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Resumo 

Os documentos curriculares oficiais 

destacam a importância do ensino de História e 

Filosofia da Ciência desde o ensino fundamental. 

Contudo, a literatura aponta para a falta de 

materiais didáticos e formação docente para o 

ensino dessa temática. Assim, o objetivo do 

presente trabalhado foi oferecer formação 

continuada para professores do ensino médio, 

vinculados à Diretoria de Ensino de Jaboticabal, 

sobre o Ensino de História e Filosofia da Biologia, 

visando desenvolver uma visão mais crítica da 

Ciência que reflita na prática pedagógica desses 

docentes. Além disso, o projeto visa desenvolver 

material didático sobre a temática para que os 

professores possam utilizá-los em sala de aula. O 

primeiro encontro abordou a importância do ensino 

de História e Filosofia da Ciência e a História da 

pesquisa médica sobre doenças infecciosas. Foi 

avaliado positivamente pelos professores 

participantes que indicaram como temática do 

próximo encontro evolução biológica. 

 

Palavras Chave: Ensino de Biologia; História e Filosofia 

da Ciência, formação de professores. 

 

 

 
Abstract: 
 

The official curriculum documents 

emphasizes the importance of teaching history and 

philosophy of science since elementary school. 

However, the literature points to the lack of 

pedagogical materials and teacher coaching for 

teaching this subject. The objective of this work 

was to offer continuing education for high school 

teachers, linked to the Board of Jaboticabal 

Teaching on the Teaching of History and 

Philosophy of Biology in order to develop a vision 

more critique of science that reflects the 

pedagogical practice of these teachers. In addition, 

the project aims to develop teaching materials on 

the subject so that teachers can use them in the 

classroom. The first meeting discussed the 

importance of teaching history and philosophy of 

science and the history of medical research on 

infectious diseases. Was evaluated positively by 

the participating teachers indicated that as a theme 

of the next meeting biological evolution. 

 

Keywords: Biology teaching; History and Philosophy of 

Science, teacher coaching. 

 

 

Introdução 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) recomendam que a História e Filosofia da 

Ciência esteja presente nos programas escolares 

desde o ensino fundamental e advertem para a 

importância da formação docente para o ensino 

desta temática:  

 

Estudos na História e Filosofia das Ciências são um 
desafio para o professor, uma vez que raramente sua 
formação inicial contemplou estes campos de 
conhecimentos dedicados à natureza da Ciência. São 
estudos que proporcionam consistência à visão de 
Ciência do professor e uma distinção mais clara entre 
Ciência e Natureza. Informam que um mesmo fenômeno 

foi explicado de formas diversas em épocas diferentes... 
(BRASIL, 1998, p. 89). 

 

Contudo, o que se observa é que a História e 

Filosofia da Ciência não tem sido abordada ao longo 

da escolarização, uma vez que, como afirma Bastos 

(1998, p.6):  
 

O Ensino de Ciências praticado em grande parte das 
escolas de todo o mundo caracterizou-se 
tradicionalmente por focalizar somente o produto final da 
atividade científica [...] e não o processo através do qual 
os cientistas conseguiram produzir esses conhecimentos” 
(BASTOS, 1998, p. 6). 
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Dessa forma, as leis, as teorias e os conceitos 

científicos são proferidos por professores e 

incorporados pelos alunos como verdades 

absolutas. Alunos e professores acabam tomando 

os enunciados dos livros didáticos como referencial 

de conhecimento sem se posicionar criticamente em 

relação a estes. Os livros didáticos, portanto, se 

constituem como uma forte ferramenta para a 

“dogmatização” das teorias científicas descritas 

atualmente, pois não oferecem espaço para se 

estabelecer uma crítica ao conteúdo apresentado 

(WYKROTA, 1998, p. 49).  

Nessa toada, acaba-se oportunizando a formação 

de um cidadão que não se posiciona criticamente 

diante os fatos sociais, pois desde cedo sempre lhe 

foi dado, inquestionavelmente, o que pensar. O 

aluno apenas reproduz aquilo que fora depositado 

durante as aulas.  

