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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho é resultado de um estudo de caso comparativo entre as experiências 
de abordagem de História e Filosofia da Ciência (HFC) nos cursos de licenciatura 
em Física da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. O estudo é composto de três etapas de análise. Na primeira trata-se das 
matrizes curriculares desses cursos, através de análise documental. Na segunda 
faz-se um levantamento da percepção de uma amostra de docentes de cada 
Instituto em relação à inserção de HFC na licenciatura em Física, utilizando-se 
entrevistas semi-estruturadas. Na terceira etapa é feita uma descrição de como 
funcionam as disciplinas obrigatórias do currículo de licenciatura que discutem 
explicitamente HFC, valendo-se também das entrevistas semi-estruturadas com os 
respectivos docentes. Os resultados revelam as distintas formas de inserção de HFC 
que essas duas universidades utilizam nos cursos de licenciatura em Física e 
apontam para a necessidade de aprofundamento dessa discussão nos Institutos 
pesquisados. Constata-se que a maioria dos professores é favorável à inserção de 
HFC na formação de licenciados em Física, embora afirmem encontrar dificuldades 
em fazer essa inserção em função da própria formação. A importância de avaliação 
interna das disciplinas, com relação a sua eficácia para a melhoria das concepções 
sobre a natureza da ciência dos estudantes, mostra-se como uma perspectiva para 
novas investigações. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Formação de Professores, História da Ciência, 
Filosofia da Ciência. 
 
 
 



 

 

7 

ABSTRACT 

 

 

 

This thesis is the outcome of a comparative case study between the experiences in 
approaching History and Philosophy of Science [HPS] in undergraduate majors in 
Physics at the Federal University of Bahia and the Federal University of Rio Grande 
do Sul. The study is made of three stages of analysis. The first one deals with the 
curricular matrices of such undergraduate degrees, through document analysis. 
The second one deals with the perception of a number of teaching staff of each 
school in regards to inserting HPS in the teaching major in Physics, through semi-
structured interviews. In the third stage, a description is made of all core courses 
which deal explicitly with HPS, also through the same semi-structured interviews 
with the teaching staff. The results show the different ways of insertion of HPS both 
universities use and point towards the need for a more in-depth discussion in both 
schools. Although most teachers are in favor of the insertion of HPS courses in the 
curriculum, they state having difficulties due to their own expertise. The 
importance of an internal evaluation of the courses in regard to their efficacy to the 
improvement of the students’ conceptions about the nature of science proves to be 
a perspective for new research. 

  

Keywords: Science Education; Teacher Education; History of Science; Philosophy of 
Science.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um debate atual no ensino de ciências refere-se à utilização de História e 

Filosofia da Ciência no ensino de Física. Sua inclusão pode ser estudada sob 

diferentes aspectos: como a contextualização de aulas, a produção de materiais 

didáticos, a formação de professores. 

Nesse trabalho nos concentraremos nas questões relacionadas à HFC na 

formação de professores de Física. Sendo que nosso problema de pesquisa consiste 

em analisar como se dá a inserção de História e Filosofia da Ciência nos cursos de 

licenciatura em física da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

A relevância dessa investigação emerge num período de intensa 

discussão sobre reformas nos currículos de formação de professores em geral, e de 

Física em particular. As universidades brasileiras influenciadas pelas tendências 

atuais advindas das pesquisas em Ensino de Ciências, têm buscado repensar suas 

estruturas adaptando-se às novas legislações. Nesse sentido, estão sendo criados 

novos currículos, novas disciplinas, novas abordagens. Portanto, se faz necessário 

pesquisar sobre essas experiências. É nesse contexto que está nosso projeto.  
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Buscando responder o problema em questão, estudamos a estrutura 

curricular dos cursos de licenciatura em física das duas universidades, assim como 

procuramos compreender o que pensam os professores de cada Instituto em relação 

à utilização de HFC. Além disso, descrevemos o funcionamento das disciplinas que 

fazem uma abordagem explícita das questões de HFC e são obrigatórias no 

currículo de licenciatura em Física, seja da UFBA ou da UFRGS. 

Temos como objetivos discutir em que aspectos HFC podem ser 

importantes na formação de professores de Física e fornecer elementos para o 

debate já existente, colaborando para discussões curriculares na formação de 

professores de Física. 

Em decorrência desses objetivos, trazemos no primeiro capítulo 

argumentos favoráveis e contrários à inserção de HFC no ensino de ciências, de 

forma geral e de Física em particular. Dialogamos com educadores, historiadores e 

filósofos, e com outros especialistas no tema. 

Feito esse panorama sobre o debate, discutimos no segundo capítulo em 

que medida a HFC é importante na formação do professor de Física e partimos da 

necessidade da inserção dessas discussões para os processos de alfabetização 

científica de um lado, e para transposição didática que será realizada no Ensino 

Médio. É nesse capítulo que trazemos elementos que subsidiam uma defesa de que 

a História da Ciência e a Filosofia da Ciência deveriam ser inseridas na formação do 

professor de Física separadamente, como áreas autônomas que são, e através de 

um debate explícito. 

Para enfrentar nosso problema de pesquisa realizamos um estudo de 

caso comparativo entre a UFBA e a UFRGS. Analisamos as matrizes curriculares de 

cada curso e conversamos com docentes dos dois Institutos de Física. Adotamos 

como instrumento de investigação entrevista semi-estruturada a fim de perceber o 

que pensam os professores sobre a inserção de HFC nas licenciaturas. Além disso, 
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valemo-nos da característica descritiva da pesquisa qualitativa para mostrarmos 

como trabalham os professores que ministram disciplinas para a graduação nas 

quais fazem essa inserção de forma explícita. Nossos referenciais metodológicos, 

procedimentos para realização da coleta de dados e sua análise são explicitados no 

terceiro capítulo. 

Esses dados são organizados e analisados no quarto capítulo. A análise 

foi feita em três partes. Na primeira apresentamos, separadamente, as matrizes 

curriculares da UFBA e da UFRGS. A segunda parte é composta da síntese das 

entrevistas dos docentes, bem como da análise dessas entrevistas. Na terceira parte 

analisamos as disciplinas obrigatórias que fazem uma discussão explícita sobre 

História e Filosofia da Ciência.  

Nossas respostas ao problema de pesquisa estão no quinto capítulo, 

como considerações finais. No qual trazemos resultados como a constatação que a 

maioria dos entrevistados é favorável à inserção de HFC na licenciatura em Física, 

embora aponte dificuldades de realizar essa inserção devido à própria formação. 

Com este trabalho pretendemos colaborar com discussões curriculares 

tanto nos institutos investigados como em qualquer instituto preocupado com a 

formação de professores de Física. Além disso, esperamos ajudar a documentar e 

compartilhar as experiências que ocorrem no IF-UFBA e no IF-UFRGS. Para que 

outras pesquisas possam emergir colaborativamente. 

 

 

 

1.1. O SURGIMENTO DO PROBLEMA 

 

 

A escolha do tema de pesquisa está diretamente relacionada a situações 

vivenciadas ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional. Assim, 
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procuramos a relação entre eles, ou seja, como na trajetória surgiu o problema de 

pesquisa. 

Fiz o curso de licenciatura em física na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul onde acabei por apaixonar-me pelos estudos em Filosofia da Ciência, 

especialmente, em função das disciplinas Seminários1 e História e Epistemologia da 

Ciência, as quais me fizeram repensar sobre questões da Física que eu tinha como 

certas e aproblemáticas. 

Também na UFRGS, iniciei a trajetória profissional na área de educação, 

participando de projetos como o PEFJAT e PEMJAT2 que integram atividades do 

Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. Por se tratarem de projetos dentro 

da Universidade, havia a possibilidade de experimentar coisas novas e foi então que 

tentei utilizar a História e Filosofia da Ciência. Fiquei satisfeita com alguns 

resultados desse trabalho, como o aumento da participação e interesse dos 

estudantes nas atividades e na aparente melhoria da argumentação que os 

estudantes passaram a utilizar de maneira geral.  Daí em diante, quando trabalhei 

com estudantes do Ensino Médio regular, na rede pública do Rio Grande do Sul, 

também optei por fazer uma abordagem contextual. Isso me fez ver o potencial do 

uso de HFC em sala de aula. Em contrapartida, senti falta de materiais didáticos 

que pudessem me dar o suporte adequado. Durante esse período, tive experiências 

gratificantes ao realizar atividades com caráter histórico-filosófico, pois via os 

estudantes de fato discutindo e repensando suas visões sobre ciência.  

Por outro lado, também tive momentos de angústia em que sentia que 

meus conhecimentos sobre o assunto ou apenas me permitiam ser superficial – e 

eu temia ser superficial demais – ou não me possibilitavam sair de um esquema 

tradicional. Sintetizando, houve situações nas quais sentia que poderia utilizar uma 

                                                
1 Disciplina Seminários Sobre Tópicos Especiais em Física Geral I, II e III, respectivamente FIS01136, 
FIS01137 e FIS01032, popularmente chamadas de “Seminários”. 



 

 

18 

contextualização histórica, mas não sabia como fazê-lo e acabava conservando a 

abordagem usual dos conteúdos. 

Ao trabalhar com formação de professores de ciências, tive a 

oportunidade de observar que as alunas tinham um discurso no qual a ciência era 

vista como perfeita, como conhecimento incontestável. Percebi que a inclusão de 

discussões e práticas evidenciando o caráter racional e falível da física na disciplina 

em que lecionava não seria suficiente para que elas realmente revissem suas 

concepções sobre ciência.  

Comecei a pensar no curso de formação como um todo e na cultura em 

que os licenciandos estavam inseridos, seja lá na licenciatura em ciências ou nos 

institutos de física. Repensei sobre a minha formação e no quanto os discursos dos 

meus professores tinham sido diferentes uns dos outros, bem como nos debates 

entre estudantes de licenciatura e bacharelado, acerca de como se faz ciência, 

sendo que os primeiros apresentavam idéias mais contemporâneas, em geral. 

Minha sensação era a de que havia um consenso na utilização da História e 

Filosofia da Ciência, entre os professores com maior envolvimento na formação de 

professores no Instituto de Física (IF-UFRGS), porém o mesmo não ocorria entre os 

docentes mais envolvidos com o bacharelado, e que isso se refletia no distinto 

discurso sobre a ciência que os estudantes de licenciatura e bacharelado 

apresentavam. 

Acreditando nos benefícios da contextualização histórico-filosófica, 

busquei um programa pós-graduação que abrangesse Física e Filosofia da Ciência 

além de abarcar as discussões sobre Ensino. Na época, em 2002, encontrei apenas 

um curso, no diretório de pesquisas do CNPq, que vinha de encontro as minhas 

expectativas: o Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, convênio 

entre Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana 

                                                                                                                                                   
2 Programa de Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Trabalhadores (PEFJAT),  Programa de 
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(UEFS). Quando aqui cheguei minha questão de pesquisa visava saber por quê 

havia quase uma consensualidade em se utilizar a HFC na formação de professores, 

mas o mesmo não ocorria na formação do bacharel. Porém esse problema inicial foi 

sendo alterado pela vivência em outra realidade. O IF-UFBA apresentou-me uma 

visão bem diferente da que eu havia experienciado na UFRGS. Percebi que a 

inserção de HFC para licenciandos talvez não fosse consensual como supunha.  

No IF-UFBA tive um maior contato com os licenciandos ao trabalhar na 

disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de Física, que insere no seu programa 

questões de HFC, tendo em vista a carência dessa discussão na formação como um 

todo. Essa experiência me propiciou observar uma disparidade nos discursos 

desses estudantes com relação à História e Filosofia da Ciência. Pareceu-me que os 

estudantes de licenciatura do noturno manifestavam-se mais favoráveis à HFC, 

enquanto os do diurno apresentavam menos opinião formada sobre o assunto. 

Considerei a situação curiosa o que me levou a pesquisar a estrutura dos cursos de 

licenciatura em Física da UFBA. Tais currículos mostraram-me possibilidades de 

inclusão de HFC diferentes daquelas que tivera na UFRGS, pois na UFBA há um 

conjunto de disciplinas chamadas de Físicas Básicas, que são espaços para uma 

abordagem contextual, numa formatação diferente do que em geral se encontra em 

cursos de Física. Essas disciplinas se propõem a fazer uma abordagem contextual 

da Física. A partir daí interessei-me em saber como, efetivamente, se dava a 

inclusão de HFC nesses dois Institutos de Física, para além da minha visão de 

estudante de graduação em um e de professora de penúltimo semestre em outro. 

Ser professora numa disciplina do penúltimo semestre implicava em ter participado 

pouco do desenvolvimento desses estudantes, portanto, conhecer pouco de suas 

vivências no IF.  

                                                                                                                                                   
Ensino Médio para Jovens e Adultos Trabalhadores (PEMJAT). 
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Nesse sentido, meu projeto ganhou novos contornos e acreditando que 

uma contextualização histórico-filosófica pode contribuir no ensino de Física, passei 

a questionar o que os cursos de formação fazem para inserir HFC na formação do 

licenciado em Física. Busquei compreender como os cursos de formação lidam com 

a inserção de HFC na licenciatura em Física, ancorada na experiência de ter feito 

um curso formal de HFC, e na discussão trazida por Abd-El-Khalick & Lederman 

(2000) sobre abordagens explícitas. Esses autores defendem que uma abordagem 

explícita, isso é, uma abordagem que discuta direta e explicitamente aspectos de 

História e Filosofia da Ciência, é mais eficaz para se tratar de concepções sobre a 

natureza da ciência. 

Assim, o problema central dessa pesquisa, como dito no início, pode ser 

colocado na seguinte questão: 

• Numa perspectiva de abordagem explícita como se dá a inserção de 

História e Filosofia da Ciência nos cursos de licenciatura em física da 

Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul?  

 

Sendo questões auxiliares: 

• Em que aspectos HFC podem ser importantes na formação de 

professores de Física? 

• Qual a estrutura curricular dos cursos de licenciatura em física da 

UFBA e UFRGS? 

• Como trabalham os professores desses cursos ao ministrarem 

disciplinas que abordem explicitamente a HFC? E o que pensam sobre 

a relevância do tema. 

• Quais os livros-texto são adotados nessas disciplinas e o que 

abordam? 
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• E os demais professores do IF-UFBA e IF-UFRGS, o que acham da 

inserção de HFC no curso? 

 

 

 

1.2. O DEBATE SOBRE A INSERÇÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

A importância da História e Filosofia das ciências para a formação 

científica de qualidade vem sendo amplamente defendida (LANGEVIN, 1933; 

MATTHEWS, 1992, 1994; RUTHERFORD, 1995, SNOW, 1995; PEDUZZI, 1998; 

OSTERMANN, 2000; FREIRE Jr., 2002; PATY, 2002; TEIXEIRA, 2003; MASSONI, 

2005), principalmente no que se refere à formação de professores para a Educação 

Básica. De acordo com Freire Jr. (2002), o volume de pesquisas nessa área, no 

Brasil, vem crescendo exponencialmente, embora exista um hiato entre as 

proposições e as experiências práticas realizadas. Mesmo com trabalhos de inserção 

de História e Filosofia das ciências no ensino de graduação em física e a produção 

de material didático (PEDUZZI, 1998, ROCHA, 2002), essas experiências não têm 

chegado às salas de aula do Ensino Fundamental e Médio. 

O incremento de artigos relacionados à HFC nas revistas de ensino 

refletem o que Matthews (1992) chama de “reaproximação” entre História, Filosofia 

e Ensino de Ciências. No exterior temos na revista Science and Education, uma 

grande expressão dessa reaproximação, trazendo publicações das pesquisas nas 

áreas de História, Filosofia e Sociologia da Ciência e Matemática, que procuram 

promover melhorias no ensino, aprendizagem e no currículo de ciências e 

matemática (SCIENCE AND EDUCATION, 2005). 

As mais tradicionais revistas de ensino de Física no Brasil também 

trazem a HFC. Nacionalmente, essa discussão vem acontecendo, no mínimo, desde 
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a década de 1980. Observamos que em 1985, o então Caderno Catarinense de 

Ensino de Física3 trouxe no seu segundo ano de publicação, um artigo sobre o 

conceito de força no pensamento grego (CRUZ, 1985) tendo, inclusive, continuidade 

no número seguinte. Em 1988 foi publicada uma edição especial em que todos os 

artigos versavam sobre História e Filosofia da Ciência, o mesmo ocorreu em 89 e 

90, e a partir daí a incidência de artigos que abordem HFC nas edições regulares 

passa a ser mais freqüente. Apesar dos anos sem publicação sobre o tema, vemos 

que havia desde o início uma preocupação da comunidade de educadores em 

ciências em relação à divulgação dessa temática para os professores4.  

Ainda nesse artigo de 1985, sobre o conceito de força no pensamento 

grego, o autor faz referência a um trabalho de Zylbersztjn5, em que esse discute as 

“inter-relações entre história da ciência e ensino de ciências”, ao que Cruz opta por 

não justificar em seu trabalho a relevância da História da Ciência no ensino de 

Física. Vemos isso como sinal de que na época já havia relativamente estabelecida a 

discussão na área. Atualmente, a Revista Brasileira de Ensino de Física conta com 

uma sessão “História da Física e Ciências Afins”. 

De volta ao panorama internacional, Matthews (1994) elenca várias 

questões relacionadas ao ensino de ciências e a História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência6 no livro Science Teaching: the role of history and philosophy of science. O 

autor discute os debates históricos sobre os currículos de ciências, do séc. XVIII até 

                                                
3 A revista teve um número publicado em 1984. A partir de 2001, no v.18, o nome do periódico mudou 
para Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 
4 Vale lembrar e o “Caderno Catarinense” surgiu com a proposta de propiciar a interação entre os 
professores de Física do estado de Santa Catarina, em especial do nível Médio, “através de trocas de 
experiências didáticas, artigos de divulgação científica, sugestões de experimentos e política 
educacional” (Caderno Catarinense de Ensino de Física, Editorial, n.1, v.1, 1984). 
5 ZYLBERSZTJN, A Concepções espontâneas em Física: exemplos em dinâmica e implicações para o 
ensino. Rev. Ens. Fis., v. 5, n. 2, p. 3-16, 1983. A Revista de Ensino de Física, criada em 1979, passou 
a chamar-se Revista Brasileira de Ensino de Física em 1992. 
Neste trabalho as referências de segunda ordem, quando disponíveis, estarão explícitas em nota de 
rodapé. Tratando-se, portanto, de material não consultado, mas citado pelos autores pesquisados. 
6 Apesar de encontrarmos muitas vezes na literatura internacional a denominação História, Filosofia e 
Sociologia da Ciência (HFS), neste trabalho iremos nos concentrar na História e Filosofia da Ciência 
(HFC) em função dos pesquisadores brasileiros não darem destaque à Sociologia da Ciência. Em nossa 
revisão bibliográfica não encontramos artigos que tratassem da Sociologia da Ciência e ensino de 
Ciências. 
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a década de 60, identificando as indas e vindas da HFC no currículo. Trata ainda 

das reformas sofridas em função do lançamento do satélite Sputnik7; além de 

retratar a então chamada crise da alfabetização científica dos anos 80. De acordo 

com o autor, é nesse período em que se percebe que os esforços e dinheiro 

aplicados anteriormente não foram suficientes para a melhoria do ensino de 

ciências. Matthews discute as novas medidas adotadas nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha: Projeto 2061 – Ciência para Todos, o currículo nacional britânico, e 

os currículos Ciência-Tecnologia-Sociedade. Em outro capítulo trata da História da 

Ciência e a Filosofia no currículo e traz um exemplo do movimento do pêndulo 

como uma forma de utilização em sala de aula; o construtivismo e os 

comprometimentos epistemológicos associados, bem como a formação de 

professores é também um dos pontos de reflexão. Finalmente Matthews faz 

considerações filosóficas sobre o que é ciência e ainda traz elementos para a 

discussão sobre o multiculturalismo, ética, feminismo e como a História e Filosofia 

da Ciência estão relacionadas com essas temáticas. 

Vale salientar que em 1992, no artigo que o levou a escrever o livro de 

1994, Matthews (1992) já destacava a importância de currículos em ciências que 

contemplassem: 

distinguir entre asserções e argumentos pautados em dados e provas 
científicas e os que não são; considerar a maneira pela qual se 
desenvolveu uma determinada teoria ou pensamento científico se 
relaciona ao seu contexto moral, espiritual, cultural e histórico; 
estudar exemplos de controvérsias científicas e de mudanças no 
pensamento científico (IBID, p.167). 

E alegava que a contextualização histórico-filosófica pode contribuir para 

atingir esses objetivos da perspectiva curricular. 

                                                
7 O lançamento do satélite Sputnik em 1957 pelos soviéticos, fez com que os Estados Unidos 
percebesse um possível fracasso na sua produção científica e viu isso como conseqüência de uma má 
educação científica, o que gerou pesados investimentos e reformas curriculares. Matthews, Science 
Teaching: the role of history and philosophy of science, Londres: Routledge, 1994. 
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Também sobre os currículos, o documento Ciência para Todos, da 

American Association for the Advancement of Science, faz recomendações explícitas 

para “tratar a natureza da ciência”, e “aquilo que as pessoas deveriam compreender 

acerca de alguns dos grandes episódios da história do trabalho científico e de 

alguns temas essenciais” (RUTHERFORD, 1995, p.19-20). Dentre os critérios 

utilizados para a seleção dos temas apresentados no documento, está o valor 

filosófico, isso evidencia uma preocupação com questões de filosofia no ensino de 

ciências. 

Numa perspectiva mais social, há a clássica crítica de C. P. Snow (1995) 

ao mútuo desconhecimento entre os profissionais das áreas humanísticas e 

científicas, à incomunicabilidade entre eles. O autor separa esses dois grupos em 

duas culturas e afirma que entre elas há um fosso a ser diminuído e, para isso, 

deve-se lançar mão de uma educação científica que promova a todos os cidadãos 

condições de terem um entendimento mínimo sobre ciência, a fim de que possam 

participar das discussões e decisões que a envolvam (IBID., 1995). A idéia de duas 

culturas pode ter sofrido críticas pela intransigente dicotomia (KNIGHT, 2004), mas 

serviu para reavivar o debate e chamar atenção sobre a necessidade de uma 

educação em ciências voltada a todos, não apenas para quem segue carreira 

científica e mais uma vez para as possibilidades da HFC.  Michel Paty (2002), por 

seu turno, destaca a necessidade de que compreendamos mais sobre a ciência a fim 

de entender os possíveis efeitos que essa tem nas transformações do mundo e do 

homem. Faz uma reflexão sobre o papel da ciência e dos cientistas e, mais do que 

isso, das instituições formadoras (IBID., 2002). O autor afirma que existe uma 

preocupação com a formação dos cientistas no que se refere à instrumentação, à 

técnica, todavia há negligência quanto à formação no sentido de fornecer uma visão 

intelectual responsável e crítica sobre o que é a ciência e de propiciar a reflexão 
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sobre as várias dimensões da ciência relacionadas com os valores pelos quais a 

sociedade tem optado. E então sugere que a inclusão de HFC se faz necessária: 

Pensando sobre a ciência e produzindo reflexões sobre ela, devemos 
considerá-la através de todas essas dimensões, pois essa é a sua 
realidade. Isso traz à tona a necessidade do ensino e da divulgação 
dos aspectos históricos e epistemológicos da ciência, 
simultaneamente ao ensino e à divulgação das ciências particulares. 
E também a necessidade de uma formação que não seja puramente 
científica ou técnica, mas que abra espaço para os elementos 
culturais que permitam a qualquer um não deixar seu senso ético e 
humano ser atrofiado pela urgência, pela eficiência e pela pressão 
social (IBID, p. 151-152). 

 Observamos na literatura uma outra dimensão nas argumentações em 

prol da HFC, tratam-se das pesquisas sobre a contribuição da HFC em sala de aula, 

na aprendizagem dos estudantes. Em trabalho que faz uso didático da história e 

filosofia da ciência para “promover a evolução conceitual, a resolução significativa 

de problemas de lápis e papel e uma concepção não empirista do desenvolvimento 

científico, entre estudantes universitários de física” (PEDUZZI, 1998, p.iii), Peduzzi 

identifica que o ensino de história da ciência pode: 

propiciar o aprendizado significativo de equações (que estabelecem 
relações entre conceitos, ou que traduzam leis e princípios) que o 
utilitarismo do ensino tradicional acaba transformando em meras 
expressões matemáticas que servem à resolução de problemas; ser 
bastante útil para lidar com a problemática das concepções 
alternativas; incrementar a cultura geral do aluno, admitindo-se, 
neste caso, que há um valor intrínseco em se compreender certos 
episódios fundamentais que ocorreram na história do pensamento 
científico (como a revolução científica dos séculos XVI e XVII, por 
exemplo); desmistificar o (grifo do autor) método científico, dando ao 
aluno os subsídios necessários para que ele tenha um melhor 
entendimento do trabalho do cientista; propiciar o aparecimento de 
novas maneiras de ensinar certos conteúdos; levar o aluno a se 
interessar mais pelo ensino de física (IBID, p.57-58). 

O autor elaborou um curso com conteúdos de mecânica para o nível da 

graduação com ênfase em HFC e para tal preparou os materiais de História da 

Ciência, o que fez parte de seu trabalho de doutoramento. Trabalho similar realiza 

Teixeira (2003), quando analisa a influência que um curso com uma abordagem 

contextual tem nas concepções de estudantes de Física sobre a natureza da ciência 
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(CNC). Ele afirma que houve um amadurecimento na CNC dos estudantes e que o 

uso da História e Filosofia da Ciência parece ter contribuído para isso. A escassez 

de materiais em HFC é um fator importante que devemos levar em consideração 

quando da defesa pela abordagem contextual, pois não podemos esperar que todos 

os professores preparem materiais como Peduzzi, entretanto é necessário que os 

materiais já existentes, resultados de pesquisa, cheguem às mãos dos professores. 

Finalmente identificamos a dimensão que trata da formação de 

professores, em que as principais contribuições ficam por conta das possibilidades 

de maior compreensão da natureza da ciência por parte dos professores, uma vez 

que um grande número8 de pesquisas realizadas com professores aponta que esses 

apresentam concepções “inadequadas” (ABD-EL-KHALICK E LEDERMAN, 2000), 

“deformadas” (PÉREZ, 2001), que vão de encontro às epistemologias 

contemporâneas. Massoni (2005) realiza um estudo etnográfico sobre a 

contribuição de diferentes visões epistemológicas contemporâneas na formação de 

professores, acompanhando uma disciplina de História e Epistemologia da Física 

numa Licenciatura em Física e traz resultados que sugerem ter havido uma 

“evolução significativa” das CNC dos estudantes. 

Outras defesas relacionadas à formação de professores referem-se a um 

melhor entendimento dos próprios conteúdos de física, das possíveis dificuldades 

dos alunos (FREIRE Jr., 2002), de como esses aprendem, do estudo de 

epistemologia para além das teorias de aprendizagem (OSTERMAN, 2000). 

Contudo, essas defesas não são consensuais. Uma das críticas que a 

inserção da História e Filosofia das ciências na formação científica universitária 

recebe é a de que isto diminuiria a credibilidade desse ramo do conhecimento, 

afastando o estudante da área científica, pois reduziria o fascínio provocado pela 

                                                
8 Em revisão realizada por Massoni, a autora afirma que “uma quantidade grande de trabalhos 
visa detectar as concepções da natureza da ciência retidas por professores e estudantes” 
(MASSONI, p. 23, 2005). 
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resolução de “quebra-cabeças” que a ciência produz (MATTHEWS, 1992, 1994; 

KUHN, 1998; FREIRE JR, 2002). É também afirmado que esse estudo não é 

necessário ao cientista para fazer ciência. Segundo Kuhn (1998, p.71), “o processo 

de aprendizagem de uma teoria depende do estudo das aplicações, incluíndo-se aí a 

prática na resolução de problemas, seja com lápis e papel, seja com instrumentos 

num laboratório”. Ele ainda afirma que os cientistas não precisam conhecer as 

características que levam uma teoria a ter o status de paradigma, ou pensar sobre a 

legitimação de um problema, e que podem até afastar-se de “problemas sociais 

relevantes”, pois esses “podem constituir-se numa distração” (IBID, p.60). Na 

mesma linha, Stephen Brush9 sugere que “a história da ciência poderia ser uma 

influência negativa sobre os estudantes porque ela ceifa as certezas do dogma 

científico; certezas essas que são tão úteis para se manter o entusiasmo do 

principiante”, sendo ainda mais contundente do que Kuhn ao questionar se a 

História não deveria ser censurada (apud MATTHEWS, 1992, p.176). Entendemos 

que a crítica de Kuhn é coerente para sua teorização acerca de paradigma e ciência 

normal, em que o dogma se faz necessário (KUHN, 1979). 

Um outro tipo de ataque refere-se à qualidade da História possível no 

ensino de ciências. Matthews documenta essas críticas a partir Martin Klein 

quando em 1972 dizia que professores de ciências ao selecionarem e usarem 

materiais históricos o fazem para propósitos pedagógicos ou científicos e essa 

seleção vai de encontro aos cânones da boa história, conseqüentemente “in trying to 

teach physics by means of its history, or at least with the help of its history, we run 

a real risk of doing an injustice to the physics or to its history – or both”10 (KLEIN, 

1972, p.12 apud MATTHEWS, 1994, p. 72). Klein sugere que há uma fundamental 

diferença entre o trabalho de historiadores e cientistas: os primeiros buscam a 

                                                
9 No artigo Brush, S. Should the History of Science be rated X?, Science, n.18, p. 1164-1172. 



 

 

28 

complexidade e riqueza dos fatos, enquanto os segundos procuram uma estrita 

definição. De acordo com Matthews, Klein baseia-se na visão de Butterfield para 

sua concepção do empreendimento histórico e que para Butterfield o papel do 

historiador era recuperar a complexidade do passado e por isso se um ensino de 

ciências for contextualizado historicamente, só poderá utilizar uma má história. 

