular Experimental 

T8 HB Metodológica 
Celular/ 
Herança 

Experimental 

D9 HC Metodológica Celular Experimental 

D10 HC 
Abordagem 

Externalista/Internalista 
Homeostase Experimental 

D11 HFC 
Abordagem 

Externalista/Internalista 
Herança Experimental 

D12 HC 
Conteúdo/Abordagem 

Internalista 
Herança Experimental 

D13 HFC 
Conteúdo/Abordagem 

Externalista 
*** *** 

D14 HFC 
Abordagem 

Externalista/Internalista 
Herança Experimental 

D15 HC 
Conteúdo/Abordagem 

Internalista 
Evolução Histórica 

T16 HC 
Conteúdo/Abordagem 

Externalista 
Evolução Histórica 

D17 HC 
Abordagem 

Externalista/Internalista 
Herança Experimental 
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da abordagem internalista e externalista têm um fundamento experimental (D5, D10, D11, D14, 

D17), ou seja, mesmo que eles superem essa dicotomia, percebemos que na Biologia o foco 

está para teorias com fundamento experimental, atividades práticas, questões observáveis e que 

respondem às perguntas do tipo “o que” e “como”, o experimento é o substrato empírico. 

Os trabalhos T1 e D12 apresentam a HFC como uma abordagem internalista e suas 

teorias têm um fundamento experimental. Para Martinelli e Mackedanz (2017), a abordagem 

internalista é reducionista, possui uma visão idealista da ciência e está ligada aos modelos 

positivistas. Um fundamento experimental para a Biologia dos organismos considera a 

constituição estrutural, funcional, desenvolvimental e a transmissão de características. Já os 

trabalhos T2 e T16 retratam a HFC como uma abordagem externalista e suas teorias se 

fundamentam na natureza histórica. Esses autores enfocam a história externalista como social, 

do contexto de desenvolvimento e origens das ciências, logo, ela tem uma natureza histórica. 

Dos quatro documentos que abordam a HFC de forma metodológica e como conteúdo, 

dois têm uma natureza histórica e dois uma natureza experimental. Nesse ponto, acreditamos 

que a maioria seria fundamentada a partir da natureza experimental, pois estas vão em direção 

de uma proposta que o foco está na metodologia e no conteúdo. 

Para o ensino de Ciências/Biologia na Educação Básica, esse quadro aponta uma 

tendência: no geral, os trabalhos têm uma natureza do fundamento experimental. Nesse sentido, 

o ensino de Biologia vem demarcando questões atreladas às práticas, a uma visão reducionista, 

positivista, conceitual, empírica e imediata dessa área do saber. Na nossa perspectiva, esse é 

um limite para o ensino de Biologia, a supervalorização dos aspectos experimentais.  

Neste capítulo, apresentamos a análise de elementos relacionados ao uso da HFC na 

Educação Básica e que auxiliam na compreensão do fenômeno estudo e na relação do estatuto 

conceitual com a perspectiva da HFC. No próximo capítulo, apresentaremos as concepções 

pedagógicas no movimento de forma e conteúdo que sustentam as discussões relacionadas à 

HFC, propostas nas teses e dissertações analisadas. 
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CAPÍTULO III – Forma e conteúdo na relação entre a HFC e as concepções pedagógicas 

 

Entendemos que ao ensinar um conceito científico em sala de aula, se faz necessário ter 

uma concepção pedagógica que fundamente esse processo. Neste capítulo, apresentaremos 

diferentes concepções pedagógicas, em especial a PHC, proposta por Dermeval Saviani no 

início dos anos de 1980. Essa apresentação intenta estabelecer as relações entre os modos de se 

pensar a ciência e os modos de ensiná-la, vinculando a HFC como uma perspectiva que pode 

se relacionar organicamente com a PHC. Além disso, será apresentada a análise dos dados 

referentes à concepção pedagógica dentro da perspectiva forma e conteúdo, que embasam as 

teses e dissertações. 

 

3.1. As teorias da educação 

 

Para ensinar, é imprescindível que os professores se apropriem das concepções 

pedagógicas, pois podem construir de forma consciente e intencional uma trajetória político-

pedagógica desse ensino e, por meio desses conhecimentos, “poderão propor mudanças, 

transformando a prática educativa em uma ação efetiva para que o ensino seja capaz de transpor 

as dimensões do espaço escolar” (GASPARIN; PETENUCCI, 2014, p. 2). Nesse sentido, 

afirmamos que a apropriação das concepções pedagógicas não pode acontecer de modo 

desarticulado com outras apropriações (conceito biológico, papel da escola e intencionalidades 

formativas). Lacanallo et al. (2007) afirmam que a educação precisa ser analisada a partir de 

um movimento histórico, visto que seus processos educativos contemporâneos, numa sociedade 

capitalista, são produtos de transformações econômicas, políticas, científicas e tecnológicas. 

Em relação à escola, ela não é o único espaço de socialização do saber sistematizado, 

mas constitui-se como o espaço privilegiado, onde a classe trabalhadora pode ter acesso aos 

conhecimentos previamente produzidos. Contudo, o ambiente escolar pode proporcionar 

processos de marginalização do conhecimento sistematizado e isso está relacionado ao caráter 

mecânico dessa transmissão e ao fato da escola elemento da sociedade do capital, logo 

expressão da sociedade de classe (SAVIANI, 2012). Seguindo as discussões referentes ao papel 

da educação escolar na socialização do saber sistematizado, Saviani (2012), ao fazer uma 

análise das correntes teóricas que perpassam a escola, estabeleceu dois grandes grupos: 1) 

teorias não críticas; 2) teorias críticas. 

Saviani (2012) apresenta as teorias não críticas (pedagogia tradicional, escola nova, 

pedagogia tecnicista) como instrumentos que buscam resolver o problema da marginalização 
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social com a própria educação, porém não consideram a influência dos problemas e a estrutura 

social da educação. Nesta perspectiva, a sociedade é entendida como harmoniosa e integra todos 

seus membros, portanto, nesse caso, a educação é homogeneizadora e tem o papel de reforçar 

os laços sociais, promovendo coesão e garantindo a integração de todos os indivíduos na 

construção de uma sociedade igualitária. A marginalização social, nesse grupo de teoria, seria 

acidental e a educação corrigiria as distorções desse acidente. 

Já o segundo grupo apresenta teorias que entendem a sociedade como estrutura marcada 

pela divisão de grupos sociais ou classes. As relações entre essas classes sociais se estabelecem 

a partir de interesses antagônicos e a classe que detém os meios de produção da vida material 

se estabelece como dominante. A marginalização social é inerente à estrutura da sociedade e a 

educação legitima e marginaliza o sujeito, por ele ser dependente da estrutura social (SAVIANI, 

2012). 

De acordo com Saviani (2012), o segundo grupo se desdobra em dois subgrupos: 

aqueles relacionados às teorias crítico-reprodutivistas (teoria do sistema de ensino como 

violência simbólica; teoria da escola como aparelho ideológico do estado; teoria da escola 

dualista) e à teoria crítica. No primeiro subgrupo, as teorias não contêm uma proposta 

pedagógica, se fundamentando apenas nas questões organizacionais e de funcionamento da 

escola. Essas teorias explicam o fracasso escolar como sendo determinado socialmente em 

função do capitalismo. Para as teorias crítico-reprodutivistas, a função básica da educação é a 

reprodução das relações sociais. 

Já na teoria crítica (apresentada mais adiante na especificidade da PHC), o papel da 

educação escolar é lutar contra a marginalidade reproduzida pela educação escolar, o que 

significa, por sua vez, desenhar uma pauta política que considere a prática social dos sujeitos 

da classe trabalhadora como ponto de partida e de chegada, em que as determinações dessa 

prática são tomadas para análise à luz dos conhecimentos sistematizados (SAVIANI, 2012). 

Em síntese, a classificação estabelecida por Saviani (2012) pode ser pontuada da 

seguinte maneira: 1) teorias não críticas – entendem a educação como um instrumento de 

equalização social e superação da marginalização; 2) teorias crítico-reprodutivistas – 

denunciam o problema da educação, mas acabam por reproduzir as desigualdades; e 3) teorias 

críticas – além de denunciar o problema, buscam a superação. 

A partir das características gerais e dos fundamentos que dão suporte às teorias não 

críticas e crítico-reprodutivistas, percebemos que existe um distanciamento entre elas e uma 

proposta de ensino pautada na HFC, enquanto abordagem. A HFC, se considerada no 

planejamento de atividades para o ensino de Ciências, possibilita à prática pedagógica do 
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professor a análise das determinações sociais, políticas, econômicas, históricas, filosóficas, 

epistemológicas, dentre outras, em torno do conceito científico a ser ensinado. Numa concepção 

pedagógica crítica, esses pressupostos da HFC corroborariam com a não dicotomização entre o 

processo (atividade científica) e o produto (conceitos), no aspecto da totalidade. 

Já em relação à dissociação entre forma e conteúdo, as teorias pedagógicas relacionadas 

aos grupos um e dois dicotomizam esses elementos; assim, fica comprometida a assimilação 

pela classe trabalhadora dos conceitos considerados clássicos. Nessa separação, a centralidade 

pode estar tanto no conteúdo em si quanto nas formas (metodologias) de ensiná-lo. Já a 

perspectiva crítica (grupo três), estabelece estreita relação entre “o que” e “como” ensinar, 

objetivando superar a dicotomização apresentada pelas teorias indicadas anteriormente. A não 

dicotomização pressupõe uma postura dialética para a compreensão dessa relação, pois, nesse 

caso, forma e conteúdo são mutuamente determinantes em situações de ensino. 

Após apresentar os pressupostos teóricos das concepções pedagógicas, fazemos uma 

retomada nesta discussão, trazendo a relação forma e conteúdo. O nosso posicionamento teórico 

referente à abordagem da HFC não separa forma e conteúdo, sendo que a PHC é a nossa opção 

para discutir esses aspectos do ponto de vista pedagógico. 

 

3.2. A Pedagogia Histórico-Crítica e seus fundamentos 

 

Dermeval Saviani iniciou o processo de teorização da Pedagogia Histórico-Crítica ainda 

nos tempos de sua graduação em Filosofia. Na ocasião, ao cursar a disciplina de Teoria do 

Conhecimento, foi oportunizado ao autor reflexões, à luz de fundamentos fenomenológicos, 

sobre o homem enquanto um ser cognoscente. Com os pressupostos fenomenológicos, o autor 

entendia que o ser poderia ser explicado a partir de uma descrição fenomenológica do próprio 

sujeito humano (ser em si). Com essa postura teórica e face à possibilidade de desenvolver um 

trabalho junto ao curso de Pedagogia (em 1966), Saviani compreendeu que o homem é um ser 

situado (determinado pelas condições materiais); um ser livre (capaz de intervir, rejeitar ou 

transformar situações); um ser intelectual capaz de compreender (SAVIANI, 

2017). Aprofundando seus estudos, e em contato com obras de Karl Marx e de autores que, 

direta e/ou indiretamente, estabeleceram relações entre o materialismo dialético e a educação, 

Saviani compreendeu a necessidade de apreender concepções (ontologia, epistemologia, 

metodologia) para formular uma teoria pedagógica de base marxista. 



63 
 

 

Em síntese e em concordância com Saviani (2017), a formulação da PHC considerou 

momentos – não como sequência de passos a serem seguidos ou cronologicamente postos – 

para a constituição de uma teoria pedagógica crítica: 

 
a) Aproximação ao objeto em suas características estruturais de modo a apreendê-lo 
em sua concreticidade. b) Contextualização e crítica do tratamento dado ao objeto 
pelas teorias hegemônicas. c) Elaboração e sistematização da teoria crítica. No caso 
que nos ocupa, trata-se de: a) Apreender a essência da educação identificando suas 
características estruturais. Importa, pois, compreender e explicitar a natureza e 
especificidade da educação. b) Empreender a crítica contextualizada das principais 
teorias que vêm hegemonizando o campo da educação. c) Elaborar e sistematizar a 
teoria crítica da educação representada, no caso, pela pedagogia histórico-crítica. 
(SAVIANI, 2017, p. 716). 
 

A partir do movimento histórico apresentado até aqui, é possível perceber os 

pressupostos elaborados por Saviani no início da década de 1980 e materializados na PHC. Para 

o autor, foi a partir das bases históricas e da defesa da especificidade da escola que a PHC se 

estruturou, apontando a necessidade de reorganizar o trabalho educativo e de levar em 

consideração o problema do saber sistematizado (SAVIANI, 2013). 