A fim de superar esses obstáculos, a inserção da 

História e da Filosofia da Ciência é uma grande 

aliada, uma vez que ela promove a visão de uma 

ciência que é mutável, passível de questionamentos 

e faz com que estudantes e professorado tenham 

uma postura crítica em relação às teorias que 

existem hoje. Assim, temos que: 

 
A história da Ciência pode mostrar em detalhes alguns 
momentos de transformação profunda da ciência e 
indicar quais foram as relações sociais, econômicas e 
políticas que entraram em jogo, quais foram as 
resistências à transformação e que setores trataram de 
impedir a mudança. Essa análise pode dar ferramentas 
conceituais para que os alunos compreendam a situação 
atual da ciência, sua ideologia dominante e os setores 
que a controlam e que se beneficiam da atividade 
científica (Gagliardi & Giordan, 1986, p.254 apud Bastos, 
1998). 

 

A discussão dos relatos históricos na sala de aula 

visa à compreensão do processo de produção de 

conhecimento, ou seja, como as leis e os conceitos, 

que dirigem a prática científica, foram construídos 

ao longo da história e são apresentados como tais 

atualmente. A discussão da história da ciência 

poderia, por exemplo, oferecer instrumentos aos 

que nela se detêm, favorecendo o entendimento de 

como um cientista, hoje renomado, construiu as 

suas ideias ao longo da história.  

Em muitos livros didáticos são observados 

pequenos trechos de alguns fatos científicos. Essa 

abordagem da História da Ciência pode ser 

perigosa à medida que tende a reduzir o fato 

histórico a uma simples descoberta, em que apenas 

uma pessoa é a que “postula a verdade”. No mesmo 

exemplo supracitado, costuma-se observar que um 

determinado cientista é tido como o correto ou o 

herói e pouco se questiona sobre a participação de 

outros pesquisadores e o contexto histórico-social e 

cultural que ele estava envolvido. Algumas vezes se 

faz menção a outros cientistas, mas que geralmente 

são tratados como oponentes “menos capazes” por 

não serem as teorias desses as que são aceitas 

atualmente. Assim, nem ao menos se questiona a 

participação de outro cientista e a validade de suas 

ideias. Ou seja, o que se observa, quando se fala 

sobre História da Ciência, é a apresentação de um 

cientista em detrimento do outro.  

 

A versão histórica corriqueira nos livros didáticos de 

Biologia, quando existe, passa frequentemente pela 

citação de um breve elenco de eminentes descobridores 

e pela narrativa da seleção de contribuições que se 

sucedem cronologicamente até a aceitação da ideia que 

vigora. Desse modo, ao exaltar a sua eficiência, o faz em 

detrimento das outras, vencidas, derrotadas, ou 

socialmente desprestigiadas, que permanecem no 

passado da ciência, mas não são usadas no ensino de 

ciências (WYKROTA, 1998, p. 17). 

 

O uso da História da Ciência no ensino deveria 

evidenciar que “o saber histórico é produzido 

coletivamente por um numeroso grupo de 

especialistas (e não individualmente, pela atuação 

de alguns poucos cientistas geniais)” (BASTOS, 

1998, p. 33). 

Outro ponto importante, o qual também se 

encontra expresso nas ideias do autor supracitado, 

diz respeito à alfabetização científica que deve ser 

alcançada pelos alunos para que eles sejam 

inseridos socialmente e participem dos debates 

científicos:  

 

Se um indivíduo não sabe o que é a ciência e não está 

preparado para a participação informada em processo de 

tomada de decisões que envolvam aspectos científicos, 

pode-se dizer que ele ainda não atingiu um estágio de 

‘alfabetização científica´ (BASTOS, 1998, p.8). 