Salientamos que essa visão historiográfica apresentada é uma das visões possíveis 

o que decorre em implicações para o ensino de ciências. Trataremos mais dessa 

questão no segundo capítulo. Por fim, Klein prefere que não haja qualquer História, 

a ter uma má História no ensino de ciências (MATTHEWS, 1994). 

Além da crítica relativa à concepção dos professores, existe o juízo sobre 

a visão de mundo de estudantes de ciências e de outras áreas. De acordo com 

Matthews, o historiador Burstyn argumenta que há muitas evidências de que os 

estudantes de ciências pensam de maneira diferente, são mais “convergentes”, e 

questiona se é possível à utilização de materiais históricos, que são complexos, 

difusos e imprecisos, para ensinar pessoas que estão interessadas numa 

objetividade.  

To phrase it pejoratively, the science students are looking for the 
“right” answers, they are “convergent” rather than “divergent” 
thinkers. [...] Isn’t history therefore somewhat subversive of the aims 
of physics pedagogy?11 (BRUSH & KING, 1972, p. 26 apud 
MATTHEWS, 1994, p. 75). 

Por seu turno, o historiador Paulo Abrantes se diz bastante cético em 

relação à utilidade da História da Ciência para o ensino de conceitos e teorias 

científicas, em especial no ensino superior (ABRANTES, 2002). O autor chama a 

atenção para a necessidade de separar a importância que a HFC pode ter na 

formação de estudantes da que pode ter na formação de professores. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                   
10 “Ao tentar ensinar Física através da sua história, ou pelo menos com a ajuda de sua história, 
corremos um sério risco de cometermos uma injustiça à Física, ou à História – ou a ambas”.Tradução 
livre da autora. 
11 “Colocando de uma forma pejorativa, os estudantes de ciências estão procurando pelas respostas 
‘certas’, eles pensam de forma ‘convergente’ ao invés de ‘divergente’. [...] Dessa forma, não seria a 
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Freire Jr. (2002) considera que as críticas de Kuhn têm apenas relevância quando 

se discute a formação do cientista e não de professores. Todavia, se levarmos em 

conta argumentações como as de que HFC seria uma distração e diminuiria o 

fascínio da ciência, isso se constituiria um problema também na formação de 

professores porque os professores seriam agentes multiplicadores da diminuição do 

fascínio. A partir do momento que os professores utilizassem HFC para estudantes 

da Educação Básica poderia, se seguirmos a lógica da argumentação de Kuhn e 

Klein, afastar o estudante neófito da carreira científica. Não que entendamos a 

Educação Básica como um espaço para recrutamento, sedução de estudantes para 

essa área, mas seria uma das possibilidades que estaríamos ceifando. Dessa forma, 

entendemos que admitir a crítica de Kuhn independe de estarmos tratando de 

Ensino Fundamental, Médio, Superior, para bacharéis ou licenciados. 

As críticas vêm de ambos os lados: cientistas e historiadores, contudo é 

também dos dois lados – e também de educadores e filósofos – que saem contra-

argumentos capazes de contornar essas críticas. Seriam, de fato, estas certezas que 

Brush e Kuhn advogam que mantém o entusiasmo? Não poderia, ao contrário, 

haver um estímulo, uma vez que o estudante vê mais humanidade na ciência, 

portanto, vê-se como potencialmente agente transformador da ciência? Para Mach 

“a investigação histórica não somente promove a compreensão daquilo que existe 

agora, mas também nos apresenta novas possibilidades” (1883/196, p.316 apud 

MATTHEWS, 1992, p.169). Se considerarmos as análises de Kuhn, teríamos com 

conseqüência, em médio prazo, uma diminuição do trabalho científico, já que cada 

vez menos pessoas ficariam fascinadas pela área, entretanto: 

Não há indicação de que o progresso é estorvado pela atitude mais 
‘filosófica’ que, de acordo com Kuhn, fundamenta um procedimento 
dessa natureza... Muito ao contrário, encontramos uma consciência 
maior dos limites do nosso conhecimento, da sua conexão com a 
natureza humana, e encontramos também uma familiaridade maior 

                                                                                                                                                   
história, de alguma forma, subversiva aos propósitos da pedagogia da física?” Tradução livre da 
autora. 
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com a história do tema e a capacidade não só de registrar, mas 
também de usar ativamente (grifos do autor) idéias passadas para o 
avanço de problemas contemporâneos (FEYERABEND, 1979, p.246). 

Isidor Isaac Rabi, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1994, 

afirma que ao longo de sua carreira o interesse pela História foi muito grande e 

tomou parte de seus estudos. Ao ser questionado sobre como iniciou seus estudos 

em física quântica ele respondeu: 

My favorite reading and my best subject in high school was history, a 
subject in which I got very high grades very, very easily and without 
any work at all; history was in that sense my top subject, although 
my interest was in science, which I think, came from [reading the 
Book of] Gênesis... [Also] my first reading [as a child] of the 
Copernican theory of the explanation of the seasons and so forth left 
me with a scientific interest which never flagged, and I can still 
contemplate the Copernican system with a tremendous amount of 
pleasure12 (HOLTON, 2003). 

Isso é um indício de que a HFC pode não “ceifar dogmas”, nem diminuir 

o fascínio da ciência, ao contrário. Holton (2003) evidencia não só o quanto a 

História esteve presente na formação de Rabi, mas o quanto leituras por deleite de 

textos historicamente clássicos da ciência ajudou o físico a resolver problemas com 

os quais lidava no seu cotidiano laboral, como, por exemplo, medir a 

susceptibilidade magnética de um cristal – que era o coração de seu projeto de 

doutorado e tinha sido um problema no qual havia ficado preso até a leitura do 

Tratado de Maxwell (1873). E é por ter essa vivência com a História da Ciência que 

Holton afirma que Rabi não está seguindo modismos quando defende que a História 

deveria estar presente numa boa educação científica13. Outra evidência disso é o 

                                                
12 Minhas leituras favoritas e minha melhor matéria no Ensino Médio era história, matéria na qual eu 
obtinha notas muito altas muito, muito facilmente e sem esforço algum; história era nesse sentido 
minha melhor matéria, ainda que meu interesse fosse em ciência, o que, penso eu, veio da leitura do 
[Livro do] Gênesis... [Além disso] minhas primeiras leituras [quando criança] da teoria copernicana, da 
explicação das estações do ano e essas coisas, me deixaram com um interesse científico que nunca 
esmoreceu, e eu ainda consigo contemplar o sistema copernicano com um prazer tremendo. Tradução 
livre da autora. 
13 Segundo Holton, nos anos 50 Isaac Rabi fez um seminário intitulado “Science and the Humanities”, 
em que falava sobre a necessidade da união dessas duas tradições, a científica e das humanidades, 
isso aconteceu dois anos antes da conferência de C. P. Snow, sobre as “duas culturas”. Holton ainda 
afirma que Snow admitiu que foi Rabi, quando da sua passagem por Londres, o homem que lhe deu a 
idéia para as duas culturas. (HOLTON, 2003, p. 614). 
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Projeto Harvard, que Matthews (1993) considera como um bom exemplo de que é 

possível uma educação científica de qualidade, de fato. 

Em relação à crítica de que o professor sempre usará uma pseudo-

história, por ser um fragmento de um material histórico mais amplo e complexo, 

porque sofrerá linearização, podemos argumentar que em qualquer situação de 

ensino isso acontece e é necessário. Mesmo nas aulas de História Geral, por 

exemplo. Há aí o que chamamos de Transposição Didática, assunto que 

discutiremos mais adiante. De antemão dizemos que sempre há cortes num 

processo de transposição didática, há adequação ao nível cognitivo dos estudantes, 

ao tempo escolar e isso é inerente ao ensino.  

O uso da História da Ciência pode, até, ser um auxiliar na transposição 

didática de conteúdos científicos. Entretanto existe uma dimensão dessa crítica que 

consideramos contundente, apesar de contornável, que é em relação à seleção dos 

materiais de História da Ciência e no risco dos professores de ciências utilizarem 

materiais que vão de encontro à “boa história”.  

Para contornar esse problema entendemos ser necessária, nos cursos de 

licenciatura, uma formação mínima que possibilite aos professores identificar 

diferentes historiografias, familiarizar-se com nomes de pesquisadores da área; que 

dê condições para que façam boas escolhas de materiais e utilizem em sala de aula, 

estando mais conscientes da diversidade e da qualidade dos materiais que podem 

encontrar e quais as implicações podem trazer à aprendizagem dos alunos. 

Contamos ainda com resultados empíricos de pesquisas em ensino que 

mostram a viabilidade e efetividade da utilização da História da Ciência no ensino 

de física, como conclui Peduzzi: 

Além de motivar o aluno no estudo da disciplina, os conteúdos 
históricos do texto foram decisivos (grifo nosso) para mostrar ao 
estudante a dinamicidade do conhecimento científico, o caráter 
provisório das teorias científicas, a disputa por prioridades, a 
falibilidade do cientista, a possibilidade, enfim, de muitos deles, 
vislumbrarem, de imediato, a viabilidade de se engajarem, com suas 
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limitações, peculiares a todos os seres vivos, a este empreendimento 
que fascina e orienta a vida de tantas pessoas (IBID., Tese, p. 121, 
1998). 
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2. HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Feito este panorama sobre o debate relativo à inserção da História e 

Filosofia da Ciência (HFC) no ensino de ciências, voltemos o olhar para a formação 

de professores de Ciências. Nesse capítulo discutiremos em que aspectos HFC 

podem ser úteis nessa formação, e como contribuem para um desenvolvimento 

mais adequado nos processos de Alfabetização Científica e Transposição Didática.  

Primeiramente, traremos argumentos já apresentados na literatura sobre 

a HFC na formação de professores e em seguida discutiremos sobre os conceitos de 

Alfabetização Científica e Transposição Didática no que concerne ao tema em 

questão. Vamos analisar quais as possíveis abordagens e conteúdos de HFC 

contribuiriam para o desenvolvimento mais crítico de professores de Ciências, 

inclusive que os ajudasse a lidar com os processos de Alfabetização Científica e 

Transposição Didática referidos. Nesse sentido, falaremos sobre o papel de uma 

abordagem explícita de HFC e a autonomia das áreas de História da Ciência e 

Filosofia da Ciência. 

Passemos então para os aspectos de HFC que podem contribuir na 

formação dos professores de ciências.  
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Segundo Massoni, os autores Marsh e Wang14 investigaram 

possibilidades para a inclusão de História da Ciência no ensino de Ciências 

presentes nos programas educacionais estadunidenses. Nesse trabalho 

identificaram três diferentes papéis: 

Entendimento conceitual: elementos históricos enriquecem a 
apresentação e enfatizam a natureza tentativa do conhecimento 
científico; Entendimento procedimental: elementos históricos 
fornecem a descrição de processos de pensamento, processos de 
investigação e processos de conclusão, inferências e aplicação; 
Entendimento contextual: elementos históricos fornecem a descrição 
de fatores psicológicos: motivação, incentivo, objetivos envolvidos no 
fazer científico; fatores sociais como: influências, necessidades 
sociais, fatores políticos que afetam as ações científicas e de fatores 
culturais como: personalidade, cultura familiar, social, ética, etc. 
(MASSONI, 2004, p. 24). 

Além disso, Marsh e Wang pesquisaram a percepção de professores da 

Educação Básica sobre as formas de utilizar a HC, e viram que os professores 

tendem a incluir elementos históricos mais no sentido conceitual do nos outros. 

Ademais, professores que incluem HC acham difícil que o sentido procedimental 

seja possível, e que para isso é necessário recorrer à Epistemologia (IBID, 2004).  

Massoni observa que a despeito das contribuições da História da Ciência 

– como facilitar assimilação de novas descobertas, tornar leis e teorias menos 

mágicas, esclarecer mitos que cercam o trabalho científico – é difícil buscar um 

efetivo entendimento da natureza da ciência apenas com elementos puramente 

históricos.  

A literatura aponta que professores de ciências têm visões sobre a 

natureza da ciência dissonantes das epistemologias contemporâneas (HARRES, 

1999; ABD-EL-KHALICK, 2000; GIL-PÉREZ, 2001). Por esse motivo, é relevante que 

pensemos tanto em como essas concepções podem estar presente na sala de aula, 

quanto em como os cursos de formação podem minimizar essa problemática.  

                                                
14 MARSH, David D.; WANG, Hsingchi A. Science instruction with a humanistic twist: teacher´s 
perception and practice in using the History of  Science in their classrooms, Science & Education, 
v.11, 2002, p. 169-189. 



 

 

35 

Olhando na vida prática do professor, ou seja, para sua atuação em sala 

de aula, há discussões da Filosofia da Ciência que podem auxiliar seu trabalho, 

como o problema da demarcação. Na verdade essa discussão é importante tanto na 

formação do professor, do licenciado, quanto no Ensino Médio, porque pode auxiliar 

no debate em torno das pseudociências, por exemplo.  

Atualmente temos o fenômeno da quantidade e fácil acessibilidade de 

informação, especialmente através da internet. Curiosamente, essa informação 

digital parece ter adquirido uma legitimidade tal que pouco se questiona o conteúdo 

do que é encontrado online. De nossa experiência vemos os licenciados e 

professores do Ensino Médio, indicarem a internet como fonte para consulta de 

tópicos de Física e os resultados são desastrosos. Fica evidente que nossos 

estudantes estão sujeitos a uma variedade de informações que se não forem 

adequadamente discutidas, podem contribuir para uma imagem deformada do 

conhecimento científico. Por exemplo, encontramos na internet um artigo que trata 

resumidamente da Teoria Quântica usando a equação de Schrödinger, citando o 

Instituto Militar de Engenharia como fonte (TERAPIA QUÂNTICA, 2006), e no 

mesmo site, vemos afirmações acerca de uma suposta terapia quântica, que mescla 

termos como níveis energéticos e aura, corpos magnéticos e chacras. O site segue 

associando a “cura quântica” com recursos como microscópio eletrônico, 

ressonância magnética e microscopia de tunelamento (IBID., 2006). Há também 

Teoria das Supercordas explicadas pelo espiritismo (ALMEIDA, 2006), entre outros. 

Todos evocando um caráter científico não compartilhado pela comunidade, 

acessíveis a qualquer usuário de internet e parece-nos que estas distinções não 

chegam a sala de aula. 

Carl Sagan (1997) faz uma extensa crítica à popularização da 

pseudociência e à falta de atitude da comunidade científica perante o fato. 

Acreditamos que essa discussão é importante para que os professores de Física 
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possam levá-la aos seus alunos, e a comunidade como um todo, em certa medida, 

contribuindo para que tenham condições de ser usuários e consumidores de 

informação de forma mais consciente e mais crítica. Além dos professores 

perceberem que o problema da demarcação não é trivial, e assim não tratarem a 

questão das pseudociências de forma pejorativa ou desrespeitosa. 

A discussão da ciência com o aporte da história e da filosofia pode fazer 

com que o professor atente para as relações entre ciência e religião, que reflita as 

considerações sobre os mitos, as religiões, a magia: a ciência não é 

epistemologicamente mais importante do que qualquer uma dessas áreas 

(FEYERABEND, 1977). Essas discussões, tanto sobre o status da crença científica 

quanto sobre o relativismo em ciência, podem também contribuir na argumentação 

contra a intolerância religiosa e as visões absolutistas em geral (SEPÚLVEDA, & EL-

HANI, 2004). De acordo com Harres (1999), há um predomínio de visões empírico-

indutivistas e absolutistas da ciência entre os professores. Astolfi e Develay (1991) 

fazem referência à questão quando argumentam que uma série de conceitos 

epistemológicos como os de ‘modelos’, ‘evidências’, ‘teorias’ deveriam estar na 

fundação da didática das Ciências, dado que são indispensáveis para uma 

compreensão apropriada do processo de produção do conhecimento científico.  

Igualmente, é necessário levar em consideração as concepções científicas 

e pedagógicas dos professores se concordarmos que essas influenciam suas 

intervenções práticas. De acordo com Porlán (1994), as crenças, os construtos e as 

teorias implícitas dos professores, especialmente as relacionadas com a natureza do 

conhecimento, têm um papel importante no planejamento, avaliação e tomada de 

decisões na sala de aula. É necessário caracterizar essas concepções, conhecê-las 

melhor, identificar os seus padrões de evolução para que os processos formativos 

permitam o seu desenvolvimento crítico e autônomo (PORLÁN, 1994; HARRES, 

1999). 
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Segundo Harres (1999), Mellado afirma que não podemos esperar 

necessariamente uma coerência entre concepção sobre a natureza da ciência (CNC) 

e ensino. Isso é: não há garantia de que um professor que tenha concepções 

contemporâneas sobre a natureza da ciência vá ter um discurso coerente com suas 

concepções, ou utilizar-se de metodologias de ensino de acordo com as 

epistemologias em que acredita. Para ele, “não é possível estabelecer uma 

correspondência entre as concepções dos professores sobre a natureza da ciência e 

a conduta em aula”. (MELLADO, 1997, p.346 apud HARRES, 1999). Entretanto, 

alinhamo-nos com Harres quando defende que há um conjunto de concepções 

metadisciplinares que constituem cosmovisões e que afetam nossas crenças 

pessoais e profissionais influenciando, portanto, o conhecimento dos professores, 

nesse sentido, 

[...] para além de uma concepção sobre a ciência, o absolutismo seria 
uma teoria implícita poderosa (uma cosmovisão) capaz de influenciar 
nossas opiniões e decisões sobre muitas coisas, atuando também 
como obstáculo para outras maneiras de interpretar e ver o mundo 
(HARRES, 1999). 

Ou seja, existe uma influência das visões dos professores nas suas 

decisões. Pode não haver necessariamente a coerência entre CNC e prática, todavia 

há uma influência das CNC nas práticas. Possuir uma concepção contemporânea 

sobre a natureza da ciência é uma condição necessária, mas não suficiente para 

que o professor utilize essas concepções na sala de aula porque ele possui um 

conjunto de concepções que se mesclam para formar sua cosmovisão. Assim, 

entendemos que os fatores que interferem na prática do professor são diversos e 

complexos, mas podem e devem ser problematizados. Isso significa que os cursos 

de formação têm que se preocupar com essas discussões, apesar de não terem 

garantias de que os licenciandos exercerão uma reflexão sobre a natureza da 

ciência. Contudo, não consideramos isso desmotivador e sim desafiador.  
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Segundo Harres (1999), o quadro atual em relação às concepções dos 

professores é de que esses possuem uma imagem empirista da ciência, apoiada 

fortemente no papel da observação e na produção do conhecimento através de um 

método único: o método científico. O autor faz uma avaliação geral negativa e 

afirma que a não rejeição das CNC empirico-induvistas e a incoerência sobre a CNC 

evolutivo-construtivista vão de encontro a uma perspectiva didática inovadora, de 

cunho construtivista e investigativo tanto na postura reflexiva sobre a prática 

docente dos professores como no desenvolvimento dos conteúdos escolares e 

apresenta evidências de que a relação entre as CNC e a prática dos professores é 

mais forte do que se supunha até a década de 90. O que nos leva a investigar ainda 

mais a formação de professores de Física. 

Os resultados das pesquisas sobre CNC indicam que os processos 
formativos em geral não têm propiciado uma reflexão crítica sobre as 
concepções epistemológicas e as suas implicações didáticas. Há um 
certo fracasso da formação inicial em promover melhorias na 
compreensão da CNC e das CD [concepções didáticas] decorrentes. A 
inclusão de disciplinas sobre história e epistemologia nos currículos 
é importante (HARRES, 1999). 

 

 

 

2.1.  POR QUE E COMO INSERIR? 

 

 

Dados alguns motivos expostos para a inserção de HFC na formação de 

professores, vamos nos concentrar em dois aspectos específicos do porquê dessa 

utilização: a Alfabetização Científica e a Transposição Didática. Nesse trabalho, 

assumimos essas teorias como dois possíveis motivos para inserção de HFC. E a 

noção de abordagem explícita como justificação da forma de inserção. 
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2.1.1. Alfabetização científica 

 

À expressão “alfabetização científica” (science literacy) tem sido atribuídos 

diferentes significados e papéis (MATTHEWS 1994; AULER & DELIZOICOV, 2001; 

LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001; KEMP, 2000, 2002; CHASSOT, 2003; DÍAZ et 

al., 2003). Aqui pretendemos refletir sobre algumas destas conceituações e discutir 

em que medida um ensino de Física contextualizado com História e Filosofia da 

Ciência contribui para uma alfabetização científica. 

A nosso ver, o termo science literacy teria uma tradução mais fiel como 

“letramento em ciências” ao invés de “alfabetização científica”, ainda que, na língua 

portuguesa, alfabetização seja uma acepção possível, com a idéia de processo, 

entretanto a própria palavra (letramento) surge na língua portuguesa na década de 

80 por influência do inglês (literacy) (HOUAISS, 2001). Outrossim, “letramento” dá 

muito mais a dimensão de como entendemos a “alfabetização científica”, no sentido 

de cultura mais ampla, de possibilidade de transitar numa determinada área, 

discutir sobre seus problemas ou, mais modesta e acertadamente, entender 

discussões travadas sobre seus problemas. Portanto vemos “alfabetização científica” 

como uma iniciação, uma inserção na cultura científica.  

De acordo com Matthews (1994), a “crise da alfabetização científica” 

surgiu na década de 80, e afirma que, naquele período, o fato era que os estudantes 

estadunidenses não faziam muitos cursos na área científica, que eles não sabiam 

muito sobre ciências e importavam-se pouco sobre aprender ciências; e que uma 

pesquisa monitorando o conhecimento científico de adolescentes desde 1969 

mostra que os escores para todas as faixas etárias estudadas diminuíram nos anos 

70, melhoraram um pouco nos anos 80, mas nos anos 90 foram os mesmos dos 70, 

dentro de um grupo, e menor ainda, em outro.  
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Alfabetização científica foi definida, de certa forma, pelos autores de 

“Uma nação em risco”, publicação que tornou o assunto da crise educacional 

popular e pressionou o governo dos Estados Unidos a tomar atitudes, (NATIONAL 

COMMISSION ON EXCELLENCE IN EDUCATION, apud MATTHEWS, 1994, p. 31): 

The teaching of science in high school should provide graduates with 
an introduction to: (a) the concepts, laws, and processes of the 
physical and biological sciences; (b) the methods of scientific inquiry 
and reasoning; (c) the applications of scientific knowledge to everyday 
life, and (d) the social and environmental implications of scientific 
and technological development.15 

Há várias formas de definir alfabetização científica (MATTHEWS, 1994; 

AULER, DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI, DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2003; 

DIAZ et al., 2003), desde uma definição restrita onde a alfabetização é a capacidade 

de reconhecer fórmulas e dar definições corretas, até uma definição mais expansiva 

que inclui o entendimento dos conceitos e algum grau de compreensão sobre a 

natureza da ciência e suas dimensões sociais e históricas. O autor defende uma 

definição mais expansiva, e reconhece que essa definição exige do professor, como 

muitos outros problemas que esses enfrentam, uma visão de “boa educação”, 

filosofia da educação. Para Paul Dehart Hurd (MATTHEWS, 1994),  

A measure of scientific literacy is a measure of cultural awareness. 
The traditional science curriculum leaves students foreigners in their 
own culture. A problem in bringing about the essential reform of 
science teaching is that there are too many scintists who are 
scientifically illiterate and too few philosophers, sociologists, and 
historians of science and technology who are interested in precollege 
science education16  (Hurd, 1958 apud Mathews, ibid, p. 32). 

                                                
15  “O ensino de ciências no ensino médio deveria formar estudantes com uma introdução a: (a) 
conceitos, leis e processos das ciências físicas e biológicas; (b) métodos da racionalidade e da 
investigação científica; (c) aplicações do conhecimento científica no cotidiano, e (d) implicações sociais 
e ambientais do desenvolvimento tecnológico”. Tradução livre da autora. 
16 “Uma medida de alfabetização científica é uma medida de cultura. O currículo tradicional de 
ciências deixa os estudantes como estrangeiros em sua própria cultura. “Um problema essencial que a 
reforma no ensino de ciências traz é que existem muitos cientistas que são cientificamente analfabetos 
e muito poucos filósofos, sociólogos e historiadores da ciência e tecnologia que estão interessados nas 
ciências para a educação básica”. Tradução da autora. Hurd, P. D. Science Literacy: its meaning for 
american schools, Educational Leadership, v. 16, p. 13-16, 1958. 
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Lorenzetti & Delizoicov (2001) partem das conceituações de alfabetização, 

da aquisição da língua, do processo de representação de fonemas em grafemas, e do 

processo de compreensão e expressão de significados através do código escrito, para 

discutirem a alfabetização científica nas séries iniciais. Buscam em Leite & Souza 

uma definição mais ampla: 

o processo de alfabetização deve, desde o início, possibilitar que o 
aluno desenvolva a compreensão do caráter simbólico da escrita 
(instrumento que serve para transmitir idéias, emoções, impressões 
etc.), além de identificar todas as possibilidades sociais de seu uso 
(LEITE & SOUZA, 1995, p. 16 apud LORENZETTI & DELIZOICOV, 
2001, p. 8)17  

E afirmam que essa está próxima de um conceito de letramento: 

Pode-se dizer que o letramento é o uso que as pessoas fazem da 
leitura e da escrita em seu contexto social. Convivendo com uma 
variedade muito grande de informações, almeja-se que as pessoas 
saibam compreender os significados que os textos propiciam, 
incorporando-os na sua prática social. O indivíduo poderá fazer uso 
competente e freqüente da leitura e da escrita em seu trabalho, em 
casa, no seu lazer, etc. (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 8) 

Nesse sentido nossa assumpção de que letramento seria um termo mais 

adequado encontra coro nas palavras de Lorenzetti & Delizoicov, pois entendemos 

que “alfabetização científica” passa, sim, pelo reconhecimento da linguagem, dos 

símbolos, dos códigos da ciência, mas vai além, e só faz sentido quando o indivíduo 

é capaz de incorporar e utilizar esse conhecimento socialmente, quando apropria-se 

desse conhecimento abarcando-o a sua cultura.  

A alfabetização científica parece estar na “moda”, e precisamos ter um 

olhar crítico quando pensamos nela como um objetivo para o ensino de ciências. 

Parece-nos que a alfabetização científica seria como um lema que representa os 

propósitos das reformas no ensino de ciências e de um movimento internacional de 

especialistas em educação científica. Esse lema, entretanto, sofre críticas e uma 

delas é: ao mesmo tempo em que temos várias definições, conceitos, objetivos para 
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a alfabetização científica, não temos nenhum porque o leque que o termo abarca é 

suficientemente grande para abrigar contradições. De acordo com Kemp (2002), 

Shamos (1995) argumenta que falta legitimidade nos pedidos de apoio aos objetivos 

da alfabetização científica, e diz que há pouca ou nenhuma evidência de que uma 

alfabetização científica seja necessária para que as pessoas atinjam o sucesso ou 

tenham uma vida boa. Kemp traz também, respectivamente, as críticas de Atkin & 

Helms (1993) e Laugksch (2000)18 que vão no sentido de que as razões para a 

alfabetização científica vêm se acumulando, mas que não há um exame crítico para 

ver se são todas compatíveis umas com as outras ou até desejáveis; e que ainda no 

séc. XXI há uma visão de alfabetização científica mal definida e que se trata de um 

conceito difuso. 

Para Shamos, “there is no consensus on what ‘scientific literacy’ means 

or should mean.  Instead, everyone involved with science education appears to have 

a vague, ill-defined notion of what it should mean”19 (SHAMOS, 1995, p. 160 apud 

KEMP, 2002, p. 1). Entendemos a dificuldade que essa maleabilidade do conceito 

traz para a pesquisa em ensino de ciências, mas acreditamos que é possível 

trabalhar com os consensos que existem.  

Compartilhamos com Matthews (1998) a idéia de buscar objetivos 

modestos no ensino de ciências. Nesse sentido, partindo de diferentes visões de 

alfabetização científica, concentramo-nos ainda mais para pensarmos na 

Concepção sobre a Natureza da Ciência (CNC) como um objetivo para o ensino de 

ciências.  

                                                                                                                                                   
17 LEITE, Sérgio A. S.; SOUZA, C. B.  A alfabetização nos cursos de habilitação para o magistério. In: 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 94, p. 15-24, ago., 1995. 
18 Atkin, M. and Helms, J. Getting serious about priorities in science education. Studies in Science 
Education v. 21, p. 1 – 20, 1993. 
Laugksch, R. C. Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education v. 84, n. 1, p. 71-94, 
2000. 
 
19 “Não há consenso quanto ao que ‘alfabetização científica’ signifique ou deveria significar. Ao 
contrário, todos envolvidos com educação em ciências parecem ter uma noção vaga e fracamente 
definida do que isso deveria significar”. Tradução livre da autora. 
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Numa revisão sobre a concepção de educadores em ciências dos objetivos 

de uma alfabetização científica, Kemp (2000) analisa trabalhos de 1952 a 1998 da 

literatura estadunidense. Desses dados encontramos vários dos elementos 

requeridos para uma alfabetização científica: conhecimento conceitual, ética na 

ciência, natureza da ciência, história da ciência, ciência nas humanidades. E 

percebemos que o ‘conhecimento conceitual’ esteve sempre presente nas 

considerações sobre a alfabetização científica, por outro lado, a ‘história da ciência’ 

é um fator relativamente recente, tendo aparecido apenas uma vez nos trinta 

primeiros anos que compreendem o período da pesquisa, mas que ganhou força ao 

estar presente em mais da metade dos trabalhos entre 1983 e 1998. Outro 

elemento que cresceu e hoje virou consenso, uma vez que foi apontado por todos da 

literatura do último período, é a ‘natureza da ciência’. E nesses dois itens a História 

e Filosofia da Ciência certamente têm contribuições a oferecer, pois quando falamos 

em ‘natureza da ciência’ estamos a nos referir à epistemologia da ciência. 