Compreendendo a especificidade da escola na socialização do saber sistematizado, 

historicamente construído, e o papel do professor no ensino dos clássicos, Saviani (2013) 

propôs cinco “momentos” (ou “passos”)14 para sua proposta: 1) prática social inicial (ponto de 

partida); 2) problematização; 3) instrumentalização; 4) catarse; 5) prática social final (ponto de 

chegada). 

Para o autor, o ponto de partida é a prática social, comum aos professores e alunos, mas 

essa prática é aquela vivenciada de forma diferente por cada um deles, por terem apropriações 

diferenciadas de elementos da realidade. O ponto de chegada também é a prática social, 

compreendida, agora, não mais em termos sincréticos pelos alunos, pois, nesse ponto, o aluno 

ascende ao nível síntese de forma mais orgânica. Entre a prática social inicial e final, existem 

três momentos: 1) a problematização, na qual o professor identifica os principais problemas 

postos pela prática social, ou seja, detecta as questões que necessitam ser resolvidas e quais são 

os conhecimentos necessários para dominá-los; 2) a instrumentalização, quando ocorre a 

apropriação dos elementos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas 

detectados na prática social. Nesse momento, os instrumentos que são produzidos socialmente 

e preservados historicamente são apropriados pelos alunos com a mediação do professor; e 3) 

a catarse, em que o professor percebe a ascensão do aluno através da incorporação dos 

                                                           
14 Saviani (2012) utiliza os dois termos, “cinco passos da PHC” e “três momentos”. Normalmente, quando utiliza 
“momentos”, considera apenas os passos “problematização”, “instrumentalização” e “catarse”. 
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instrumentos culturais a uma expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática 

social (SAVIANI, 2012). 

É importante destacar que a PHC tem como base teórica ideias relacionadas à dialética, 

mais especificamente ao Materialismo Histórico-Dialético (MHD), proposto por Karl Marx no 

século XIX. Do ponto de vista da compreensão relacionada à apropriação dos conceitos, essa 

pedagogia toma como base a Teoria Histórico-Cultural (THC; também dialética) proposta por 

Levy Vygotsky no início do século XX. 

Pensando as relações que se estabelecem entre os elementos teóricos/práticos que 

fundamentam a PHC, é possível destacar que a lógica que fundamenta o MHD, a THC e a PHC 

é a mesma (dialética). Tais teorias compartilham da mesma concepção de realidade/mundo 

(síntese de múltiplas relações) e homem (ser social e situado historicamente). 

A partir de discussões realizadas em grupos de estudos,15 foi possível compreender que 

o pensamento dialético fundamenta todas as ideias apresentadas até aqui, e em especial, o 

MHD, que pode ser considerado, de maneira simplificada, um modo de se compreender a 

realidade na qual o sujeito está inserido. No MHD, a realidade é entendida como externa ao 

homem, isto é, concreta, o qual se desenvolve na relação com essa realidade quando a 

problematiza. Nessa relação, o homem produz conhecimento sobre a realidade, que são 

instrumentos simbólicos utilizados para transformá-la, e, transformando-a, se transforma. Esse 

constante movimento de produção e transformação na relação homem-realidade é dialético. 

Além disso, é histórico por natureza, pois esses processos se desenvolvem no decurso histórico 

e em função dos condicionantes materiais para esse desenvolvimento. 

Nessa perspectiva teórica, tudo que está presente na realidade é passível de 

desenvolvimento, e a THC, enquanto teoria, se ocupa em compreender o desenvolvimento 

humano, via apropriação dos instrumentos resultantes do seu trabalho. A THC se constitui 

enquanto uma base explicativa para a humanização, e sinaliza elementos para compreender os 

processos de apropriação de conceitos (espontâneos e científicos) pelos sujeitos. 

Nas pedagogias não críticas e crítico-reprodutivistas, o conhecimento é apropriado de 

forma alienante, uma vez que elas não estão preocupadas com os processos de humanização. Já 

em uma perspectiva crítica, a humanização é o ponto de chegada e tem um caráter libertador. 

Entretanto, como o homem não se reconhece no processo histórico, fica à mercê das relações 

                                                           
15 Nos grupos de estudos COLLIGAT e REPEC-EJA, a autora teve contato com discussões relacionadas à HFC e 
leituras de obras essenciais para o tema, como: Para Compreender a Ciência, de Maria Amália Andery et al.; A 

Era das Revoluções e A Era do Capital, de Eric Hobsbawm; Pedagogia Histórico-Crítica e Escola e Democracia, 
de Dermeval Saviani. 
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sociais de dominação de classe, pois seu valor está atrelado a um objeto de produção dentro da 

sociedade capitalista (QUEIRÓS; NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2013). Para Queirós, 

Nascimento Jr. e Souza (2013, p. 27), “quando o indivíduo no processo de apropriação e 

objetivação, busca superar as formas de alienação do gênero humano na sua interação com o 

meio social, este indivíduo é classificado, no referencial da pedagogia histórico-crítica, como 

indivíduo para si”. 

Para Paranhos (2017, p. 57), a PHC se inicia através da “compreensão de que o mundo 

humano é o mundo da cultura, portanto, o conhecimento científico constitui parte da produção 

cultural que é transformação e pode se constituir em instrumento que transforma a realidade”. 

Assim, considerar essa compreensão no processo de ensino-aprendizagem do conhecimento 

científico/biológico, 

 
[...] constitui um movimento de pôr em relevo a ciência enquanto elemento da cultura 
que é capaz de promover mudanças na realidade de forma intencional, não 
sacrificando, assim, a história contida no processo de produção do conhecimento 
científico. Logo, compreende-se que o ensino de biologia tendo por base a Pedagogia 
Histórico-Crítica não focaria apenas os produtos da ciência (conceitos), mas 
consideraria também o processo de construção desses conceitos. (PARANHOS, 2017, 
p. 57-58). 
 

Entendemos que a PHC proporciona suporte teórico-pedagógico para o 

desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem em Biologia que lançam mão da HFC. 

Essa afirmação se sustenta pois, tanto para a teoria quanto para a abordagem, é importante que 

se tenha a compreensão dos processos de desenvolvimento dos conceitos científicos ensinados 

(conhecimento sistematizado). Esse pressuposto do desenvolvimento está contido tanto na PHC 

quanto na HFC, contudo, os referenciais teóricos em torno da última não possuem a 

preocupação de demarcar as intencionalidades político-formativas quando ocorre o uso dessa 

abordagem. Por outro lado, a PHC, ao marcar a finalidade do trabalho educativo na educação 

escolar, destaca três tarefas: 

 
Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo 
produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e 
compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de 
transformação. Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos nos espaços e tempos escolares. Provimento dos meios 
necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto 
resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de 
sua transformação. (SAVIANI, 2013, p. 8-9). 
 

De acordo com Paranhos (2017, p. 58), a primeira tarefa indica, para o ensino de 

Biologia, a necessidade de se elencar, na atividade de ensino, os conceitos elementares dessa 

ciência, “[...] pois o ensino que vise o desenvolvimento humano e o pensamento por conceitos 
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não implica em esgotar em quantidade a apresentação dos conceitos do conhecimento 

biológico”. A segunda tarefa demarca a necessidade de se compreender que o ensinar Biologia 

não coincide com a atividade científica dessa ciência, pois “[...] o papel da escola está 

diretamente vinculado à socialização dos instrumentos (conceitos científicos) advindos da 

biologia que permitem ao homem objetivações e apropriações da realidade sempre em níveis 

mais complexos” (PARANHOS, 2017, p. 59). 

Por fim, a terceira tarefa nos convida a romper com as concepções hegemônicas de 

ensino que centralizam a apresentação de produtos (conceitos) em detrimento dos processos 

(atividade científica) (PARANHOS, 2017). Diante do exposto e ainda no tocante à terceira 

tarefa da PHC, nos parece que a HFC, enquanto uma abordagem de ensino, seria um dos meios 

necessários para apresentar a totalidade na qual se desenvolveu os conceitos científicos da 

Biologia, tendo em vista a compreensão de que a ciência é fruto do trabalho do homem, 

portanto, porta intencionalidades historicamente determinadas. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, do ponto de vista da prática em sala de aula, 

existem duas perspectivas para que a HFC, enquanto abordagem para o ensino de Ciências/ 

Biologia, possa pautar as atividades na escola (internalista e externalista). Aqui advogamos que 

a relação estabelecida entre a HFC e a PHC se valeria de uma abordagem integrada. Novamente, 

explicitamos que, na perspectiva assumida neste trabalho, a educação escolar deve estar 

comprometida com a classe trabalhadora, centrada no contexto histórico e nos conteúdos 

clássicos da escola, ou seja, na transmissão e assimilação do conhecimento sistematizado. 

Portanto, a HFC não deve ser constituída como um “amontoado” de fatos, anedotas, “fofocas” 

da vida de cientistas, que só “atrapalhariam” a assimilação dos conceitos. Assim, é possível 

afirmar que a HFC só se aproxima da PHC se também valorizar o saber sistematizado, histórico, 

organizado e crítico. 

Reforçando a discussão anterior, Saviani (1984) considera que a ciência é o saber 

metódico, sistematizado, e que a atividade nuclear da escola é a socialização dos instrumentos 

que dão acesso a esse saber. Logo, a Ciência/Biologia, enquanto um saber sistematizado – assim 

como as outras áreas do saber –, deveria ser a preocupação primeira da escola. Apesar da 

importância de socialização dos estudantes em festas e gincanas, seja entre eles ou com a 

comunidade escolar (incluindo a família, o bairro etc.), a PHC defende que a função primeira 

da escola é lutar pelos meios de socialização do conhecimento científico, artístico e filosófico 

em suas formas mais desenvolvidas. 

Em relação ao objeto da educação, existem dois aspectos importantes: 1) identificar os 

elementos culturais que necessitam ser assimilados pelos estudantes. Para isso, o professor deve 
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saber diferenciar entre o essencial e acidental de sua área de saber, entre clássico e tradicional, 

sendo esse o princípio para a seleção dos conteúdos; 2) escolher as formas adequadas de 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, organizar os meios, os conteúdos, o tempo, o espaço, 

a metodologia e os procedimentos em função dos conceitos a serem ensinados. Assim, a relação 

entre forma e conteúdo é indissociável. 

Fazendo o exercício de identificar na Biologia o que seria o clássico, é possível afirmar 

que os critérios que pautam esse exercício podem ser encontrados nos seguintes trabalhos: 

Nascimento Jr. (2010), Nascimento Jr., Sousa e Carneiro (2011); e estão relacionados à 

identidade da Biologia enquanto uma ciência autônoma. Em relação ao primeiro aspecto, o 

clássico não se confunde com o tradicional e não se opõe ao moderno ou atual. O tradicional 

“se refere ao passado, ao arcaico, ultrapassado, o que nos leva a combater a pedagogia 

tradicional e reconhecer a validade de algumas das críticas que a Escola Nova formulou à 

pedagogia tradicional” (SAVIANI, 2013, p. 87). Já o clássico se solidificou como fundamental, 

como essencial. Na fase clássica, recupera-se “aquilo que tem caráter permanente, isto é, que 

resistiu aos embates do tempo” (SAVIANI, 2013, p. 17).  

Na Biologia, os conhecimentos clássicos são os conceitos nucleares das diferentes 

teorias que a constituem enquanto uma ciência (celular, herança, homeostase, ecossistemas, 

evolução). Esses elementos nucleares, construções históricas, apontados por Nascimento Jr. 

(2010), são, em Biologia, aqueles que persistem até os dias de hoje como instrumentos que 

possibilitam complexificar a compreensão da realidade no tocante a fenômenos dos quais a 

Biologia se ocupa. 

Já em relação ao professor, seu trabalho consiste em organizar o ensino de forma a 

promover a aprendizagem dos conteúdos (clássicos, nucleares, sistematizado, histórico) e 

pensar nos meios (metodologias, formas) que irá dispor para propiciar a aquisição do 

conhecimento. A PHC justifica que esse trabalho é fundamental para o processo educativo, que 

implica em organizar e pensar as sequências e gradação dos conteúdos, bem como as formas 

adequadas para propiciar a apropriação dos conteúdos, ou seja, na mediação (SAVIANI, 2013). 