 

Dessa forma, o Ensino de Ciências, quando traz 

os temas da História da Ciência, cria espaço para 

que haja a alfabetização científica, que, por sua vez, 

contribui para a construção de um indivíduo crítico, 

promovendo o exercício da cidadania e da 

democracia. Ou seja, cada vez mais se faz 

necessário o uso dessa temática, não como apenas 

apresentação dos fatos históricos, mas até mesmo 

dentro de uma perspectiva filosófica para que o 

aluno compreenda a natureza da ciência. Sendo 

assim, apenas:  
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Segundo uma perspectiva que valorize a preparação de 

cidadãos críticos e atuantes, a discussão de temas de 

História da Ciência em sala de aula poderia favorecer  

tanto a análise das relações entre comunidade científica, 

instituições de pesquisa, produção de conhecimento, 

atividade econômica, sociedade, política e cultura [...] 

(BASTOS, 1998, p. 34) 

 

Portanto, a abordagem da História da Ciência no 

Ensino de Ciências visa fornecer ao aluno os meios 

para que ele possa compreender de que maneira 

ocorre o desenvolvimento científico; como esse 

desenvolvimento científico influencia as 

transformações no âmbito social e as questões 

sociais influenciam o desenvolvimento da ciência; 

mostrando ao aluno que a realidade está em 

contínua transformação e revelando qual o contexto 

social (cultura, ideias, economia) no momento em 

que uma teoria está sendo construída. 

Carneiro e Gastal (2005, p. 38) afirmam que: 

 

Não basta afirmar a necessidade de adotar uma 

perspectiva histórica no ensino de Biologia sem que os 

instrumentos para que esta proposta seja levada a cabo 

de maneira satisfatória sejam desenvolvidos. Se 

pretendemos que a História da Biologia seja apresentada 

numa perspectiva distinta daquela que vem prevalecendo 

nos livros didáticos, é necessário repensar os cursos de 

formação inicial e continuada de professores.  

 

Para Caldeira (2009), a construção sólida de 
conhecimentos biológicos durante a formação inicial 
dos futuros professores depende de um ensino 
problematizador, que passa necessariamente pela 
Epistemologia da Biologia. Para a autora, esta ainda 
é uma lacuna nos cursos de formação de 
professores e consequentemente, na educação 
básica. Devido à necessidade de trabalhar esta 
temática no ensino médio, apontada pela literatura 
supracitada, pela carência de materiais didáticos 
sobre a mesma e de formação dos professores para 
desenvolvê-la, em um projeto anterior, 
desenvolvemos materiais e sequências didáticas 
sobre a HFB a partir do estudo de dissertações e 
teses produzidas no Brasil sobre essa temática. As 
sequências didáticas foram testadas com alunos de 
uma escola pública estadual e aperfeiçoadas. 
Nossa proposta consiste em levar esses 
conhecimentos aos professores de Biologia 
vinculados à Diretoria de Ensino de Jaboticabal. 
Além disso, foram analisados os materiais didáticos 
utilizados na própria rede estadual, visando oferecer 
subsídios para o docente aprofundar o 
conhecimento histórico a respeito dos conteúdos  

que o Currículo do Estado de São Paulo sugere 
para Biologia. 
 

Objetivos 

 

 Oferecer formação continuada para 

professores de Biologia, vinculados à 

Diretoria de Ensino de Jaboticabal, sobre o 

Ensino de História e Filosofia da Biologia, 

visando desenvolver uma visão mais crítica 

da Ciência que reflita na prática pedagógica 

desses docentes. 

 Produzir materiais didáticos sobre os temas 

abordados, que possam ser utilizados pelos 

professores em sala de aula. 

Material e Métodos 

A proposta está sendo desenvolvida em duas 

etapas. 

A primeira constituiu-se na análise do Currículo 

do Estado de São Paulo e os respectivos materiais 

didáticos em relação à presença e abordagem da 

temática História da Ciência na disciplina Biologia 

do ensino médio. Essa análise documental foi 

realizada pelos bolsistas juntamente com a 

professora coordenadora do projeto. 

Com base no que foi encontrado nesse material, 

foi feito um estudo bibliográfico para ampliar e 

aprofundar a abordagem dos temas.  

O primeiro encontro de formação foi preparado a 

partir dos estudos teóricos efetuados tendo como 

estratégia de ensino a problematização e as aulas 

expositivas-dialogadas, além de leituras e exibição 

de trechos de filmes.  