Ao tratarmos CNC precisamos estar atentos ao alerta de Gil-Pérez (2001) 

relativo à dificuldade de definirmos uma visão de ciência que possa ser tomada 

como padrão de referência. Uma vez que os filósofos da ciência não são consensuais 

para definir o que é a ciência e, portanto, sua natureza. Porém, segundo Gil-Pérez, 

existe alguns consensos sobre o que a ciência é, e o que não é. O autor lista sete 

visões consensualmente “deformadas” acerca da natureza da ciência, além de cinco 

características que a ciência apresenta.  

As visões deformadas da ciência listadas por Gil Perez são: concepção 

empírico-indutivista e ateórica; a segunda deformação transmite uma visão rígida, 

exata e infalível da ciência, na qual se apresenta o “método científico” como um 

conjunto de etapas que devem ser rigorosamente seguidas, além de recusar a 

criatividade, a existência de um caráter tentativo e até mesmo a dúvida; visão 

aproblemática e ahistórica (portanto, dogmática e fechada); visão exclusivamente 
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analítica, limitadora e simplificadora, esquecendo-se dos esforços de unificação de 

conhecimentos entre diferentes campos do saber; visão acumulativa de crescimento 

linear dos conhecimentos científicos; visão individualista e elitista da ciência; 

imagem descontextualizada, socialmente neutra da ciência. Desprezam-se as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade. O autor afirma que essas visões, 

como apresentadas, são caricaturas. Representam o extremo de um tipo de visão 

que se encontra sobre a ciência.  

Já as características da ciência que Gil-Pérez consegue identificar como 

consensuais são: há métodos, e não apenas um método na ciência; a ciência não 

tem origem sensorial; a ciência tem um caráter tentativo; a ciência procura a 

coerência global, ou seja, um dos fins mais importantes da ciência é estabelecer 

laços entre domínios de conhecimento aparentemente desconexos; a ciência tem 

um caráter social. 

Essas características, tanto do que a ciência é quanto do que ela não é, 

não nos permitem demarcar a fronteira entre ciência e outras formas de 

conhecimento, mas ajudam a pensar em programas de formação e estratégias de 

ensino de ciências que procurem dar conta de um dos elementos da alfabetização 

científica, um entendimento da natureza da ciência.  

Segundo Lederman (1992), ainda que o objetivo de promover um 

entendimento da natureza da ciência já tenha sido explicitado no início do século, a 

pesquisa nas Concepções sobre a Natureza da Ciência, do ponto de vista dos 

estudantes, dos currículos e dos professores de ciências é bem mais recente. 

Portanto, se tivermos a alfabetização científica como um dos objetivos do ensino de 

Física, é necessário pensarmos em como melhorar as CNC dos professores. 

Vale ressaltar que as visões deformadas do empreendimento científico 

são assim consideradas em função das nossas crenças atuais sobre a ciência, mas 

não o eram em outros tempos. Nesse sentido, reiteramos o critério de adotar o 
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conceito trazido neste texto, das visões não-deformadas, contemporâneas, do que é 

a ciência. Assim, pensar em uma alfabetização científica implica em proporcionar 

um ensino de ciências que busque desenvolver concepções “adequadas”, visões 

“não deformadas”20 da natureza da ciência.  

 

2.1.2. Transposição didática 

 

Nosso outro argumento para a inserção da HFC na formação de 

professores é que ela serve de auxiliar na transposição didática dos conteúdos de 

física. Por isso apresentamos alguns elementos que compõem essa teoria. 

O conceito de Transposição Didática foi primeiramente utilizado pelo 

sociólogo Michel Verret em 1975 e depois teorizado por Yves Chevallard na década 

de 80 (CHEVALLARD, 1991). Chevallard faz parte do grupo de teóricos da educação 

que trabalham da perspectiva da epistemologia escolar para a compreensão dos 

processos de ensino e de aprendizagem. Gabriel (2005) entende que a epistemologia 

escolar se preocupa com a problemática da construção dos saberes que circulam na 

escola a partir do reconhecimento da especificidade de suas condições de produção 

e de transmissão. Assim, mesmo no momento da produção do conhecimento há 

uma variável de transposição. Isso não é de se espantar se entendemos também a 

produção do conhecimento como um movimento de constante socialização de 

saberes. 

A existência de uma epistemologia escolar é também defendida por 

Astolfi e Develay em A didática das ciências (1990). Essa obra tem sua importância 

defendida por Marandino (2004), ao afirmar ter sido esse livro que mais divulgou o 

conceito de Transposição Didática aqui no Brasil. Os autores propõem uma reflexão 

                                                
20 O excesso de aspas utilizadas neste texto evidencia a falta de palavras que exprimam o conceito sem 
virem carregadas de significados que valoram um conhecimento em relação ao outro – em geral o 
científico sobre os demais. Nosso abuso nas aspas foi na intenção de manter a atenção para o 
problema que a constrição da língua naturalmente oferece. 
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epistemológica na qual seja examinada a estrutura do saber ensinado, que esteja 

atenta aos aspectos históricos das ciências, baseada na idéia de ruptura e 

obstáculo e que promova a relação entre epistemologia e didática.  

Examinar a estrutura do saber ensinado é estudar como se forma, como 

se escolhe e qual é o saber que vai para as salas de aula. Dentro da didática da 

matemática, ainda em 1982, os franceses Yves Chevallard e Marie-Alberte Joshua 

discutiram as questões relativas às mudanças que o conceito de distância sofria 

desde a sua origem, nas pesquisas acadêmicas, até chegar às escolas 

(PIETROCOLA, 2001; MARANDINO, 2004), levantaram questões acerca das 

transformações por que passam teorias produzidas pelos cientistas até serem 

ensinadas nas escolas, passando pela seleção de conteúdos e elaboração de 

material didático. 

Para analisar essas transformações Chevallard estabelece três esferas 

onde ocorrem as transposições: savoir savant (saber sábio); savoir à enseigner 

(saber a ensinar) e savoir enseigné (saber ensinado). Como a questão da 

transposição passa objetivamente pela necessidade de socialização, esses três níveis 

exigem, pois, grupos sociais distintos, ainda que esses atores sociais façam parte de 

um contexto mais abrangente ao que o autor chama de noosfera. Como nos diz 

Chevallard (1991): 

[...] es preciso dar su lugar a uma instancia esencial para el 
funcionamiento didáctico, suerte de bastidor del sistema de 
enseñanza y verdadero tamiz (grifo do autor) por donde se opera la 
interacción entre ese sistema y el entorno societal. Allí se encuentran 
todos aquellos que, en tanto ocupan los puestos principales del 
funcionamiento didáctico, se enfrentan con los problemas que 
surgen del encuentro con la sociedad y sus exigencias; allí se 
desarrollan los conflictos, allí se llevan a cabo las negociaciones; allí 
maduran las soluciones. Toda una actividad ordinaria se despliega 
allí, fuera de los períodos de crisis (en los que ésta se acentúa), bajo 
la forma de doctrinas propuestas, defendidas y discutidas, de 
producción y de debates de ideas - sobre lo que podría modificarse y 
sobre lo que conviene hacer – En resumen, estamos aquí en la esfera 
donde se piensa (grifo do autor) – según modalidades tal vez muy 
diferentes – el funcionamiento didáctico. Para esta instancia sugeri el 
nombre paródico de noosfera (grifo do autor). En la noosfera, pues, 
los representantes del sistema de enseñanza, con o sin mandato 
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(desde el presidente de una asociación de enseñantes hasta el simple 
profesor militante), se encuentran, directa o indirectamente [...] 
(IBID., p.28). 

Na esfera do saber sábio temos os cientistas, os intelectuais, temos a 

produção do conhecimento. É neste grupo que o conhecimento científico é 

produzido e sua primeira transposição ocorre no momento em que seus atores têm 

que comunicar aos pares suas produções individuais, ou de seus grupos. Do que 

passa pela cabeça do cientista até a escrita no papel há uma transformação, o 

cientista buscará se fazer entender pelos pares, ficará preso às amarras inerentes 

da linguagem escrita. O trabalho do antropólogo Bruno Latour (1997) mostra como 

acontecem idas e vindas nos caminhos da criação de um artigo para revista 

científica e de como as atividades que os cientistas fazem não é em sua totalidade 

expressa em tais artigos, há uma linearização dos acontecimentos e é acrescentado 

um toque de impessoalidade. É este saber, socializado através dos periódicos da 

área, nos congressos, que Chevallard chama de saber sábio. 

É no saber sábio que se buscam os elementos a serem transpostos em 

saber a ensinar. Os atores envolvidos nessa etapa são mais diversos: professores, 

pesquisadores em educação, editores de livros didáticos, e a sociedade em geral, e 

não há uma hierarquia21 entre eles, todos cumprem um papel importante, além 

disso, podem pertencer tanto a uma esfera quanto à outra. Cabe a eles a escolha de 

quais partes dos saberes científicos serão levados para um conjunto maior de 

pessoas, serão levados para as escolas, estarão presente nos currículos oficiais.  

No saber a ensinar não é feita apenas a seleção dos conteúdos, mas sua 

transformação de um saber sábio num saber que possa ser ensinado em sala de 

aula. Aí não reside apenas uma simplificação do conteúdo, que também pode 

ocorrer, mas uma mudança. O saber sábio passa por linearizações, simplificações, e 

mais do que isso, muda para ser inserido dentro de um discurso didático que tem 
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suas regras e linguagens próprias. A mídia exerce um papel também importante 

nesta etapa, pois é capaz de ditar algumas necessidades de conhecimento que a 

população demandaria. Por exemplo, quando são evidenciadas nos meios de 

comunicação as pesquisas na área da genética e a importância que este campo tem 

para a humanidade, é criado um “consenso comum” de que esse é um 

conhecimento científico que deve ser aprendido, que deve ser ensinado. 

É neste momento que os atores sociais (PIETROCOLA, 2001) 

transformam o saber científico de modo a dar ao conteúdo o encadeamento 

progressivo e cumulativo, tão criticado pelos defensores da abordagem histórica e 

filosófica no ensino de ciências, ao criarem um conhecimento que desconhece o 

tempo real e o tempo histórico. Pietrocola (2001) utiliza os conteúdos de 

eletrostática para dar um exemplo do processo de Transposição Didática. Ele 

mostra que a ordem tradicional do conteúdo no Ensino Médio é, em geral, atrito, Lei 

de Coulomb, campo elétrico; o saber a ensinar. E que o professor comumente inicia 

a aula com uma descrição das observações gregas de atração, fala do âmbar, e 

explica que “carga elétrica sai de um corpo e vai para o outro”, discute os processos 

de eletrização, traz a “fórmula de Coulomb” e resolve exercícios; constituindo-se o 

saber ensinado. Então, Pietrocola mostra que na história da ciência, apesar da 

eletrização por atrito ter sido registrada primeiro (no séc. VI a.C.), foram os 

fenômenos que hoje conhecemos como magnetização que chamaram mais a atenção 

dos gregos. E apenas em 1600 é que aparece um estudo da eletrização (Pietrocola, 

2001). Há, pois, uma distância temporal do saber sábio, ao saber ensinado. 

Ademais, temos a questão do conceito de carga elétrica, que só apareceu perto de 

1900, até então os estudos tratavam de fluidos elétricos. Mais do que a 

linearização, vemos o anacronismo conceitual. 

                                                                                                                                                   
21 De acordo com Gabriel, Chevallard não utiliza uma visão hierarquizada em relação ao papel 
desempenhado pelos saberes acadêmicos (Chevallard, 1991, p. 212, apud Gabriel, 2005).  
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Pietrocola (2001) observa que o material didático disponível para o 

professor da educação básica é diferente do material para o professor universitário, 

na qual há, uma Transposição Didática. O material do professor para a educação 

básica apenas sofre cortes, simplificações do que está nos livros para o ensino 

superior, uso mais elementar da matemática. Infelizmente é o próprio livro didático 

da educação básica que o professor toma como referência para preparar suas aulas 

e aí fazer uma nova transposição didática, quando prepara e ministra suas aulas. 

Pode parecer, então, que a Transposição Didática é algo maléfico, que 

destrói parte do conhecimento científico e que colabora para que se tenha uma 

concepção equivocada da natureza da ciência. Entretanto a transposição é 

necessária, e não num sentido de “ser um mal necessário”, ao contrário, é parte 

constitutiva do processo de produção e socialização do conhecimento. A 

importância em compreendermos os mecanismos da Transposição Didática é para 

que sejamos mais críticos na nossa ação, seja qual for o papel que representemos 

na noosfera. 

Marandino aponta algumas críticas que vêm sendo feitas a teoria da 

Transposição Didática, sendo que a principal é em relação ao papel das práticas 

sociais na constituição do conhecimento escolar, feita por Martinand (1982, 1986), 

Develay (1987), Astolfi e Develay (1990), Caillot (1996). Segundo a autora para 

Caillot a Transposição Didática tem um problema ao partir do pressuposto que 

existe um saber que é único, ele diz que  “[...] Outras referências além do saber 

sábio deverão ser levadas em conta na definição de conteúdos de ensino” (IBID, 

1996, p.23 apud MARANDINO). Ele então argumenta que o saber sábio não é a 

única referência do saber ensinado, e que existem saberes ligados às práticas 

sociais que não pertencem necessariamente ao saber acadêmico elaborado pela 

comunidade científica (MARANDINO, 2004). Consideramos essa crítica legítima, 

mas entendemos que no bojo da Transposição Didática já são levadas em 
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consideração outras referências que não do saber sábio quando Chevallard introduz 

a idéia de grupos sociais de referência, ou seja, os grupos sociais com os quais 

dialogam os atores principais do saber sábio e do saber a ensinar e saber ensinado.  

Além disso, concordamos com Chevallard, ao rebater essas críticas, 

quando diz que as práticas sociais só se tornarão saberes quando forem legitimados 

epistemologicamente, não apenas culturalmente (MARANDINO, 2004). 

Para Chevallard o saber ensinado é diferente do saber sábio e não apenas 

porque acaba sendo diferente, por contingência, mas porque ele assim o é em 

essência (LIMA-TAVARES, 2001), porque serve para atender às demandas do 

contexto escolar, que possui uma dinâmica própria. Contudo, concordamos com 

Tavares quando defende a permanência de uma coerência entre o que há no saber 

sábio e o saber ensinado num campo científico, numa determinada época, e para 

isso apóia-se em argumentos de Chevallard que diz que: “o saber ensinado deriva 

do saber sábio por designação, não podendo ser esquecido como objeto de 

referência, fonte de normatividade e fundamento de legitimidade” (LIMA-TAVARES, 

2001).  

Nesse sentido o saber ensinado deve não apenas guardar uma relação 

com o saber sábio, mas ter um discurso tal que não perca sua legitimidade, um 

discurso que seja apoiado pelo saber sábio, do contrário não seria por esse 

reconhecido. Segundo Chevallard, o saber ensinado envelhece biológica e 

moralmente, afasta-se do saber sábio e tende a se aproximar do senso comum, 

dessa forma, introduzir vez ou outra, conceitos do saber sábio no saber ensinado 

revigora o último e legitima o primeiro (MARANDINO, 2004). 

O professor não pode perder de vista que está ensinando física, em 

particular, e o que é ciência, num sentido mais amplo. Assim vemos como duas as 

principais contribuições da História e Filosofia da Ciência no ensino de física no que 
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se refere à Transposição Didática: uma no nível da formação de professores, e outra 

no contexto da sala de aula.  

No que se refere à formação de professores de física, o ensino formal de 

História e Filosofia da Ciência pode contribuir para o exercício do que Chevallard 

chama de ‘princípio da vigilância epistemológica’ e argumenta que  

[...]cuando se le asigna al saber sabio su justo lugar en el proceso de 
transposición y, sin que el análisis de la transposicIón didáctica 
sustituya indebidamente al análisis epistemológico stricto sensu, se 
hace evidente que es precisamente el concepto de transposición 
didáctica lo que permite la articulación del análisis epistemológico 
con el análisis didáctico, y se convierte entonces en guia del buen 
uso de la epistemologia para la didáctica. (CHEVALLARD, p.23, 
1991). 

Uma análise epistemológica não pode ser seriamente pensada sem um 

estudo de epistemologia, contudo, a análise da transposição didática não substitui 

a análise epistemológica. Ao concordarmos com a teoria proposta por Chevallard, 

reconhecemos a importância de pensarmos criticamente o ensino de ciências. 

Precisamos, pois, admitir que ela exige conhecimentos que vão além do conteúdo 

específico. Usar o conceito de Transposição Didática é assumir que o conhecimento 

escolar não apenas difere do conhecimento científico, mas que está envolvido num 

contexto muito mais complexo e que exige do professor conhecimentos tais que o 

ajudem a dar conta desta complexidade, ao menos que propicie uma tomada de 

consciência dela, a fim de que ele não tenha uma prática acrítica. 

Um outro aspecto é que o estudo formal de HFC, em particular de 

Epistemologia, ajuda a fornecer elementos para a reflexão sobre a própria prática 

(GRILLO, 2005). Numa pesquisa realizada com docentes do ensino superior, a 

autora concluir que: 

O professor com concepção estática de ciência não questiona tanto 
os conteúdos, mas a metodologia e os recursos, no sentido de 
encontrar exemplos e analogias esclarecedoras. Posições teóricas a 
respeito do ensino e da aprendizagem e sobre o papel do professor 
determinam práticas mais ou menos ativas e, igualmente, mais ou 
menos centradas nos alunos (IBID. 2005). 
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Esses resultados corroboram nossa idéia de que a concepção sobre a 

natureza da ciência interfere na prática do professor em sala de aula não apenas 

pela própria noção de ciência que ele leva aos alunos, mas também pelas ações que 

têm, pelas metodologias que utiliza. 

 

 

 

 

2.1.3. Abordagens implícitas e explícitas 

 

 

Abd-El-Khalick e Lederman (2000) analisaram pesquisas realizadas nos 

últimos cinqüenta anos que procuravam melhorar as concepções sobre a natureza 

da ciência de estudantes ou professores. Essas pesquisas traziam resultados de 

diversos tratamentos realizados, incluindo cursos de verão, oficinas, atividades de 

laboratório. Eram atividades com diferentes formatos e duração, mas todas com o 

objetivo comum de tornar as CNC dos cursistas mais próximas de concepções 

contemporâneas.  

Dentre esses trabalhos, Abd-El-Khalick e Lederman detectaram duas 

possíveis abordagens para melhorar os conceitos de natureza da ciência. Numa 

delas eram realizadas atividades em que aspectos de HFC eram tratados de forma 

implícita, através de habilidades ou participações em atividades científicas. Um 

exemplo disso eram atividades do tipo “mão na massa”, no intuito de que este fazer 

ciência levaria a reflexões sobre natureza da ciência. A segunda abordagem tinha 

instruções direcionadas para discutir os diversos aspectos de natureza da ciência, 

questões de HFC eram explicitamente debatidas. Os autores então chamaram essas 

duas abordagens de implícita e explicita e verificaram que os trabalhos que 
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relatavam o uso abordagens explícitas tinham melhores resultados para a melhoria 

das CNC.  

No total, Abd-el-Khalick e Lederman analisaram 16 trabalhos, a metade 

em cada abordagem. Dos oito trabalhos dentro da abordagem implícita, quatro não 

conseguiram estimar ganhos significativos após o tratamento. Dentro da abordagem 

explícita, dos oito trabalhos analisados, apenas um não conseguiu estimar melhoria 

significativa das concepções dos professores. E um não forneceu dados por tratar-

se de um estudo de caso.  

Numa avaliação confrontando essas abordagens, a linha de tentativas 

explícitas foi relativamente mais eficaz em “melhorar”22 as concepções de natureza 

da ciência dos professores. Destaca-se, no artigo, o trabalho dos pesquisadores 

Carey e Stauss em 1968 e 1970, como os primeiros a apresentar evidências em 

favor da noção de que instruções em filosofia e história da ciência poderiam 

contribuir positivamente para o entendimento de natureza da ciência dos 

professores (ABD-EL-KHALICK et al, 2000). 

Entretanto é preciso fazer algumas ressalvas em relação a essas 

abordagens. Devemos considerar que os delineamentos citados não se referem 

simplesmente ao tipo de atividade. Ou seja, não significa que todo curso em 

História e Filosofia da Ciência seja classificado dentro de uma abordagem explícita, 

nem que todo curso baseado em atividades de investigação científica seja de caráter 

implícito. Pois, um curso em História e Filosofia da Ciência pode ser tratado como 

explícito se utiliza materiais históricos de forma que ilustrem características 

particulares da ciência, mas pode ser caracterizado como implícito se não promove 

discussões sobre a natureza da ciência, a despeito do uso do material histórico 

(IBID., 2000).  

                                                
22 Mais uma vez recorremos ao excesso de aspas, para chamar atenção que a palavra “melhorar” dá a 
idéia de que essa concepção é melhor do que uma outra, valora, mas entendemos essa como uma 
concepção mais próxima dos epistemólogos contemporâneos, não absolutamente melhores. 
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De forma análoga, envolver estudantes em atividades baseadas na 

investigação científica pode ter um caráter explícito se aos estudantes são 

oferecidas oportunidades de refletirem sobre suas experiências dentro de um 

quadro que explicite alguns aspectos das concepções sobre a natureza da ciência 

(IBID., 2000). 

Segue que as diferenças básicas entre abordagens explícitas e implícitas 

não são uma questão do tipo de atividade, mas de como os estudantes (professores, 

licenciados) são auxiliados de forma a refletirem sobre as atividades nas quais estão 

engajados. Segundo Abd-El-Khalick et al.(2000), parece que a abordagem implícita 

assumiu que se poderia aprender sobre a natureza da ciência expondo os 

aprendizes aos processos da ciência, disso decorrem atividades do tipo “mão na 

massa”, experiências científicas orientadas, entre outras. Entretanto não há 

qualquer indicação de que essas atividades fossem seguidas por uma discussão de 

que o conhecimento científico não é certo, mas tentativo, provisório, como indicado 

anteriormente como uma das características da ciência, apontada por Gil-Pérez et 

al (2001). Ao contrário, a abordagem explícita parece ter assumido que certos 

aspectos da natureza da ciência deveriam ser explicitados em qualquer tentativa de 

atingir uma visão adequada entre os estudantes (professores). 

Teixeira (2003) relata resultados positivos em relação à concepção sobre 

a natureza da ciência de estudantes de Física após um curso contextualizado em 

que tinha a abordagem explícita como um referencial. Tratava-se da disciplina 

Fundamentos de Física I que aborda a Mecânica Clássica no primeiro ano, e foi 

ministrada com o objetivo de ensinar os “conceitos da física dentro de uma 

perspectiva contextual, com o uso de elementos de HFC” (IBID., p. 41). O autor 

fornece evidências de que o curso contribuiu para a melhoria das CNC dos 

estudantes. 
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Massoni (2004) analisando uma disciplina de História e Epistemologia da 

Física para licenciandos em Física, concluiu que: 

[...] a percepção da natureza da ciência quando não ocorre de forma 
explícita é muito sutil e a utilização de elementos históricos precisa 
ser bem pensada, pois se em alguns casos enriquece e auxilia a 
compreensão, em outros pode parecer confirmar a lógica indutivista 
(IBID., p. 73).  

Além disso, afirma ser na instrução explícita que “os estudantes têm a 

melhor chance de melhorar seu entendimento em favor de uma compreensão mais 

contemporânea da natureza da ciência” (IBID., p. 74). 

Esses recentes resultados corroboram os encontrados por Abd-El-Khalick 

et al. de que abordagens explícitas são mais eficazes para a melhoria das 

concepções dos professores acerca da natureza da ciência e devem ser priorizadas 

como estratégias nos cursos de formação. 

 

 

 

2.2.  A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 

 

História e Filosofia da Ciência aparecem usualmente na literatura sobre 

ensino de ciências como um par. Entretanto, mesmo considerando benefícios nessa 

união, apresentamos como hipótese desse trabalho que é fundamental serem 

estudadas em seus lugares de origem. Então, adotando os argumentos discutidos 

anteriormente sobre abordagem explícita e tomando como base a literatura 

apresentada, mostraremos elementos que evidenciam a História da Ciência e 

Filosofia da Ciência como campos autônomos e devem ser assim tratados na 

formação de professores.  
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2.2.2. História da Ciência 

 

Segundo REDONDI (1993), o termo História da Ciência carrega consigo 

certa indefinição ao indicar diversas coisas ao mesmo tempo. Seja como análise da 

estrutura conceitual de uma teoria, biografia, história de uma instituição científica, 

análise da influência das idéias filosóficas e religiosas sobre teorias, de subsídios 

governamentais ou da iniciativa privada para a pesquisa, ou ainda análise social 

dos prêmios Nobel. Ademais, o termo possui uma carga intuitiva de seu significado, 

pois as pessoas trazem um conceito de História assim como de Ciência do senso 

comum e tendem a pensar na História da Ciência como uma simples união de 

ambos, entretanto sabemos que é um campo do saber mais complexo do que isso 

(ALFONSO-GOLDFARB, 1994). 

Um indício de autonomia do campo é que, segundo Redondi (1993), os 

historiadores da ciência formam uma comunidade internacional vasta e articulada. 

Ele afirma que essa comunidade tem suas tensões e conflitos próprios, e mantém 

relações também conflituosas com outras comunidades como: as científicas, as 

filosóficas, de historiadores e sociólogos. Outros indícios da autonomia da área é 

que a comunidade está organizada em sociedades nacionais, academias 

internacionais, e realiza congressos com regularidade, possui suas próprias revistas 

especializadas e já possui um reconhecimento institucional, além de uma presença 

no ensino universitário. Muito embora, reconhece Redondi (1993), essa presença 

seja muito desigual mesmo nas nações centrais23. 

Contudo, a História da Ciência é um campo novo. Foi a partir da década 

de 50 e, primeiramente, apenas nos Estados Unidos, que seus praticantes se 

                                                
23 O termo “nações centrais”, originalmente utilizado como “desenvolvidos” por Redondi, refere-se 
àquelas que fazem parte do processo de globalização como nação política e economicamente 
independente, sendo metrópoles coloniais, ao contrário das nações periféricas (Terceiro Mundo, 
subdesenvolvidas, emergentes, etc.).  D’Ambrósio, Ubiratan. Tendências historiográficas na história da 
ciência. In: Alfonso-Goldfarb, A. M; Beltran, M. H. R. (Org.) Escrevendo a história da ciência: 
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especializaram ou se empenharam numa carreira acadêmica dentro da área (KUHN, 

1989). Até pouco tempo a maior parte das pessoas que escreviam sobre História da 

Ciência era de cientistas praticantes24 (ABRANTES, 2002; KUHN, 1989) e a história 

era para eles um “produto lateral da pedagogia”, (KUHN, op cit., p.144), pois “viam 

nela, além de interesse intrínseco, um meio para elucidar os conceitos da sua 

especialidade, estabelecer a sua tradição e atrair estudantes”25 (IBID., p. 144). 

Kuhn afirma que a seção histórica com que muitos manuais técnicos começam é 

um reflexo contemporâneo dessa tradição. 

Essa tradição surgiu na Antiguidade Clássica em tratados técnicos e em 

algumas histórias independentes das ciências mais desenvolvidas na época: a 

matemática e a astronomia. Posteriormente, as narrativas biográficas “heróicas” 

cresceram, e foram fortemente estimuladas durante o Iluminismo, quando a ciência 

era vista como fonte e exemplo de progresso. 

Uma outra tradição historiográfica, e que por vezes não se pode 

distinguir da primeira (KUHN, 1989), era mais explicitamente filosófica em seus 

objetivos (ABRANTES, 2002). Nessa linha Kuhn afirma que temos em Comte um 

dos mais famosos escritores, mas que foi Francis Bacon, no início do século XVII, 

quem primeiramente declarou a utilidade da história para quem fosse “descobrir a 

natureza e o adequado uso da razão humana” (IBID., 1989). O autor argumenta que 

partir daí Comte e Condorcet procuraram basear descrições normativas da 

racionalidade em panoramas históricos do pensamento científico no Ocidente. E 

que no século XIX as preocupações filosóficas tornaram-se um motivo principal 

                                                                                                                                                   
tendências, propostas e discussões historiográficas. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da 
Física/Fapesp, p. 179, 2004. 
24 Ou “pesquisadores ativos”, como chama R. A. Martins, História da Ciência: encontros e 
desencontros, Actas do 1o Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência e da Técnica, Évora, 
Universidade de Évora, 2001. 
25 Kuhn relata um uso que os cientistas faziam da história da ciência, e não o contesta. Fica evidente, 
portanto, que a crítica de Kuhn é em relação à Filosofia da Ciência, como veremos mais tarde, quando 
diz que os cientistas não precisam pensar sobre a legitimação de um problema, e que podem até 
afastar-se de “problemas sociais relevantes”, pois estes “podem constituir-se numa distração”, em A 
estrutura das revoluções científicas, São Paulo, Ed. Perspectiva, p. 60, 1998. 
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para os estudos em História da Ciência, em especial através de Whewell, Mach e 

Duhem.  

Essas duas tradições historiográficas tinham o objetivo de elucidar e 

aprofundar a compreensão dos métodos ou conceitos científicos contemporâneos 

(da época), a partir da exposição da sua evolução. Dessa forma o historiador 

escolhia um referencial de uma única ciência bem estabelecida, em que não 

pudesse haver dúvida sobre sua legitimidade. Como implicação, não era realizado o 

estudo de controvérsias e dos erros, que hoje vem sendo valorizado (PESTRE, 1996). 