Ao se apropriar das críticas/objeções contra a PHC, Saviani (2013) afirma que estas 

objeções podem assumir a forma de falsas dicotomias. Nesse sentido, o autor elenca as 

dicotomias/objeções em: 1) Forma e Conteúdo; 2) Socialização x Produção do Saber; 3) Saber 

x Consciência; 4) Saber Acabado x Saber em Processo; 5) Saber Erudito x Saber Popular, ou 

Ponto de Partida x Ponto de Chegada. 

A discussão central deste capítulo gira em torno da utilização da primeira dicotomia 

(forma e conteúdo), que está relacionada à PHC ser uma proposta conteudista, que se centra 
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nos conteúdos e secundariza as formas e os processos. Forma e conteúdo é uma relação 

dialética, uma não existe sem a outra. A questão central da pedagogia são os métodos e 

processos, pois a forma só faz sentido se viabilizar o domínio e acesso de determinados 

conteúdos, os quais são produzidos “a partir das relações sociais e se sistematizam com 

autonomia em relação à escola” (SAVIANI, 2013, p. 66). 

A segunda dicotomia é socialização x produção do saber. Saviani (2013) afirma que é 

possível articular forma e conteúdo com a socialização do saber produzido. A classe 

trabalhadora produz esse saber, que é uma força produtiva, mas na sociedade capitalista, esse 

saber é apropriado como exclusivo da classe dominante. Nesse sentido, o autor defende a 

apropriação e socialização do saber como elemento de conquista da classe trabalhadora no 

processo de controle dos meios de produção. 

Na terceira dicotomia (saber x consciência), o foco da PHC consiste em dar mais 

importância à aquisição do saber, com consciência crítica. A PHC pressupõe que o saber não 

pode ser feito de forma inconsciente, pois, à medida que a classe trabalhadora domina os 

instrumentos e processos de elaboração do saber, ela se fortalece e pode se legitimar como 

classe, estabelecendo uma consciência (SAVIANI, 2013). 

Na quarta dicotomia (saber acabado x saber em processo), Saviani (2013) apresenta que, 

para a PHC, o saber é produzido social e historicamente, portanto, é algo inacabado, que está 

em constante movimento, sendo suscetível de transformação através dos agentes sociais. 

Finalmente, na última dicotomia (saber erudito x saber popular), Saviani (2013) mostra 

que a relação entre cultura erudita e popular permeia tanto a classe dominante como a classe 

trabalhadora, não sendo fragmentada, portanto, entre elas. Sendo assim, se a função da escola 

está na socialização do saber sistematizado, metódico e histórico, a classe trabalhadora não está 

à mercê do saber popular, isto é, ter acesso ao saber erudito não é sinal distintivo de classes. 

 

3.3. A abordagem da HFC: internalista e externalista na relação com conteúdo e forma 

 

Retomando a perspectiva da HFC, podemos relacionar a superação dessas objeções com 

a abordagem histórica e filosófica, que também considera forma e conteúdo, processo e produto. 

Assim, abordamos no quadro 8 a relação dialética entre forma e conteúdo e as relações entre a 

abordagem da HFC presente nas teses e dissertações analisadas. 
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Quadro 8 – As relações da HFC e das concepções pedagógicas na relação conteúdo e forma. 

 

Lógicas 
Centralidade 

do ensino 
(tipificação*) 

Perspectiva da 
HFC (HC, HB, 
FC, FB, HFC, 

HFB)** 

 

Abordagem da HFC 
utilizada 

Concepção pedagógica 

Doc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formal 

Forma 
 

 
 

 
HC 

Abordagem Internalista Não Crítica 
(construtivista) 

T2 
 

Metodológica D9 
Conteúdo/Abordagem 

Internalista 
 
 

Não demarca 
 

D12 
D15 

Abordagem 
Externalista/Internalista 

 
D17 

HB Metodológica Não demarca D6 
T8 

FC Abordagem e Conteúdo 
Externalista/Internalista 

Não demarca 
D7 

 
 
 
 

HFC 

Conteúdo Não Crítica 
(aprendizagem 
Colaborativa) 

D4 

Abordagem 
Externalista/Internalista 

 
 

Não demarca 
 

D11 

Conteúdo/Abordagem 
Externalista 

D13 

Abordagem e Conteúdo 
Externalista/Internalista 

D14 

Não discute Não discute Não Crítica 
(construtivista) 

D3 

Conteúdo 
HC Abordagem 

Externalista/Internalista 
Não demarca T16 

 

 

Dialética Conteúdo e 
Forma 

 
 

HC 
 

Abordagem Internalista Não demarca T1 
 

Abordagem 
Externalista/Internalista 

Teoria Crítica D5 
Não Crítica 

(construtivista) 
D10 

Fonte: Elaborada pela autora.  
* A tipificação foi realizada em concordância com o declarado pelos autores das dissertações e teses. 
** HC – História da Ciência; HB – História da Biologia; FC – Filosofia da Ciência; FB – Filosofia da Biologia; 
HFC – História e Filosofia da Ciência; HFB – História e Filosofia de Biologia. 
 

O quadro 8 foi organizado a partir da categorização lógica formal ou dialética. Pela 

lógica formal ocorre a redução estrita do conteúdo, isolando fragmentos, resultando em um 

entendimento metafísico, a lógica formal antecede a lógica dialética, que há uma eliminação 

momentânea do conteúdo, chamado de negação dialética, que permite compreender o conteúdo 

em sua totalidade, a lógica concreta relaciona forma e conteúdo, como unidade dialética 

(LEFEBVRE, 1991).  

Relacionado a centralidade do ensino, percebemos que as pesquisas estão inclinadas à 

dicotomização de forma e conteúdo. As teses e dissertações não relacionaram esses aspectos, e 

acabam por lançar mão de apenas um aspecto, forma (13 trabalhos) ou conteúdo (1 trabalho). 

Apenas 3 trabalhos superaram a dicotomia conteúdo e forma. Esses dados apontam para uma 
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discussão pertinente na Educação Básica, referente a como esse ensino tem sido efetivado, 

tendo em vista os aspectos relacionados à forma e conteúdo e à abordagem internalista ou 

externalista. 

A categoria conteúdo e forma possibilita, através da mediação, compreender o mundo e 

as relações sociais. Para a PHC, esta categoria pode auxiliar na superação da sociedade pautada 

no modo de produção capitalista vigente. Esta relação se estabelece de modo dialético, segundo 

Lefebvre (1991), por meio de um movimento e de interações contínuas. O conteúdo é concreto, 

a forma é a abstração; assim, podemos considerar que o conceito é a abstração do um concreto, 

logo, o concreto pensado. 

Desse modo, segundo Saviani (2013), a pedagogia se ocupa com as formas, ou seja, 

com o movimento da forma para o conteúdo, sendo esse o movimento da teoria para o método. 

A PHC consiste em uma prática pedagógica consciente, com uma didática baseada na relação 

entre conteúdo e forma. Vidigal, Dias e Franco (2017, p. 618) conceituam essa categoria como: 

 
1) Aquela por meio da qual se torna possível compreender o homem a partir das 
relações sociais estabelecidas, como um sujeito em constante desenvolvimento. 2) 
Enquanto categoria voltada à compreensão da totalidade, proporcionando correlações 
advindas das análises macro e micro no interior da sociedade. 3) Como correlatas, de 
tal modo que o desenvolvimento do próprio conteúdo dá origem à forma que, por sua 
vez, faz-se presente no conteúdo e, da mesma maneira que a forma cresce 
necessariamente do próprio conteúdo. 
 

Assim, os quatorze trabalhos que não articulam conteúdo e forma sinalizam para um 

ensino de Ciências que desconsidera a abordagem HFC, demonstrando que esse ensino vem 

ocorrendo de forma desarticulada com o propósito formativo da HFC, isto é, de considerar a 

abordagem internalista e externalista da ciência, a natureza do fundamento experimental e 

histórico e a relação processo e produto no aspecto pedagógico e da atividade científica. Dessa 

forma, afirmamos que se é dicotômico, está na lógica formal. 

Nesse sentido, Martins (1996) discute sobre a problemática entre a relação conteúdo e 

forma no processo de ensino, na importância de articular os conteúdos escolares com a realidade 

concreta em um ensino comprometido com os interesses da classe trabalhadora. Por isso, a 

relação conteúdo e forma se constitui em uma preocupação nos meios escolares entre 

professores, especialistas e estudiosos da área, que buscam por teorias e concepções que 

superem o que está posto pelas teorias não críticas e reprodutivistas da educação. 

Portanto, exista a necessidade de superar essa dicotomização de forma e conteúdo, além 

de mostrar que a valorização não está no conteúdo, mas na forma (13 trabalhos). Vidigal, Dias 

e Franco (2017, p. 613) afirmam que é essencial, para uma nova prática pedagógica, não se 

pautar apenas nas formas ou nos conteúdos, como ocorre na pedagogia tradicional e na 
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pedagogia nova, “mas, diferentemente, que forma e conteúdo estejam em consonância para uma 

práxis transformadora, afinal as relações sociais não são neutras”. Percebemos que as teses e 

dissertações, corpus deste trabalho, estão inclinadas a validar a dissociação entre forma e 

conteúdo, uma vez que fazem parte do arsenal de pesquisas sobre o ensino de Ciências no Brasil 

e podem ser utilizadas por professores da Educação Básica, os quais irão reproduzir a 

dissociação entre forma e conteúdo, e, na nossa leitura, isso precisa ser superado. 

Na relação entre uma concepção pedagógica crítica (envolvida com o movimento de 

práxis) os pressupostos da HFC corroborariam para a não dicotomização entre o processo 

(atividade científica) e produto (conceitos), forma e conteúdo. Um aspecto da análise é a não 

dicotomização entre processo (forma) e produto (conteúdo), tanto da construção do conceito 

quanto do modo de pensar o ensino por meio da abordagem, pois a abordagem, por si só, 

permite a relação entre externalista e internalista. 

Pensando na perspectiva da HFC (vide Quadro 8), começamos a análise com a hipótese 

de que os trabalhos que utilizam a HFC teriam tanto uma abordagem externalista (mais 

histórica) quanto internalista (mais filosófica), e possivelmente uma relação forma e conteúdo; 

já os trabalhos que utilizam a HC/HB teriam uma abordagem mais externalista, bem como os 

trabalhos que utilizam a FC teriam uma abordagem internalista. Porém, no decorrer do processo 

foi possível perceber que as pesquisas não apresentam uma tendência clara nessas relações. 

Acreditamos que uma das possibilidades para isso se deve ao fato de que grande parte desses 

trabalhos não demarcam uma concepção pedagógica (11 trabalhos). 

Como apresentado no quadro 8, três trabalhos consideram a relação forma e conteúdo, 

mas apenas o trabalho D5 vai ao encontro do nosso posicionamento teórico de considerar a 

abordagem da HFC com os aspectos internalista e externalista e demarcar uma concepção 

pedagógica, nesse caso a perspectiva é crítica. Nesse sentido, esse trabalho supera as 

dicotomias, tanto da atividade científica que fornece os conceitos quanto para os professores 

ensinarem, pois se faz necessário uma concepção pedagógica. A PHC considera que os 

conteúdos são dados pela sociedade nas suas relações, e as formas só fazem sentido quando 

viabilizam a aprendizagem dos processos e dos conceitos clássicos. No trecho a seguir, D5 

apresenta a relação conteúdo e forma: 

 
Para organizar as estratégias de ensino, é fundamental que o professor identifique, 
anteriormente, os principais problemas colocados na prática social inicial. Este 
momento refere-se à etapa da problematização, que pode ser subdividida em dois 
passos: elaboração de situações problema, partindo das concepções – muitas vezes, 
contraditórias em termos científicos –, necessidades e interesses dos estudantes; e 
determinação e dimensão dos conhecimentos científicos já produzidos pela 
humanidade e capazes de contribuir para o entendimento e solução dos problemas 
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propostos. Os conteúdos selecionados, dependendo da prática social inicial, podem 
assumir diferentes dimensões: conceitual/científica, histórica, social, econômica, 
política, religiosa e outras. (D5, p. 108). 
 