Para o primeiro encontro de formação, foi 

desenvolvido um questionário inspirado na tese de 

Scoaris (2007), que desenvolveu um instrumento 

para a avaliação de concepções docentes sobre o 

ensino de História e Filosofia da Biologia. O 

questionário foi adaptado às necessidades da 

presente pesquisa e respondido por 24 docentes de 

Biologia da rede pública estadual, vinculados à 

Diretoria de Ensino de Jaboticabal. 
O instrumento tem como base a escala Likert em 

que são feitas afirmações sobre as quais o 
respondente deve assinalar se concorda 
plenamente, concorda, não concorda nem discorda, 
discorda, discorda plenamente ou não sabe.  

Esse questionário tinha como principal objetivo 
analisar as concepções de professores de Biologia, 
sobre: a natureza da ciência e a importância do 
ensino de História e Filosofia da Biologia. Além de  
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verificar se tiveram formação para abordar essa 
temática em suas aulas.  

As respostas dos professores ao questionário 

foram tabuladas e analisadas e balizarão a 

elaboração do segundo encontro. 

O primeiro encontro foi filmado para coleta de 

dados e as interações discursivas serão descritas 

para posterior análise dos dados. O mesmo  

procedimento ocorrerá no desenvolvimento do 

segundo encontro.  

Os bolsistas, alunos do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, participam ativamente de todas 

as etapas de elaboração e desenvolvimento das 

atividades propostas. A análise de material didático 

e a participação na elaboração e desenvolvimento 

dos encontros de formação continuada contribuirão 

para a formação pedagógica dos alunos. 

O segundo encontro será elaborado seguindo o 

mesmo padrão do primeiro. A temática a ser 

desenvolvida foi eleita pelos professores ao final do 

primeiro encontro. 

Resultados e Discussão 

O projeto está sendo desenvolvido desde março 
deste ano e já é possível descrever alguns 
resultados. 

Foi feita uma análise documental do “Caderno do 
Professor” no Material de Apoio do Currículo do 
Estado de São Paulo do primeiro, segundo e 
terceiro ano do ensino médio, da disciplina de 
Biologia, buscando identificar a presença de 
conteúdos de História e Filosofia da Biologia e a 
forma de abordagem dessa temática. O Caderno do 
Aluno traz o mesmo conteúdo do caderno do 
professor, mas é menos completo, ou seja, traz 
apenas textos e atividades, enquanto o Caderno do 
Professor traz também as orientações didáticas 
para o docente. 

Após a leitura dos seis volumes na íntegra pelos 
autores do presente da trabalho, os resultados da 
análise mostraram que há vinte e nove menções à 
História e Filosofia da Biologia no material e um 
capítulo inteiro dedicado ao tema. Esse capítulo 
trata da História do desenvolvimento das vacinas e 
traz questões reflexivas e analíticas, voltadas a 
diferenciação entre fato e hipótese e exercícios de 
elaboração de hipóteses e de experimentos 
(Situação de Aprendizagem 6- História da 
Vacinação, p. 55-70, 1º. ano do ensino médio, 
volume 2). Nos outros volumes, a abordagem 
geralmente é feita através de quadros de texto que  
ilustram trechos pontuais da História da Biologia. 
Mesmo quando os textos são mais longos e 
detalhados, eles contam a história do 

desenvolvimento científico de uma teoria de forma 
linear, sem problematização ou questionamentos  
posteriores que levem a reflexão sobre a natureza 
da Ciência e o fazer científico. Geralmente, há 
questionários sobre o conteúdo abordado nos 
quadros, mas as questões estão relacionados ao 
conteúdo biológico em si e não a História ou 
Filosofia da Biologia. As exceções a esse padrão 
são uma atividade que solicita aos alunos a 
elaboração de um texto sobre o trabalho de Mendel 
(p.40, 2º. ano do ensino médio, volume 2) e um  
pequeno texto sobre uma fraude científica em 
Paleontologia que traz uma questão sobre a 
natureza da Ciência (p.66, 3º.ano do ensino médio, 
volume 2). Os conteúdos mais frequentemente 
abordados historicamente são Genética, Evolução, 
Origem da Vida e Paleontologia. A Filosofia da 
Biologia está menos presente.  