No século XX é que se inicia o modelo de historiografia que temos hoje analisado 

por Kuhn como tendo tido maior influência da História da Filosofia, do final do 

século XIX. Os historiadores da filosofia não ignoravam, então, as recomendações 

de Bertrand Russell, “ao estudar um filósofo, a atitude correcta não é nem 

reverência nem desprezo, mas primeiro uma espécie de simpatia hipotética, até que 

seja possível saber o que é acreditar nas suas teorias” (apud KUHN, p. 146, 1989).  

Esse pensamento foi seguido por historiadores da ciência, no sentido de 

buscar analisar os personagens e as teorias não da ótica dos vencedores, mas 

tentando se aproximar do contexto em que viveram ou foram criadas. Essa atitude, 

uma historiografia que leve esses fatores em consideração pode ser relevante no 

ensino de física, a fim de não trazer aos estudantes uma ciência de vencedores, 

uma ciência linear, uma ciência de mitos e heróis isolados, uma não-ciência. 

Diversos fatores contribuíram para a historiografia que temos hoje, entre 

eles, o incentivo para investigar o conhecimento como um todo, partindo do 

princípio de que as histórias gerais da ciência poderiam substituir as histórias 

particulares. De acordo com Kuhn (1989), a experiência acabou por indicar que é 

difícil construir uma história geral das ciências e que é impossível conceder ao 

passado as divisões do conhecimento que hoje utilizamos nos currículos. E que, 

mais do que não fazer sentido tal atribuição, era prejudicial ao entendimento da 
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história do conhecimento humano. O que nos remete ao dilema do historiador em 

relação ao anacronismo: deve ser evitado a todo custo, ou é essencial para 

compreendermos o passado?  

Burguière (1993) inicia uma discussão sobre o anacronismo com uma 

exclamação presente na obra Rabelais de Lucien Febvre: “Evitar o pecado dos 

pecados - o pecado entre todos irremissível: o anacronismo” (apud BURGUIÈRE, 

1993, p. 47). Febvre critica a menção de instrumentos, técnicas, materiais de uma 

época como pertencentes à outra e, além disso, é contundente quanto ao 

anacronismo do que chama de “instrumentos mentais”, utilizar-se de idéias, 

pensamentos, valores, conceitos, de uma época, em outra. O dilema consiste em 

evitar o anacronismo, para não distorcer eventos, pensamentos de um período, mas 

saber que ele pode ser um importante instrumento heurístico para análise do 

passado através da projeção de questões e técnicas atuais (IBID, 1993). Essa é uma 

tensão com a qual o historiador hodierno tem que lidar e que o professor de física 

tem que ter ciência de sua existência, pois precisa estar atento ao anacronismo 

presente nos livros textos, nos livros didáticos e refletir o quanto isso pode 

atrapalhar ou favorecer o aprendizado dos alunos. Outrossim, o professor que 

reconhece os métodos e os conflitos da historiografia atual tem condições de 

escolher materiais de história da ciência mais adequados – ou de “boa história da 

ciência”, como chamam os opositores à contextualização histórica no ensino de 

física.  

Finalmente, um fator que Kuhn (1989) considera ter influenciado a 

historiografia atual foi o interesse por questões “não-intelectuais” no 

desenvolvimento científico, questões sócio-econômicas e políticas, por exemplo. De 

acordo com o autor isso se deveu à sociologia alemã e à história marxista, em parte 

(1989). Essa influência, contudo, parece ter levado os historiadores a duas 

abordagens historiográficas, uma que considera mais os fatores próprios da ciência, 
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que busca compreender as teorias e os instrumentos com uma tentativa de afastar-

se dos conceitos contemporâneos, ou seja, que busca estudar apenas as questões 

intrínsecas da ciência, numa perspectiva internalista; e uma outra abordagem, que 

procura investigar uma cultura mais ampla, a atividade científica como de um 

grupo social dentro de um contexto mais abrangente, uma abordagem externalista. 

A historiografia internalista é a forma ainda mais utilizada, segundo 

Kuhn, em que o historiador deve desconsiderar a ciência que conhece e aprender 

através dos livros e materiais do período que estuda a sua ciência, bem como, ao 

lidar com “inovadores”, o historiador precisa reconhecer que a fama de alguns 

cientistas foi alcançada em função de um resultado que eles não estavam 

procurando. Nesse sentido, o historiador deve questionar quais os problemas que 

levaram o cientista àqueles resultados. Essa postura remete a uma procura pelos 

erros que o pesquisador cometeu, a uma reconstrução do processo científico, 

analisando apenas aspectos internos à ciência. 

De acordo com Kuhn (1989), historiografia externalista acabou por tomar 

três formas características: 

� o estudo das instituições científicas, o estudo de outros tipos de 

instituições que interferem, promovendo ou inibindo, no empreendimento científico 

– particularmente as instituições educacionais; 

� os historiadores intelectuais, que consideravam o impacto da ciência 

sobre os vários aspectos do pensamento ocidental; 

� e o estudo da ciência numa área geográfica suficientemente pequena a 

ponto de permitir a concentração na produção de alguma especialidade técnica, 

entretanto homogênea o bastante para “salientar a compreensão do papel social e 

estabelecimento da ciência” (IBID., p.153, 1989). 

Dentro desta perspectiva externalista encontra-se o “programa forte” da 

Sociologia da Ciência, desenvolvido por Merton ao final do séc. XX, em que propõe a 
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análise da ciência, a aceitação e rejeição de teorias, sobrepondo os aspectos sociais 

envolvidos em relação ao valor científico intrínseco das propostas (MARTINS, 2004). 

Nesse caso o historiador não deve utilizar o conhecimento científico que tem. 

Tampouco fazer asserções estritamente científicas de modo a valorar ou legitimar 

conceitos e teorias inerentes à ciência. O “programa forte” da Sociologia da Ciência, 

em última análise, está interessado exclusivamente nos aspectos externos à ciência, 

indo na radicalidade da abordagem externalista. Podemos ver uma expressão 

“paradigmática” dessa abordagem em trabalhos como os de Hessen (FREIRE JR. 

1993) ao propor uma análise da gênese e do desenvolvimento da obra de Newton 

numa perspectiva marxista. 

Nossa intenção ao falar sobre a História da Ciência e sobre historiografia 

além de reforçar as especificidades da área, é trazer a diversidade de materiais 

possíveis que o professor de Física deparar-se-á ao buscar elementos para 

contextualizar historicamente suas aulas. Desconhecer as abordagens, a 

historiografia – e até os níveis discursivos – da História da Ciência compromete a 

autonomia do professor diante das opções didáticas e metodológicas que dispõe.  

 

 

2.2.2. Filosofia da Ciência 

 

David Papineau, afirma que se pode dividir a filosofia da ciência em duas 

grandes áreas: a epistemologia e a metafísica da ciência; sendo que a primeira 

ocupa-se com questões relativas à “justificação de pretensões a conhecimento 

científico” e a segunda com “aspectos filosoficamente problemáticos do mundo 

natural descrito pela ciência” (2002, p. 291). 

Pode-se conceber a diferença entre epistemólogos e metafísicos da 
ciência da seguinte maneira: os epistemólogos se perguntam se 
podemos ou não crer no que os cientistas nos contam. Os 
metafísicos se preocupam em saber como o mundo é caso os 
cientistas estejam certos (OP. CIT., p.291). 
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Como nossa preocupação está ligada à CNC dos professores, uma vez 

que esse é um dos aspectos que levam a uma alfabetização científica, abordaremos 

as questões relacionadas à epistemologia. Essa parte da Filosofia da Ciência abarca 

questões como: por que escolher uma teoria científica e não outra para explicar os 

“mesmos” fatos, fazer as “mesmas” previsões; o que garante que uma teoria é mais 

válida do que a outra; se for possível ter duas, ou três, ou quatro opções de teorias, 

o que garante que não existem infinitas opções, e quando as escolhas ocorrem, 

como são feitas; que critérios de escolhas entre teorias científicas devem ser usados 

para se escolher “A verdadeira”; ou ainda, se existe uma teoria única e verdadeira. 

Essas perguntas poderiam estar presentes no ensino de Física a fim de 

possibilitar uma visão mais geral sobre o empreendimento científico, para diminuir 

o caráter dogmático que um ensino tradicionalmente perpetua. Todavia, deveriam 

estar presentes na formação do professore de Física. O professor de física pode ou 

não utilizar elementos da Filosofia da Ciência em suas aulas, mas ele não pode ter 

uma visão acrítica do que e de como se dá o conhecimento científico. Nesse sentido, 

uma reflexão em Filosofia da Ciência seria interessante para o licenciado, porém 

reflexões na Epistemologia seriam imprescindíveis. 

Nesse sentido, trazemos algumas das discussões que consideramos 

fundamentais ou, pelo menos, desejáveis para que o professor tenha uma 

concepção não deformada da natureza da ciência. Por isso partimos da escolha, 

dentro da Filosofia da Ciência, pela Epistemologia e aí, pelo problema do desafio 

cético e pelo problema da indução.  

Um dos problemas centrais da epistemologia é definido pelo ceticismo e 

reside na necessidade de mostrar como é possível a justificação da crença 

(GRAYLING, 2002). O ceticismo afirma que não há razões, critérios racionais, que 

justifiquem a escolha de uma teoria científica, portanto, quando optamos por uma 

teoria estamos desprezando outra – ou outras – igualmente válida (PORCHAT 
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PEREIRA, 1993, POPKIN, 2000, GRAYLING, 2002, SILVA FILHO, 2003, SMITH, 

2004). Dessa forma não há garantia alguma de que a teoria escolhida é a melhor. 

Se considerarmos o argumento cético, então todas nossas teorias 

científicas parecem não oferecer credibilidade. Entretanto, ciências como a física e a 

química têm se mostrado eficientes no que se refere às predições, por exemplo, e 

possuem um status de conhecimento. Se tomarmos conhecimento como crença 

verdadeira justificada (GRAYLING, 2002) significa que essas ciências são 

justificadas. É em relação à “verdade” e à “justificada” que reside o problema do 

desafio cético. O questionamento a ser feito é se todas as “evoluções”, mudanças de 

teorias, que até agora tivemos foram apenas alterações de crenças e nunca 

chegaram ou nunca chegarão a ser conhecimento. 

A justificação das crenças não é um assunto trivial e enfrenta as críticas 

do ceticismo. Essas críticas colocam que nossas crenças podem ser falsas, 

questiona nossas pretensões ao conhecimento, sustentando que as razões que 

utilizamos para justificar as crenças são insuficientes. As considerações céticas 

também vão no sentido de que é possível que o mundo seja diferente de como 

pensamos que ele é e não tenhamos como acessar o mundo real, o que implicaria 

em nunca sabermos que ele não é como concebemos.  

Grayling (2002) mostra as tentativas de refutar o ceticismo quanto à 

justificação, através das concepções infalibilistas, falibilistas, da teoria da 

coerência, da teoria fundacionista, do método da dúvida de Descartes. Entretanto 

alerta que devemos considerar o ceticismo 

como um desafio, não como uma afirmação de que não conhecemos 
ou não podemos conhecer nada; e que a melhor maneira de 
responder ao ceticismo não é tentando refutá-lo argumento por 
argumento, mas mostrando como adquirimos justificação para 
nossas crenças (IBID, 2002, p. 60). 

Porchat afirma que “o ceticismo concebe-se a si próprio como uma 

terapêutica que se serve do discurso para curar os homens de sua propensão ao 
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dogmatismo”26 (1993, p. 102). Consideramos que reflexões sobre como responder ao 

desafio cético podem, portanto, contribuir para um ensino menos dogmático. 

O ceticismo também traz preocupações no que se refere aos caminhos 

racionalistas e empiristas para se chegar ao conhecimento, questionando se 

podemos confiar nestes caminhos. Numa escola racionalista, o caminho é a razão; 

enquanto a empirista afirma ser a experiência, principalmente o uso dos sentidos, 

com ou sem o auxílio de instrumentos científicos, o meio para obtermos o 

conhecimento (GRAYLING, 2002). Sinteticamente, o empirismo é uma linha que se 

utiliza, fundamentalmente, da observação, da experiência e da indução para 

justificar as teorias científicas. A indução é o mecanismo para, partindo de dados 

singulares, chegar a generalizações. Por exemplo, um indutivista após ver 

sucessivos nascer do sol, durante 364 dias, afirmará que o sol nascerá no 365o dia. 

Entretanto, não há garantias de que esses eventos finitos ocorridos no passado 

repetir-se-ão no futuro. Teorias científicas indutivistas são formuladas para o geral, 

ou seja, são do tipo “todos os corpos caem em direção ao centro da Terra com 

aceleração constante”. Nisso reside o problema da indução porque, por exemplo, 

não há garantia na indução de que um próximo corpo caia com uma aceleração 

constante em direção ao centro da Terra (CHALMERS, 2000; PAPINEAU, 2002). 

Essa fundamentação indutivista para as teorias científicas leva-nos ao 

“problema da indução”, como uma das tentativas de resolver esse problema – que 

se mostra como uma vitória parcial do argumento cético – tem-se como alternativa 

a teoria falseacionista de Karl Popper. Para ele a base da ciência não está na 

indução, dessa forma as teorias científicas não partem da observação de dados 

singulares e posterior generalização, ao contrário, elas são formuladas através de 

uma generalização teórica, uma conjectura acerca da natureza que é então 

                                                
26 Em nota de rodapé Porchat esclarece que o Sexto Empírico distingue três principais formas de 
filosofia: a dogmática, que pretende ter descoberto a Verdade; a acadêmica, que a declara 
inapreensível; e a cética, que permanece investigando (1993, p. 103). 
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confrontada com experimentos. Nesse confronto, os experimentos são 

fundamentais, mas não como ponto de partida, como a base da teoria, e sim como 

um instrumento que testará a resistência da teoria a esses experimentos. Esses 

testes devem ser previstos pela teoria e são vistos como cruciais uma vez que, se 

falhar a esses testes, a teoria é considerada falsa. Por outro lado, “passar” pelo teste 

não é uma garantia da veracidade da teoria. Portanto, diz-se que a teoria de Popper 

é falseacionista, ou seja, uma teoria científica deve ser passível de ser falseada, 

refutada. Além disso, Popper estabelece um critério de demarcação entre o que é 

ciência e o que não é ciência, ao afirmar que só as teorias potencialmente 

falseáveis, refutáveis, têm o status de científicas (POPPER, 1993; GRAYLING, 2002; 

CHALMERS, 1993).  

A escolha de uma teoria científica em relação à outra, ou outras, é feita, 

então, com base no potencial refutador de uma teoria, no falseacionismo. Quanto 

mais genérica e abarcativa for uma conjectura, mais fácil é de refutá-la, é uma 

teoria que corre mais riscos. Entre uma teoria que diz que um específico lápis azul 

cairá com aceleração constante e outra que diz que todos os corpos caem com 

aceleração constante, a segunda é mais potencialmente falseável, pois basta que 

um corpo qualquer não caia com aceleração constante para a teoria ser refutada, 

enquanto que na primeira teoria, um lápis amarelo que não caia com aceleração 

constante não destruirá a teoria porque ela é menos genérica. Acreditamos que 

reflexão sobre o papel do experimento na ciência é de fundamental importância no 

ensino de Física e pode combater a primeira das deformações do que é o 

conhecimento científico, listadas por Gil-Pérez27. 

O que Popper traz refere-se a uma teoria ser falsa, mas nunca a ela ser 

verdadeira, diz que são conjecturas que podem ser refutadas (CHALMERS, 1993; 

                                                
27 Concepção empírico-indutivista e ateórica. Essa visão considera neutra a observação e a 
experimentação, não reconhecendo o papel de hipóteses e teorias orientadoras dos procedimentos 
empíricos. (GIL-PÉREZ, 2002) 
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POPPER, 1993; GRAYLING, 2002). Então, que argumentos racionais temos para 

acreditar nas predições de uma teoria? Olhando-se para a história da ciência, vê-se 

que muitas teorias passaram por tantos testes que foram, ao longo do tempo, 

acumulando evidências de que estão corretas e este acúmulo foi se dando de tal 

forma que essas teorias assumiram o papel de “provadas”. Ninguém contesta que 

todo corpo cai com aceleração aproximadamente constante em direção ao centro da 

Terra, por exemplo, nem faz testes para tentar falsear esta afirmação, porque ela 

tem status de conhecimento. A idéia de que as teorias científicas são sempre 

conjecturas levanta a questão para a suposta superioridade da ciência em relação à 

astrologia, ao espiritismo ou qualquer outra forma de superstição (GRAYLING, 

2002). Popper denomina esse problema de “problema da demarcação”, o problema 

de como diferenciar a ciência da pseudociência. Mais adiante discutiremos a 

importância da reflexão sobre diferenciar ciência de pseudociência. 

Temos ainda a questão da escolha entre teorias rivais. Ela seria bastante 

simples numa visão ingênua do falseacionismo, pois bastaria que uma teoria falhe 

a um experimento crucial para ser descartada. Porém tanto Popper quantos os 

episódios na história da ciência mostram que essas escolhas não são assim tão 

tranqüilas; para Popper inclusive as falsificações são refutáveis, portanto qualquer 

falsificação pode ser testada de novo (SILVEIRA, 1996). Na história da ciência, 

vemos isso no episódio que envolveu as escolhas entre geocentristas e 

heliocentristas (KUHN, 1990), por exemplo. Os primeiros possuíam todo um 

ferramental para explicar os movimentos dos corpos celestes, e que funcionava. 

Quando os heliocentristas sugeriram novas formas de ver o movimento dos corpos, 

e explicaram o movimento retrógrado dos planetas, os geocentristas introduziram 

mais alguns artifícios matemáticos – os epiciclos – para também explicar o 

fenômeno. As observações das luas de Júpiter feitas por Galileu, que também 

tiravam a Terra de uma posição privilegiada em relação aos outros corpos celestes – 
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afinal se Júpiter era um centro para suas próprias luas, porque haveria de ser a 

Terra um centro melhor para todo o sistema – não passavam de manchas e borrões 

no telescópio, para os geocentristas, assim como para as observações das crateras 

na lua, eles criaram algumas explicações para defender sua teoria e manter a Terra 

na sua posição de centro do sistema (PEDUZZI, 1998). Descartar uma teoria não é 

trivial, criam-se disposições ad hoc28 na tentativa de salvá-la, algumas levam às 

novas predições, como no caso de uma tentativa de salvar a mecânica celeste 

newtoniana, em que se previa a existência de um novo planeta, para explicar uma 

anomalia, e então todos os esforços se fizeram no sentido de achar este novo 

planeta que, assim feito, salvou a teoria. 

Esses esforços da comunidade científica trazem indícios de que existe 

mais além dos testes observacionais para escolha entre teorias e isso deve ser algo 

claro para se ter uma concepção “adequada”, contemporânea, da natureza da 

ciência. Thomas Kuhn invoca a importância da comunidade científica, do discurso 

de autoridade como determinante nesta escolha (KUHN, 1998). Esse “psicologismo”, 

como afirmara Bachelard (1998) é indissociável da produção da ciência. Ele afirma 

que a comunidade científica rejeita a mudança e defende suas teorias a todo custo – 

com disposições ad hoc, por exemplo. 

Parece que quanto mais se tenta responder ao desafio cético, mais forte 

ele se torna. Afinal, a introdução deste “psicologismo”, do discurso de autoridade, 

diminui o caráter racional que as aulas de ciências costumam mostrar. Se vaidades 

humanas são importantes na escolha entre teorias rivais então não há como 

garantir que uma teoria esteja descrevendo a natureza como ela é, ou mesmo se 

aproximando de uma descrição real da natureza, baseando-se apenas em critérios 

racionais. E, se assim o é, que sentido faz falar apenas nas teorias “vencedoras” nas 

salas de aula, ou em uma teoria que seja melhor do que outra? 

                                                
28 Hipóteses, argumentos ou proposições formuladas com o único objetivo de legitimar ou defender 
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Nessa linha, Kuhn (1998) e Feyerabend (1977) dizem que as teorias 

científicas não são comparáveis entre si, portanto não é possível decidir 

objetivamente por uma ou outra. Há uma incomensurabilidade entre as teorias, e 

quando feitos experimentos observacionais, são à luz de uma teoria específica, o 

que impossibilita enxergar elementos pertencentes a uma outra teoria. No caso do 

geocentrismo x heliocentrismo, apenas heliocentristas conseguiam enxergar luas 

em Júpiter, os demais viam apenas borrões no telescópio, é como um físico de 

partículas e um novato estudante de física ao observar uma chapa de uma câmara 

de bolhas, o primeiro enxerga riscos e “vê” partículas atômicas, o outro apenas vê 

um festival de riscos. Havendo esta incomensurabilidade de teorias significa que as 

teorias descartadas têm tanto valor científico quanto às acolhidas, porém é provável 

que seus defensores não tenham sido tão eloqüentes ou que não tenha recebido 

verbas suficientes para pesquisas. 

Para Kuhn (1998), alguns critérios para escolha entre teorias rivais são: 

precisão de predição, habilidade para resolver quebra-cabeças, simplicidade, mas 

“não existe critério superior ao consentimento da comunidade relevante” (IBID, 

p.128). A questão da escolha entre teorias remete ao progresso científico, quando 

Kuhn deixa em aberto se há um progresso no sentido ontológico, ou seja, se há 

uma aproximação “real” da natureza e afirma que enquanto não se responder isso, 

não é possível entender e explicar o que é o progresso científico, concluindo que a 

explicação “precisa ser psicológica ou sociológica” (KUHN, 1979, p.29). 

Tanto Kuhn como Feyerabend têm a incomensurabilidade como uma 

componente importante em suas análises, bem como aspectos relativistas. Para um 

relativista não existe um padrão universal de racionalidade que possa ser usado 

para escolher entre uma teoria e outra, haverá sempre fatores externos à ciência, 

ou seja, fatores sociais, psicológicos, econômicos, culturais, que influenciarão na 

                                                                                                                                                   
uma teoria, e não em decorrência de uma compreensão objetiva e isenta da realidade. 
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escolha entre teorias científicas (CHALMERS, p.138). Nesse sentido Kuhn foi 

criticado como sendo relativista, uma vez que considerava, por exemplo, que em 

alguns aspectos importantes “a Teoria Geral da Relatividade de Einstein está mais 

próxima da teoria de Aristóteles do que qualquer uma das duas está da de Newton” 

(Kuhn, 1998, p.253). O que seria considerado, então, um retrocesso. Mas, como não 

há apenas critérios racionais para escolher entre duas teorias, pode-se estar 

escolhendo a teoria “errada”. E apesar de Kuhn defender-se dos ataques de ser um 

relativista, ele acaba dizendo que “se esta posição é relativista, não vejo porquê falte 

ao relativismo qualquer coisa necessária para a explicação da natureza e do 

desenvolvimento das ciências” (IBID, p.253). 

Acreditamos que a incomensurabilidade, a forte influência dos fatores 

externos à ciência, não invalidam as teorias vigentes nem as fazem menos 

confiáveis do que as descartadas. Pois consideramos que a ciência trabalha com 

representações do real, cria modelos que procuram entender o funcionamento da 

natureza, e, existindo apenas uma natureza, um real, o caminho das teorias 

científicas é a convergência para modelos que representam esse real. Se uma teoria 

é descartada não significa que ela é ruim, apenas que, nos múltiplos caminhos que 

a ciência tem para escolher, ela não foi escolhida. Entendemos isso como uma 

resposta possível às críticas que sofre a inserção de História e Filosofia da Ciência 

no ensino de ciências, relativas à diminuição das “certezas científicas”.  

Algumas evidências destes múltiplos caminhos para se chegar ao mesmo 

lugar podem ser vistas na história da ciência. Na idade média há registros de uma 

mecânica não teleológica, que foi abandonada, tendo sido os movimentos explicados 

de forma teleológica, com uma finalidade, por muitas décadas. Mais tarde a 

mecânica teleológica foi “superada” (PEDUZZI, 1998). Há casos de cientistas que 

desenvolveram a mesma teoria em lugares diferentes do planeta, sem contato um 

com o outro, como o desenvolvimento do cálculo diferencial por Newton e Leibniz.  
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Nesse sentido vemos que a história contrafactual pode exercer um papel 

interessante no ensino de Física como um exercício intelectual na análise de outros 

caminhos possíveis na ciência. Pessoa Jr. (2000) diz que a principal motivação da 

história contrafactual é reavivar uma área da Filosofia da Ciência (teorias de 

dinâmica científica) que teve seu auge na década de 70 e cujos debates envolviam 

Kuhn, Lakatos, Laudan, entre outros; era uma tentativa de fazer uma metateoria da 

ciência. Outro motivo que o autor traz para se estudar as histórias contrafactuais é 

justamente o ensino de ciências: 

Pode-se argumentar que um curso de introdução à Física Quântica 
não deve se ater aos tortuosos caminhos da história da área, mas 
sim partir de experimentos simples que só puderam ser realizados 
nos últimos 20 anos. Mas se quisermos nos ater à abordagem 
histórica, somos obrigados a nos restringir ao caminho que de fato 
ocorreu em nossa civilização, mesmo sabendo que este caminho era 
“improvável”? Não poderíamos fazer uso das histórias possíveis que 
não se realizaram, como forma de encontrar maneiras mais didáticas 
de ensinar Física? (IBID, p. 201, 2000). 

Acreditamos que o exercício intelectual que a história contrafactual 

permite pode ser estimulante no ensino de física de duas maneiras: para “captar” 

estudantes, no sentido de que se encantem com a matéria, pois a possibilidade de 

pensar como algo teria sido se tivesse tomado outro rumo, parece-nos dar mais 

“liberdade”, possibilidades frente o conhecimento científico, dá a oportunidade de se 

exercer a criatividade; outra maneira seria para uma extrapolação do exercício para 

outras áreas, possibilitando, talvez, uma melhoria da capacidade de análise para 

situações diversas. Além disso, pensar a idéia de causalidade é fundamental nas 

análises contrafactuais e em grande parte da Física essa noção é fundamental, 

portanto reflexões sobre a causalidade – e também sobre o determinismo – podem 

ser muito úteis para o entendimento da racionalidade científica. 

Nesta seção trouxemos, basicamente, Popper, Kuhn e Feyerabend, mas 

não desconsideramos outros epistemólogos contemporâneos na tarefa de construir 

uma visão “adequada” da natureza da ciência, ao contrário tentamos partir de 
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problemas centrais da Epistemologia e mostrar em que medida algumas respostas a 

esses problemas podem colaborar para modificar as concepções deformadas 

listadas por Gil-Pérez, o que contribuiria para uma alfabetização científica. 

 

 

 

2.3. RETOMANDO NOSSOS OBJETIVOS 

 

 

Na parte inicial deste trabalho buscamos situar o leitor acerca do debate 

sobre a inserção de HFC no ensino de ciências, em seguida explicitamos os 

referenciais escolhidos, tendo a Alfabetização Científica, e a Transposição Didática 

como argumentos motivadores para essa inserção, e na abordagem explícita, a 

metodologia de trabalho para a discussão de utilização na formação de professores 

dos conteúdos de HFC.  

Partiremos agora para nossa pesquisa de campo, em que analisamos 

como a UFBA e a UFRGS realizam essa inserção nos cursos de licenciatura em 

Física, pois nosso objetivo é fazer um estudo comparativo de como distintas 

instituições lidam com essa questão. 

Para isso procuraremos responder nossas questões auxiliares: 

• Qual a estrutura curricular dos cursos de licenciatura em física da UFBA e 

UFRGS? 

• Como trabalham os professores desses cursos ao ministrarem disciplinas 

que abordem explicitamente a HFC? E o que pensam sobre a relevância do 

tema. 

• Quais os livros-texto são adotados nessas disciplinas e o que abordam? 

• E os demais professores, o que acham da inserção de HFC no curso? 
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3. MÉTODOS 

 
 

3.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Para investigar a inserção de História e Filosofia da Ciência na UFBA e 

na UFRGS consideramos importante ouvir os docentes que ali trabalham, além de 

analisar a estrutura curricular que cada universidade apresenta. Por esse motivo 

escolhemos o estudo de caso. Essa opção se deveu, portanto, às características do 

objeto de investigação: a percepção que esses professores de Física apresentam em 

relação à HFC.  

Nosso problema está no escopo das questões de pesquisa em ensino, 

definidas por Moreira (1999) que nos diz: 

[...] os eventos focalizados pela pesquisa em ensino são episódios, 
acontecimentos, situações, relativos a ensino, aprendizagem, currículo, 
contexto e avaliação ou à combinação deles. Uma aula, um 
procedimento de avaliação, um novo currículo, a influência de uma certa 
variável sobre a aprendizagem, um experimento de laboratório, a 
percepção mútua de alunos e professores, são exemplos de eventos que 
interessam à pesquisa em ensino. Esses eventos ocorrem naturalmente 
ou são feitos acontecer pelo pesquisador que faz, então, registros dos 
eventos. Um videoteipe de uma aula, ou de parte dela, é uma maneira de 
registrar esse evento. Anotações em uma ficha de observação ou de 
controle, gravações de entrevistas, mapas conceituais, respostas a 
testes, são exemplos de registros de eventos. Tais registros são 
transformados e analisados - quantitativa e/ou qualitativamente - de 
modo a conduzir a explicações e/ou descrições que procuram responder 
questões-foco sobre o fenômeno de interesse. (IBID, p.5) 

Outrossim, optamos pelo estudo de caso porque dá ênfase a 

interpretação do contexto, onde a preocupação primordial é a particularização ao 
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invés da generalização, a importância está na busca de universais concretos, como 

diz Erickson (1986, p.130 apud MOREIRA, 1999, p.23): 

[...] as similaridades superficiais entre grupos e salas de aula é que são 
triviais e ilusórias na pesquisa em ensino [...] Isso não quer dizer que a 
pesquisa em ensino não está interessada na descoberta de universais, 
mas sim que ela segue uma rota diferente para descobri-los [...] A busca 
não é de universais abstratos aos quais se chega através de 
generalizações estatísticas de amostras para populações, mas sim de 
universais concretos (grifos do autor) atingidos através do estudo 
detalhado de um caso específico e da comparação desse caso com outros 
estudados igualmente com grande detalhe. 