Amparados pela literatura, Ribeiro, Velloso e Moreira (2018) compreendem que, em 

relação à abordagem HFC no ensino de Ciências, existem dois grupos de objetivos que 

funcionam de modo integrado: 1) abordagem internalista – a ênfase é na compreensão dos 

alunos sobre os produtos da ciência (leis, hipóteses e resoluções de equações), voltada ao 

conteúdo conceitual da ciência; 2) abordagem externalista – este centra-se a partir da construção 

do conhecimento científico, nas discussões acerca da NdC e a relação histórica entre sociedade 

e ciência; nesse grupo, além dos produtos da ciência, que envolve o conhecimento dos 

procedimentos da ciência (processos e contextos), sua base são os fatores extracientíficos 

presentes no desenvolvimento do conhecimento científico. Os autores finalizam apontando que 

o ideal seria que ambos os grupos fossem contemplados. Nesse sentido, sinalizamos a 

necessidade de superar tanto a dicotomia conteúdo e forma quanto a abordagem internalista e 

externalista, no ensino de Ciências/Biologia, valorizando o ensino dos clássicos e demarcando 

a concepção pedagógica que embasa esse ensino. 

Os trabalhos que superaram a dicotomia/objeção forma e conteúdo (T1, D5 e D10) 

consideram apenas os aspectos históricos da ciência (a perspectiva adotada é da HC), ou seja, 

não discutem a perspectiva filosófica ou epistemológica da ciência. Como demarcado em 

nossas hipóteses, esses trabalhos teriam uma tendência de discutir a HFC, o que pode ser 

considerado uma fragilidade no ensino, por considerar apenas o aspecto histórico. Desses 

trabalhos T1 (não demarca), D5 (teoria crítica) e D10 (não crítica) esse foi padrão dos três 

trabalhos que superam a dicotomia, dois demarcam uma concepção pedagógica, advogamos a 

favor da PHC que relaciona forma e conteúdo, porém entendemos a importância de uma 

concepção pedagógica, em uma teoria não crítica forma e conteúdo se distanciam. 

Os quatro trabalhos que discutem a abordagem HC/HFC como conteúdo ou metodologia 

possuem seu foco apenas na forma, com uma finalidade metodológica. O trecho a seguir 

apresenta a forma como foco, e a HFC é vista como um conteúdo: 

 
A atividade proporcionou uma assimilação, por parte dos alunos, de noções sobre 
história e filosofia da ciência porque se percebe, na segunda resenha dos alunos do 
primeiro grupo, uma discussão mais articulada e aprofundada sobre estes temas. Esta 
discussão, perceptível na segunda resenha, está sinalizada pela presença da voz dos 
colegas que participaram da atividade. A presença destas vozes sociais na segunda 
resenha leva a crer, também, que a Aprendizagem Colaborativa representa uma 
eficiente estratégia do ensino de ciências pautado no Letramento Científico. (D4, p. 
76). 
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Ribeiro, Velloso e Moreira (2018) afirmam que a HFC vem sendo utilizada no ensino, 

como incentivo ou relacionada à motivação para as disciplinas científicas. Isso está ligado à 

adoção de diversas estratégias didáticas (texto, vídeos e experimentação), e não apenas à 

abordagem do conteúdo. Ou seja, o conteúdo vem sendo colocado em segundo plano em relação 

às metodologias e a HFC tem sido utilizada como fator de motivação. Os fragmentos a seguir 

ilustram a relação da HFC com a motivação e supervalorização das formas. 

 
A sequência Didática produzida e aplicada permitiu enfrentar alguns dos desafios da 
utilização da História da Ciência no ensino. Pautada em uma concepção de ensino 
aprendizagem guiada pela participação ativa dos estudantes, ela forneceu evidências 
de que a abordagem histórica é motivadora e facilitadora da aprendizagem. (D6, p. 
78). 
 
A sequência didática produzida e aplicada permitiu enfrentar alguns dos desafios da 
utilização da História da Ciência no ensino. Direcionada em uma concepção de 
motivação e emoção, mas sem perder o foco no ensino-aprendizagem guiada pela 
participação ativa dos estudantes, ela forneceu evidências de que a abordagem 
histórica e motivadora e, consequentemente facilitadora de aprendizagem. (T8, p. 
190). 
 

O apanhado teórico desta dissertação busca estabelecer relação entre a abordagem da 

HFC e a concepção pedagógica da PHC. Esperávamos que haveria uma relação orgânica entre 

os trabalhos que utilizam a HFC, considerando internalista e externalista e a relação forma e 

conteúdo, mas os dados mostram o contrário (vide Quadro 8). Os trabalhos que discutem a 

abordagem HFC (4 trabalhos) consideram apenas a forma; já em relação à concepção 

pedagógica, 3 não demarcam e 1 demarca (não crítica). Os trabalhos que não dicotomizam 

forma e conteúdo fazem uso da HC; em relação à concepção pedagógica, 2 trabalhos demarcam 

e 1 não demarca. 

Nesse quadro demonstramos que a centralidade está no conteúdo ou na forma (14). Na 

relação conteúdo e forma, temos apenas três trabalhos, o que nos forneceu um elemento 

consistente, a partir da concepção pedagógica adotada (PHC), para afirmar que nestes trabalhos 

não possuem elementos de uma teoria crítica, na perspectiva conteúdo e forma. Entendemos, 

ainda, que essa dicotomia tem relação com outras, como internalista e externalista, processo e 

produto, apropriação e socialização do saber, entre outras. 

 
Parece-me que, na escolha das relações entre conteúdo e forma como uma categoria 
importante e interessante para analisar o ensino das Ciências, o dimensionamento de 
conteúdo e de forma que se faz conceitualmente circunscreve-os como conteúdo 
científico e como formas de sua abordagem, muitas vezes atreladas a metodologias 
específicas de produção de conhecimento em cada área científica. (AMORIM, 2001, 
p. 49). 
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Dessa forma, apontamos duas relações entre forma e conteúdo: 1) na produção do 

conhecimento científico; e 2) no processo de ensino. Como elucidado, são diversos elementos 

que apontam para a necessidade dessa superação, logo, nos questionamos: ao utilizar a HFC 

como abordagem, essas relações são superadas? Os dados aqui apresentados apontam que não. 

Gasparin e Petenucci (2008) afirmam que a teoria é importante para que o professor 

desenvolva sua prática pedagógica de forma consciente e reflexiva. A prática educativa deve 

ser embasada por uma teoria ou concepção de ensino/aprendizagem, pois estas sustentam 

metodologicamente o fazer docente (COSTA, 2013). 

Relacionado à concepção pedagógica, tendo em vista que os objetos de estudo dessa 

pesquisa foram as teses e dissertações desenvolvidas no ensino de Biologia/Ciência, 

especialmente na Educação Básica, se pressupõe que para ensinar é necessária uma concepção 

pedagógica ou teoria de aprendizagem, porém, dos dezessete documentos analisados, onze 

demarcam ou explicitam uma concepção pedagógica ou ideia relacionada à metodologia de 

ensino utilizada durante a prática pedagógica (vide Quadro 8). Não podemos deixar de afirmar 

que o fato desses documentos demarcarem uma concepção/ideia pedagógica é um ponto 

positivo. Isso sinaliza que um dos motivos de não ter essa organicidade possa ser a falta de 

compreensão pedagógica dos professores nas teses e dissertações. Dos seis que demarcam, 

cinco estão atrelados a uma teoria não crítica e apenas um demarca uma teoria crítica. 

As intencionalidades por trás de demarcar uma concepção pedagógica estão atreladas à 

lógica do sistema capitalista, que acaba por determinar os currículos, a BNCC e outros 

documentos. Todos esses documentos são enviesados por teorias/concepções, que acabam por 

ser reproduzidas durante as práticas dos professores, mesmo que esses não compreendam ou 

reconheçam a teoria/concepção de ensino e aprendizagem. Segundo Costa (2013), a prática 

pedagógica do professor pode ser sustentada por documentos, ordens e normas do campo 

profissional, e muitas vezes esse professor não compreende ou desconhece o caráter pedagógico 

que fundamenta suas ações e práticas educativas. A teoria não transforma o mundo, mas 

contribui para sua transformação (VÁSQUEZ, 1997). Nesse sentido, Gasparin e Petenucci 

(2008, p. 2) apontam que: 

 
Percebe-se que a maioria dos educadores não consegue discernir o que é uma teoria 
de aprendizagem, qual a concepção desta, e qual método esta propõe. Quando 
questionados sobre a filosofia da escola, estes não sabem o que responder. Os 
professores muitas vezes imbuídos de novas propostas, acabam por confundir a 
natureza e especificidade da educação. 
 

Assim, conforme Saviani (2013), advogamos a favor da educação como o ato que 

produz de forma intencional, singular e direta, em cada sujeito, a humanidade, a qual também 
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é produzida historicamente e no coletivo das relações sociais, históricas, políticas, culturais, 

econômicas e filosóficas. Nenhuma prática pedagógica se realiza no vazio, sem influência das 

teorias pedagógicas. Afinal, as teorias embasam as práticas do professor. Mesmo que este não 

tenha conhecimento disso, sua atividade educativa converge para uma teoria, seja ela 

tradicional, renovada, reprodutivista ou crítica. Segundo Gasparin e Petenucci (2008, p. 2), “os 

professores fazem de sua prática um ecletismo de tendências; dentro de uma estrutura 

tradicional, oscilando entre concepções escolanovistas e libertárias; porém sem radicalidade 

filosófica do que se pretende”. 

 Os trabalhos que não demarcam uma concepção pedagógica corroboram ainda mais para 

uma proposta de ensino fragmentada e sem considerar o elo entre teoria e prática. Com os 

pressupostos apresentados, apontamos que a HFC e a PHC podem ser boas aliadas no processo 

de ensino e aprendizagem, pois ambas convergem em ideias de diferentes objetos. 

 

3.4. A síntese de ideias da HFC e a PHC para o ensino de Biologia 

 

Uma de nossas contribuições para o ensino de Ciências na Educação Básica é a 

importância de pensar a prática em consonância com as teorias que embasam o ensino. Nesse 

sentido, ao discutir a perspectiva de abordagem e conteúdo da HFC, percebemos que estas estão 

ligadas à forma e conteúdo. Pensando de modo dialético, abordagem e conteúdo para a HFC 

não deveriam estar separados, assim como conteúdo e forma não deveriam ser dicotomizados.  

Com a finalidade de elucidar as ideias comuns ou complementares, elaboramos um 

quadro síntese que relaciona as ideias da HFC com as ideias da concepção pedagógica da PHC. 

A PHC nos fornece elementos para repensar essas dicotomizações, PHC. A nossa maior 

contribuição teórica está nas relações apresentadas entre a HFC e a PHC, o quadro 9 ilustra 

ideias sobre diferentes objetos de estudos o ponto de confluência entre ambas.  
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Quadro 9 – A HFC e a PHC em suas relações teóricas. 

Objeto 
 

HFC PHC 

Conhecimento Integrado entre as abordagens, sem 
simplificações, reflexivo e crítico em 

suas determinações socioculturais. 

Valoriza o saber sistematizado, saber 
histórico, organizado e crítico. 

Ciência 
 

Considera na sua construção os 
elementos históricos, filosóficos, 
sociais, culturais, políticos e não 

consensuais. 

Considera o movimento, a totalidade e 
materialidade na realidade histórica 

construída. 

Homem Coloca o homem como ser ativo no 
processo de construção da ciência. 

Entende que o homem se faz homem 
pelo trabalho, logo, o trabalho origina o 

pensamento e a ciência é o trabalho. 
Forma e 

Conteúdo 
Supera a dicotomia entre abordagem 

internalista e externalista, 
compreendendo a forma e o conteúdo 

como indissociáveis. 

Propõe a articulação dos conteúdos 
(produzidos pelas relações sociais) com a 
forma (meios). Articula teoria e prática 

para a transformação do saber elaborado 
em saber sistematizado. 

Processo e 
Produto 

Compreende que os produtos da 
ciência passam por processos nos quais 

esses devem ser valorizados para 
compreender como a ciência se 

desenvolve. 

O ponto de partida e o ponto de chegada 
é a prática social. Não é a mesma prática 
social, no final ocorre a transformação e 

ascensão dessa prática por meio dos 
processos. 

Conceito Entende os conceitos como uma 
produção histórica, social e 

influenciada pelos diferentes 
contextos. 

Entende os conceitos como uma 
produção histórica dos conteúdos como 

clássicos e na assimilação da cultura e do 
saber sistematizado. 

Superação A aproximação com o ensino de 
ciências pode superar a crise da 

educação científica, a dicotomia entre 
forma e conteúdo, a valorização 

histórica dos processos da ciência e a 
considerar historicidade nas 

construções sociais. 

