
pesar dos profundos 
avanços sociais, cien
tíficos e tecnológicos 
ocorridos nos ú l t imos 
cem anos, os currículos 
das disciplinas científi
cas e a forma como são 

seguidos pouco mudaram. É um grande 
desafio para os professores de Física, Quí
mica ou Biologia tornar as aulas e o conte
údo mais atraentes para alunos que, mui
to frequentemente, se perguntam por que 
precisam aprender tudo aquilo. 

A importância da contextualização e in
terdisciplinaridade para a aprendizagem 
tem sido enfatizada como uma das formas 
de promover o envolvimento dos estudan
tes. Materiais baseados na História e F i 
losofia da Ciência podem funcionar como 
elementos de contexto possíveis ao reve
lar que a ciência está intrinsecamente liga
da aos contextos social, filosófico e econô
mico, entre outros. Por exemplo, ao falar de 
eletrodinâmica, é possível associar o con
teúdo explorando-se a história do desen
volvimento da eletrificação, das suas con
sequências para a industrialização, mu
danças no estilo de vida da sociedade e os 
problemas contemporâneos derivados da 
dependência de fontes de energia. 

Outro aspecto favorável é t ambém mos
trar como o conhecimento científico é 
construído, validado e aceito, ou seja, ensi
nar sobre a natureza da ciência. Esta abor
dagem foi fortemente influenciada pelo 
movimento Ciência-Tecnologia-Socieda-
de-Ambiente a partir da década de 1990, 
afetando a elaboração dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e das dire
trizes curriculares de vários estados. 

A História e a Filosofia da Ciência po
dem facilitar o aprendizado do conteúdo 
científico e permite acrescentar os méto
dos utilizados pelos cientistas para de-

senvolver novas teorias, e t a m b é m como 
novas ideias são aceitas pela comunida
de científica. A const rução do conheci
mento da Ciência é um processo comple
xo baseado na refutação e t ransformação 
de ideias aceitas previamente somadas 
ao desenvolvimento de novas. Sendo as
sim, a Histór ia da Ciência esclarece que 
este processo é influenciado por fatores 
de natureza social, cultural, filosófica, 
econômica, tecnológica etc, contribuin
do para evidenciar seus significados pa
ra as futuras gerações e para apresentar 
o processo científico em toda a sua rique
za, mostrando que a ciência tem uma lon
ga tradição de const rução coletiva e que 
não está isenta de influências externas. 

Uma abordagem histórica t ambém fa
vorece a compreensão de conceitos científi
cos tidos como difíceis ou muito abstratos, 
já que os estudantes poderão entender suas 
dificuldades e como elas foram enfrenta
das por cientistas do passado. Além disso, 

uma boa parte do interesse da comunida
de de educadores pela história das ciências 
é resultado das pesquisas sobre as concep
ções prévias de crianças desenvolvidas por 
Jean Piaget e outros. Esses trabalhos mos
traram que os estudantes possuem con
cepções a respeito da natureza que, muitas 
vezes, diferem do conhecimento científico 
atual. Em alguns casos, as concepções dos 
estudantes estão muito próximas de ex
plicações que já foram aceitas no passado. 
Deste ponto de vista, a História da Ciência, 
aliada às inúmeras pesquisas já realizadas 
para mapear as concepções alternativas, 
é um instrumento importante para a pro
moção da tomada de consciência dessas 
concepções por parte dos estudantes. 

A interação com o conteúdo de outras 
disciplinas t a m b é m pode ser desenvolvi
da através de atividades envolvendo His 
tória e filosofia das ciências. Além disso, a 
História da Ciência introduz um compo
nente emocionante nas aulas, colocando o 
aluno em contato com os debates envolvi
dos na construção dos conceitos e com os 
equívocos e contradições dos cientistas. 

A História da Ciência t a m b é m é impor
tante para promover habilidades investi-
gativas por trazer exemplos de investiga
ção científica. Através de estudos de casos 
escolhidos e desenvolvidos, professores 
podem agir como mediadores da aprendi
zagem por investigação ao buscarem in
terpretações levando em conta aspectos 
lógicos, culturais, experimentais etc. 

CUIDADOS COM 0 ENFOQUE 
Apesar de seus potenciais benefícios, no 
Brasil, bem como em outros países do 
mundo, a aproximação entre História da 
Ciência e ensino geralmente ocorre de for
ma superficial e equivocada, enfatizando 
os aspectos caricaturais dos cientistas, re
forçando a ideia da existência de "gênios", 



reduzindo a história a nomes e datas e, 
consequentemente, transmitindo uma v i 
são errada sobre o método científico. 

Não existe uma única forma de contar 
estes feitos. Há quem a narre de forma l i 
near, valorizando os conceitos atualmen
te aceitos, ou seja, uma história contada do 
ponto de vista dos "vencedores". Isso dá a 
impressão de que o desenvolvimento cien
tífico não poderia conduzir a outro lugar 
que não a nosso conhecimento atual. Toda 
complexidade da história é ignorada, assim 
como os inúmeros erros e desvios de per
curso que a investigação científica apre
senta. Os livros didáticos contam uma his
tória das ciências que privilegia a memo
rização de nomes, datas de alguns poucos 
feitos científicos, e os acertos de certos per
sonagens retratados como heróis. Rara
mente temos oportunidade de aprender 
sobre os erros cometidos por pessoas como 
Galileo, Darwin e outros famosos. 

Há uma tendência a se concentrar em 
"histórias anedóticas", presentes em l i 
vros didáticos e no imaginário popular 
que não encontram o menor embasamen
to histórico, como por exemplo, Arquime
des e a banheira, Newton e a maça, entre 
outras. Longe de discutir os aspectos histó
ricos que deveriam ser explorados tais co
mo os relacionados com os conceitos e com 

o contexto, essas anedotas, em um primei
ro momento, podem atrair os alunos, mas 
que transmitem implicitamente uma visão 
completamente equivocada sobre como se 
dá o desenvolvimento da ciência. 

Esses são os gêneros mais comuns de 
história das ciências que têm predomina
do no ensino de Ciências, seja nos livros di
dáticos, seja na História das Ciências ensi
nada nos cursos de formação de professo
res. Mas, há outras maneiras de fazê-lo ao 
buscar reconhecer o valor de cada ideia ou 
conceito produzido, mesmo os que não são 
atualmente aceitos, considerando o con
texto em que esses conceitos (e os cientis
tas que os produziram) estavam inseridos. 
Elas valorizam erros e acertos e reconhe
cem as influências externas sofridas pelos 
cientistas, tais como de fatores religiosos, 
políticos, econômicos etc. 

É esse tipo de história das ciências que 
pode ser um instrumento extremamente 
útil para a compreensão, por parte de alu
nos e professores, da natureza da ciência. A 
ciência é produto do contexto histórico e so
cial em que está inserida. Ela é um empre
endimento humano, e assim deve ser vista. 
Ao contrário disso, nossos alunos tendem a 
percebê-la como um empreendimento ex
clusivo de mentes geniais e pessoas muito 
diferentes e distantes deles. 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 54, p. 56-57, mar. 2011.