Segundo Bodgan, Biklen (1994), Lüdke e André (1986), o estudo de caso 

se aplica para a observação detalhada de um contexto, de um acontecimento 

específico, que pode ser simples ou complexo, como um conjunto de professores de 

algumas escolas; pode ser similar a outros casos, mas é ao mesmo tempo distinto, 

pois possui interesses singulares. Portanto foi o delineamento que consideramos 

adequado para observar em detalhes o que falam e o que relatam fazer os 

professores dos IF da UFBA e da UFRGS.  

Nesse sentido, realizamos gravações de entrevistas em áudio e 

posteriormente analisamos qualitativamente esses registros. Além disso, valemo-

nos da análise de documentos institucionais como as matrizes curriculares, planos 

de curso, ementa e súmula de disciplinas, projetos pedagógicos e relatório de 

avaliação interna. 

 

 

3.2. PARTICIPANTES 

 

A população pesquisada, como referida anteriormente, foi composta de 

professores dos Institutos de Física da UFBA e da UFRGS. Num primeiro momento 

coletamos informações sobre a quantidade total de docentes em cada instituição, 

através dos dados disponíveis na internet, na página e na secretaria de cada 

Instituto. Dada a composição, consideramos que nossa amostra seria de 30% do 

total de professores pertencentes a cada Instituto. Para isso partimos da estimativa 
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de quantos docentes ministram aula para um licenciado. Um estudante de 

licenciatura no IF-UFBA precisa cursar obrigatoriamente, em média, 12 disciplinas 

do IF para a integralização do curso (13 disciplinas no noturno e 10 no diurno), 

portanto, se considerarmos que cada disciplina seja ministrada por um único 

docente, o estudante terá estudado com cerca de 20% do corpo docente do IF-

UFBA. Na UFRGS, são 25 disciplinas obrigatórias alocadas no Instituto. Utilizando 

o mesmo critério anterior, um estudante teria obrigatoriamente contato efetivo com 

30% do corpo docente. Assim, ao definirmos inicialmente a amostra de 30%, 

teríamos estatisticamente o discurso dos professores com que um licenciando tem 

contato ao longo do curso. 

Finalmente, partimos para a realização das entrevistas com os 

professores. Entretanto tivemos alguns contratempos no percurso do trabalho e 

relatamos a seguir nossas decisões metodológicas iniciais e o que efetivamente 

fizemos. 

As informações obtidas para a UFBA indicavam um grupamento de 58 

professores do quadro permanente, distribuídos em três departamentos, sendo: 23 

no Departamento de Estado Sólido, 15 no Departamento de Geofísica Nuclear e 20 

no Departamento de Física Geral. No IF-UFRGS o total era de 83 professores, 

sendo: 74 no Departamento de Física e 09 no Departamento de Astronomia. 

Inicialmente, selecionamos os professores tomando dois grupos, um de 

docentes que tivessem ministrado disciplinas obrigatórias que, de acordo com suas 

ementas, abordassem explicitamente questões de História e Filosofia da Ciência. E 

outro com os demais professores.  

Assim, o primeiro grupo era composto de professores que tivessem 

lecionado no IF-UFBA as disciplinas: Física Básica I, II, Física e Sociedade e 

Evolução da Física; e no IF-UFRGS a disciplina História e Epistemologia da Física.  
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Para selecionar a amostra que seria entrevistada do segundo grupo, 

realizamos um sorteio da seguinte forma: utilizamos a lista numerada contendo o 

nome de todos docentes de cada departamento. A cada docente foi atribuído o 

respectivo número na lista. Foram então sorteados a quantidade equivalente a 30% 

dos docentes em cada Departamento. Isso é: 30% do Departamento de Estado 

Sólido, 30% para o de Geofísica Nuclear e assim por diante.  

Adotamos esse critério, de amostragem estratificada ponderada (GIL, 

1999; TUCKMAN, 2005), pois essa permite incluir alguns parâmetros, e assim 

controlarmos a validade interna, e respeitar a representatividade dos 

departamentos. O parâmetro de estratificação que utilizamos foi não ser professor 

substituto nem visitante. E a ponderação é observada na proporcionalidade dos 

departamentos. Cada parâmetro de estratificação constitui uma variável de 

controle, ou seja, uma fonte de erro em potencial ou “influência estranha” 

(TUCKMAN, 2005). No nosso caso, optamos por não incluir professores que não 

fizessem parte do quadro permanente porque poderíamos acabar obtendo opiniões 

de pessoas que não tem a vivência nesses institutos, o que constituiria em fonte de 

erro para analisarmos o IF como um todo. 

A amostra inicial da pesquisa era em torno de 30%: 17 sorteados no IF-

UFBA e 25 sorteados no IF-UFRGS. Porém, o percentual efetivo foi menor em 

ambos os institutos. Como veremos a seguir. 

No IF-UFBA, os 17 professores inicialmente sorteados foram contatados 

via correio eletrônico em julho de 2005, sendo que obtivemos resposta de um 

professor. Ao final de agosto foram retomados os contatos, por meio eletrônico e 

pessoalmente. Dessa vez mais dois professores responderam. Ainda assim tivemos 

grande dificuldade de encontrar alguns os docentes. Então fomos revisar a listagem 

dos professores junto aos departamentos e verificamos que ela estava 

desatualizada, vários docentes não mais se encontravam no Instituto. Partimos 
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então para entrevistar docentes que ali estivessem e fossem disponíveis para a 

pesquisa. 

O critério inicial de amostragem aleatória estratificada não foi, portanto, 

efetivado. Durante a realização das entrevistas acabamos adotando o critério de 

saturação de dados. Bertaux29 define o critério de “exaustão ou saturação”, como 

aquele em que o pesquisador verifica a formação de um todo e reconhece a 

reconstituição do objeto no conjunto do material. Assim, a saturação ocorre 

quando, passado certo número de entrevistas, o pesquisador tem a impressão de 

que a apreensão do objeto está contemplada em suas semelhanças e diferenças, é 

quando as entrevistas passam a não trazer novidades em relação aos dados já 

obtidos (ALBUQUERQUE, 2005; FREIRE JR. 2005). 

Na UFBA foram entrevistados 10 professores, ou 19% da população, 

porém a representatividade dos departamentos não foi alcançada, tendo sido 

entrevistados 25% do Departamento de Estado Sólido, 20% de Física Geral e 

apenas 07% de professores da Geofísica Nuclear.  

Na UFRGS foram entrevistados um total de 11 professores, perfazendo 

13% da população, em que um deles pertence ao Departamento de Astronomia, ou 

seja, manteve-se o percentual representativo do Departamento de Astronomia em 

relação ao conjunto de professores do Instituto. Os 25 professores sorteados foram 

previamente contatados através de correio eletrônico para agendamento da 

entrevista sendo que 13 responderam: oito agendando a entrevista e cinco 

informando não estarem na cidade no período. A coleta de dados foi realizada em 

Porto Alegre durante o período de férias de inverno (final de julho e início de agosto 

de 2005) que coincidiu em ambas as instituições. Dessa forma o número de 

professores presentes na universidade era muito reduzido, fator que influenciou 

fortemente no menor número de entrevistas do que o planejado. Além dos oito 



 

 

77 

professores que haviam sido previamente sorteados, os demais entrevistados foram 

escolhidos por estarem presentes na instituição e aceitarem fazer parte da 

pesquisa. Finalmente, vemos na tabela abaixo o número de docentes sorteados e 

quantos foram de fato entrevistados em cada Instituto. 

 

TABELA 1: Número de docentes sorteados e entrevistados 

Docentes Sorteados Docentes Entrevistados IF e Departamento Total 
nº % nº % 

IF-UFBA 
Estado Sólido 24* 07 29 06 25 

Geofísica Nuclear 14* 04 29 01 07 

Física Geral 15* 05 33 03 20 

Total 53* 16 30 10 19 

IF-UFRGS 
Física 74 22 30 10 14 

Astronomia 09 03 33 01 11 

Total 83 25 30 11 13 

*números já corrigidos, com a listagem de professores atualizada. 
 
 
 
 
 

3.3. INSTRUMENTOS 

 

Realizamos entrevistas padronizadas de final-aberto em que se tem a 

formulação exata e a seqüência das questões antecipadamente determinadas, dessa 

forma as mesmas perguntas foram feitas a todos os entrevistados, o que nos 

permite comparar as respostas e facilita a organização e análise dos dados 

(TUCKMAN, 2005). Foi elaborado um roteiro de entrevista (Anexo A) contendo 13 

questões sendo que três delas referiam-se exclusivamente às disciplinas que 

abordavam explicitamente, de acordo com a ementa, aspectos de história ou 

filosofia da ciência.  

A validação do roteiro foi feita entrevistando-se dois professores 

substitutos do IF-UFBA, um do Departamento de Física Geral e outro do 

                                                                                                                                                   
29 Bertaux, D. L’approche biographique: sa validité méthodologique, sés potencialités. Cah Inte Social. 
1980; 69: 197-225. 
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Departamento de Geofísica Nuclear. Nesse momento verificou-se a necessidade de 

reformulação de escrita da questão sete, para melhor compreensão do respondente. 

O roteiro foi estruturado em cinco blocos: no primeiro buscavam-se 

informações sobre a formação do docente e possíveis trabalhos anteriores com 

História, Filosofia e Sociologia da Ciência; no segundo o objetivo era saber a opinião 

dos docentes em relação a inserção de HFC na formação de professores de física; no 

terceiro bloco as questões versavam sobre o funcionamento de disciplinas 

específicas que abordassem explicitamente história ou filosofia da ciência, e era 

respondia apenas pelos professores que tivessem lecionado tais disciplinas. No 

quarto bloco de perguntas o interesse era saber mais sobre a interação do Instituto 

de Física com a Faculdade de Filosofia e a quinta parte cobria considerações gerais 

que o docente quisesse fazer em relação ao assunto. As entrevistas foram gravadas 

em áudio e transcritas (Apêndice A), porém dois professores, um de cada 

instituição, não permitiram a gravação em áudio, apenas anotações. Agregamos as 

opiniões desses professores ao conjunto total dos dados por acreditarmos que, 

ainda que esses tenham sido obtidos de forma diferente dos demais, não traz 

problemas de contaminação, pois não utilizaremos recortes das falas destes dois 

professores. 

Além das entrevistas, foram solicitados às secretarias dos cursos os 

currículos atuais de licenciatura e bacharelado. Ambas as universidades oferecem 

modalidades diurnas e noturnas (apenas licenciatura), entretanto no caso da UFBA 

o currículo de licenciatura do noturno é diferente do curso diurno, portanto foram 

utilizadas três matrizes curriculares do IF-UFBA (Anexo B) e duas do IF-UFRGS 

(Anexo C). Além disso, alguns professores das disciplinas estudadas forneceram o 

Plano de Curso das mesmas (Anexo D).  
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3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na análise dos dados consideramos dois momentos, um analisando os 

institutos separadamente e outro em que comparamos os dados obtidos nos dois 

institutos. Além disso, primeiro trazemos a discussão sobre as matrizes 

curriculares dos cursos, ou seja, tratamos da análise documental, e depois 

desenvolvemos a parte com as entrevistas. 

Em relação às entrevistas, sintetizamos cada uma, a fim de trazer uma 

visão individual do professor. Posteriormente, estruturamos categorias de análise 

sob as quais analisamos todas as entrevistas, mostrando uma visão geral do 

conjunto de professores dos Institutos de Física. Essas categorias foram 

estabelecidas através do próprio roteiro de entrevista aliado às respostas obtidas. 

Justamente por ser uma pesquisa qualitativa a análise dos dados tende a ser 

indutiva, num tratamento “de baixo pra cima” (BODGAN & BIKLEN, 1994; LÜDKE 

& ANDRÉ, 1986). Por outro lado, ainda que se trate de uma pesquisa 

eminentemente qualitativa, as categorias não foram retiradas apenas das respostas 

obtidas, pois acreditamos que ao partirmos para a pesquisa e ao elaborarmos um 

roteiro de entrevista já estamos delimitando, em certa medida estruturando, as 

respostas que podemos obter. 

Além disso, para a criação das categorias, ou unidades de análise, 

baseamo-nos no processo de análise textual discursiva (MORAES, 2003), em que 

usamos as transcrições das entrevistas como texto, fonte de dados, e daí extraímos 

frases para formarmos unidades. Nesse processo iniciamos com unidades de 

análise compostas por frases longas, excertos de parágrafos, e depois fizemos um 

refinamento das unidades de base, tendo em vista a investigação em que as 

análises se inserem (MORAES, 2003).  

Procuramos agrupar respostas que exprimissem um conteúdo similar em 

uma mesma categoria, fazendo análise quantitativa da freqüência das respostas em 
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cada uma delas. As unidades de análise da UFBA e da UFRGS foram diferentes em 

alguns aspectos e semelhantes em outros, portanto as categorias que mostramos 

para um IF não são iguais as do outro, respeitando as particularidades dos 

Institutos.  

O quarto bloco do roteiro de entrevistas foi analisado separadamente em 

função de tratar especificamente das disciplinas que abordam explicitamente 

questões de História e Filosofia da Ciência. Tiveram, portanto, um número bem 

menor de respondentes, sendo quatro no IF-UFBA e três no IF-UFRGS. Neste bloco 

não fizemos a análise quantitativa, somente a qualitativa, descrevendo como os 

professores abordam HFC nas disciplinas Física Básica I, II, Física e Sociedade, 

Evolução da Física e História e Epistemologia da Física. 

No início da pesquisa pretendíamos analisar os livros textos utilizados 

pelos professores das disciplinas investigadas, entretanto eles não adotam livros 

textos de referência. Inclusive, ouvimos os docentes reclamarem da carência de 

materiais para subsidiar as discussões de HFC em sala de aula.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A primeira parte deste capítulo trata das matrizes curriculares das 

universidades pesquisadas, analisando os documentos institucionais. A segunda 

engloba a análise das entrevistas realizadas com os docentes. 

 

 

4.1. HFC NAS MATRIZES CURRICULARES 
 

 

Apresentamos uma análise dos currículos em física das UFBA e UFRGS. 

Primeiramente situamos o leitor com um breve histórico dessas universidades, e em 

seguida voltamos o olhar para como a História e Filosofia da Ciência estão inseridas 

nas matrizes disciplinares. 

 

 

4.1.1. Breve histórico da UFBA 
 

O Instituto de Física da UFBA tem sua origem na Faculdade de Filosofia 

e ao final da década de 50 foi criado o Instituto de Matemática e Física (IMF), ainda 

ligado à Faculdade de Filosofia. Nessa época a organização do Instituto era voltada 
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para o Ensino, apesar de já existir o curso de bacharelado. As condições eram 

precárias e a pesquisa incipiente. O IMF funcionava em dois apartamentos de um 

prédio residencial e, sem recursos orçamentários, entra em crise, mas é com a volta 

de recém graduados em outros estados que o Instituto começa a se equilibrar. E em 

1968, com a Reforma Universitária, passou a chamar-se Instituto de Física, fazendo 

parte dos institutos básicos da UFBA, ganhando sede própria onde está atualmente 

(MARTINS, 1989, RIBEIRO FILHO, 1996). 

Originalmente o IF-UFBA era composto por dois departamentos: 

Departamento I e Departamento II. Em 1975 foram criados os atuais 

departamentos de Geofísica Nuclear, Física Geral (na época, Física da Terra) e 

Física do Estado Sólido, onde são alocadas as disciplinas de graduação e pós-

graduação para os cursos de Física e outros das áreas de ciências exatas e ciências 

biológicas. Até o ano de 1998 o IF-UFBA foi a única instituição formadora na área 

de Física no Estado. Mas em 1999 novos cursos de licenciatura foram criados em 

universidades públicas estaduais e também teve início o curso de licenciatura em 

Física noturna, primeiro curso a operar completamente à noite na UFBA. 

Atualmente, o corpo docente do IF-UFBA está, como um todo, envolvido 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, além dos encargos administrativos, 

não havendo distinção de professores envolvidos com a licenciatura ou o 

bacharelado.  

 

 

4.1.2. HFC na matriz disciplinar da UFBA 
 

A UFBA possui um curso de Física diurno, com as habilitações em 

Bacharelado e Licenciatura, e um curso de Licenciatura em Física noturno, que foi 

criado em 1998, tendo sua primeira turma iniciado no ano seguinte. Em 

conseqüência da nova proposta da licenciatura noturna, e das limitações impostas 
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pelo período com relação à carga horária – o turno da noite tem carga horária 

menor do que o curso diurno – foi necessário desdobrar os conteúdos requeridos 

para o perfil desejado numa matriz curricular diferente da diurna. Com isso houve 

um enriquecimento das discussões e o coletivo de professores decidiu criar um 

conjunto de disciplinas que não são tradicionalmente encontradas nos cursos de 

Física, e que têm a finalidade de fazer uma introdução contextualizada dos 

conteúdos de Física aos iniciantes no curso. Assim, o IF-UFBA acaba tendo dois 

currículos distintos para a habilitação em licenciatura. 

No curso diurno, a opção por uma das habilitações oferecidas é realizada 

ao longo do curso. Sendo que quase todas as disciplinas são comuns até o 4º 

semestre. A partir do 5º semestre inicia-se a parte diferenciada das duas 

habilitações. 

O núcleo básico, comum às duas habilitações tem um total de 1335 

horas e é composto dos seguintes matérias: Física Geral e Experimental, 

Matemática, Química Geral e Inorgânica e Química Orgânica, Disciplinas Optativas 

escolhidas duma lista de disciplinas definida pelo Colegiado. 

Os estudantes que optam pela licenciatura completam a sua formação 

com Estrutura da Matéria I e II, Mecânica I e II, Termodinâmica, disciplinas de 

formação do educador e disciplinas optativas, num total de 1500 horas. E os que 

optam pelo bacharelado têm o ciclo profissional composto por disciplinas de física 

clássica e moderna, métodos de física teórica e disciplinas optativas, perfazendo 

1305 horas. 

Para o curso noturno, há os blocos de Física Geral, com 480 horas, 

Matemática composto de 360 horas, Física Clássica com 225 horas. E ainda Física 

Moderna, somando 90 horas, Formação do Educador perfazendo 690 horas, Outras 

Disciplinas Obrigatórias com 180 horas, Disciplinas Optativas num total de 435 

horas e Disciplinas Eletivas com 45 horas. Totalizando 2505 horas para a 
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integralização curricular. Apesar das Físicas Básicas terem uma proposta 

diferenciada, isso não fica evidente no Projeto Pedagógico do curso noturno. 

Mais detalhes das matrizes curriculares dos cursos de Física da UFBA 

podem ser vistos no anexo B. 

Ao analisarmos a matriz curricular da licenciatura diurno encontramos 

duas disciplinas que trazem em seu programa questões de História e Filosofia da 

Ciência: Evolução da Física e Física e Sociedade. Essas disciplinas são optativas, 

isso é: o estudante não precisa cursar para integralização do curso. No curso 

noturno são sete as disciplinas que trazem na ementa elementos de HFC: Física 

Básica I, Física Básica II, Evolução da Física, Física Básica III, Física Básica IV, 

Física e Sociedade e Filosofia da Ciência. Dessas, as três primeiras são obrigatórias 

e as quatro últimas são optativas. Para o bacharelado é oferecida como optativa 

apenas a disciplina Evolução da Física. No quadro abaixo apresentamos 

sinteticamente o grau de obrigatoriedade dessas disciplinas nas diferentes 

habilitações. As ementas referentes encontram-se anexas (ANEXO, E). 

 

Disciplina 
 

Carga Horária 
(h) Bacharelado 

Lic. 
Diurno 

Lic.  
Noturno 

FIS 139 – 14 
Física Básica I 

68 
Não 
oferecida 

Não 
oferecida 

Obrigatória 
1º semestre 

FIS 140 
Física Básica II 

68 
Não 
oferecida 

Não 
oferecida 

Obrigatória 
2º semestre 

FIS 112 
Evolução da Física 

51 Optativa Optativa 
Obrigatória 
9º semestre 

FIS 120 
Física e Sociedade 

68 
Não 
oferecida 

Optativa Optativa 

FCH 278 
Filosofia da Ciência 

68 
Não 
oferecida 

Não 
oferecida 

Optativa 

FIS 141 
Física Básica III 

68 
Não 
oferecida 

Não 
oferecida 

Optativa 

FIS 142 
Física Básica IV 

68 
Não 
oferecida 

Não 
oferecida 

Optativa 

QUADRO 1: Disciplina vs. obrigatoriedade - UFBA 

 

Percebemos que a relevância de HFC vem num crescente do bacharelado 

para a licenciatura diurno até chegar ao curso noturno. Nossa leitura é de que o 

Instituto não considera essencial, imprescindível, a discussão de HFC na formação 
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do bacharelado nem na licenciatura diurna, apesar de aí a relevância aumentar, já 

que dobram as disciplinas optativas oferecidas. Ainda assim, não há o caráter 

obrigatório. Entretanto, o noturno além de ter três disciplinas obrigatórias, conta 

com duas vezes mais opcionais do que a licenciatura diurno. Podemos considerar o 

curso noturno como ainda em fase de implementação, pois foi criado em 1999 e 

teve em 2004 os primeiros concluintes que o cursaram desde o início (há 

estudantes que concluíram antes porque pediram transferência do diurno). Assim 

esse novo currículo reflete uma considerável preocupação do Instituto em inserir 

HFC na Licenciatura. Não encontramos registros de ter havido alguma avaliação 

interna do curso, no sentido de analisar em que medida as mudanças adotadas no 

curso noturno foram benéficas para a formação de professores de Física, seja 

relacionado aos conteúdos de física e pedagógicos, seja nas próprias questões de 

HFC e concepção da natureza da ciência. 

 

 

4.1.3. Breve histórico da UFRGS 
 

 

O Instituto de Física da UFRGS foi criado em 1959. Nessa época foram 

criados Institutos em várias Universidades, por iniciativa do Governo Federal e na 

perspectiva de um projeto amplo de "Educação para o Desenvolvimento", cujos 

objetivos eram concentrar atividades de ensino e de pesquisa das Universidades nas 

respectivas áreas (UNIVERSIDADE..., 2005). No seu início não tinha pesquisa 

alguma em Física na UFRGS, porque o Centro de Pesquisas Físicas, que havia sido 

criado em 1953, não teve produção científica (IBID). Por isso o novo Instituto teve 

como objetivo principal e “absolutamente prioritário”: 

[...] realizar pesquisa de boa qualidade em Física, a ser publicada em 
revistas internacionalmente reconhecidas, promovendo a inserção 
imediata do Instituto na comunidade científica mundial e 
assegurando, a partir desse salto inicial, condições para o 
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desenvolvimento permanente e orgânico da pesquisa e a formação de 
pessoal de alto nível. (IBID, 2005). 

Essa história de forte incentivo à pesquisa em Física refletiu depois na 

mentalidade do Instituto, segundo o Relatório do Núcleo de Avaliação do Instituto 

de Física. Esse relatório, elaborado em 1994, coloca que essa foi uma proposta 

muito radical na época, mas necessitava ser defendida e executada porquanto não 

havia tradição de pesquisa institucional na UFRGS, que era então quase totalmente 

voltada para o ensino, e afirma que essa missão inicial nunca foi explicitamente 

revista ou reformulada.  

A evolução do Instituto ao longo desses 35 anos foi determinada 
mais pelas linhas de crescimento e expansão da própria ciência, ou 
seja, pela dinâmica interna da pesquisa em Física, do que por 
planejamentos que reavaliassem prioridades, reestruturassem 
currículos ou gerassem novos empreendimentos em função de 
influências externas. (IBID, 2005) 

Nesse processo de avaliação o IF-UFRGS entendeu que não poderia isolar 

o ensino de graduação e então optou por uma abordagem de avaliação global, a fim 

de ver de forma completa as relações dinâmicas entre as várias atividades da 

instituição, propondo-se a uma reflexão sobre as idéias e valores incorporados no 

Instituto de Física. O Instituto vê-se integrado na tradição que identifica a 

“Universidade com a busca do conhecimento e reafirma seu compromisso com a 

excelência intelectual” e considera um equívoco sacrificar essa função em nome de 

uma relevância pragmática. 

O IF-UFRGS conta com um grupo de ensino que nasceu como uma 

solução emergencial para o problema de ensino, já que o Instituto tinha absoluta 

prioridade de pesquisa. Esse grupo era constituído de professores com interesse 

especial pela área de ensino e em seguida alguns recém graduados e professores de 

Física da Escola de Engenharia incorporaram-se ao grupo. A tarefa do grupo era 

tomar conta do ensino de Física Geral de toda a Universidade – liberando os demais 

professores para a pesquisa – e realizar pesquisas na área de ensino. Entretanto o 

relatório alerta que o caráter emergencial do grupo foi esquecido e ao longo do 
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tempo trabalhar pela excelência do ensino de Física Geral tornou-se uma tarefa 

apenas do grupo, e não um compromisso coletivo do Instituto. 

Atualmente o Instituto de Física da UFRGS conta com o Centro de 

Referência para o Ensino de Física (CREF), que tem a “missão de realizar e apoiar 

estudos, pesquisas e ações voltadas para a excelência e a disseminação do ensino 

de Física em todos os níveis”. O CREF foi inaugurado em dezembro de 2000 e conta 

com pouco mais de 20 professores do Instituto. O IF-UFRGS tem hoje uma tradição 

de pesquisa em Ensino de Física, dispõe de bolsa de Iniciação Científica para a 

pesquisa em Ensino, mestrado profissionalizante e teve no final de 2005 a 

aprovação do Mestrado acadêmico em Física – até então dissertações em ensino 

eram defendidas dentro do programa de Mestrado e Doutorado em Física. 

 

 

4.1.4. HFC na matriz disciplinar da UFRGS 
 

 

O curso de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece 

quatro disciplinas relacionadas à História e Filosofia da Ciência, sendo que o curso 

de bacharelado possui três dessas disciplinas em caráter de eletiva e uma em 

caráter de alternativa. Para a obtenção do título de Bacharel em Física o estudante 

deve cursar 153 créditos obrigatórios e 08 eletivos. Dos 153 créditos obrigatórios, 

32 são do tipo alternativo. Na 7a etapa do curso são oferecidas 13 disciplinas 

alternativas (52 créditos) das quais o estudante tem que escolher quatro (16 

créditos) e depois, na 8a etapa, são oferecidas mais 12 disciplinas alternativas (48 

créditos), para que o estudante escolha mais quatro (16 créditos); sendo que um 

crédito equivale a 15h. Essas disciplinas são também chamadas de obrigatórias 

alternativas, o que significa que o estudante é obrigado a escolher dentre as 

alternativas oferecidas. Isso possibilita que o estudante direcione mais a formação 
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para sua área de interesse. As disciplinas Introdução à Filosofia da Ciência, 

História e Epistemologia da Física, Evolução do Pensamento Científico I e Evolução 

do Pensamento Científico II são oferecidas como eletivas. Disciplinas comumente 

conhecidas como opcionais. A disciplina Tópicos em Ensino de Física é oferecida 

como obrigatória alternativa.  

Para a habilitação em Licenciatura em Física o estudante deve perfazer 

185 créditos de disciplinas obrigatórias, não há eletivas ou alternativas. Dentre 

essas obrigatórias está uma das eletivas do bacharelado: História e Epistemologia 

da Física. A disciplina obrigatória alternativa do bacharelado e a obrigatória da 

licenciatura são de responsabilidade do Instituto de Física, as demais são oferecidas 

pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. As súmulas das referidas 

disciplinas encontram-se em anexo (ANEXO F), bem como as matrizes curriculares 

dos cursos (ANEXO C).  

Nota-se que nenhuma dessas disciplinas do bacharelado tem caráter 

obrigatório, e um estudante pode passar por esse curso sem deparar-se com 

discussões epistemológicas acerca de seu objeto de estudo, se considerarmos 

apenas a matriz disciplinar. Para fins de nossa análise, não consideraremos as 

possibilidades das “opcionais”, uma vez que cursá-las varia de acordo com a 

escolha pessoal de cada estudante. Além disso, analisamos apenas as disciplinas 

que a ementa aponta para uma abordagem explícita de História e Filosofia da 

Ciência. Entendemos que a matriz curricular reflete, em certa medida, as idéias da 

comunidade acadêmica acerca da importância de História e Filosofia da Ciência no 

ensino de Física, quer no ensino universitário, quer na Educação Básica, isso é, 

seja para a aprendizagem sobre física pelos graduandos, seja para a preparação de 

professores da Educação Básica. 
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Disciplina Carga 
Horária (h) 

Súmula Bacharelado Licenciatura 

HUM01012   
Introdução à 
Filosofia da 
Ciência 

60 

A natureza da investigação científica. A 
especificidade das ciências formais, das 
ciências naturais e das ciências humanas. 

Eletiva Não 
oferecida 

HUM01026  
Evolução do 
Pensamento 
Científico I 60 

Exame da história das ciências e de seu 
sentido epistemológico: a) pela visão geral e 
comparativa de seus grandes marcos 
referenciais; b) através do exame e utilização 
do instrumental analítico de filosofias das 
ciências que tematizem a história das 
ciências. 