Supera as pedagogias não críticas, 
crítico-reprodutivistas e a pedagogia do 
aprender a aprender, em defesa de uma 
educação que valorize os processos na 
apropriação do saber em suas múltiplas 

determinações. 

    Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Assim, o quadro 9 sintetiza as aproximações de ideias da HFC e da PHC, o que 

corrobora em nossa defesa de utilização da HFC no ensino de Ciências, baseada na perspectiva 

crítica da PHC como pressupostos de ensino e aprendizagem dos conceitos científicos. 

A visão de Ciências da HFC apresentada vai ao encontro com a visão da PHC, pois 

considera o movimento, a totalidade e a materialidade na realidade histórica construída. Isso 

significa que ela parte do real aparente, o empírico, sendo considerado a prática inicial; já 

quando ocorre a ascensão, a prática final; e se assume na síntese das abstrações realizadas do 

real aparente. Para a HFC, o aprendizado deve ser sobre as ciências, considerando seus 

processos de sistematização e construção histórica como uma atividade social e complexa. 

Tanto a HFC quanto a PCH compreendem os conceitos como uma produção histórica 

social. A PHC valoriza o ensino dos conceitos clássicos que se perduraram durante os anos, 

sendo a transmissão do saber sistematizado realizados pelos conteúdos clássicos, dos elementos 
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culturais e socialmente produzidos. A HFC entende esses conceitos como nucleares para a 

ciência em que se ensina. 

Em ambas o papel do homem é central e ativo, nesta perspectiva pode-se pensar na 

transformação da sociedade e na superação das formas de exploração, na medida em que todos 

os homens possam se apropriar dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos e desta 

forma, promover um desenvolvimento do homem. 

A abordagem HFC pressupõe uma não dicotomização entre processo e produto, e as 

teses e dissertações têm dicotomizado conteúdo e forma ao ensinar os conceitos científicos, 

lançando mão da HFC. Trata-se de uma contradição entre a abordagem e o modo de 

implementação no ensino. Ou seja, a abordagem não dá conta sozinha, é necessária uma 

concepção pedagógica para demarcar o processo de ensino e aprendizagem, e o que percebemos 

é que as teses e dissertações vêm estabelecendo relações apenas com as formas, em sua grande 

maioria com a sequência didática. A sequência é apenas um instrumento, nesse sentido, é 

necessário saber qual a concepção que fundamenta esse instrumento. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, solidificamos nossa percepção de PHC para 

entender o que essa concepção pedagógica aponta como limitação, referente à sua utilização, e 

o que ela propõe como superação, considerando a socialização dos instrumentos que dão acesso 

ao saber metódico, sistematizado e histórico. No geral, percebemos que as teses e dissertações 

lançam mão de uma concepção não crítica no ensino de Ciências, valorizando mais os aspectos 

que não são relacionados à aprendizagem, com a centralidade no aluno ativo e o professor como 

interlocutor, valorizando aspectos motivacionais e emocionais no ensino. Acreditamos que é 

essencial lançar mão de uma concepção pedagógica crítica, que valorize o ensino, a socialização 

do saber sistematizado, cultural e erudito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando o problema de pesquisa: Como a HFC é apresentada na produção científica 

(teses e dissertações) que se relaciona ao ensino de Biologia? O nosso posicionamento teórico 

é em defesa da utilização da concepção de HFC como abordagem (internalista e externalista) 

integrativa dos conceitos científicos e consideramos este o ponto de confluência com a PHC. 

Nos trabalhos analisados, a grande maioria não teoriza a HFC no ensino ou a utiliza como 

finalidade metodológica. Ainda nesse sentido, as discussões acerca da HFC estão atreladas 

apenas à perspectiva da HC (14), e apenas 4 trabalhos consideram os aspectos da história e 

filosofia da ciência. Os aspectos filosóficos não são levados em consideração, mesmo nos 

trabalhos que lançam mão da HFC. Esses trabalhos se distanciam da teoria. A HFC pode ser 

usada como critério, a partir da PHC, para definir conteúdos essenciais, conceitos estruturantes, 

sequências didáticas, atividades para o ensino e modelos de aulas. 

Apresentamos a HFC como um dos meios possíveis e necessários para a compreensão 

dos processos da ciência, demarcando essa discussão como potencializadora no ensino de 

Ciências, ao fazer a relação entre forma e conteúdo, abordagem internalista e externalista, aos 

conceitos nucleares da Biologia. Nessa mesma direção, a concepção pedagógica crítica da PHC 

também considera a historicidade dos fenômenos, favorecendo o ensino dos conceitos clássicos. 

Entendemos por clássicos os conceitos nucleares das diferentes teorias (celular, herança, 

homeostase, ecossistemas e evolução) que constituem a Biologia como ciência; os clássicos 

perduraram ao tempo, e sem eles não seria possível explicar a ciência ou seus fenômenos. Com 

isso, mostramos que é preciso ter uma concepção pedagógica atrelada a uma consciência 

histórica e filosófica da ciência que se ensina. 

Consideramos que a concepção pedagógica da PHC convida o professor a repensar a 

sua concepção de conhecimento, seja os conceitos clássicos ou nucleares. Ao compreender, o 

professor pode tomar consciência dos elementos que demarcam o ensino de Biologia e exercer 

sua prática pedagógica de forma consciente. Afinal, a PHC é uma grande síntese de discussões 

ontológicas, filosóficas, sociais, históricas e epistemológicas. 

Como discutido anteriormente, o objeto da educação está relacionado aos conceitos, 

elementos culturais e aos saberes clássicos que devem ser assimilados pelos alunos, e se refere 

à forma de desenvolvimento do trabalho pedagógico. Pensando nessa objetivação, percebemos 

que esses trabalhos lançam mão de conceitos biológicos, o ensino dos clássicos, porém o foco 

se desvia do ensino e aprendizagem, dando ênfase à forma, metodologias de desenvolvimento. 

Assim, o ensino acaba tendo uma finalidade memorística, motivacional, emocional e de 
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valorização dos produtos (conceitos) em sua definição, sem a compreensão dos processos, ou 

seja, esses trabalhos dissociam forma e conteúdo. 

Dessa forma, incentivamos o desenvolvimento de pesquisas que relacionem a HFC com 

a PHC na Educação Básica, buscando responder às perguntas do tipo “por que”. Valorizando o 

fundamento histórico, uma pedagógica crítica considera o movimento histórico e social 

auxiliando a responder esse tipo de pergunta. É necessário que essas novas pesquisas 

demarquem as intencionalidades político-formativas na utilização da HFC, e essa demarcação 

pode ser dada se o sujeito/pesquisador se apropriar da PHC, estabelecendo esse posicionamento 

político. 

Respondendo ao problema de pesquisa, “As teses e dissertações articulam forma e 

conteúdo?”, esta dissertação aponta que grande parte das pesquisas dicotomizam forma e 

conteúdo, além disso, apontamos para o campo de educação em ciências, uma postura mais 

cautelosa da relação na abordagem da HFC no ensino de Biologia. Ademais, indica a 

necessidade de ter uma concepção pedagógica demarcada, pois o ato dialético de ensinar 

envolve a relação entre o conteúdo, a forma e as intencionalidades formativas. Portanto, 

indicamos a PHC como concepção pedagógica que valoriza essa relação, sendo também uma 

teoria crítica da educação que se relaciona de forma próxima com a abordagem da HFC. 

Se centra na forma, nem a HFC é discutida a contento. Se prioriza o praticismo, o 

aprender a aprender, acaba por dar margem ao recuo da teoria, até em conteúdo nos trabalhos 

da HFC. Moraes (2001), ao discutir o recuo da teoria, aponta que a causa mais imediata do 

retrocesso intelectual e distanciamento da teoria pode estar nas próprias políticas públicas 

educacionais, em ambos os níveis (nacional e internacional). O recuo da teoria se constitui em 

um movimento que prioriza o consensual, a experiência imediata, sendo acompanhado de uma 

promessa utópica na educação pragmática, “em tal utopia praticista, basta o ‘saber fazer’ e a 

teoria é considerada perda de tempo” (MORAES, 2001, p. 10). 

Argumentos como “teorias professadas” e “teorias praticadas” apontam incoerências e 

que a teoria está implicada na prática. Assim, Moraes (2001) afirma que o recuo da teoria ocorre 

devido às novas demandas do sistema educacional, com a introdução da lógica de mercado, de 

forma lucrativa e imediatista. Excluindo/recuando a teoria na formação de professores, acaba-

se por priorizar questões imediatas, pragmáticas e utilitárias. 

A mesma autora ainda apresenta que, na área da educação, ocorre nas pesquisas um 

processo de recuo da teoria, derivando uma mutação de conceitos, que outrora consistia em um 

conteúdo crítico que apontava embates entre as classes sociais, reduzindo a conceitos 

subsumidos a uma sociedade sem luta de classe e com ideologia fetichista. Nesse sentido, 
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percebemos que, apesar de grande parte dos trabalhos (teses e dissertações) terem sido 

orientados por professoras que têm como objeto central a HFC, as pesquisas se distanciaram da 

teoria, contemplando apenas o aspecto histórico e um distanciamento da perspectiva e da 

abordagem, até mesmo enquanto posicionamento teórico. 

Avaliamos como limite desta pesquisa a falta de criação de um instrumento de 

comunicação com os pesquisadores para que houvesse uma interlocução. 
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ANEXOS 

ANEXO I 
Grade elaborada para mapeamento e análise inicial dos trabalhos. 

 



87 
 

 

ANEXO II 

 
Ficha sintética dos dezessete (T1 até D17) trabalhos analisados. Os dados foram 

transcritos aqui conforme aparecem nas teses e dissertações originais.  

Documento: T1 

Título: LEITURA E FOTOSSÍNTESE: PROPOSTA DE ENSINO NUMA 
ABORDAGEM CULTURAL 
Autor: SOUZA, SUZANI CASSIANI de 
Resumo: Resumo: Sabendo das dificuldades que os professores enfrentam com a 
leitura no ensino de ciências e partindo do pressuposto que a leitura acontece somente 
durante a interação do sujeito e texto, nesse trabalho procuramos estabelecer estratégias 
de mediação da linguagem e contribuir para o repensar curricular na última série do 
ensino fundamental, focalizando a leitura, a escrita e a experimentação, sob um tema 
que tem apresentado inúmeras dificuldades no ensino - a fotossíntese. Para tanto, 
aplicamos uma proposta de ensino, em quatro salas de oitava série de duas escolas 
públicas do estado de São Paulo. Nossos referenciais teórico-metodológicos se 
pautaram em diferentes áreas do conhecimento, como os estudos de natureza 
etnográfica, epistemológica, interacionista, linguística, principalmente aqueles 
relativos a análise do discurso francesa. Entre os resultados obtidos, encontramos e 
tentamos ultrapassar alguns obstáculos de aprendizagem dos estudantes, como a 
sensação de um completo entendimento do fenômeno, em contraponto a consistentes 
dúvidas sobre o mesmo. Dessa forma, buscamos um aprofundamento nos sentidos das 
palavras da ciência, criando espaços para conversar ciências. Além disso, em nossas 
análises evidenciamos uma convergência entre a linguagem comum e a linguagem 
científica, quando em leituras de trechos de originais de cientistas dos séculos XVII e 
XVIII, encontramos deslocamentos de sentidos dos estudantes próximos aos científicos 
e a percepção de certa incompletude, tanto da ciência como um processo, quanto aos 
limites do seu próprio conhecimento 
Palavras-chave: Linguagem; Textos; Leitura; Escrita; Ensino de Ciência; Fotossíntese; 
História da Ciência. 

