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Articulação entre história da ciência e ensino

Ensaios e aplicações

Base teóricas

Justificativas

Inexiste ainda uma solução
Nem há uma única proposta nesta direção

Um dos pontos que deva ser considerado nessa direção

Constatação:

“A escolha historiográfica determina uma
série de ações na articulação entre história da
ciência e ensino ciência”

História

Narrativa histórica

“A escolha da narrativa histórica

por parte do professor é
determinante na elaboração de
atividades que articulam história

da ciência e ensino de ciência”

Historiografia

“Estudo crítico da
escrita da história”

Perspectivas historiográficas
“Tradicional”

“Atualizada”

“presentista” (Whig): a ciência do

“contextualizada”: a ciência do

passado visto com os olhos do

passado é compreendida no

presente

passado

Valoriza a coerência interna do

Valoriza os contextos de elaboração,

discurso científico tendo como

transformação e transmissão do

ponto de partida a ciência

conhecimento científico em

presente

diferentes época e culturas

Historiografia
Tradicional

História
Narrativa linear e progressista (no sentido positivista)

Essas são narrativas que enfatizam as descobertas,
enaltecem os gênios e os precursores e constroem a

ideia de que só havia um único caminho para se chegar
à ciência moderna. É uma história do que deu certo. A

história dos vencedores.
Narrativa contextualizada com ênfase no processo da

Atualizada

construção do saber científico, inserindo-o em malhas
históricas mais amplas que dão significado ao fazer

científico de diferentes épocas e culturas.

História baseada em perspectiva
historiográfica tradicional
Não deve ser desvalorizada ou descartada,
mas compreendida em sua natureza

Ela já fez parte do processo da
construção da ciência moderna

Temos que refletir e discutir sobre as implicações
de ordem didática e pedagógica que essa
abordagem histórica tem no processo de ensino e
de aprendizagem de ciência em geral

História da ciência moderna
ciência e matemática modernas

Século XVI

Foi no contexto em que surgiram novas
formas de conhecimento sobre a
natureza e as artes, que levaram os
estudiosos a debaterem sobre as novas
formas de elaborar conhecimento, que
impulsionou o conhecimento em direção
à especialização moderna

Século XIX

Especialização moderna

Ciência antiga

Antiguidade

Transmissão

Ciência moderna

Século
XVI

Século
XIX

Apropriação de
antigos saberes

Elaboração de novos
conhecimentos

Fontes de
conhecimento
Busca de um saber
enciclopédico

Prisca sapientia

Antiguidade

Vera filias temporis

Século
XVI

Século
XIX
Ideia de progresso do
conhecimento

História da ciência antiga é
meramente retórica

História da ciência moderna
justifica o progresso do
conhecimento

Filósofo da ciência
Historiador da ciência

História “presentista”

O cientista

Antiguidade

Século
XVI
Ideia de progresso do conhecimento

Especialização moderna

Século
XIX
CIÊNCIA
Física
Química
Biologia
Matemática

História baseada em perspectiva
historiográfica tradicional

História “presentista”

converte e sobrepõe temas e

reduz toda a história da ciência a um

propósitos da história em

repositório fixo de informações

atividades para o ensino

científicas do passado

tende a “replicar”, "reproduzir" ou “simular” um ambiente “científico” ou
mesmo “repetir” ou “descobrir” os mesmos conteúdos científicos
encontrados na história em sala de aula

A história da ciência é um exercício científico

História baseada em perspectiva

historiográfica atualizada

“A ciência atual não se confunde com essa

mesma ciência no seu passado”

Parte do princípio de que devemos compreender

a “ciência” do passado tal como ela era vista no
passado, e não como ela deveria ser vista

segundo uma perspectiva filosófica ou científica
pré-concebida

Novos desafios
Dificuldades na articulação

Ao articular história e ensino, o professor deve ensinar

ciência e não história da ciência.

Além disso, a ciência a ser ensinada deve ser a ciência

moderna (a nossa ciência)

E não uma ciência antiga ou medieval por exemplo

DILEMA
se recorrêssemos a uma história da ciência (baseada numa
historiografia atualizada), os objetos e os conceitos se tornariam
irreconhecíveis e até problemáticos do ponto de vista formal da ciência
moderna, pois a linguagem, a definição, a notação, os métodos, entre
outros, não teriam nenhuma relação direta com a ciência moderna.
Por outro lado, se buscássemos no passado os conceitos os objetos e os
conceitos científicos tal como os reconhecemos hoje (como faz a
vertente historiográfica tradicional), teríamos sérias restrições, visto que
não teríamos como evitar os anacronismos que a historiografia
contemporânea tem criticado nos últimos anos.