Eletiva Não 
oferecida 

HUM01027 
Evolução do 
Pensamento 
Científico II 

60 

Exame da história das ciências pela análise, 
em profundidade de temática referente a um 
ou mais de seus grandes referenciais e do 
instrumental analítico provido por 
epistemologia(s) que tematize(m) a história 
das ciências. 

Eletiva Não 
oferecida 

FIS01033 
História e 
Epistemologia 
da Física 

60 

Os problemas da origem e da justificação do 
conhecimento: dos antigos gregos à 
atualidade. A física antes da época moderna: 
o aristotelismo e a física medieval. A física 
dos modernos: Copérnico, Kepler, Galileu, 
Descartes, Newton. A epistemologia 
empirista-indutivista. As epistemologias do 
século XX: Bachelard, Popper Kuhn, 
Lakatos, Bunge, Feyerabend, Toulmin, 
Laudan. A física no século XX. As 
implicações da história e da epistemologia 
da física para o ensino. 

Eletiva Obrigatória 
7o semestre 

FIS01035   
Tópicos em 
Ensino de 
Física 60 

Noções básicas de teorias de aprendizagem 
aplicadas ao ensino da física. Aspectos 
didáticos do ensino da física. O laboratório 
no ensino da física. A organização 
seqüencial do conteúdo. Questões 
epistemológicas. Introdução à pesquisa em 
ensino de física.  

Obrigatória 
Alternativa 
 

Não 
oferecida 

QUADRO 2: Disciplinas e súmulas UFRGS 
 

 

Ao ter a disciplina de Tópicos em Ensino de Física como obrigatória 

alternativa, entendemos que o Instituto de Física vê a discussão de “questões 

epistemológicas” como importante, mas não essencial no curso de Bacharelado. 

Essa importância é também expressa pelas três disciplinas eletivas, que perfazem 

10% do total de eletivas disponíveis. Por outro lado, ao ter História e Epistemologia 

da Física como obrigatória para a licenciatura, indica que aí o tema é fundamental. 
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4.2. CONVERSA COM OS DOCENTES 
 

Passamos aos dados obtidos nas entrevistas com os docentes da UFBA e 

UFRGS. A apresentação será feita separadamente, primeiro os dados relativos a 

UFBA, com síntese das entrevistas realizadas, bem como análise quantitativa das 

categorias elaboradas a partir do roteiro de entrevistas e em seguida, faremos o 

mesmo para a os dados da UFRGS. Em seguida, mostraremos como se configura a 

inserção de História e Filosofia da Ciência nas disciplinas com abordagem explícita 

do tema. Finalmente, teceremos considerações comparativas entre as duas 

instituições. 

 

 

4.2.1. Síntese das entrevistas dos docentes da UFBA 

 

 

Professor 01BA  
  

O docente é graduado em Física e Engenharia Civil, com mestrado em 

Matemática e doutorado em Física Teórica. Durante o doutorado, conheceu uma 

historiadora com quem trocava idéias, o que foi proveitoso, pois ao voltar para o IF-

UFBA, realizou um projeto de resgate da memória do Instituto. O resultado desse 

trabalho tornou-se inclusive material de pesquisa para historiadores. Ele diz que foi 

assim que se projetou na área da filosofia e história da ciência. 

Nas aulas que ministra no IF afirma sempre utilizar a HFC, e acredita 

que é fundamental para a contextualização da física. Alega que o licenciado deveria 

ter sempre o cuidado de fazer uma retrospectiva histórica ao abordar “os principais 

blocos da física: eletricidade, mecânica, ótica e depois a relatividade”. 

Apesar de não ter experiência com licenciando de física argumenta que 

eles provavelmente gostariam muito de discutir essas questões, pois de sua 

experiência com alunos de engenharia lembra de conseguir empolgá-los: 
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[...] eles se sentem interessados; quer dizer, então, por exemplo, 
ensinar no curso de licenciatura seria uma loucura porque, se 
alunos de engenharia elétrica, eles têm essa motivação, 
pressuponha.  

Além disso, relata algumas experiências com professores: 

[...] fiz curso de especialização com alguns professores, com vários 
professores licenciados e a receptividade foi enorme naquela fase, 
porque eles acharam que isso não tinha sido dado na sua formação 
inicial básica e eles, como professores, se ressentiam dessa questão. 

O docente acredita que com o curso de mestrado e doutorado a tendência 

da ligação entre o Instituto de Física e a Faculdade de Filosofia é ficar bastante 

forte, todavia admite que já havia uma preocupação em relação a HFC no IF 

anterior ao Programa de pós-graduação: 

Mas eu acho o seguinte: o que eu tenho impressão é que a partir do 
curso de Evolução da Física, sempre houve no imaginário de todos 
nós, daqueles que se interessaram e se interessam sobre a questão, 
a idéia de que era necessário e que sempre era necessário você ter 
essas questões dentro do curso de física.  

E conta como acredita ter nascido a cultura de discutir HFC na Física: 

Nos anos setenta, apareceu o ensino livre da USP, foi do professor 
Jun'ichi Osada, “Evolução das Idéias da Física”, porque lá, na USP, 
o pessoal já falava nisso. Depois surgiu aqui (...), do professor Mário 
Schenberg, que foi um dos grandes físicos brasileiros que (...) num 
seminário aqui falando de história da física, dessas questões todas; 
depois veio aquele casal Hamburguer, Amélia, também estiveram 
aqui e também sempre falavam. Então, houve também de vez em 
quando algumas pessoas que vinham aqui, que davam seminários e 
que estavam nessa questão dessa ligação entre ensino, história e 
filosofia. Mas eu lhe diria que o papel fundamental foi esse curso de 
Evolução que sempre esteve aí; muitas pessoas, de maneira 
operacionalista, não tinham muito interesse, mas sempre tinha 
aqueles que tinham interesse. E eu acho que esse tipo de coisa foi 
que serviu para depois, por exemplo... Quando eu cheguei em ’84, 
eu dei aqui um curso de Mecânica Quântica, nesse curso eu fiz o 
seguinte: eu peguei trinta artigos, cada um era de uma escola 
diferente da Mecânica Quântica, de uma escola filosófica. Desses 
trinta, eu acho que tinha mais ou menos umas dez ou doze escolas, 
porque alguns eram repetitivos. E aí tinha o que, dezoito 
professores de mestrado, professores mesmo do instituto, (...) 
assistir; [...] Então, foi um curso interessantíssimo. Então, esse 
curso teve muita repercussão porque ‘Docente Y’ inclusive foi prá 
sala, também deu um seminário. [...] mas eu acho que aquele curso 
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foi bom porque pela primeira vez no instituto você misturou 
Mecânica Quântica com as raízes dela, fundamentalmente as raízes 
filosóficas; então, foi bom porque começou esse debate. [...] Então, 
minha posição foi essa, uma posição que eu diria a você, empírica, 
de uma pessoa que sempre gostou de história e de filosofia, mas 
que depois de ter visto lá fora, no Imperial College, várias 
discussões; quer dizer, de vez em quando aparecia tal dia o 
professor Fulano de Tal vai discutir sobre isso, (...). O pessoal fala 
sobre essa questão, lá tinha um professor famosíssimo, que era (...). 
Então, é uma coisa interessante, o pessoal aqui não é somente 
operacionalista, o pessoal aqui tem interesse em saber o que é que 
está por detrás dessa coisa toda. 

Então, acho que foi daí que me nasceu essa motivação. 

Quanto à atualidade, o docente critica o currículo do curso de Física e 

atribui à questões políticas seu processo lento de transformação: 

Aí, eu acho que é um pouco de desleixo do físico; quer dizer, eu 
tenho aqui já vinte anos [...] e o currículo de ensino não está pronto 
ainda; [...] Então, essas brigas políticas têm retardado realmente 
você concluir esse tal currículo de física.  

Ele diz que o currículo do curso noturno é mais novo e por isso já traz 

alterações que refletem possíveis consensos do Instituto, e acredita que essas 

mudanças atingirão os novos currículos do IF/UFBA: 

Então, tenho impressão que hoje em dia essa disciplina seria 
realmente obrigatória, não há nenhuma briga sobre isso. Mas, só 
que prá você fazer, você tem que formalizar um novo currículo, 
novos currículos de física; [...] Dizem que vão terminar algum dia. 
Se terminar, tenho certeza que essa disciplina estará como 
obrigatória prá todo físico. 

 

Professor 02 BA  

 
É bacharel em Física e oriundo da engenharia elétrica, com mestrado e 

doutorado em Física Teórica. Nunca trabalhou com HFC, embora seja simpático à 

inserção no Ensino Médio, como uma forma de despertar interesse pela matéria, 

torná-a mais viva. Em relação à graduação ele atesta que já existem algumas 

disciplinas, que são interessantes, mas que devem ter sempre um caráter 

complementar: 
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Isso aí já tem, já tem algumas disciplinas que estudam um pouco 
de história da física e também alguma coisa vinculada a parte de 
filosofia, acho que tem uma série de coisas, eu não to lembrando 
direito, mas acho que tem disciplinas optativas lá, ou eletivas que o 
aluno pode fazer. Eu acho interessante. Só é claro que não como, eu 
diria, ela é complementar, é importante, mas ela é sempre 
complementar, mas eu acho interessante sempre essas disciplinas 
serem dadas, mesmo quando o aluno está estudando a disciplina 
usual [...] 

Ele afirma que utiliza HFC sempre que possível e ressalta que o 

licenciado deve saber um pouco dessa discussão, pois será responsável pelo 

primeiro contato de outras pessoas com a Física, muito embora não precise ser um 

especialista. Ele próprio diz não ser um especialista, mas que considera importante 

estudar as grandes áreas da Física de forma contextualizada, que reflexões de HFC 

devem estar ligadas às evoluções das idéias da Física. 

O docente ministrou uma das disciplinas do currículo que trazem na 

ementa discussões sobre HFC e explica como entende o funcionamento do curso: 

Física Básica no meu entendimento ela é uma disciplina que é 
complementar, ela trabalha em paralelo com as Físicas Gerais e 
Experimentais, quer dizer, o enfoque dela não é nem, não é tanto a 
parte, eu diria, do ferramental matemático, [...] é principalmente a 
questão do conceito, do fenômeno físico, dos conceitos envolvidos 
[...] Então esse... essa disciplina, e a questão histórica também, 
exatamente que essa proposta que você tá dizendo, essa inserção 
histórica das idéias da física, e dos conceitos, da evolução, então as 
físicas básicas é (sic) principalmente pra colocar essas questões. 

E considera que são disciplinas difíceis de serem ministradas porque não 

são “o padrão universal de todas as universidades, é um, de certa forma, são 

disciplinas, não digo experimentais [...], mas são novas, as idéias são novas”. 

Por fim o docente ressalta a importância da formação com profundidade 

em Física para quem se interessa por HFC, “então essa seria a única observação 

que eu faria”. 

 

Professor 03BA  
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É bacharel em física e nunca trabalhou com História e Filosofia da 

Ciência. Acredita que conhecer história de uma maneira geral, é muito importante 

para qualquer coisa que se estude. Diz que atualmente existe mais história da física 

no ensino médio do que outrora e percebe isso por ter um filho em idade escolar. Vê 

a HFC importante para que se aprenda ciências sem ter uma noção de como ela foi 

desenvolvida, além de possibilitar uma apreciação de como é que a ciência se insere 

na sociedade ao longo do tempo e quais são os papéis que a ciência pode ter. 

Destaca a necessidade da discussão de questões sobre conceito de ciência, não 

ciência e pseudociência. 

 O professor argumenta que utiliza HFC quando possível em suas 

disciplinas, muito embora não seja sua especialidade, “eu não conheço História e 

Filosofia da Ciência tanto assim, só procuro pontuar na história, na linha de tempo, 

principalmente linha de tempo”. Quando trabalha com laboratório, diz que tem 

pouca oportunidade de fazer essa inserção, além de não ser para um público de 

estudantes da Física; quando trabalha com informática, lida diretamente com 

alunos de licenciatura, e aí procura utilizar a história da tecnologia. Ele afirma que 

os alunos gostam dessas questões e que sempre vinham entusiasmados das aulas 

de Física Básica I. 

Considera-se pouco envolvido com a licenciatura “porque eu sou mais do 

bacharelado” e acredita que a inserção de HFC vem crescendo no Instituto: 

Sei que isso é uma coisa que está crescendo, eu estou aqui há 20 e 
poucos anos e apesar dessa ligação da gente com a educação, forte 
por causa da licenciatura, mas essa parte de História e Filosofia da 
Ciência é uma coisa recente, eu acredito que seja uma coisa 
recente, de cinco anos, tanto que agora tem o mestrado.  

É possível que a gravação da entrevista tenha intimidado o professor, 

pois ao desligar o gravador e encerrarmos a entrevista ele falou muito mais sobre 

seu interesse em história da ciência, das leituras que faz e do quanto tem um 
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particular interesse sobre as discussões em HFC, o que nos deu mais a dimensão 

de seu fascínio pela área. 

 

Professor 04BA   

 

É licenciado e bacharel em Física, mestre em Ensino de Física, com 

doutorado e pós-doutorado em História da Ciência e diz que apesar do mestrado em 

ensino, na verdade produziu uma dissertação de epistemologia, mas que 

atualmente concentra-se mais em História da Ciência do que Filosofia da Ciência. 

Considera difícil falar sobre o Ensino Médio porque não tem experiência, 

e os licenciandos com quem interage tampouco trabalham com História da Ciência 

no Ensino Médio. Entretanto acredita que é um desafio ter professores de ciências 

que tenham “suficiente formação em história da ciência para poder usar de maneira 

criativa a história da ciência no ensino médio”; além disso, que essa introdução 

faria sentido se fosse para contextualizar o ensino de Física. 

Em relação ao ensino superior o docente afirma que HFC é aconselhável 

para a formação do bacharel e indispensável para o licenciado: 

[...] no caso da formação do físico, a resolução dos exercícios é o 
método por excelência da formação do físico. [...] mas eu não penso 
que a história possa ser um obstáculo, ou um elemento de 
dispersão [...] eu acho que é uma coisa que contribuiria pra formar 
bacharéis com uma maior consciência do papel da disciplina na 
qual eles vão pesquisar, do papel dessa disciplina na história, de 
um lado e do outro lado, na cultura do seu tempo.  

Outrossim, considera: 

[...] eu acho, assim, o crime da mala preta, você formar professores 
de física que não têm habilidade para, não desenvolveram 
habilidade, competências, por exemplo, não falo nem pra ensinar 
história da física no segundo grau, mas não têm habilidade pra 
conversar com seus colegas de escola, com um colega de história, 
com um colega de literatura, com um colega de geografia, com um 
colega de química, conexões entre a disciplina que ele ensina e 
essas outras disciplinas. [...] e em geral, nós temos formado 
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licenciados desse modo [...] ou seja, você tem um professor de física 
que ele atua numa escola, o professor de história atua na mesma 
escola, eles se encontram, eles são capazes de falar sobre a escola, o 
salário, [...] mas o professor está falando, por exemplo, de 
Renascimento e surgimento da Idade Moderna [...] e esse professor 
de física não é capaz de fazer nenhuma conexão entre a disciplina 
que ele ensina e aquilo que o professor de história, por exemplo, 
está ensinando.  

Além disso, justifica que a história da disciplina é tão essencial quanto o 

próprio conteúdo, quanto à matemática, a dimensão teórica e experimental, sendo 

papel da formação inicial habilitá-lo também nesse sentido. 

Atesta que não se pode querer ensinar toda a história da física, a filosofia 

da física, assim é preciso selecionar e ele tem adotado a linha do Projeto Harvard, 

que seleciona episódios marcantes para serem analisados na perspectiva histórica: 

[...] então, deslocamento da Terra do centro do universo, a síntese 
newtoniana, uma síntese da física dos céus e da terra; então, como 
um evento da primeira grande síntese científica na escola de 
ciência. [...] num mundo que pode ir pelos ares, devido às bombas 
que a humanidade foi capaz de acumular, conhecer um pouco da 
história do que foi o domínio do núcleo atômico, é um fato 
essencial. [...] no fundo é você olhar quais os aspectos cruciais para 
a formação geral de um cidadão, e aspectos nos quais a história da 
física esteja presente [...].  

Foi professor de disciplinas que abordam explicitamente HFC e relata o 

contraste que teve nessas experiências. Ministrou num curso de especialização de 

Física uma disciplina de tópicos de História da Ciência, em que tratou da origem da 

ciência moderna, o debate sobre se Galileu foi um empirista ou um racionalista, etc, 

e afirma que não conseguiu estabelecer uma boa comunicação com os alunos, 

ficando insatisfeito com a experiência. Por outro lado, considerou bem sucedidos os 

cursos que ministrou utilizando uma abordagem contextualizada, influenciado 

pelas leituras de Matthews e apoiado no Projeto Harvard.  

O docente atribui parte do sucesso de suas experiências com HFC no 

ensino de Física a algumas características do curso noturno: 
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[...] é o fato de que é um curso em que todo mundo é licenciado, 
primeira característica; então, não tem aquela coisa dele ser um 
curso em que estão o licenciado e o bacharel na mesma turma e, 
inevitavelmente, o professor de física dirige o curso para o bacharel, 
e o licenciado é aquele que se sente, na sala, como um peixe fora 
d’água porque não consegue ser bacharel. Então, costumo dizer que 
o aluno noturno, ele não tem complexo de inferioridade, que é fora 
do horizonte dele essa discussão que você tem em toda a formação 
da licenciatura em física no Brasil, de que os institutos de físicas 
formam prioritariamente o bacharel.  

Ele afirma que expor o licenciando à literatura didática e de divulgação 

sobre HFC, além de a um curso contextualizado, pode dar segurança para o aluno, 

[...] caso ele se sinta inclinado, caso ele se sinta atraído para de 
algum modo, utilizar isso adiante, na sua prática profissional. [...] 
Então, se ele não é exposto a algumas disciplinas nas quais ele 
tenha uma abordagem contextual, ele sai com uma barreira, ele 
nunca deu um curso, ele não sabe que material didático utilizar, ele 
não sabe onde encontrar material de apoio.  

Finalmente, sobre a interação com a Faculdade de Filosofia, ele acredita 

que há alguma interação, porém essa é aquém do que seria interessante, e atribui 

isso a ausência de alguém que trabalhe com autores que interessam para a história 

da física: 

Você pega o departamento de filosofia da USP, [...] você vai 
encontrar um Pablo Mariconda trabalhando sobre Galileu; então, 
em princípio, as interações são mais fáceis [...] ou seja, nós não 
temos na graduação, ensinando na filosofia, professores que 
possam fazer uma ponte mais fácil aqui, com a graduação científica. 
O professor que nós temos é exatamente ‘Docente Y’ que faz a ponte 
porque ele é professor dos dois departamentos. 

 

Professor 05BA  

 
É licenciado em matemática, mestre e doutor em Física, e nunca 

trabalhou com HFC. 

Considera a HFC pertinente tanto no Ensino Médio quanto na 

graduação, e chama atenção para a curta carga horária que se tem para fazer a 
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inserção. Em relação à graduação, não vê uma inserção sistemática no Instituto de 

Física. 

Atribui a importância da discussão na formação do professor para uma 

compreensão da evolução da Física, da construção dos modelos e das teorias, e 

para um enriquecimento em geral das aulas. Entretanto, afirma que não utiliza 

HFC da forma como considera que deveria ser, ainda assim faz algumas inserções e 

indicação de leituras complementares.  

Sobre a colaboração do IF para que os licenciandos contextualizem suas 

futuras aulas, ele afirma: 

No formato que eu tenho acompanhado esses estudantes daqui, nos 
cursos de física básica eu acredito que não estejam auxiliando em 
praticamente nada, a não ser quando, como eu disse, 
eventualmente, algum professor, destaca o aspecto histórico, chama 
atenção para o nome de um pesquisador, de um cientista, que de 
fato contribuiu naquele tema, não vejo como nos conteúdos usuais 
do dia-a-dia, [...] os cursos eu acho que continuam bem tradicionais 
ainda, são cursos do tipo: teoria, exercícios, experimentos, mas eu 
sou testemunha de que os estudantes, com raríssimas exceções, 
têm conhecimento da história daquele tema ou daquela descoberta. 

Esse docente também parece ter sido intimidado pela gravação porque ao 

final da entrevista falou muito sobre o assunto, demonstrando um grande interesse 

pelo tema, abrindo seus armários, literalmente, para mostrar os livros que leu. E 

confessou não se sentir à vontade para ministrar um curso como os de Física 

Básica. 

 

Professor 06BA  

 
O docente possui carreira em Física Teórica e nunca trabalhou com HFC.   

Sobre a HFC na graduação, afirma não gostar da idéia de uma disciplina 

separada e diz que os estudantes têm que trabalhar em Física, que tem gente que 

fala de quântica sem nunca ter resolvido problemas de quântica, por isso não é 

favorável à idéia. Entretanto admite que a existência de uma disciplina no fim do 
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curso é possível, depois que já se estudou bastante física, se resolveu bastante 

exercícios. 

Ele diz que veria uma disciplina que abordasse HFC com o papel de 

orientar o estudante de como a pesquisa anda na física, para transmitir aos alunos 

determinada forma de orientar a pesquisa em física, além disso, é interessante para 

mostrar diferentes escolas de pensamento. 

O professor pondera que não fala explicitamente sobre HFC, mas que a 

maneira de apresentar qualquer assunto já é indicar certa forma de pensamento. 

 

Professor 07 BA  

 
É bacharel em Química e Física, com Mestrado e Doutorado em Física, 

não tendo trabalhado com HFC. 

Considera fundamental a inserção de HFC tanto no Ensino Médio quanto 

na graduação, pois acredita que o ensino contextualizado de qualquer disciplina 

facilita a compreensão, o aprendizado; assevera que “qualquer coisa que você 

consegue ver a origem daquilo te encanta mais”. Além disso, destaca o caráter 

desmistificador que a HFC pode ter: 

[...]cada vez que você chega pra alguém, leigo, [...] ele te diz: ‘Ah!!!! 
Você deve ser muito inteligente’. Então, essa coisa que foi criada, eu 
acho que uma forma de quebrar você isso no ensino médio, fazendo 
que o estudante veja o que ele pode aprender, é mostrar como é que 
as coisas foram criadas. [...] Dizer que, no início, essa teoria que ele 
tá vendo hoje, acabada, teve um começo de erros e de acertos [...] 
então esse papel é que eu vejo da História e da Filosofia. 

Fala sobre a reformulação do currículo e da tentativa de se inserir HFC: 

 [...] estamos fazendo isso, tentando aproximar no que for possível a 
Licenciatura e o Bacharelado na parte básica, pelo menos. [...] E 
uma das discussões é a necessidade de se colocar exatamente 
n’uma, na formação do estudante, mais essa formação histórica e 
filosófica da Física e da Ciência em geral.  

E relata a dificuldade de se fazer tais mudanças: 
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E a gente tá se batendo, parece que as pessoas concordam, na 
Licenciatura que é fundamental, e a gente tá pretendendo que não 
só na Licenciatura, mas no bacharelado. Por que independente se o 
cara vai ser professor do ensino médio ou vai ser pesquisador-
professor no ensino superior, ele precisa como cidadão ter uma 
visão do mundo daquilo que ele tá trabalhando e isso não pode ser 
dado se você vê a disciplina como uma coisa “ela é ela só”, 
desgarrada, sem o contexto em que ela existe.  

Explica que não se tem tido uma preocupação em preparar os estudantes 

para contextualizarem suas aulas com HFC, embora o curso noturno tenha tentado 

corrigir isso com as disciplinas de Físicas Básicas. Inclusive afirma ter vontade de 

lecionar essas disciplinas, mas não se sente preparado, aliás, que “uma boa parte 

daqui também, pelo que eu tenho conversado não se sente preparada pra isso”. 

 Admite que não se pensou ainda em como equacionar essa deficiência e 

que primeiro estão tentando discutir as mudanças do currículo, e depois ver como 

farão para ter docentes que queiram trabalhar nesse contexto. Alega que há 

avanços: 

[...] há dez anos se você falasse aqui que seria importante num 
curso de Bacharelado ter esse corte, as pessoas, a maioria das 
pessoas dariam um pulo pra trás. Hoje a gente tá vendo que a 
receptividade é bem melhor. As pessoas abraçam essa idéia de 
que... de que não basta você dar o conteúdo pronto, tem que dar a 
parte de contextualização histórica e filosófica.  

Em relação à interação entre o IF e a Faculdade de Filosofia, assegura 

que não existe, “não sei se alguém já te disse que existe. Mas, basicamente não 

existe”. Diz que há um professor do IF que ministra disciplina obrigatória para 

alunos de Filosofia, então esses estudantes têm aula no Instituto, e que agora tem 

uma disciplina oferecida pela Filosofia que se tornou opcional na Física: 

[...] os alunos às vezes pedem alguma disciplina e aí a gente, o 
colegiado julga. Por exemplo: por conta até do ‘Aluno Z’, que pediu 
Filosofia da ciência. A gente achou interessante. Eu pedi um 
processo e agora ela já consta como rol de optativas pra o curso. E 
eu incentivo os alunos: ‘Pô! pega essa disciplina. É importante, é 
interessante!’ Mas, porque não tem curso noturno, é difícil o pessoal 
do noturno pegar porque ela é oferecida no turno diurno. Mas, em 
termo de discussão, de... Filosofia tá lá, nós tamos (sic) aqui. O que 
é uma pena, né? 
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Acredita que tanto essa interação quanto as discussões sobre HFC 

tendem a melhorar em função do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia 

e História das Ciências, uma vez que  

[...] o núcleo nasceu aqui, funciona aqui no Instituto de Física. Eu 
acho que poderia esse pessoal ter uma interação maior dentro do 
curso, do próprio curso de Física. Não sei exatamente como se 
daria, mas eu acho que esse seria um caminho pra ampliar mais 
essa facilitação. 

 

Professor 08BA   

 
É bacharel e mestre em Física e tem se dedicado ao ensino de ciência e 

um pouco de história da ciência, tendo colaborado na estruturação e no projeto 

pedagógico do curso de licenciatura em física noturno. Foi um dos idealizadores das 

disciplinas de Física Básica, e considera-as “disciplinas novas, que não existem 

semelhantes no Brasil [...] não no todo”. E constata uma dificuldade prática para a 

inclusão dessas disciplinas: 

Como não se acha pessoas, digamos assim, entusiasmadas em 
ensinar essa disciplina, então, eu noto que o maior obstáculo à 
introdução de disciplinas desse tipo nas universidades é a falta do 
professor, porque ele tem que se dedicar um pouco a algo que ele 
não tem informação, porque a formação em geral é em física 
tradicional; essa disciplina tem algo de novo que nos cursos 
tradicionais não, são coisas que não são enfatizadas, que não são 
cobradas e, portanto, as pessoas não se dedicam a estudar.[...] Não 
tem uma permanência de pessoas que simultaneamente se 
interessem por história da ciência, por física elementar, por física 
teórica, para numa única aula, ele juntar as três coisas, ou em um 
único curso. Esse é o problema da disciplina. 

Ele fala de outros problemas como o reduzido número de docentes que 

ministram essas disciplinas e da não aprovação do curso por outros professores do 

IF; há o problema da falta de discussão do funcionamento das disciplinas, que 

resulta em professores que acabam não fazendo a suposta contextualização, “isso 

ainda não foi, digamos assim, incorporado à cultura do instituto, eu acho”. Por 

outro lado admite que a situação está melhor do que há cinco anos.  
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Tem este envolvimento com a história da ciência nos cursos de forma 

sistemática, consciente, “até juntando apoios para poder tornar aquilo cada vez 

melhor”; já lecionou algumas dessas disciplinas e se diz muito entusiasmado 

porque percebe o prazer que os alunos têm quando o ensino é contextualizado.  

Pensar nessa idéia de história e filosofia da física, história da 
ciência junto com física simultaneamente, é quase que um sonho, 
acho que está um pouco fora da realidade, os professores não têm 
formação para trabalhar simultaneamente. Se quiserem, 
conseguirão, mas se quiserem.  

Afirma que a discussão de HFC é essencial para os licenciados, e que não 

faria mal algum aos bacharéis, mas que teria uma barreira cultural a transpor: 

O problema é que eu já conheço qual é a cultura da gente na área 
de formação em física, bacharelado em física e sei que, como a 
maioria dos professores com formação em física pura, física 
matemática, não é, essa maioria não é adepta dessa busca da 
contextualização, até porque não tem informação nessa área e 
também o tempo é curto, não dá pra se estender em todas as 
coisas; há uma tendência a uma otimização, redução ao máximo do 
tempo que vai se dedicar a tanta coisa, e esse conhecimento de 
história da ciência, ele entra, em geral, como uma disciplina 
chamada “Evolução da física”, “História da física”, etc. [...] Com 
relação ao bacharel, como estava falando, eu acho que haveria um 
choque de culturas, haveria um choque de culturas, são culturas 
diferentes. 

Acredita que o ideal é ter História e Filosofia da Ciência juntas, 

contextualizando a Física e não ter só aula de História da Ciência de Filosofia da 

Ciência, e de Física, “se fosse separado, [...] eu acho que não acrescentaria muito no 

aprendizado do aluno, não seria benéfico”: 

Agora, se você me perguntar se eu sou a favor de história da ciência 
e de filosofia da ciência no terceiro grau, eu diria: como disciplina 
eu acho muito pobre, eu acho que fica muito pobre um curso onde 
ele pega uma disciplina pra fazer isso. Claro que, como eu estava 
lhe falando, pode ser feito isso e já tem sido feito, mas deixando pro 
aluno a responsabilidade das interligações.  