 

Documento: T2 

Título: LIÇÕES DA BOTÂNICA: UM ENSAIO PARA AULAS DE CIÊNCIAS 
Autor: SALOMÃO, SIMONE ROCHA 
Resumo: O presente trabalho procura investigar e compreender as aproximações entre 
ciência e literatura e entre linguagem científica e linguagem literária, suas relações com 
o ensino e a aprendizagem em ciências e o possível papel potencializador do texto 
literário na aprendizagem de conteúdos científicos no Ensino Fundamental. Para tanto, 
utiliza como fio condutor da pesquisa a peça Lição de Botânica, de Machado de Assis, 
a partir da qual são geradas questões para a discussão teórica e caminhos para a 
pesquisa empírica. Tal pesquisa, implementada com turmas de 6a série de uma escola 
pública de Macaé – RJ, constitui-se da apresentação de uma montagem da peça aos 
alunos, discussão junto a eles sobre a peça, atividades escritas e montagem de um 
herbário. As atividades escritas, realizadas antes e após a apresentação da peça, 
incluíram questionários de perguntas abertas e exercícios que solicitaram dos alunos 
reflexão e análise sobre a peça e, em particular, sobre aspectos relacionados com a 
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botânica e sua linguagem e, ainda, sobre a própria atividade científica. Entre as 
referências teóricas mobilizadas, destacam-se as considerações do Círculo de Bakhtin 
sobre linguagem, sobretudo as noções de exotopia e plurilingüismo. As reflexões 
desenvolvidas são traçadas através de dois eixos – Ciência e Literatura e Linguagem e 
Aprendizagem – envolvendo aspectos relativos às diferentes linguagens, à história da 
biologia e da botânica e à produção de linguagem e de significados pelos alunos, 
inserida em sua dinâmica de aprendizagem. 
Palavras-chave: Linguagem Científica; Linguagem Literária; Ensino e Aprendizagem 
de Ciências. 

 

Documento: D3 

Título: POSSIBILIDADES E LIMITES DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PPROBLEMAS NO ENSINO MÉDIO 
Autor: ANDRADE, MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOARES de 
Resumo: As pesquisas sobre o ensino das Ciências da Natureza (Biologia, Física e 
Química) e propostas para essa área apontam para a necessidade do desenvolvimento 
da educação cientifica por meio de conteúdos contextualizados com o cotidiano dos 
alunos, com a história e filosofia da ciência e relação entre 
ciência/tecnologia/sociedade/ambiente (CTSA). 
Nesta perspectiva, o ensino de Biologia vem sendo discutido em relação a forma como 
os conteúdos são apresentados possibilitando a compreensão da ciência integrada e 
relevante ao cotidiano dos alunos, às estratégias de ensino. Nessa discussão, um 
referencial presente tem sido a concepção construtivista de ensino e de aprendizagem, 
na qual os conhecimentos prévios dos alunos e o desenvolvimento de atividades que 
possibilitem a construção do conhecimento são valorizados. 
A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), desenvolvida inicialmente em escolas 
de Medicina, é uma proposta na qual a aprendizagem acontece pela resolução de 
problemas com grupos pequenos de alunos acompanhados por um tutor. Os problemas 
na ABP são abertos e possibilitam a aprendizagem contextualizada de conteúdos 
científicos. Desta forma, a ABP pode trazer contribuições para o ensino de Biologia. O 
desenvolvimento de uma proposta de ABP para o Ensino Médio deve levar em 
considerações diferenças que existem entre esse nível de ensino e o nível universitário. 
Desta forma, objetivo do presente trabalho foi analisar uma proposta de ABP para o 
ensino médio e suas contribuições para o ensino de Biologia, identificando-se 
limitações e adequações necessárias para a organização das atividades nesse nível de 
ensino em escolas brasileiras. Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um 
ciclo com três problemas de zoologia, desenvolvido com dois grupos: um grupo de seis 
alunos (2005), uma turma da terceira séria do Ensino Médio e a professora de Biologia 
(2006). Esta pesquisa qualitativa caracterizou-se como um estudo de caso. A coleta de 
dados com os dois grupos ocorreu por meio de questionários, entrevistas, observação e 
coleta de material elaborado pelos alunos. Análise dos dados envolveu a identificação 
da presença das características e dos componentes da ABP e o estabelecimento de três 
categorias de análise, permitindo-nos perceber que a proposta foi aceita pelos alunos e 
pela professora e que pode trazer contribuições para o ensino de Biologia, pois 
possibilitou a apresentação de conteúdos de forma contextualizada, o desenvolvimento 
de habilidades de resolução de problemas e interação entre os alunos em atividades em 
pequenos grupos. A análise dos dados nos permitiu considerar, ainda, que os limites da 
proposta estão relacionados com a quantidade de aulas no ensino médio, a compreensão 
da importância da atividade proposta e a falta de compromisso com os alunos. A análise 
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das atividades possibilitou-nos perceber a necessidade de uma nova cultura de 
aprendizagem na qual a intenção dos alunos seja a de buscar o conhecimento O 
desenvolvimento de uma proposta de ABP deve ser compreendido pelo professor como 
um conjunto de estratégias de ensino que devem ser refletidas e adequadas às suas 
necessidades e possibilidades para possibilitar um ensino contextualizado de Biologia 
 
Palavras-chave: Ensino de Biologia, resolução de problemas, aprendizagem baseada 
em problemas. 

 

Documento: D4 

Título: A PRODUÇÃO DE SENTIDO EM BIOLOGIA: A CONTRIBUIÇÃO DE 
UMA ATIVIDADE DE LEITURA, DISCUSSÃO E PRODUÇAO DE TEXTO 
Autor: SOARES, ADRIANA GONÇALVES 
Resumo: As habilidades de leitura, entendimento e comunicação na linguagem 
científica (Letramento Científico) e de aprendizagem da ciência em suas perspectivas 
histórica e filosófica são colocadas como competências a serem desenvolvidas pelo 
Ensino de Ciências/Biologia. Esse trabalho apresenta uma proposta de 
acompanhamento do desenvolvimento de uma atividade, planejada segundo a 
abordagem sociocultural e avaliada de acordo com os preceitos da análise 
sociointeracionista do discurso, que tem como objetivo a contribuição para o 
Letramento Científico e para o estudo da História e Filosofia da ciência. A atividade 
“Propondo a Teoria da Evolução Biológica: Perspectiva Histórica” sugere a utilização 
de fragmentos de textos originais sobre evolução de Jean Baptiste Lamarck, Charles 
Robert Darwin e Alfred Russel Wallace, a discussão em grupo orientada por questões, 
a exposição oral das discussões em grupo e a produção de textos escritos pelos alunos. 
A pesquisa foi realizada com 27 alunos do 1o ano do ensino médio de uma escola da 
rede particular de Belo Horizonte. Compararam-se duas resenhas escritas a partir dos 
fragmentos, sendo uma feita antes e a outra depois da realização da atividade. 
Utilizaram-se como parâmetro de análise os aspectos que caracterizam a arquitetura 
interna dos textos, de acordo com Bronckart. Estes aspectos foram identificados 
segundo as características dos tipos de discurso, das formas de planificação do texto, 
dos mecanismos de textualização e dos mecanismos enunciativos. Os dados coletados 
permitiram concluir que a atividade proposta neste trabalho apresentou uma 
contribuição para o desenvolvimento do Letramento Científico, pois permitiu que treze 
dos vinte e sete alunos pesquisados produzissem resenhas com um avanço de acordo 
com os critérios definidos para a análise. Observou-se também uma maior apropriação 
de noções sobre as características da ciência, evidenciada por uma discussão mais 
profunda e articulada sobre este tema na 2ª resenha dos alunos. 
Palavras-chave: Letramento Científico, Filosofia e História da Ciência, Discurso 
Científico, Análise do Discurso, Ensino de Evolução. 

 

Documento: D5 

Título: A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE BIOLOGIA E O 
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CONCEITUAL 
Autor: PEDRANCINI, VANESSA DAIANA 
Resumo: Estudos têm revelado que os principais motivos que dificultam a 
aprendizagem de conceitos e processos biológicos residem em um ensino pautado na 
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memorização e fragmentação de conteúdos dissociados do cotidiano dos estudantes. 
Destas constatações originou-se a presente pesquisa, que tem como objetivo analisar 
se a organização do ensino, pautada nas interações verbais, na história da ciência e em 
atividades lúdicas, pode contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento do 
pensamento conceitual dos estudantes em relação ao mecanismo da hereditariedade nos 
seus aspectos clássicos e moleculares. Para a realização desta pesquisa, inicialmente 
foram realizados estudos bibliográficos, destacando-se a Teoria Histórico-Cultural, a 
Teoria da Atividade e a Teoria da Assimilação, formuladas, respectivamente, por 
Vygotsky, Leontiev, Galperin e colaboradores, bem como as contribuições sobre a 
história da hereditariedade apresentadas por vários autores citados na fundamentação 
teórica deste trabalho. Por meio dessa fundamentação teórica, procedemos com o 
trabalho de campo da pesquisa, a qual se baseou na organização e desenvolvimento de 
30 aulas, em uma turma do 2º ano do Ensino Médio noturno de um colégio público de 
um município do Noroeste do Paraná. As elaborações dos conceitos feitas pelos 
estudantes constituíram a fonte de dados para a análise dessa investigação e foram 
obtidas nos seus pronunciamentos gravados durante as interações discursivas, nos 
textos elaborados e pelo seu desempenho nas atividades propostas, como jogos e 
dramatizações. Na análise dessas elaborações, procuramos identificar as modalidades 
de generalização do conceito, estabelecendo categorias baseadas nos estágios de 
desenvolvimento dos conceitos em crianças, adolescentes e adultos estabelecidos por 
Vygotsky e colaboradores. Apesar das diferenças encontradas entre os estudantes em 
relação aos estágios de formação de conceito, uma evolução foi observada, de modo 
geral, quando comparamos as suas concepções prévias iniciais àquelas descritas no 
último encontro em relação ao assunto trabalhado. 
Palavras-chave: interações verbais; história da Ciência; atividades lúdicas; formação 
de conceitos; hereditariedade. 

 

Documento: D6 

Título: SILVA, TATIANA TAVARES da 
Autor: DARWIN NA SALA DE AULA: REPLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS 
HISTÓRICOS PARA AUXILIAR A COMPREENSÃO DA TEORIA EVOLUTIVA 
Resumo: Esta dissertação, inserida em linha de pesquisa de "História, Filosofia e 
Cultura no Ensino de Ciências" trabalhou com a temática replicação de experimentos 
históricos. A pesquisa, caracterizada por uma abordagem inclusiva da História da 
Ciência no ensino de Biologia foi orientada pelos seguintes objetivos: 1) desenvolver 
o estudo de um episódio histórico, sobre experimentos de dispersão de sementes e seu 
papel na teoria evolutiva de Charles Darwin, descritos no seu livro A origem das 
espécies; 2) desenvolver um estudo empírico por meio da elaboração, validação, 
aplicação e avaliação de uma Sequência Didática; 3) promover a replicação dos 
experimentos de Darwin como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem da teoria 
de evolução dos seres vivos; e 4) promover uma abordagem reflexiva de aspectos 
meta-científicos, particularmente do papel da imaginação e criatividade nas etapas de 
investigação. O estudo do episódio histórico gerou um material que pode servir de 
subsídio para o professor que sinta motivado a desenvolver trabalho semelhante em 
sala de aula, bem como para seus próprios estudantes. Foram produzidos materiais 
instrucionais e utilizaram-se diferentes estratégias didáticas para a Sequência 
Didática. O estudo empírico foi aplicado em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio, 
de uma escola particular, na cidade de São Paulo, no primeiro semestre de 2012. 
Entre as contribuições e desafios dessa pesquisa para a área de ensino de Ciências e 
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História da Biologia, destacam-se: evidências de que a abordagem histórica é 
motivadora e facilitadora da aprendizagem; a diversidade de atividades propostas foi 
citada como importante para a aprendizagem e motivar os alunos a pensar sobre o 
problema de Darwin e elaborarem hipóteses, mas ao mesmo tempo conduzi-los para 
que as discussões se encaminhassem para uma replicação, como Darwin fez 
Palavras-chave: Charles Darwin, Ensino de Ciências, Replicação de experimentos 
históricos, História da Biologia, Evolução. 

 

Documento: D7 

Título: ELABORAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS 
BASEADA NA EPISTEMOLOGIA DE PAUL FEYERABEN E NO ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 
Autor: OLANDIM, LUDMILA OLANDIM de 
Resumo: O desenvolvimento de estratégias para o ensino de ciências inspiradas na 
filosofia da ciência é objeto de vários estudos na área de ensino de ciências. Partindo 
desse pressuposto, esta pesquisa estrutura uma estratégia para o ensino de ciências por 
investigação baseada no pluralismo metodológico de Paul Feyerabend. Utilizando os 
princípios de incomensurabilidade, anarquismo epistemológico e pluralismo 
metodológico, tem-se a intenção de preparar um aluno para que ele seja o principal 
responsável pela própria formação, e para que tome decisões socialmente responsáveis. 
Palavras-chave: Ensino de ciências; Ensino por investigação; Paul Feyerabend; 
Estratégia de ensino; Pluralismo metodológico. 