A primeira atividade do primeiro encontro de 
formação de professores, foi a aplicação do 
questionário para coletar as concepções do grupo 
sobre o ensino de História e Filosofia da Biologia e a 
formação que tiveram sobre a temática. (Ver anexo 
1) 

O questionário compreende 35 assertivas sobre 
três temáticas: natureza da Ciência, importância da 
História e Filosofia da Ciência no ensino e a 
formação dos professores em História e Filosofia da 
Ciência. As respostas dos professores foram 
tabuladas e analisadas quantitativamente. 

Com base na análise, foi possível observar que 
70% dos 24 professores respondentes têm uma 
visão positivista em relação há alguns aspectos da 
natureza da Ciência. Compreendem que a 
sociedade e a religião podem influenciar o trabalho 
dos cientistas e possuem uma visão linear e 
cumulativa da produção dos conhecimentos 
científicos, acreditando que os resultados 
produzidos são patrimônio de toda a humanidade, o 
que pode ser considerada uma visão ingênua, já 
que o conhecimento científico e seus produtos nem 
sempre estão disponíveis a todos. 

As respostas as assertivas da segunda categoria 
demonstram que a maioria dos professores 
reconhece a importância da Hostória e Filosofia da 
Biologia no ensino, acreditando que a abordagem 
da mesma seja insuficiente nos livros didáticos. Em 
relação a inserção da História e Filosofia da Ciência 
nos currículos, a maior parte dos professores foi 
favorável, alguns neutros (ver Tabela – Anexo1). 

As respostas ao terceiro grupo de assertivas 
mostra que os professores reconhecem a 
importância da História e Filosofia da Ciência para a 
sua formação, contudo boa parte deles afirma que 
conhece apenas aspectos pontuais da temática. 
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Foram convocados para o primeiro encontro de 
formação, pela Diretoria Regional de Ensino de 
Jaboticabal, 25 professores de Biologia, vinculados 
as escolas estaduais da região.  

O encontro teve duração de oito horas em que 
foram desenvolvidas as atividades descritas a 
seguir. 

Iniciou-se com a apresentação do projeto, seus 
objetivos e dos participantes aos professores 
através de uma conversa informal. Em seguida, os 
professores responderam ao questionário inicial e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, assentindo com o uso de suas 
respostas para fins de pesquisa. 

Passou-se então para uma apresentação em 
power point destacando a importância da História e 
Filosofia da Ciência no ensino a partir dos 
documentos oficiais que abordam as diretrizes para 
o ensino de Ciências e Biologia e alguns autores 
renomados que abordaram esse assunto. 

A terceira atividade da manhã foi a discussão 
com os professores sobre a Sequência de 
Aprendizagem do Caderno da rede pública estadual 
sobre a origem da vacina. Foi perguntado aos 
professores se eles trabalham essa situação de 
aprendizagem, de que forma e se os alunos se 
interessam. Eles responderam que raramente 
conseguem chegar a esse tema, já que está no final 
do caderno do primeiro ano. Os que afirmaram que 
já desenvolveram algumas vezes, relataram que os 
alunos costumam se entediar com o excesso de 
textos e questões, consideram a metodologia 
repetitiva e cansativa para os alunos. Aproveitamos 
essa atividade para estabelecer a diferença entre 
fatos e hipóteses, conceito desenvolvido através 
dessa Situação de Aprendizagem. 

 
Figura 2. A camponesa destemida 
 

 
(Ver anexo 2) 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. O homem de Piltdown 

 
(Ver anexo 3) 
 
No período da tarde, passamos a desenvolver 

uma sequência didática que tinha como tema A 
História das Doenças Infecciosas, focando 
principalmente na história da pesquisa médica sobre 
a febre amarela e sobre a febre do parto, em ambas 
abordando os aspectos históricos e sociais 
envolvidos. Para o desenvolvimento do tema, 
utilizamos uma apresentação em power point, 
trechos do filme “A Vida de Louis Pasteur”, que 
aborda a febre do parto e um questionário sobre o  
Diário de Semmelweis, que trata das pesquisas do 
médico sobre a febre do parto. 