Vê na física com história a possibilidade do professor “tocar no aluno”, e 

fazê-lo mais participativo. Inclusive como profissional, pois acredita que o professor 
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que domina conhecimentos de HFC pode destacar-se e ser bem aceito em qualquer 

escola. 

Observa que a falta de livros texto colabora para que os professores não 

façam a inserção de HFC, tanto no Ensino Médio quanto na graduação, e afirma 

que se já houvesse materiais de apoio nesse sentido a aceitação seria maior, além 

disso, “uma das primeiras coisas que teria que ser feita [...] é estruturar livros texto, 

[...] que não serão aqueles de física geral e experimental nem [...]de segundo grau”.  

Admite que com a pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das 

Ciências a interação com a Faculdade de Filosofia tem melhorado, mas que até 

então era pequena e feita principalmente através do ‘Docente Y’; acredita que a 

tendência é aumentar e diz que “a grande mudança no ensino de ciências foi 

exatamente depois da pós-graduação” em Ensino. Assevera que é uma questão 

cultural que se vai modificando gradativamente e espera que a tendência seja 

consolidada: 

[...] (estamos) ainda está naquela fase de convencimento, eu diria 
que está numa fase até, digamos, decisiva, porque está na fase de, 
ou fica ou volta; [...] ou ele se consolida, ou ele, digamos assim, cai 
e passa a ser..., eu não posso dizer que ele seria extinto, mas até 
mesmo no limite seria extinto, [...] porque já está numa fase de 
caminhar para uma consolidação ou para uma revisão, eu acho que 
talvez a palavra revisão ficasse melhor.  [...] Essa discussão, no 
instituto, eu acho que é mais ou menos o que acabei de falar aqui. 
Não existe convicção em torno dessas disciplinas, isso é muito 
claro, por parte; talvez o único convencido delas tenha sido eu, 
posso estar exagerando. Eu estou falando sobre as quatro, sobre 
uma, ah, ninguém vai discutir. Ah, uma, ah, tá ótimo. Porque uma 
e nada é mesma coisa; então, é como se diz assim, só vai atrapalhar 
os alunos um semestre, os que não gostam. Mas quatro; como eles 
não sabem o que é que feito na sala de aula, há sempre uma 
desconfiança que pode ser uma perda de tempo. (...) geral e 
experimental I, II, III e IV, precisa, não. Pra que esse negócio aqui?  

O docente faz uma crítica aos colegas bacharéis como ele, porém pouco 

sensíveis às questões da formação de professores, além de crítica à estrutura do 

currículo que tem os responsáveis pela formação em licenciatura majoritariamente 

na Faculdade de Educação:  
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[...] porque rigorosamente falando, as disciplinas de licenciatura são 
feitas em Educação, as pessoas daqui não sabem nem o nome, nem 
o nome, tem bacharel que não sabe nem o nome da disciplina. Ora, 
essas mesmas pessoas que não sabem nem quais são os nomes das 
disciplinas estudadas em Educação, opinam sobre qual deve ser a 
formação do professor. Ora, é claro que ela vai dar uma opinião 
muito marcada pela sua própria formação de física pura, de 
bacharel e tal; então, é natural; por isso é que existe essa polêmica, 
e essa polêmica é no Brasil inteiro, não é nada da Bahia.  

Ele admite ser uma discussão longa e que faz parte do processo de 

consolidação dos grupos que trabalham na área de HFC, e revela: 

Não tenho essa confiança toda que eu noto que você tem aí, está 
fazendo o seu trabalho. Isso vai nessa direção da história da 
ciência, na direção romântica. A direção romântica parece que não 
vai funcionar. Eu acho que funciona mesmo é o pragmatismo, 
vamos formar as pessoas da forma mais rápida e eficiente que for 
possível. Essa história de ensinar é assim, você aprende porque 
quando você aprende você sabe ensinar; o que vai prevalecer no fim 
é o que tem prevalecido. Não se preocupa muito que realmente a 
pessoa vai, com aquele aprendizado, ser capaz de ensinar; porque 
tem uma outra componente, que nós não falamos até agora, que é a 
história da vida da pessoa; quer dizer, cada pessoa tem uma 
maneira de ver o mundo, tem até uma estrutura mental própria.  

 

Professor 09BA 

 
O docente é doutor em Física Teórica e nunca trabalhou com HFC, 

embora sempre tivesse um grande interesse pelo tema, particularmente 

epistemologia, tendo procurado participar de discussões com as pessoas que 

trabalham na área no IF-UFBA. Além disso, cursou na graduação matérias 

optativas ligadas a HFC e tem muitos livros da área. Considera que a discussão 

faça parte de sua formação cultural e da formação como físico. 

Acredita que a primeira importância de se ensinar história da ciência 

junto com a ciência é mostrá-la como uma atividade humana, feita por homens, por 

pessoas em todos os países; além disso, para Ensino Médio tem a importância de 

tornar mais interessante o ensino da ciência, pois o adolescente adora história, 

contudo é preciso ter o cuidado de não transformar o ensino de ciências numa mera 
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atividade discursiva. Similarmente na graduação, porém há uma dificuldade de 

ordem prática que é o fato dos currículos já terem muitas disciplinas. Não sabe 

como solucionar o problema, mas acredita que deveria haver pelo menos uma 

disciplina obrigatória de História da Ciência. Ele relata então sua experiência na 

graduação: 

Quando fiz a graduação, foi em outra universidade, havia uma 
disciplina obrigatória chamada “Evolução dos conceitos da física”, 
que não era dada por um professor, era dada por um certo 
professor durante um certo tempo, depois vinha outro, e havia 
várias pessoas que... Eles ensinavam um semestre da disciplina, 
depois vinham outras pessoas, havia vários professores da área, de 
pesquisa em história, [...] filosofia, e era uma disciplina obrigatória, 
tinha que ler bastante material, fazer provas discursivas, a 
avaliação era rigorosa. Então, essa disciplina foi um dos momentos 
em que eu tive contato, sendo físico, tive contato com a história das 
ciências e passei a me interessar pelo assunto. 

O docente enxerga dois papéis para a História da Ciência na formação do 

professor, primeiro relacionado ao arcabouço sobre a história da física, segundo 

para seu próprio entendimento conceitual.  

Chama atenção para a necessidade de uma formação sólida em Física 

para estudantes de licenciatura e diz não compreender a existência de dois 

currículos diferentes para o curso de licenciatura, o diurno e o noturno, inclusive 

com dois colegiados distintos. 

Em relação aos conteúdos de HFC, considera importante “ensinar a 

história como ela foi, [...] não de forma a ser didático”, claro que considerando as 

simplificações necessárias, mas ele destaca a importância de se ensinar os 

percalços, as indas e vindas, as coisas que não deram certo. Do ponto de vista da 

filosofia, incluiria as discussões em Epistemologia, particularmente, e não Filosofia 

de uma forma geral, pois considera que o “aluno de física, ele tem um acesso à 

filosofia bastante complicado”, uma vez que exige uma “forma de pensar totalmente 

diferente da do físico”. 
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Ele procura incluir HFC nas suas aulas, mas admite que não seja fácil e 

o faz eventualmente como um parêntese para contar a história de alguma 

descoberta. Diz que uma coisa é você introduzir uma disciplina específica – e aí 

pode haver uma obrigatória no bacharelado e mais de uma na licenciatura – outra 

coisa utilizar nas disciplinas usuais. Considera limitada sua capacidade de fazer 

essas inserções. 

O docente afirma ouvir muitos comentários de colegas acerca da 

pertinência de pesquisas em HFC e diz que muitos Físicos não têm condições de 

avaliar o que um trabalho em HFC, e acabam por assumir uma postura 

preconceituosa nessa discussão no Instituto. 

 

Professor 10 BA      

 
É bacharel em Física e leciona atualmente na graduação, tanto no 

Instituto de Física, como na Faculdade de Filosofia. Afirma que não trabalhou com 

HFC de modo sistemático, mas que na época da graduação fez opção por uma 

disciplina chamada Filosofia da natureza e desde então ficou sempre ligado ao 

departamento de Filosofia.  

Essa disciplina nasceu nos anos 70, tendo recebido vários nomes e 

atualmente chama-se Evolução da Física, que pertence ao Departamento de Estado 

Sólido, sendo obrigatória para estudantes de filosofia e optativa para os Físicos, 

porém diz ser uma disciplina de bastante aceitação entre os estudantes de Física. 

Afirma ser um defensor da inserção de HFC no ensino de Física há muito 

tempo, seja na graduação ou no Ensino Médio. E vê a inclusão como mais 

importante na formação do professor do que na do pesquisador, “talvez até seja 

melhor que ele se dedique mais às questões específicas”, mas para o professor é 

fundamental. Ainda assim, pondera: 
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Eu acho que não faz mal pelo menos uma vez na vida [...] Porque 
geralmente, com algumas exceções, os físicos e os pesquisadores, 
com exceções, claro, são muito ignorantes [...] nas questões de 
Filosofia. E até nem querem muita vezes saber. Tem mais é que não 
saber. Por exemplo: a questão do tempo, o tempo em sua 
generalidade não é um problema da Física. A Física deve se ocupar 
com os intervalos de tempo.  

Para o licenciado, acredita que ele deveria discutir essencialmente as 

questões ligadas aos conceitos fundamentais da física: tempo, espaço, matéria, 

interação. E afirma que o papel da HFC para os licenciandos é no sentido cultural: 

Cultural, não é? Ou seja, cultural pode ser definido como... em um 
certo sentido o cultural que eu tô falando aí é no sentido de uma 
certa erudição, né? Não é o cultural folclórico. Cultural de uma 
erudição.  

Em relação ao IF e a Faculdade de Filosofia, o docente afirma que: 

[...] a interação é a melhor possível. [...] Eu agora sou do Instituto de 
Física, não tenho nada a ver, formalmente, com o Instituto de 
Filosofia, eu voto pra chefe de departamento lá e voto aqui.  

 

 

4.2.2. Docentes da UFBA 

 

A seguir nos concentraremos na análise das questões de um a sete do 

roteiro de entrevista (Anexo A), bem como da número 11. As questões de oito a 10 

referem-se às disciplinas que abordam explicitamente HFC e serão discutidas na 

seção 4.2.5.  

Cada tabela é composta das unidades de análise na primeira coluna, da 

quantidade de respondente para a categoria referente na segunda, e do valor 

percentual do total de respondentes na última. O total de professores entrevistados 

no IF-UFBA foi 10.  

 

A primeira parte do roteiro refere-se à formação do docente. 
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Formação docente: 

 

 

Tabela 2 

1.  Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 
  nº % 
 Licenciado 2 20 
  Física 1 10 
  Matemática 1 10 
 Bacharel 9 90 
  Física 9 90 
  Outras áreas 3 30 
 Mestrado em Ensino de Física 1 10 
 Mestrado em Física 4 40 
  Outras áreas 2 20 
 Doutorado em Física 4 40 
 Doutorado em História da Ciência 1 10 
  Outras áreas 1 10 
 Pós-doutorado em História da Ciência 1 10 

 

É pequeno o número de docentes licenciados em Física, ou com pós-

graduação na área de educação, apenas 10%. A maioria dos docentes entrevistados 

da UFBA (90%) tem formação de bacharelado. A soma de bacharéis em Física e  em 

outras áreas é maior que 10 (número total de entrevistados) porque há docentes 

com dois cursos de graduação.  

 

Tabela 3 

2.  Você já trabalhou com História, Filosofia e Sociologia das ciências?  

  nº % 
 Não 6 60 
 Sim 4 40 
 História e Filosofia Ciência 3 30 
 História da Ciência 1 10 
 Filosofia da Ciência 0 0 

 

Embora 60% dos professores não trabalhem com História, Filosofia e 

Sociologia das ciências, é expressivo que 40% afirmem já ter trabalhado com HFC. 

São docentes que já escreveram pelo menos algum artigo, ou pesquisaram de forma 

sistemática em História ou Filosofia da Ciência. Por exemplo, 

A única coisa que eu posso chamar de trabalho na área, foi um 
artigo que escrevi a pedido da revista [...]. Foi um número especial, 
comemorativo dos cem anos da relatividade restrita; um artigo curto 
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sobre a contribuição de Einstein à criação do que a gente chama de 
cosmologia moderna, na década de ’10, o início da década de ’20 do 
século XX. Então, foi um artigo curto, sobre história da ciência, a 
convite por eu ser [...] pesquisador da área de cosmologia, mas fora 
isso, não faço trabalhos na área. (Professor 09BA) 

Esse número não representa, portanto, que 40% dos entrevistados são 

pesquisadores ativos na área. De fato, apenas um dos entrevistados poderia ser 

classificado como tal. Por outro lado, o dado revela que não apenas os 

pesquisadores na área transitam por HFC, o que denota um perfil de pesquisadores 

com interesses menos estritos. 

Nessa questão fomos mais abrangentes do que pretendíamos ao longo 

deste trabalho e incluímos a sociologia da ciência, a fim de não excluir esta área 

como possibilidade, mas não houve docentes que afirmassem ter trabalhado com o 

tema, ao contrário, como podemos ver neste trecho de entrevista, que foi o único a 

mencionar a sociologia: 

Bem, sociologia, eu diria que menos porque, [...] formado no Brasil, 
eu acho que eu terminei refletindo na minha formação o fato de que 
no Brasil você valoriza mais a história e a filosofia da ciência, a 
história e a epistemologia da ciência, que eu diria que talvez é uma 
influencia mais francesa, e menos a sociologia da ciência. Mas eu 
acho que também, em relação a outros países, a coisa é um pouco 
semelhante; mesmo em relação a Estados Unidos, tradicionalmente, 
os departamentos lá eram de História e Filosofia da Ciência, [...] 
porque sociologia da ciência, ela ganha um peso maior da década de 
setenta pra cá, com a chamada Nova Sociologia da Ciência. Então, 
acho que é por isso que você tem, digamos assim, na difusão se fala 
mais em História e Filosofia da Ciência. (Professor 04BA) 

Quando da revisão da literatura sobre o tema, encontramos expressões 

como “História, Filosofia e Sociologia da Ciência” em trabalhos como os de 

Matthews. Contudo, na literatura nacional a expressão de sociologia era em geral 

suprimida. Mesmo durante o curso de mestrado nos ressentimos de estudos sobre 

a sociologia da ciência. Esse resultado nas entrevistas revela uma possível razão 

para o fato. 
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Ainda no primeiro bloco, encontramos um docente que afirma trabalhar 

apenas com História da Ciência, mas não alguém que trabalhe apenas com a 

Filosofia da Ciência, o que acaba por indicar uma predominância da História sobre 

a Filosofia. 

O segundo bloco de questões refere-se à inserção de HFC na formação de 

professores, compreendendo as perguntas de três a sete. 

 

Inserção de HFC na formação de professores 
 

Tabela 4 
3.   O que você pensa sobre a utilização de História e Filosofia da Ciência no ensino de 

física em nível médio? E no superior? 
 Ensino Médio 

nº % 
 Acha muito importante 5 50 
 Faz sentido especialmente se ela for para contextualizar a Física 1 10 
 Simpatiza com a idéia, pois sempre é uma forma de despertar interesse 1 10 
 Acha interessante, mas não sabe se é viável, pela carga horária, pela forma 1 10 
 Não é muito favorável 1 10 
 Não tem opinião 1 10 
 Ensino Superior   
 Acha imprescindível para a licenciatura, e interessante para o bacharelado 3 30 
 Fundamental tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura 3 30 
 Importante porque não se aprende ciência sem saber como é que a ciência é 1 10 
 Acha que pode ser interessante, ao final do curso 1 10 
 Acha importante, mas não imprescindível 1 10 
 Um assunto pertinente 1 10 

 

Em relação ao Ensino Médio (EM), apenas um dos docentes não é 

favorável à inserção de HFC no ensino de Física, muito embora a classificação 

dessa resposta não tenha sido fácil, pois não apresentava clareza de opinião. Em 

geral não há oposição quanto a HFC para contextualizar a Física no EM, por outro 

lado, os docentes não se sentem à vontade para opinar sobre essa questão uma vez 

que se dizem distanciados desse nível de escolaridade. 

Em relação ao Ensino Superior, a pergunta não se restringia ao 

bacharelado ou licenciatura, porém as respostas marcaram uma diferenciação de 

como os docentes vêem a questão para as diferentes habilitações do curso de Física. 

Enquanto 30% dos entrevistados consideram HFC fundamental tanto para 
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bacharéis quanto para licenciados, 30% afirmam que essa discussão é, sim, 

imprescindível para os professores, mas não para os pesquisadores. Nesse caso, ser 

“interessante para o bacharelado” engloba tanto as opiniões que consideram a 

discussão aconselhável, quanto as que apenas admitem sua existência, ou seja, 

nem recomendam a inserção de HFC para bacharéis, tampouco a consideram 

prejudicial. Como exemplifica esse trecho do professor 04BA: “[...] enquanto na 

formação de bacharel eu acho que é aconselhável, eu diria que na formação do 

professor, eu considero ela absolutamente indispensável”, ou nesse do professor 

08BA “e se um físico, [...] ele quisesse, ele perderia alguma coisa, claro que não. [...] 

Então, eu acho que seria desejável”. 

De qualquer forma, 60% dos entrevistados consideram HFC fundamental 

ou imprescindível para a formação do professor de Física. Sendo que nenhum 

docente manifestou-se contrário à discussão do tema na licenciatura.  

 

Tabela 5 

4. Para você, qual o papel da HFC na formação dos licenciandos em física? 

  nº % 
 Aprender mais física, ter um bom entendimento conceitual da física 3 30 
 Para gostar de física, torná-la interessante 3 30 
 Ter boa visão de como se dá o conhecimento científico 2 20 
 Para tornar as aulas mais enriquecedoras, ser um bom professor 2 20 
 Para entender a física como construção 2 20 
 Para humanizar a física 2 20 
 Para fazer conexões com outras disciplinas no EM 1 10 
 Crescimento cultural, cultura geral 1 10 
 Para facilitar a aprendizagem dos alunos 1 10 
 Para mostrar diferentes escolas de pensamento 1 10 
 Crescimento metodológico, metodologia de pesquisa 1 10 
 Não respondeu 1 10 

 

Na questão quatro obtivemos uma lista de razões para o licenciado ter 

discutido HFC durante sua formação, nesse caso, a soma do número de 

respondentes é superior a 10, pois os docentes, em geral, apresentaram diversas 

funções para a HFC. Os destaques ficam para respostas que indicam que discutir 

HFC proporciona uma maior compreensão dos conceitos da Física, em que 30% dos 

docentes manifestaram-se nesse sentido. E também para os 30% que vêem nessa 
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inserção uma maneira de tornar a disciplina mais interessante, motivando os 

estudantes a gostarem de Física.  

Além disso, argumentos como crescimento cultural e de metodologia de 

pesquisa foram mencionados. De maneira geral observam-se características para 

um crescimento pessoal do estudante, ou seja, que independe do papel de 

professor, e uma significação profissional, em que a HFC contribuiria para o 

trabalho em sala de aula. Sendo que das categorias criadas, mais da metade (64%) 

poderiam ser caracterizadas como relativas a um crescimento pessoal do 

graduando. 

 

 

Tabela 6 

5. 
 

O que, sobre História e Filosofia da Ciência você acha que deveria ser essencial, 
importante que o licenciado discutisse durante o curso? 

  nº % 
 Os principais blocos da física: eletricidade, mecânica, ótica e relatividade 5 50 
 A virada do séc. XIX para o séc. XX 2 20 
 As grandes revoluções da física 1 10 
 Grandes sínteses, passando pelo factual, não omitindo as controvérsias, as 

diferentes escolas filosóficas. 
1 10 

 Cada momento importante da ciência, contextualizando em relação às 
linhas de pensamento, à época e à sociedade 

1 10 

 A física dos gregos até a atualidade 1 10 
 Conceitos fundamentais da física: tempo, espaço, matéria, interação 1 10 
 Epistemologia 1 10 
 Não tem opinião formada 1 10 

 

 

Quando questionados sobre o que achavam importante que o licenciado 

discutisse em relação à HFC, os docentes responderam, majoritariamente (70%), 

sobre questões relacionadas à História da Física, e apenas um citou Epistemologia. 

O que é um resultado não surpreendente, uma vez que a experiência profissional 

como físicos deve ter oportunizado aos docentes um maior contato com questões de 

História da Física do que de Epistemologia. Por outro lado, a resposta não era 

restrita a um ou outro, isso permitia que os docentes falassem tanto de História 
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quanto de Filosofia, entretanto as questões nessa área quase não apareceram, 

sendo mencionadas por apenas 30% dos entrevistados.  

Ainda que os docentes falem sobre questões da natureza da ciência, 

quando elencam os motivos para estudar HFC, a maioria não parece relacionar esse 

motivo a uma necessidade de estudar Epistemologia. Aparece aí uma contradição, 

ou a assumpção de que estudar aspectos de História da Física seja suficiente para 

se construir uma concepção contemporânea sobre a natureza da ciência, como 

sugerido por Marsh e Wang (MASSONI, 2005) . 

 

 

Tabela 7 

6. Você utiliza (utilizou) HFC nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 

  nº % 
 Não 1 10 
 Sim 9 90 
 Sim, implicitamente 1 10 
 Sempre que possível apresento o contexto histórico 2 20 
 Faço indicação de leituras complementares 1 10 
 Sim, procuro utilizar História e Filosofia  4 40 
 Sempre, utilizando história para contextualizar a física 1 10 

 

 

 

Coerentemente com as respostas obtidas na questão três, em que os 

docentes se mostram favoráveis a discussão de HFC na formação do licenciado, 

90% afirmam que utilizam HFC em sala de aula. Ainda assim, 10% dos 

entrevistados negam tal uso. Dos nove entrevistados que dizem usar HFC, três 

indiquem apenas o uso da HC, quatro de HFC e dois não explicitem quais aspectos. 

Isso é interessante porque na pergunta anterior houve apenas três indicações de 

conteúdos de FC a serem inseridos na licenciatura. O que nos leva a pensar nas 

possíveis razões para essa pequena disparidade. Pode ser que na questão anterior 

um dos docentes que diz que utiliza HFC não tenha se lembrado de qualquer 

aspecto de FC que considerasse importante, ou que o termo “História e Filosofia da 
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Ciência” acabe sendo usado mesmo quando não se tratando de Filosofia. Há ainda 

a remota possibilidade de o entrevistado dizer que utiliza, mas de fato não utilizar.  

Outro dado trazido pela questão seis é que novamente vemos um 

predomínio da contextualização histórica sobre as discussões epistemológicas, uma 

vez que há docentes que admitem HFC, ou História, ou contextualizar 

historicamente, mas nenhum afirma que utiliza apenas Filosofia da Ciência, ou 

Epistemologia. Temos que 80% dos entrevistados indicam algum uso de história e 

40% de Filosofia da Ciência. 

 

 

Tabela 8 
7. 
 
 

Considerando as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para que se contextualize 
as aulas de ciências utilizando, entre outros elementos, a história e filosofia da ciência, como 
você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que têm ministrado? Por quê? 

  nº % 
 Acredito que nós ensinamos da forma que fomos ensinados 1 10 
 Não sei, mas espero que contribua 1 10 
 Não trabalho com a licenciatura 1 10 
 As minhas não contribuem 2 20 
 Não respondeu 5 50 

 

 

Consideramos significativo que 50% dos entrevistados não tenham 

respondido a questão sete e temos duas hipóteses para esse resultado. A primeira é 

de que a questão não tenha sido compreendida, e lembramos que a escrita dessa 

questão foi reformulada justamente por apresentar problema de entendimento 

quando da aplicação do questionário piloto com professores substitutos. A segunda 

hipótese é que os professores desviaram suas respostas porque nunca tinham 

pensado antes no assunto, ou porque perceberam que suas aulas não colaboravam 

para as futuras aulas dos licenciados. Ou ainda porque simplesmente não sabiam 

responder. Vale ressaltar que a categoria “não responderam” exprime situações em 

que não foi possível extrair da resposta dos professores uma idéia que redargüisse a 

pergunta, ou seja, as respostas foram demasiado vagas. Por exemplo: 
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Alguns sim, né? Aqueles que se tocaram mais com as coisas, outros 
não. Outros, mais ou menos assim como curiosidade, uma coisa 
um pouco estranha. Mas, alguns, eu diria que levam. Pelo nos 
comentários que eu vejo nos professores é que alguns falam certas 
conceituações que são contadas [...] outros é somente pra 
curiosidade e ver algumas coisas fora. (Professor 10BA) 

[...] e nessa matéria, eu começo a matéria, nos primeiros dias dessa 
matéria eu dou, eu faço história, história da tecnologia, não é 
história da ciência, quer dizer física, mas eu tento situar uma coisa 
que a gente vai usar, [...] estou sempre falando de astronomia, estou 
sempre falando de físicos, falo de Newton, falo de Feymann, estou 
sempre situando, estou sempre contando alguma história sobre 
alguém, sempre que eu falo nisso eu procuro sempre situar, [...] 
Então tem uma série de fatos científicos que passam 
desapercebidos se você não localizar no espaço e no tempo. 
(Professor 03BA) 

Apareceram mais respostas de como o docente procura trabalhar com 

HFC do que de como isso poderia contribuir para o licenciado quando fosse para a 

sala de aula. 

Por outro lado, um professor respondeu que espera que contribua e outro 

acredita que a contribuição se dá a partir do momento em que ele ministra uma 

aula contextualizada, pois os estudantes acabam seguindo um exemplo de seus 

professores na hora de ministrarem suas próprias aulas. E 20% dos professores 

admitem que suas aulas não contribuam com o licenciando para que ele faça a 

inserção de HFC no EM. O que indica que a questão foi compreendida por, pelo 

menos, 50% dos entrevistados. 

 

O terceiro bloco do questionário é referente à interação do Instituto de 

Física com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH). 

 

 

Interação entre IF e FFCH 
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Tabela 9 
11. 
 

Como é a interação do grupo que trabalha com HFC no Instituto de Física com o 
departamento de História, Filosofia ou Sociologia da universidade? Você participa 
dessa interação? Qual sua opinião em relação a essa interação? Por quê? 

  nº % 
 Não sei. 3 30 
 Não existe. 1 10 
 Existe, mas é em função de um docente específico 3 30 
 Atualmente a FFCH tem a interação com o mestrado em Ensino 3 30 
 É a melhor possível 1 10 
 Não respondeu 1 10 

 

Os docentes admitem que atualmente haja uma maior interação, porém 

no nível do mestrado, e que até então essa interação havia apenas através de um 

professor do Instituto. A soma dos respondentes é superior a 10 porque houve 

sobreposição para essas duas respostas. Fora isso, 30% admitem não saber como é 

a relação entre o IF e a FFCH.  

A contradição nas respostas a essa pergunta foi muito grande, pois ao 

mesmo tempo em que um docente diz que a relação é a melhor possível, outro é 

enfático ao afirmar que não existe: “Não existe! Na minha forma de ver. Não sei se 

alguém já te disse que existe. Mas, basicamente não existe” (Professor 07BA). 

O que vimos talvez não tenha sido exatamente uma contradição, mas o 

reflexo de uma interação que existe em função de um docente específico, decano no 

Instituto, que trabalha tanto no departamento de Filosofia quanto de Física: 

Eu agora sou do Instituto de Física, não tenho nada a ver, 
formalmente, com o Instituto de Filosofia, eu voto pra chefe de 
departamento lá e voto aqui. Eu voto nos dois, mas não é 
estatutário. Tanto que o pessoal não dispensa o meu voto. [...] Mas 
eu sou considerado, também, do departamento lá. Com todas as 
prerrogativas. (Professor 10BA) 

E que ao longo dos anos parece ter influenciado o IF no que diz respeito a 

se ter presente questões de filosofia na formação dos estudantes.  

Tudo isso porque a partir [desse docente], que foi um batalhador 
dessa questão [de inserir filosofia no currículo]. Vale dizer a você 
que quando, na Faculdade de Filosofia, o curso de Física era lá, 
antigamente, nos anos sessenta; o pessoal queria aprovar o 
currículo, mas não tinham colocado essa disciplina e o pessoal 
mandou voltar. Então, desde a filosofia existe essa coisa, a 
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consciência da importância de você ter um curso sobre a evolução 
dos conceitos da física. (Professor 01BA) 

(...) Tem um professor muito interessante, um professor que gosta 
de filosofia (...) é uma pessoa que gosta, vive filosofia e teve um 
papel importante nessa história do instituto (...).(Professor 01BA) 

É provável que essa ligação pessoal faça-o crer que o Instituto como um 

todo interage com a Faculdade de Filosofia. Entretanto, fora essa ligação de um 

docente específico, 50% dos entrevistados não confirmaram uma interação entre os 

departamentos. E 30% admitem desconhecer a situação.  

Apesar dessa limitação do diálogo entre os departamentos, a influência 

positiva do Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências para o incremento 

desse diálogo é relatada por 30% dos entrevistados. Portanto, no nível da pós-

graduação existe uma relação entre o IF e a FFCH.  Da nossa vivência no Instituto 

percebemos que a presença do Mestrado no IF gera discussão entre os estudantes 

da graduação, e das conversas com os professores, vimos que o debate também 

afeta o professorado. O importante, entretanto, é que o debate esteja instaurado, 

assim HFC torna-se questão. Apesar das dificuldades de interação acadêmicas 

entre o IF e o FCH, esse assunto é ponto de discussão no ambiente do Instituto de 

Física. 