DILEMA
A articulação entre história e ensino nos conduz a um dilema

A escolha historiográfica em questão

Permanece comprometido com o

ensino da ciência moderna e das

Adota uma abordagem
historiográfica atualizada

técnicas modernas

Adota uma história da ciência

Perder tempo com assuntos

presentista (whigsh)

irrelevantes do ponto de vista

(anacrônica)

científico moderno

Repensando o papel da história da ciência no ensino de ciência

História da ciência

“Humanizar” a ciência

Talvez, a história da ciência venha a contribuir para o ensino de ciências
não para ensinar conceitos científicos, mas para iluminar o processo da

produção do conhecimento científico

A historia da ciência daria acesso ao fazer científico de uma época,

revelando todas as idiossincrasias do conhecimento científico de modo a
estabelecer um diálogo entre passado e presente

Para dar uma abordagem mais ampla
de modo a abarcar os processos de
elaboração e de transformação, bem

como de apropriação, do
conhecimento científico

Levar a sério a história da
ciência e não utilizá-la
meramente como uma
ferramenta

Ao invés de utilizar a história da ciência,
ou mesmo articulá-la ao ensino somente
para abordar conteúdos científicos

Construir interfaces entre
história da ciência e ensino

Interface
Um conjunto de ações e de produções que promova a reflexão sobre o

processo histórico da construção do conhecimento científico com vistas a
elaborar outras tantas ações (didáticas e/ou pedagógicas) que busquem

articular história e ensino de ciência.

1 aproxima o professor de ciência dos recentes

A construção de

desenvolvimentos da história da ciência, baseada

interfaces é

em tendências historiográficas atuais

interessante por
duas razões:

2 sensibiliza o historiador da ciência envolvido com
ensino de ciência a produzir material bibliográfico

acessível aos professores de ciência

Esta abordagem

Não tem por foco os conteúdos científicos em si
mesmos, nem nos procedimentos, métodos, técnicas ou

algoritmos, mas o processo da construção desses
mesmos conteúdos, métodos, técnicas ou algoritmos
historicamente contextualizados

Não reduz a história da ciência a um exercício científico
A história da ciência é aqui entendida como um “laboratório” em que se destila
interessantes questões de ordem epistemológica e científica que podem ser
exploradas por educadores e professores de ciência em geral

História baseada em

perspectiva

Ensino de ciência

historiográfica atualizada
propicia abordar os conteúdos da ciência por diferentes
perspectivas e faz emergir novos elementos

didáticos/pedagógicos na malha histórica
processos que conduzem, por exemplo, a compreender o papel do
experimento, da representação, da visualização, da organização do saber, do
raciocínio, da demonstração, dos métodos, das definições, dos instrumentos,
dos aparatos, das máquinas, etc. na construção do conhecimento, bem como
outros aspetos da ciência e de sua prática

Escolha historiográfica ancorada a propostas didático/pedagógicas são
essenciais para a elaboração de estratégias e, portanto, de materiais e de
atividades voltadas ao ensino

Ensino de ciência

propõe alinhar as questões de ordem
didática e/ou pedagógica às outras de
ordem histórica

História da ciência

propõe buscar na malha histórica os
processos que revelam as idiossincrasias
de modo a estabelecer um diálogo entre
passado e presente

Não buscamos na história apenas o que já sabemos, mas também
aquilo que não nos é familiar

Vamos ao passado buscar o
“outro” e não o “mesmo”

Dialética passado e presente

Diferentes concepções
de conhecimento

Passado

Diferentes formas de
elaborar e construir
conhecimento

Presente

Elementos potencialmente
didáticos e/ou pedagógicos

A dialética proporcionada pela articulação entre duas diferentes concepções de
conhecimento (do passado e do presente) favorecem a compreensão dos
processos de construção e elaboração do saber e, ao mesmo tempo, revelam
diferentes elementos potencialmente didáticos e/ou pedagógicos

Potencialidades didática e/ou pedagógicas
da história da ciência
emergem da dialética entre registros de conhecimentos antigo e
moderno e não a partir de seus conteúdos (e conceitos) em si mesmos

A construção das interfaces propicia abordar esses abordar esses
mesmos conteúdos (e conceitos) por meio de um processo que
permite ao professor se apropriar do movimento do
conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de ações mais
críticas e criativas na articulação entre história e ensino

DESAFIOS

Formação de
professores

Sala de aula

Interface
História da Ciência
& Ensino

Parco conhecimento
histórico e filosófico
compartilhado pelos
professores e alunos

Falta de material
instrucional adequado

Material instrucional

Sem sobrepor
temas e propósitos

Discussão das bases teóricas
na interface

Ensino de ciências
Historia da ciência

Teorias didáticas e/ou pedagógicas

Ancoradas numa concepção de ciência
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