Por último, foi desenvolvida uma atividade lúdica 
e interativa como forma de avaliação dos conteúdos 
abordados. A mesma consistiu em um jogo de 
perguntas e respostas em que os professores foram 
divididos em dois grupos. Um integrante de cada 
grupo ficava sobre um tabuleiro confeccionado em 
EVA e avançava uma casa a cada resposta correta. 
Ambos os grupos receberam um pequena lousa e 
giz para anotar a letra correspondente à alternativa 
que consideravam correta. Após cerca de um 
minuto, os dois grupos deveriam levantar a lousa 
mostrando sua resposta. Os professores 
participantes acertaram todas as perguntas e 
demonstraram empenho, interesse e motivação em 
relação a atividade. 

No final do primeiro encontro de formação, foi 
aplicado um segundo questionário. Este, por sua 
vez, fora elaborado pela Diretoria de Ensino, sendo 
constituído por questões abertas com caráter 
avaliativo. Esse questionário tinha como objetivo 
que os professores avaliassem o encontro e 
dessem sugestões para as próximas formações. 
Uma análise preliminar dos questionários mostrou 
que, no geral, os professores gostaram e elogiaram  
bastante a metodologia utilizada e os recursos 
didáticos apresentados, principalmente o jogo de 
tabuleiro. Entre os principais temas sugeridos para 
os próximos encontros estão: Evolução, Genética e 
Biologia Celular. Assim, elegemos para o próximo 
encontro o tema Evolução, pois o grupo já vinha 
produzindo um material relacionado ao assunto.  
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Conclusões 

Com base na análise feita no Material de 

Apoio do Currículo do Estado de São Paulo, 

concluiu-se que embora nem sempre seja tratada 

da forma desejável, a História e Filosofia da Biologia 

está bastante presente nesse material, com 

destaque para a Situação de Aprendizagem sobre a 

História das Vacinas que desenvolve uma estratégia 

de ensino interessante com questões que instigam o 

aluno a refletir sobre o fazer científico. 

A avaliação das respostas ao questionário 

inicial mostrou que os professores de Biologia 

vinculados à Diretoria Regional de Ensino de 

Jaboticabal não possuem uma percepção 

totalmente acrítica da Ciência, estando em processo  

de construção de uma visão mais realista da 

natureza da Ciência que poderá ser melhor 

elaborada a partir do curso de formação em 

desenvolvimento. Informam ainda que sua formação 

inicial contemplou alguns fatos e discussões sobre a 

História e Filosofia da Ciência. Contudo, pelo que  

demonstraram nas respostas seu conhecimento é 

limitado. 

O primeiro encontro de formação continuada 

abordou a importância do ensino de História e 

Filosofia da Biologia e a História da pesquisa 

médica sobre as doenças infecciosas.Na avaliação 

que os docentes participantes fizeram do encontro, 

percebe-se que eles julgaram os conteúdos 

importantes e a metodologia adotada, instigante. 

Fazendo referências principalmente aos trechos de 

filme debatidos e ao jogo de tabuleiro. Para o 

próximo encontro será desenvolvido um dos temas 

mais sugeridos pelos professores: a história das 

ideias sobre evolução biológica. 
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Anexo 1 

Para cada afirmação, indique a resposta que expressa o 

seu grau de concordância com a posição expressa pela 

frase. D
is

c
o

rd
o

 

p
le

n
a
m

e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

N
ã
o

 c
o

n
c
o

rd
o

 e
 

n
e
m

 d
is

c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

C
o

n
c

o
rd

o
 

p
le

n
a
m

e
n

te
 

N
ã
o

 s
e
i 

01 

Podemos confiar no que está cientificamente 

comprovado. 

 

0 6 0 16 0 0 

02 

Não é comum ocorrerem fracassos no desenvolvimento 

da ciência. 

 

4 17 0 0 0 0 

03 

O conhecimento científico vem se acumulando ao 

longo dos séculos. 