 

Documento: T8 

Título: HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO: EXPERIMENOS DE 
LAZZARO SPALLANZANI SOBRE REPRODUÇÃO ANIMAL 
Autor: PEREIRA, MILER RODRIGO 
Resumo: A História da Ciência, nas últimas décadas, é apontada pela literatura 
especializada como um recurso pedagógico apropriado para ensinar conteúdo científico 
atual e abordar aspectos da natureza da ciência na sala de aula. Este trabalho trata dos 
aspectos motivacionais e emocionais nos alunos frente ao uso História da Ciência como 
uma ferramenta para promover discussões sobre a construção do conhecimento 
científico e para trabalhar o conceito de reprodução animal, concentrando no estudo do 
desenvolvimento de método experimental em investigação de seres vivos. O episódio 
histórico escolhido foi o estudo da reprodução de anfíbios realizado por Lazzaro 
Spallanzani (1729-1799), que nos permitiu explorar com os alunos, especialmente, a 
reflexão e discussão sobre observação, teoria e as relações entre eles. Tal aspecto 
metacientífico é importante para promover uma crítica à noção empírico-indutivista da 
ciência, que ainda é preponderante no ensino das ciências. Na parte empírica deste 
estudo, foi desenvolvida uma sequência didática, conforme modelo de M. Méheut 
(2004), orientada segundo os princípios de Design Based Research (DBR), visando 
motivar os alunos ao aprendizado de conceitos de reprodução, em turmas de terceiro 
ano do ensino médio. A sequência produzida foi constituída por oito aulas planejadas 
de acordo com uma estratégia de ensino de investigação. A Sequência Didática foi 
aplicada em duas escolas públicas da cidade de São Paulo, Brasil. Foram elaborados 
materiais didáticos para serem usados na Sequência Didática, como textos de apoio 
sobre o episódio histórico em questão para os alunos (com base na metodologia de 
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história da ciência, ou seja, fontes primárias analisadas em seu contexto) e replicação 
de experimentos em ambiente virtual por meio de Tecnologias de Informação e 
Comunicação. A aplicação da Sequência Didática foi registrada em video e avaliada 
por dois questionários, um para análise dos aspectos motivacionais, e outro, emocionais 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A intervenção mostrou efeitos 
positivos quanto à motivação dos estudantes e principalmente sobre à auto-eficácia e 
motivação intrínseca. Contudo, algumas concepções relativas à motivação extrínseca 
foram resistentes a mudanças, o que forneceu indicações para o aprimoramento dos 
princípios de design e de sua implementação em sala. Os resultados podem indicar 
novas possibilidades de utilização de História da Ciência no ensino de ciências 
Palavras-chave: História da Ciência, Ensino de Ciências, Replicação de experimentos 
históricos, Motivação, Emoções, TICs, Sequência Didática, Lazzaro Spallanzani. 

 

Documento: D9 

Título: A VIAGEM DE ALFRED RUSSEL WALLACE AO BRASIL: UMA 
APLICAÇÃO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE BIOLOGIA 
Autor: SOUZA, ROSA ANDRÉA LOPES de 
Resumo: Esta dissertação, inserida em linha de pesquisa de “História, Filosofia e 
Cultura no Ensino de Ciências”, abordou a inserção de um episódio da História da 
Ciência no ensino de Biologia da educação básica. A pesquisa, caracterizada por uma 
abordagem inclusiva da História da Ciência no ensino de Biologia, foi orientada pelos 
seguintes objetivos: 1) desenvolver o estudo de um episódio histórico envolvendo a 
viagem do naturalista inglês Alfred Russel Wallace (1823-1913) ao Brasil, no século 
XIX; 2) desenvolver um estudo empírico de utilização de episódio da História da 
Biologia no ensino e aprendizagem de conteúdos de Biologia por meio da elaboração, 
validação, aplicação e avaliação de uma sequência didática; 3) investigar os efeitos da 
utilização de um episódio de História da Biologia sobre aspectos motivacionais e 
emocionais dos alunos durante o ensino e aprendizagem de conteúdos de Biologia. A 
viagem de Wallace à Amazônia foi analisada segundo a metodologia de pesquisa em 
História da Ciência, fazendo uso de fontes primárias e secundárias. Foram investigadas 
a formação inicial do pesquisador e as motivações para a realização da viagem segundo 
o contexto das expedições científicas do século XIX. Foram ainda discutidas as 
principais contribuições que ele desenvolveu, particularmente sobre as palmeiras 
amazônicas. Esse estudo gerou um material que pode servir de subsídio ao professor 
que deseje abordar esse episódio histórico em sala de aula. A partir desse episódio, foi 
elaborada uma sequência didática baseada nos estudos de Wallace sobre as palmeiras 
amazônicas. As palmeiras estudadas por Wallace serviram de base para os alunos 
realizarem atividades relacionadas à classificação biológica, ao uso de chaves 
dicotômicas de identificação e à elaboração de uma matriz de classificação filogenética. 
A sequência didática foi composta de oito aulas desenvolvidas com diferentes 
estratégias de ensino e aprendizagem, com uso de materiais instrucionais especialmente 
elaborados para cada aula. Após processo de validação, a sequência didática foi 
aplicada em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio, de uma escola pública, no 
município de São Paulo, no primeiro semestre de 2013. Foi realizada triangulação de 
dados obtidos por meio de gravação e transcrição das aulas, bem como aplicação de 
dois questionários validados pela literatura: um destinado a avaliar motivação e outro 
a avaliar emoção situacional dos alunos. A análise dos dados obtidos levou à elaboração 
de uma representação gráfica mapeando as disposições motivacionais e emocionais dos 
alunos durante as interações de ensino e aprendizagem da sequência didática. Como 
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resultados principais da pesquisa empírica que podem contribuir para a área de ensino 
de Ciências Naturais em que abordagens históricas estão inseridas, destacam-se 
evidências de que os alunos responderam positivamente à aprendizagem de conteúdos 
científicos atuais considerados complexos e distantes do seu dia a dia, como é o caso 
da classificação filogenética, após esse estudo ter sido provocado a partir dos estudos 
de Wallace na Amazônia. Esta pesquisa também contribui com a divulgação de uma 
metodologia para investigar aspectos motivacionais e emocionais dos alunos na 
aprendizagem de conteúdos de Biologia. Finalmente, estabeleceu alguns parâmetros 
sobre a contribuição da História da Ciência no ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Alfred Russel Wallace; Ensino de Biologia; História da Biologia; 
Sequência Didática; Motivação para aprendizagem; Emoção na aprendizagem. 

 

Documento: D10 

Título: ENSINANDO O SISTEMA CIRCULATÓRIO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Autor: JESUS, LUCIANA ROMEIRA de JESUS 
Resumo: Este trabalho se caracteriza por ser uma proposta de intervenção pedagógica 
construtivista, que utiliza as ideias de Jean Piaget sobre a construção do conhecimento, 
como diretrizes para alcançar a aprendizagem. Espera-se permitir a aprendizagem de 
um conteúdo específico da Ciência, que é o Sistema Circulatório (SC) e, ao mesmo 
tempo, a compreensão do processo de construção do conhecimento científico. Para 
atingir esses objetivos de aprendizagem foi construída uma sequência didática (SD). 
Essa SD conta com estratégias para permitir que os estudantes aprendam um conteúdo 
específico (SC), e participem de atividades que envolvem a História da Ciência (HC). 
A SD procura fatos pontuais que mostram a construção dos conceitos científicos sobre 
o SC, e que acima de tudo, destacam o caráter descontínuo da evolução da Ciência, 
entremeados por erros e acertos, ambos essenciais para prosseguir. A SD foi aplicada 
em um curso piloto, e os materiais produzidos pelos estudantes durante as intervenções 
propostas foram analisados de acordo com a “análise discursiva textual”, no intuito de 
avaliar a aprendizagem em desenvolvimento e a propriedade das intervenções dentro 
da SD. Esta modalidade de análise foi tomada para adequar-se à natureza dos dados 
que se apresentavam, caracterizando uma pesquisa qualitativa. A primeira intervenção 
da SD foi a sondagem das concepções prévias dos estudantes, por meio de discussões 
em sala de aula. A segunda foi um momento de atividade prática, em que os estudantes 
puderam manipular nosso objeto de estudo (o elemento coração no SC). Eles receberam 
vários corações de galinha, e deviam analisá-los; fazer anotações e desenhos do que 
eles estavam observando. Depois de expressarem suas ideias, e explorarem algo 
concreto do SC, os estudantes receberam textos que traziam ideias distintas sobre o 
funcionamento deste sistema, formuladas por diferentes “pensadores” ao longo da HC. 
Muitas dessas ideias eram semelhantes às dos estudantes e outras bem distintas. Em 
seguida uma linha do tempo lhes foi apresentada, onde apareciam todos os pensadores 
dos textos anteriores, localizados na sua época. A última intervenção foi uma aula 
expositiva-dialogada e prática, mostrando como compreendemos o SC hoje. Depois de 
expor como a Ciência defende o funcionamento do SC atualmente, o coração de boi foi 
utilizado para mostrar estruturas importantes do coração. Foi possível perceber que 
existe uma forte relação entre as ideias dos estudantes e as encontradas na literatura 
histórica a respeito desse conteúdo. A SD permitiu em vários momentos que os 
estudantes fossem atores de seus próprios conhecimentos, manipulassem estruturas 
concretas, e tivessem acesso a ideias distintas a respeito do funcionamento do SC - 
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muitas delas, para o contexto atual, consideradas erradas. Com isso eles se relacionaram 
melhor com a ideia do erro, presente tanto no contexto da HC, como no ambiente de 
sala de aula, o que favoreceu o processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva 
construtivista. 
Palavras-chave: Ensino de Biologia, História da ciência, Sequência didática, 
Aprendizagem, Sistema circulatório. 

 

Documento: D11 

Título: HEREDITATIEDADE E NATUREZA DA CIÊNCIA: USO DA 
ABORDAGEM HISTÓRICO-FILOSÓFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Autor: AMARAL, PRISCILA do 
Resumo: Esta pesquisa busca explorar as questões sobre a Natureza da Ciência que 
podem ser discutidas no nível fundamental, a partir das discussões das ideias sobre a 
herança de características na segunda metade do século XIX. Para isso, foi elaborada a 
construção de uma abordagem didática que trata dos trabalhos de Gregor Mendel com 
as ervilhas da espécie Pisum sativum, discutindo suas possíveis contribuições para o 
estudo da hereditariedade. Apresentamos a ideia da Pangênese elaborada por Charles 
Darwin, buscando analisar se a abordagem de um assunto “estrangeiro” as aulas de 
ciências poderiam gerar questões mais contextuais, articulando elementos do contexto 
social com a produção do conhecimento científico e procurando explicitar as questões 
de Natureza da Ciência a serem discutidas. A sequência didática foi aplicada em duas 
turmas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A construção da sequência didática 
baseou-se na estratégia denominada de três eixos, além de seguir a metodologia da 
pesquisa-ação. Ao longo da pesquisa, foi observado o surgimento de alguns desafios 
relacionados à inserção de história e filosofia da ciência neste nível de ensino, à 
abordagem cultural da ciência e à abordagem de conteúdos que não são comumente 
trabalhados nas aulas de ciências. A utilização da estratégia dos três eixos, a discussão 
de cada etapa da pesquisa no grupo de pesquisa, as estratégias utilizadas 
desempenharam importante papel nesta pesquisa 
Palavras-chave: Hereditariedade, Natureza da Ciência, História e Filosofia da Ciência. 

 

Documento: D12 

Título: O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE LINKAGE (1902-1915): 
UMA CONTRIBUIÇÃO HISTÓRICA PARA O ENSINO DE GENÉTICA 
Autor: BRUNELLI, ARIANE 
Resumo: Considerando que a história da ciência pode constituir uma ferramenta útil 
para o ensino de ciência, o objetivo desta dissertação é inicialmente apresentar um 
material histórico para o ensino e aprendizagem de genética no nível médio. Este diz 
respeito ao desenvolvimento do conceito de linkage no período compreendido entre 
1902 e 1915. A partir deste estudo histórico foi elaborada uma sequência didática com 
o intuito de auxiliar no ensino e aprendizagem deste conceito. Na construção desta 
levou-se em conta tanto a dimensão epistêmica como a dimensão pedagógica, 
considerando o processo de elaboração, métodos e validação do conhecimento 
científico conforme proposto por Méheut (2005). Esta dissertação compreende uma 
introdução e três capítulos. O Capítulo 1 discute as relações entre história da ciência e 
o ensino e aprendizagem de genética. O Capítulo 2 apresenta um estudo histórico sobre 
as explicações para as características que eram herdadas juntas até da proposta do 
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linkage. O Capítulo 3 oferece uma sequência didática. Espera-se que o material 
elaborado para ser trabalhado em sala de aula possa contribuir para o entendimento do 
conceito de linkage e mostrar aspectos sobre a natureza da ciência (NDC) tais como: 
os cientistas podem mudar de ideia; resultados experimentais semelhantes podem ser 
interpretados à luz de teorias diferentes; e o empreendimento científico é resultado de 
um trabalho coletivo.  
Palavras-chave: História da genética; Ensino de ciências; Linkage; Morgan, Thomas 
Hunt; Bateson, William, sequência didática. 

 

Documento: D13 

Título: UMA RELAÇAO PERIGOSA? QUANDO CIÊNCIA E RELIGIÃO SE 
ENCONTRAM EM SALA DE AULA 
Autor: COSTA, JULIO CÉSAR FREITAS da 
Resumo: O presente trabalho propõe o uso da história da Ciência para auxiliar na 
prática docente na abordagem de questões como a origem do universo, origem da vida, 
teorias evolucionistas e evidências da evolução nas aulas de Biologia. O uso da história 
da Ciência vem demonstrando ser um forte aliado, trazendo para o aluno a relação da 
Religião com a Ciência desde os primórdios até a atualidade, tornando perceptível que 
esse conflito não é recente e que, dependendo do tempo histórico, nem sempre foi tão 
conflituoso assim. O interesse por essa temática surgiu dos entraves encontrados no 
ensino de Biologia para o Ensino Médio, em que alunos frequentemente duvidavam 
das teorias científicas e expressavam claramente o repúdio pela Ciência e a convicção 
dos seus conceitos religiosos. A partir daí ficou claro que era necessário um preparo do 
docente para lidar com essas questões, buscando não ultrapassar a linha tênue que 
separa ciência de religião e sem ferir as crenças do alunado, respeitando a sala de aula 
como espaço multicultural. Ao longo da experimentação nas aulas o uso da história e 
da ciência mostraram-se uma boa alternativa para a construção de uma dinâmica que 
fosse ao mesmo tempo informativa e promotora da tolerância. Foi pensando nessas 
questões que propomos a elaboração da dissertação “Uma relação perigosa? Quando 
ciência e religião se encontram na sala de aula” e como produto um livro contendo uma 
breve história da ciência dando ênfase à relação com a Religião de forma resumida e 
uma sequência didática de como usá-la em sala de aula, além de sugestões de atividades 
e leituras. Todas as atividades sugeridas e as sequencias foram testadas em sala de aula 
despertando o interesse do aluno e o envolvimento deste durante o processo de ensino-
aprendizagem. 
Palavras-chave: Biologia, Ensino de Ciências, História e Religião. 

 

Documento: D14 

Título: A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO SUBSÍDIO PARA A CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO DO CONCEITO DE DUPLA HÉLICE 
Autor: FERREIRA, MARILANE DE JESUS 
Resumo: A presente análise abordou a relevância da História da Ciência para a prática 
da Educação em Ciência, de modo mais específico para a aprendizagem no Ensino 
Médio na disciplina de Biologia, considerando significativa a ideia de que a 
aprendizagem em ciência, isto é, sobre as dimensões históricas, filosóficas e culturais 
da ciência (MONK; OSBORNE, 1997) são emergentes para a educação científica. Em 
vista da escassez de materiais contendo episódios históricos filosóficos que permitem 
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realizar uma transposição didática, faz-se necessário a construção de textos contendo a 
História da Ciência que desempenha um papel fundamental na elaboração do conceito 
do DNA no Ensino Médio. A elaboração do texto “Dupla hélice: A construção de um 
conhecimento” contendo a evolução histórica do modelo da dupla hélice na versão e-
book como produto educacional, pode auxiliar na concepção do conceito do DNA no 
Ensino Médio. Neste contexto, buscou-se fundamentos à discussão das necessidades 
formativas do professor do referido ensino e nível de escolaridade. Analisou-se 
aspectos sobre a visão e concepções de ciências e a inserção da história e filosofia da 
ciência na prática pedagógica dos professores de Biologia. Apresentou-se o percurso 
metodológico da pesquisa, partindo do delineamento básico da pesquisa (problema, 
questões norteadoras, objetivos, objeto e sujeitos da pesquisa e produto educacional) 
para depois situar a perspectiva teórico-metodológica adotada, para a apreensão da 
pesquisa. Elegeu-se o estudo qualitativo para nortear a pesquisa, os questionários e a 
entrevista como técnica para coleta de dados. Concluímos, conforme a análise dos 
dados fornecidos pelos sujeitos da pesquisa, que o e-book contendo episódio histórico 
filosófico é um dispositivo didático útil para tornar o ensino médio mais interessante, 
possibilitando a aprendizagem de conceitos complexos da biologia, como o DNA. 
Outro ponto a ressaltar é que episódios históricos contribuem no processo da 
construção do conhecimento de maneira gradativa e lenta, promovendo uma visão 
concreta real da Natureza da Ciência com seus métodos, técnicas, modelos, acertos e 
erros, promovendo a formação de um cidadão crítico mediante o conhecimento 
científico. Para tanto, a necessidade de capacitação de professores para a utilização do 
material foi percebida por meio das análises. 
Palavras-chave: História e filosofia da ciência; Dupla-hélice; Ensino de ciência. 

 

Documento: D15 

Título: OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS EM RELAÇÃO 
À ADAPTAÇAO BIOLÓGICA: CONCEITOS E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 
Autor: CEZARE, PAOLA SUSSAI LUZ 
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo a respeito do conceito de Adaptação dos 
Seres Vivos. O trabalho foi construído no formato de multipaper. No primeiro artigo 
intitulado A Epistemologia de Bachelard e a Construção do Conceito de Adaptação das 
Espécies, apresentamos uma retomada histórica da construção do conceito de 
adaptação, no qual utilizamos o referencial de Gaston Bachelard para evidenciar a 
origem de certos obstáculos epistemológicos. No segundo artigo intitulado A transição 
de Habitat Aquático Para Terrestre Pelos Vertebrados Sarcopterígios: Uma Proposta 
de Seleção de Conteúdos Baseada em Conceitos Estruturantes partimos da noção de 
Adaptação como conceito estruturante para identificar como esse conceito estruturante 
se articula com os conceitos auxiliares, contemplando tanto a biologia evolutiva como 
a funcional. O terceiro artigo possui o formato capítulo, este foi intitulado Superando 
Obstáculos Epistemológicos e Pedagógicos: Sequência Didática da Construção 
Histórica do Conceito de Adaptação e Narrativa Histórica da Transição do Ambiente 
Aquático Para o Terrestre Por um Grupo de Vertebrados, aqui propomos uma sequência 
didática baseada nos dois artigos anteriores como meio de superar obstáculos 
pedagógicos que surgem na dinâmica da construção do conhecimento em sala de aula. 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Obstáculo Epistemológicos, Obstáculos 
Pedagógicos, Ensino de evolução. 
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Documento: T16 

Título: CHARLES DARWIN (1809-1882) E OS PEIXES ELÉTRICOS: HISTÓRIA 
E NATUREZA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS. 
Autor: JENSEN, GERDA MAISA 
Resumo: A presente análise abordou a relevância da História da Ciência para a prática 
da Educação em Ciência, de modo mais específico para a aprendizagem no Ensino 
Médio na disciplina de Biologia, considerando significativa a ideia de que a 
aprendizagem em ciência, isto é, sobre as dimensões históricas, filosóficas e culturais 
da ciência (MONK; OSBORNE, 1997) são emergentes para a educação científica. Em 
vista da escassez de materiais contendo episódios históricos filosóficos que permitem 
realizar uma transposição didática, faz-se necessário a construção de textos contendo a 
História da Ciência que desempenha um papel fundamental na elaboração do conceito 
do DNA no Ensino Médio. A elaboração do texto “Dupla hélice: A construção de um 
conhecimento” contendo a evolução histórica do modelo da dupla hélice na versão e-
book como produto educacional, pode auxiliar na concepção do conceito do DNA no 
Ensino Médio. Neste contexto, buscou-se fundamentos à discussão das necessidades 
formativas do professor do referido ensino e nível de escolaridade. Analisou-se 
aspectos sobre a visão e concepções de ciências e a inserção da história e filosofia da 
ciência na prática pedagógica dos professores de Biologia. Apresentou-se o percurso 
metodológico da pesquisa, partindo do delineamento básico da pesquisa (problema, 
questões norteadoras, objetivos, objeto e sujeitos da pesquisa e produto educacional) 
para depois situar a perspectiva teórico-metodológica adotada, para a apreensão da 
pesquisa. Elegeu-se o estudo qualitativo para nortear a pesquisa, os questionários e a 
entrevista como técnica para coleta de dados. Concluímos, conforme a análise dos 
dados fornecidos pelos sujeitos da pesquisa, que o e-book contendo episódio histórico 
filosófico é um dispositivo didático útil para tornar o ensino médio mais interessante, 
possibilitando a aprendizagem de conceitos complexos da biologia, como o DNA. 
Outro ponto a ressaltar é que episódios históricos contribuem no processo da 
construção do conhecimento de maneira gradativa e lenta, promovendo uma visão 
concreta real da Natureza da Ciência com seus métodos, técnicas, modelos, acertos e 
erros, promovendo a formação de um cidadão crítico mediante o conhecimento 
científico. Para tanto, a necessidade de capacitação de professores para a utilização do 
material foi percebida por meio das análises. 
Palavras-chave: História da Ciência, Ensino de Ciências, Ensino de Evolução 
Biológico, Sequência Didática, Educação de Jovens e Adultos 

 

Documento: D17 

Título: A UTILIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA MENDELIANO-BIOMETRICISTA 
NA QUESTÃO DA HEREDITARIEDADE NO INÍCIO DO SÉCULO XX: UM 
CAMINHO PARA SE TRABALHAR A HEDITARIEDADE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA? 
Autor: SILVA, MARY ANNE MARQUES da 
Resumo: A presente pesquisa buscou analisar como um recorte histórico que recai 
sobre o final do século XIX e início do século XX, baseado na controvérsia 
mendeliano-biometricista e explorado a partir de aspectos da História Cultural da 
Ciência, pode contribuir em uma discussão mais ampla acerca do tema hereditariedade 
em sala de aula no ensino médio. Para este trabalho foi elaborada e desenvolvida uma 
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intervenção pedagógica em que procuramos promover reflexões sobre a construção do 
conhecimento científico baseadas nas práticas científicas, na validação da ciência, no 
cotidiano dos pesquisadores, nas questões sociais das classes menos favorecidas e nas 
características histórico-culturais referentes ao contexto selecionado. Objetivamos, 
ainda, traçar um paralelo entre tais questões histórico-culturais que extrapolam o 
contexto europeu, e permitindo discutir como os estudos de hereditariedade se 
desenvolveram no Brasil. Procuramos ressaltar, assim, a ciência como um constructo 
sociocultural de maneira que a cultura em que ela se encontra imersa, se apresentasse 
como um fator inerente ao processo de estruturação do conhecimento científico em 
contrapartida a uma visão de cultura apenas como fator externalista e influenciador da 
ciência. Para a construção e a investigação acerca da intervenção pedagógica foi 
utilizada a metodologia da pesquisa-ação devido à necessidade de reestruturação 
constante da proposta que se deu mediante a discussões dentro do grupo de pesquisa, 
além do papel desempenhado pela professora-pesquisadora como constituinte interno 
ao processo. Para tratamento dos dados, nos apropriamos da análise textual discursiva, 
uma vez que os textos produzidos coletivamente por grupo de estudantes constituíram 
um dos focos principais da análise realizada. Ao longo desta pesquisa, desenvolvida 
em uma turma de segunda série da rede privada do Estado do Rio de Janeiro, 
indicaremos alguns desafios em relação à implementação da proposta por se tratar de 
um ambiente pautado em um ensino tecnicista apostilado. Discutiremos por fim, as 
possibilidades, dificuldades e indicações futuras resultantes do processo de confecção 
desta dissertação. 
Palavras-chave: História Cultural da Ciência, História da Ciência, Controvérsia 
Mendeliano-biometricista, Ensino de Biologia. 

 