 

0 1 0 10 12 0 
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04 

A ciência se desenvolve por meio de uma sucessão de 

descobrimentos. 

 

0 1 0 15 7 0 

05 

Através da História da Ciência é possível entender as 

modificações sofridas pelas teorias e modelos 

científicos. 

 

0 1 0 15 7 0 

06 

Os resultados produzidos pela ciência são patrimônio 

de toda humanidade. 

 

0 0 0 8 15 0 

07 
Os cientistas são pessoas geniais. 

 

3 11 3 3 3 0 

08 

Os cientistas são pessoas comuns, como as demais 

pessoas. 

 

1 1 3 13 4 0 

09 
A religião não interfere no trabalho dos cientistas. 

 

2 11 6 3 0 1 

10 
A sociedade não interfere no trabalho dos cientistas. 

 

4 16 1 2 0 0 

11 

A História da Ciência deve fazer parte do ensino de 

Biologia. 

 

0 1 1 7 14 0 

12 

A escola deve aceitar o desafio de utilizar a História da 

Ciência na formação científica dos seus alunos. 

 

0 0 1 10 12 0 

13 

A História da Ciência é importante como cultura geral, 

mas não no ensino. 

 

4 15 2 0 2 0 

14 

A História da Ciência deve fazer parte da estrutura 

curricular do Ensino Médio. 

 

0 2 4 13 3 1 

15 
A escola não costuma abordar os fracassos da ciência. 

 

1 9 1 11 0 0 

16 

A História da Ciência é útil para tornar o ensino mais 

interessante. 

 

0 0 2 16 3 2 

17 

A História da Ciência que aparece nos livros didáticos é 

suficiente para contextualizar determinada época. 

 

7 14 1 1 0 0 

18 

O uso de abordagem histórica nas aulas poderia 

melhorar a participação dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

0 0 2 18 3 1 

19 
A História da Ciência deve permear os temas de ensino. 

 

0 2 1 11 9 1 
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20 

A História da Ciência não é relevante para minha 

formação. 

 

10 12 0 1 0 1 

21 

Relembrando minha formação, eu não gostava que o 

professor perdesse tempo falando da Historia da 

Ciência. 

 

7 14 1 1 1 0 

22 

Eu queria aprender História da Ciência, mas não tive 

oportunidade. 

 

0 6 7 9 1 1 

23 

A História da Ciência é útil para a formação do 

professor, mas não para o ensino escolar. 

 

7 16 0 1 0 0 

24 

Durante a minha formação a História da Ciência nunca 

foi mencionada, mas sinto falta dela agora. 

 

2 7 2 12 1 0 

25 
Conheço apenas fatos isolados da História da Ciência. 

 

1 2 3 18 0 0 

26 

Eu tenho receio de abordar o contexto histórico durante 

as aulas. 

 

2 8 6 5 1 2 

27 

Eu não sei como utilizar a História da Ciência no 

ensino. 

 

0 14 4 4 0 2 

28 
Eu não conheço História da Ciência. 

 

0 15 3 6 0 0 

29 

Durante a minha formação a História da Ciência sequer 

foi mencionada. 

 

1 14 6 3 0 0 

30 

Durante minha formação acadêmica tive contato com a 

História da Ciência e isso me fez repensar a minha 

futura prática como professor. 

 

0 5 14 3 2 0 

31 

Eu não conheço o valor e o sentido que tem a História 

da Ciência como estratégia didática. 

 

1 11 4 7 1 0 

32 

Quando o professor de ciências conhece a história da 

construção dos conhecimentos é possível elaborar uma 

estratégia mais eficaz de ensino. 

 

0 0 3 14 7 0 

33 

Uma pessoa que não conhece a história dos 

conhecimentos não é um bom professor. 

 

1 17 6 0 0 0 

34 
As aulas que mais me marcaram foram as que o 

professor relacionou o conteúdo com outros eventos da 

1 1 8 12 1 0 
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época. 

 

35 

Os programas atuais já estão muito extensos para 

inserir mais conteúdos sobre Historia da Ciência. 

 

4 8 8 1 1 2 

 

Anexo 2 

 

 

Anexo 3 

 