 

 

 

4.2.3.  Síntese das entrevistas dos docentes da UFRGS 

 

 

Professor 01RS 
 

É bacharel em Física com mestrado, doutorado e pós-doutorado em 

Física Teórica, na área de estado sólido. No momento ministra disciplina de história 

da física na pós-graduação, no mestrado profissionalizante em ensino. Elaborador 
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do programa da disciplina opcional, Tópicos de História da Física, oferecida pela 1a 

vez em 2005. Explica que havia nesse mestrado uma única disciplina que tratava 

de História e Epistemologia:  

[...] na pós nós também temos uma de epistemologia, na verdade 
era uma única e eu sugeri que fosse cortado em dois, já mal 
intencionado porque eu queria ficar com a parte de história. Tem 
uma disciplina de epistemologia e uma disciplina de história com 
professores diferentes, porque eu não me considerava competente 
para dar epistemologia, epistemologia é um pouco mais pesado. 
Então eu sou um professor de história.  

Acha que utilizar a HFC é bom tanto no Ensino Médio quanto no 

Superior, 

[...] é muito importante por vários motivos, acho que o mais óbvio é 
conquistar o interesse, torna o assunto mais atraente, mas também 
pela compreensão que o aluno passa a ter de como se faz ciência, se 
não conhece história pode ficar com aquela visão de que existe um 
método científico, que segue uma receita. Conhecer a história e 
também conhecer os personagens, os protagonistas da história da 
física, eu acho muito importante para passar a entender o que é a 
física, para gostar da física. 

E salienta que é mais importante na Licenciatura do que no Bacharelado. 

Alerta que o professor deve estar bem preparado e que para isso precisa 

ter HFC de uma maneira formal durante o curso. Além disso, ter HFC na formação 

faz do licenciado um “professor mais completo” e possibilita que ele tenha “uma boa 

visão de como se faz ciência para transmitir para seus alunos. E sem o 

conhecimento histórico isso não acontece”. Para o professor 01RS, não é tão 

relevante “o quê” se ensinar de HFC, e sim criar uma atitude de estudar, mostrar o 

quão importante é a história da física, é atrair o estudante para a discussão.  

[...] ele sendo apresentado a uma boa bibliografia e sabendo 
procurar bibliografias, sabendo usar biblioteca, sabendo procurar 
na internet, por exemplo, desviando de toda aquela montoeira de 
lixo que existe na internet, sabendo trabalhar isso, eu acho que é 
importante, se eu falei de... passei o semestre inteiro falando só 
falando na família Bernoulli e deixei de falar de outras coisas, isso 
não importa, o que importa é que o assunto historia está sendo 
falado está sendo trabalhado,  está sendo tratado, está sendo vista a 
importância desse assunto e não importa muito qual o tópico 
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especifico, acho que importante é ensinar o profissional que vai sair 
a estudar, a saber reconhecer quais os pontos importantes, quais os 
aspectos ele precisa aprender, o que ele deve procurar, onde, como, 
isso é que é importante. 

Entretanto há um aspecto que ele considera muito importante e que não 

pode deixar de ser mencionado, que é o que muda do pensamento aristotélico e a 

ciência moderna, portanto falar de Galileu é bom, porém não considera um pecado 

não se falar nisso. 

Ele diz que utiliza história da ciência sempre que possível, mas filosofia 

menos, apenas menciona, e considera que tem limitações quanto a discussões 

filosóficas. Fica evidente no relato e na empolgação do professor sua paixão pelas 

questões de história da ciência. Apesar disso, nunca lecionou disciplinas correlatas 

na graduação. 

O professor afirma categoricamente que não há interação entre o 

Instituto de Física e a Faculdade de Filosofia. E revela acreditar que o IF não tenha 

corpo docente preparado para lecionar de forma eficiente HFC: 

O que eu posso dizer é que como os nossos professores são todos 
eles pesquisadores e a grande parte muito preocupada com a 
produção cientifica, a grande maioria muito pouco preparada do 
ponto de vista de leitura histórica, eu acho que o nosso quadro de 
professores não tem o preparo suficiente para tratar de maneira 
realmente eficiente essa questão de ensinar história e filosofia da 
ciência, eu acho que não tem, é uma questão que sempre foi 
negligenciada. O ensino deste tipo de tema, em detrimento da 
formação do pesquisador. Tirando três ou quatro professores que eu 
acho que dificilmente alguém se disporia a dar essa disciplina da 
licenciatura. Acho que existe um despreparo do corpo docente aqui 
do instituto de física. 

 

Professor 02RS 

 

O professor teve sua formação acadêmica realizada no exterior, e no 

Brasil é equivalente a um bacharelado, mestrado e doutorado em Física. E nunca 

trabalhou com História e Filosofia da Ciência. 
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Ele considera que não há maturidade nos estudantes de Ensino Médio 

para discutir problemas de HFC, mas que nunca pensou com cuidado sobre isso. 

Na graduação talvez, no último semestre poderia ser interessante como 

uma matéria optativa, lembrando que existem três níveis de obrigatoriedade: 

obrigatória, obrigatória alternativa e opcional, e diz que uma disciplina como essa 

ficaria certamente como opcional. Por outro lado na licenciatura acredita ser 

possível e mais interessante, pois diz que o licenciado “pelo fato de ensinar física 

deveria ter uma visão um pouco mais ampla do que é a física”, ainda assim, como 

opcional. Ressalta não concordar numa obrigatoriedade nesse campo.  

Pensa que a parte histórica é interessante, porque a física tem uma 

evolução, e que “a Física como Física só se afirma a partir do séc XVII com Galileu, 

Newton e cia. Dar essa visão aos alunos provavelmente seria interessante”. 

Entretanto ele nunca utilizou História ou Filosofia da Ciência nas disciplinas que 

ministra no Instituto, conseqüentemente não lecionou História e Epistemologia da 

Física, “Não, isso quem faz é o pessoal da licenciatura. Eu nunca dei aula na 

licenciatura”.  

Por fim, o docente afirma que não há interação com o Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas: “Não, com a Filosofia não, certamente não. Existe 

uma integração [...] com o Instituto de Educação [...], mas não com filosofia”. 

 

Professor 03RS 

 

É bacharel em Física, mestre em Ensino de Física com doutorado e pós-

doutorado em Física. Afirma que trabalhou com História e Filosofia da Ciência toda 

a vida, mas que nunca seguiu profissionalmente. Manifesta que não mais realizará 

orientações em física experimental e migrará definitivamente para História da 

Ciência. Desde 2005 coordena projeto no CNPq no comitê de História. Chama a 

atenção para o fato de não ter alunos de Física nesse projeto, pois teme 
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comprometer o início de carreira de um Físico, conseqüentemente, trabalha com 

bolsistas do curso de História. Alega que apenas no final da vida profissional é que 

um Físico passa a ter liberdade para exercer essa atividade. 

Sobre a inserção de HFC no Ensino Médio, ele pensa que a idéia é 

interessante, mas não sabe se é viável devido à carga horária disponível. Além 

disso, mostra preocupação de como essa inserção seria feita, e compara com a 

Física Moderna, dizendo que não podemos apenas dar materiais para os professores 

sem que esses tenham uma boa formação e que não se deve banalizar o assunto, 

tratar como modismo. 

Ele não faz distinção na formação de professores e pesquisadores, e 

afirma que a HFC enfrenta dois problemas no Instituto. Um deles é o do preconceito 

nos departamentos para a introdução de HFC, e ou outro é da forma como é feita. 

Ele diz que “o Instituto de Física tem mal e parcamente uma disciplina [...] e é 

apenas uma disciplina, que mistura filosofia e história da ciência”. O docente já 

ministrou essa disciplina e reclama que tem pouco tempo para muito assunto e que 

ela permite muitos pontos de vista, e muitas abordagens distintas, que cada 

professor pode fazer algo muito diferente de outro. Nesse sentido, ele defende a 

criação de duas ou mais disciplinas que tratem do tema e a separação de História 

da Ciência e Filosofia da Ciência; e também uma abordagem histórica que priorize 

os procedimentos de cientistas, por exemplo,  

[...]como foi que a Mme. Curie de fato descobriu aquela coisa. Qual 
é que foi a epistemologia usada por ela, qual é que foi a heurística 
usada por ela [...] Se isso é positivismo não me interessa, mas eu 
quero saber o procedimento como ela fez. 

Ele argumenta sobre as potencialidades da História da Ciência valendo-

se da própria experiência, e critica o IF por não propiciar esse conhecimento aos 

estudantes e por ter preconceito com o tema: 

[...] o quanto que eu mudo o meu ponto de vista, a minha 
abordagem de problemas que eu enfrento, ou enfrentei 
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recentemente na pesquisa, só pelo fato de ter lido a vida em 
detalhes e ter compreendido a heurística de problemas anteriores, 
pois bem, isso é o que eu chamo de história [...], eu não vou discutir 
uma releitura filosófica do que foi feito não. Eu vou é tentar 
acompanhar os passos daquelas pessoas... e esse tipo de coisas nós 
não temos no nosso curso. Então os nossos alunos em geral saem 
com um nível cultural do ponto de vista histórico muito ruim por 
culpa nossa, porque a gente não faz isso, porque temos um 
preconceito enorme quanto a isso, o pessoal, os meus colegas, acha 
que isso é perfumaria. Isso é bobagem. 

O professor afirma que faz sempre inserções de HFC nas disciplinas que 

leciona e não pela formação que teve, mas pelo interesse desde a adolescência, e 

considera-se um caso especial. Ele ressalta que não gosta de falar HFC, pois 

considera muito complicado “eu não uso Filosofia da Ciência [...] Quando eu falo, 

[...] eu falo Epistemologia e História da Ciência”. Quanto aos pares do IF ele diz que 

“os outros colegas de física, em geral, uma parte grande, não tem condições de fazer 

isso. Não é culpa deles é porque o curso não faz isso”. 

Além da vantagem em se conhecer os procedimentos, o professor 

argumenta que quem leciona “percebe claramente o ganho que tem na turma 

quando você faz inserção de história nos tópicos que você dá”. Embora acredite que 

não há uma resposta para o quê ensinar sobre HFC, mas que deveríamos “priorizar 

aquilo que afeta nossa vida hoje [...] Nesse sentido essas coisas mudam de tempos 

em tempos”, do ponto de vista tecnológico, social e das relações humanas.  

E lembra que as interações com a Faculdade de Filosofia só aconteceram 

na época do professor Alfredo Aveline30, que lecionou a disciplina atualmente 

chamada de História e Epistemologia da Física. 

 

 

Professor 04RS    

 

                                                
30 Alfredo Aveline foi professor do Departamento de Física da UFRGS de 1969 a 1994, lecionou duas 
disciplinas para o curso de Filosofia. Em 1982 tornou-se budista tibetano, em 1993 recebeu o nome 
de Padma Samten e em dezembro de 1996 foi ordenado lama do budismo tibetano. Freitas, A. V. 



 

 

123 

O docente é licenciado em física com mestrado e doutorado em física 

teórica e afirma que nunca trabalhou com HFC. Considera ser indiscutível que o 

professor tenha uma boa formação em história e epistemologia, mas acredita que as 

questões de ensino não devem ficar centradas nessa discussão como um modismo, 

e nesse sentido faz comparações com o tema das novas tecnologias.  

Aponta uma como nos cursos de graduação o fato de serem estanques, 

oferecendo uma disciplina de História e Epistemologia solta no currículo, como 

sendo o único lugar onde a discussão ocorre. Mais uma vez faz comparação com as 

novas tecnologias afirmando que essas questões devem perpassar as demais 

disciplinas, que os próprios professores da graduação devem fazer uso, tanto das 

novas tecnologias como de HFC. E que isso é conseqüência dos professores, em 

geral, não terem estudado epistemologia. Faz uma ressalva de que história até é 

possível de se estudar sozinho, mas Epistemologia exige uma discussão 

sistemática, que falta na formação dos professores universitários. E pensa que se 

ela tivesse que oferecer a disciplina de História e Epistemologia da Física, acabaria 

estudando mais, por isso um rodízio das disciplinas contribuiria para ampliar sua 

formação. 

Quanto ao papel da HFC na formação do professor, argumenta que 

mesmo que o licenciado não use em sala de aula, a própria visão de ciência que 

possui é modificada, não pensando a ciência como estanque, indutivista, que teria 

um papel, pelo menos, como cultura geral. 

 

Professor 05RS  

 

O docente é licenciado em Ciências com habilitação em Física, com 

mestrado, doutorado e pós-doutorado em Física, tendo dedicado sua carreira à 

pesquisa, porém atualmente tem pensado mais nas questões de ensino por fazer 

                                                                                                                                                   
Jornal da Universidade. UFRGS, ago., 98, p. 16. Disponível em: http://www.cebbsp.org/lgaucho.htm  
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parte do Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física. Ainda assim, nunca 

trabalhou com HFC. 

Coloca-se a favor da HFC tanto no Ensino Médio quanto na graduação e 

diz que é interessante para a formação cultural dos estudantes, entretanto não 

sabe até que ponto é imprescindível. Acha que o papel da HFC é o de possibilitar 

uma compreensão de como se dá o conhecimento científico. 

Quanto à História da Ciência, o docente declara que utiliza 

eventualmente em suas aulas, mas que a maioria dos alunos não gosta “a menos 

que o professor tenha o dom de contar história, porque fica uma aula muito chata, 

[...] não tem muito que tu escrever [...] os alunos dormem”. E admite que: 

Eu acho que um dos motivos que os professores não dão mais a 
parte de história é esse, porque é muito mais fácil simplesmente 
começar a fazer contas no quadro e os alunos são obrigados a 
pensar, a olhar, a pelo menos prestar atenção porque aquilo pode 
ser cobrado numa prova ou sei lá o quê. Do que fazer uma aula de 
discussão, uma aula que tem que pensar o que tem que falar, daí já 
exige muito mais, eu acho que tanto dos professores quanto dos 
alunos.  

O docente pondera que é improvável que alguém diga que HFC não é 

importante, por outro lado, fazer essa inserção não é fácil e as pessoas não sabem 

como fazê-la. 

 

 

Professor 06RS 

 

Docente licenciado em Física, com mestrado e doutorado em Física, na 

área de Ensino de Física, tendo trabalhado com HFC e lecionado a disciplina 

História e Epistemologia da Física. 

Considera fundamental a utilização de HFC como um elemento dentro do 

ensino de física, afirmando que mesmo quando o professor diz não utilizar 
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elementos de HFC, ele sempre o faz, ainda que de forma implícita, e considera um 

perigo essa utilização sendo feita de forma acrítica. Nesse sentido, assevera ser 

fundamental a discussão na formação tanto para o bacharel quanto para um 

professor. Ao relatar uma experiência que teve com estudantes do bacharelado, o 

professor argumenta que: 

[se] o bacharel se formar em física e um aluno chegar para ele e de 
repente, ou até, ele vira professor substituto e um engenheiro chega 
pra ele e pergunta: ‘mas professor, o que é a física?’ E ele fica 
totalmente baratinado. Eles me falaram isso, eles não saberiam 
dizer. 

E para os licenciados ele assevera: “sem esses elementos é inconcebível, 

eu não acredito que tu possas formar bem um professor sem esses elementos de 

história e epistemologia da física”. 

Para ele a importância também está ligada ao conteúdo. Saber Física é 

saber Epistemologia. Não há como realmente entender conceitos de física sem 

entender o que é o conhecimento científico, ou o que são os modelos, o papel do 

experimento, por exemplo. Além disso, ressalta a relevância para o entendimento 

das psicologias de aprendizagem, que se entenda epistemologia como inspiração 

para estratégias didáticas. 

Eu não concebo uma formação de qualidade que não tenha ou 
numa disciplina em particular, ou permeando todo esse currículo, e 
isso é complicado, perpassar um currículo; acho que colocar uma 
disciplina, obrigatória, [...] Então [para] realmente formar bem o 
professor esse é um elemento, não é o único, o ensino de física é 
uma área bem complexa com várias temáticas, mas essa é uma 
temática que tem que estar presente. 

Um aspecto importante para o docente é quanto à indissociabilidade de 

História da Ciência e Filosofia da Ciência, “são duas coisas que não se separam, de 

forma alguma”.  

Eu defendo que [...] não existe essa história asséptica, inodora e [...] 
no meio dos físicos, se tende a imaginar que é possível fazer uma 
história completamente aepistemológica, isso é visão corrente. E 
isso me assusta porque estão fazendo algo completamente 
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positivista, com datas, personagens e fatos históricos. Nem se 
perguntam se... mas a própria seleção desses fatos não é arbitrária, 
não é imparcial, então a gente vê muito assim que eles dizem, eu 
vejo: ‘eu não entendo de epistemologia, mas de história da física eu 
posso’ e é perigosíssima essa separação.  

Ele acredita que o licenciado deveria entender as grandes revoluções da 

física, os pilares da Física e que a forma ideal de fazer isso seria ao longo das 

disciplinas, por exemplo, ao estudar Mecânica Clássica, entender o papel de Newton 

na história da física, contudo, admite que isso não seja feito e que no IF há alguns 

casos particulares de “pessoas que têm mais leituras em história da física eles 

fazem esse tipo de integração, não é o comum”, e reclama que recai muito sobre 

essa única disciplina e isso é complicado.  

Por fim sugere que se investiguem as concepções dos professores do IF, 

pois acredita que as questões de epistemologia não estão à parte e os demais 

professores não ligados à pesquisa em ensino de física também passam visões de 

epistemologia e de história da física, influenciando a visão dos estudantes. 

 

Professor 07RS   

 

O docente é licenciado em Física, tendo feito mestrado e doutorado em 

Ensino de Física, além de já ter trabalhado com HFC. 

Ele considera que o mais importante é a filosofia da ciência, porque ela 

possibilita uma mudança representacional que a maioria dos professores não tem; e 

que deveria ter uma disciplina no currículo, com predominância da parte 

epistemológica. Não que história não seja importante, mas história é possível 

estudar sozinho enquanto epistemologia exige discussão. 

Acredita que a HFC colabora para libertar o professor do livro texto, para 

ele entender física como construção e não como simples descoberta. Entretanto, 
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afirma que História e Epistemologia não são fundamentais para o aluno aprender 

física, mas seria muito interessante. 

Quanto ao quê ensinar sobre HFC, o docente prioriza a extensão à 

profundidade. Considerando o pouco contato que o licenciado terá com essas 

discussões, ele acha importante ver um pouco dos principais epistemólogos do séc. 

XX, mesmo que apenas superficialmente. Ele diz utilizar HFC nas disciplinas que 

leciona e já ministrou História e Epistemologia da Física; coloca que seria ótimo se 

tivéssemos duas disciplinas distintas ou duas de História e Epistemologia, e reforça 

preferir uma abordagem superficial, porém sobre o maior número de autores 

possível. 

Finalmente, afirma não haver qualquer interação entre o IF e o IFCH e 

diz que cada instituto vive na sua torre de marfim. 

 

 

Professor 08RS 

 

O professor tem sua formação acadêmica da graduação ao pós-doutorado 

em Física e diz que nunca trabalhou com HFC. Entretanto, considera a questão 

muito importante inclusive procura estudar sobre o assunto e, à medida que vai 

estudando, transfere isso para suas aulas.  

Argumenta não ter uma opinião formada quanto a HFC no Ensino Médio, 

mas que na graduação seria útil, certamente para a licenciatura e provavelmente 

para o bacharelado. 

Acredita que a HFC colaboraria para que os estudantes tenham raízes 

mais sólidas na Física e para compreender que as teorias não vêm do nada, não são 

criadas diretamente da cabeça dos cientistas, além de aprender uma física 

contextualizada. 
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Finalmente, sugere que se discuta mais isso com os professores da área 

de ensino. 

 

 

Professor 09RS  

 

O docente é bacharel em física, com mestrado e doutorado em Física e 

afirma que institucionalmente nunca trabalhou com HFC, porém sempre teve um 

interesse pessoal por política e filosofia. 

Ele se diz não muito ligado às questões de ensino, pois sua atividade é 

pesquisa em física e por isso não tem uma opinião elaborada sobre a inserção de 

HFC no Ensino Médio. Entretanto, em função de ouvir queixa de professores desse 

nível acerca da limitação do tempo, questiona se a HFC não traria mais prejuízos do 

que benefícios.  

Afirma incentivar os estudantes de bacharelado a cursarem a disciplina 

História e Epistemologia da Física e que isso é o máximo que os professores devem 

fazer; no entanto não é uma preocupação da universidade que os estudantes 

discutam “o que é que significa o que é que ele (físico) tá fazendo, [...] ou qual é a 

relação (disso) [...] com outras atividades humanas”. Afirma que seria muito bom se 

todos se interessassem por essas questões; a “preocupação do curso é formar 

realmente profissionais pro bacharelado [...] pessoas aptas a produzir, fazer 

ciência”. E quanto à formação de professores ele diz não se sentir à vontade para 

falar. 

O docente discute a questão de a física estar inserida em outras culturas, 

que seria importante que os alunos compreendessem isso, mas que a universidade 

não pode obrigá-los a isso, por outro lado, assevera que: 

tem que obrigar as pessoas a aprenderem a fazer aqueles 50 
problemas de poço de potencial, de um jeito e de outro, aquilo tu 
tem que obrigar a fazer, porque pra aprender mecânica quântica 
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tem que passar por aquilo ali, aí não tem outro jeito, e aprender 
mecânica quântica é só daquele jeito, quer dizer, só daquele jeito 
que se aprende, pelo menos que se conhece. E mecânica quântica é 
importante pra essa formação de qualquer físico que vai trabalhar 
com pesquisa, aí não tem jeito. Aí pode ser que o cara não gostar e 
tal, mas se ele quiser realmente aprender, tem que entrar. 

 

 

Professor 10RS 

 

O docente tem formação acadêmica da graduação ao pós-doutorado em 

Física e apesar de nunca ter trabalhado com HFC, diz ser “um leitor curioso no 

aspecto de história da ciência, um pouco de filosofia da ciência também”. 

Considera importante a HFC no Ensino Médio a fim de contextualizar a 

Física, entretanto alerta para a necessidade de um equilíbrio entre esses assuntos e 

a física, para não sobrecarregarmos os estudantes. Já na graduação ele tem certeza 

de que a inserção é necessária 

[...] sobretudo porque a gente acaba ensinando os alunos, assim 
como eu aprendi também, de algum modo aprendi, e transfere aos 
alunos um entendimento de que a ciência se desenvolveu de uma 
forma absolutamente linear e encadeada. 

Ele afirma que HFC contribuiria na formação do pesquisador, pois 

quando os alunos seguem a carreira acadêmica, deparam-se com situações não 

lineares e muito diferentes do que viram como sendo o modo de fazer ciência e 

acabam sentindo-se incapazes, porque não têm a visão de física como construção.  

Considera que se deveria discutir “algumas grandes sínteses, justamente 

grandes períodos históricos, não omitindo [...] conflitos”. Ele diz que usa 

superficialmente HFC nas disciplinas que ministra, e quando o faz é no sentido de 

tratar das controvérsias e limitações de modelos, de mostrar a ciência como 

construção humana. E sobre a inserção de HFC no IF-UFRGS: 

É eu diria assim, nesse instituto, [...] se por um lado isso é objeto de 
trabalho, de preocupação, de estudo de alguns professores, de 
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alguns professores da licenciatura isso não migra pro conjunto da 
instituição como um todo, não existe uma proposta mais elaborada, 
mais sistemática, mais periódica dessa interação, desse 
aproveitamento, dessa relação entre história, epistemologia e a 
física, e do que a gente chama comumente de física, do que o 
pessoal faz aqui. 

 

Professor 11RS  

 

O docente e licenciado e bacharel em Física, com mestrado, doutorado e 

pós-doutorado em Física Teórica, mas admite que sua paixão seja o ensino.  

Afirma nunca ter trabalhado com HFC e diz que não tem competência 

para isso. Manifesta uma preocupação com a forma como essa discussão tem sido 

feita e diz que apesar de ter sempre defendido a inserção de HFC, tem encontrado 

muitos equívocos sendo feitos, como simplificações em excesso, que deturpam a 

concepção de História da Ciência. 

Considera que no ensino médio o aluno “tem até melhores condições de 

valorizar esse tipo de informação”, que pode servir de motivação para o estudo de 

ciências como um todo. E que na graduação é extremamente importante para 

termos pessoas competentes que possam fazer essa contextualização no ensino 

médio e fundamental. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Docentes da UFRGS 
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A seguir nos concentraremos na análise das questões de um a sete do 

roteiro de entrevista (Anexo A), bem como da questão número 11. As questões de 

oito a 10 referem-se às disciplinas que abordam explicitamente HFC e serão 

discutidas na seção 4.2.5.  

Cada tabela é composta das unidades de análise na primeira coluna, da 

quantidade de respondente para a categoria referente na segunda, e do valor 

percentual do total de respondentes na última. O total de professores entrevistados 

no IF-UFRGS foi 11.  

 

A primeira parte do roteiro refere-se à formação do docente. 

 

Formação docente 

Tabela 10 

1. Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 
  nº % 
 Licenciado em Física 5 45 
 Bacharel em Físca 7 64 
 Mestrado em Física 8 73 
 Mestrado em Ensino de Física 3 27 
 Doutorado em Física 8 73 
 Doutorado em Ensino de Física 2 18 
 Pós-doutorado em Física 6 55 
 Pós-doutorado em Ensino de Física 0 0 

 

A razão bacharéis e licenciados em Física dentre os entrevistados é de 

1,4 o que indica um equilíbrio no que concerne à formação básica na área de 

pesquisa e ensino. Essa relação cai no mestrado, sendo que 27% dos docentes 

produziram dissertação na área de Ensino de Física. Vale ressaltar que esses 

docentes, na verdade, são mestres em Física, porém defenderam na linha de 

pesquisa em Ensino. O percentual de doutores em Ensino de Física é ainda menor, 

perfazendo 18%. Nesse caso também, um dos professores doutor em Ensino é 

doutor em Física tendo defendido tese na linha de Ensino de Física. 
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Tabela 11 

2. Você já trabalhou com História, Filosofia e Sociologia das ciências?  
  nº % 
 Não 7 64 
 Sim 4 36 
 História da Ciência 2 18 
 Filosofia da Ciência 1 09 
 História e Filosofia Ciência 1 09 

 

A maioria dos professores (64%) não trabalha (ou trabalhou) com 

História, Filosofia e Sociologia das ciências e dos 36% que afirmaram o contrário, a 

metade atesta trabalhar apenas com HC, 25% apenas com FC e os restantes 25% 

com HFC. Embora haja uma predominância da HC, encontramos um docente que 

afirma trabalhar atualmente com Epistemologia.  Nesse caso em particular, temos 

dúvida em relação a ter uma categoria distinta para a Filosofia da Ciência, porque 

embora afirme que atualmente trabalha com epistemologia, como ilustra esse 

trecho da entrevista: “e agora já há uns dois ou três anos eu trabalho com 

epistemologia” (Professor 06RS), esse docente deixa claro ao longo da entrevista que 

acha inadmissível separar história e epistemologia, como é possível vermos nesse 

trecho: “eu vejo: ‘eu não entendo de epistemologia, mas de história da física eu 

posso’  (dar aula) e é perigosíssima essa separação” (Professor 06RS). De qualquer 

forma, por não mencionar a História em sua resposta, preferimos destacar a 

categoria em separado. Também por levar em consideração que “é difícil subordinar 

o objeto de interesse histórico a limitações de natureza epistemológica” 

(AMBROSIO, p. 169, 2004). 

As questões a seguir referem-se à inserção de HFC na formação de 

professores. 

 

Tabela 12 

3.  O que você pensa sobre a utilização de História e Filosofia da Ciência no ensino de 
física em nível médio? E no superior? 

  nº % 
 Ensino Médio 
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 Acha que complicaria, que confundiria, que não há maturidade para discutir 
problemas deste tipo 

1 09 

 Acha interessante, mas não sabe se é viável, pela carga horária, pela forma. 2 18 
 Acha muito importante 3 27 
 Não tem opinião 3 27 
 Ensino Superior 

 Acha que pode ser interessante, talvez no último semestre, como opcional 1 09 
 Acha importante, mas não imprescindível 3 27 
 Acha muito importante para a licenciatura 3 27 
 Acha não tão importante no bacharelado 2 18 
 Fundamental tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura  4 36 

 

Em relação à inserção de HFC no ensino de Física no EM, 45% dos 

docentes do IF-UFRGS é favorável, embora desses, 18% indiquem não saber se isso 

é viável em função da carga horária; 27% dos professores não têm opinião a 

respeito e alegam que estão afastados das questões de ensino. E há um docente que 

acredita os estudantes de EM não têm maturidade para discutir essas questões. 

 
Tabela 13 

4. Para você, qual o papel da HFC na formação dos licenciandos em física? 
  Nº % 
 Crescimento cultural, cultura geral 5 45 
 Para entender a física como construção 4 36 
 Ter uma boa visão de como se faz ciência 3 27 
 Para gostar de física, torná-la interessante 2 18 
 Aprender mais física 2 18 
 Crescimento metodológico, metodologia de pesquisa 1 09 
 Aprendizado sobre metodologias de ensino 1 09 
 Para se libertar do livro texto 1 09 
 Levar conhecimento científico para outras pessoas 1 09 
 Não sabe se é necessário, se é importante 1 09 

 

Na análise da questão quatro encontramos também na UFRGS dois 

principais papéis que cumpre a HFC na formação dos licenciandos, um de ordem 

pessoal, como aprender mais física e outro de ordem profissional, como aprender 

sobre metodologias de ensino ou libertar-se do livro texto. A maior parte dos 

professores (45%) indica que HFC contribuem para um aumento da cultura geral do 

estudante, seguido por 36% que vêem a necessidade de ser entender a física como 

construção. E 9% dos entrevistados afirmam não saber se HFC é importante para o 

licenciado. 
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Tabela 14 
5. 
 

O que, sobre História e Filosofia da Ciência você acha que deveria ser essencial, 
importante que o licenciado discutisse durante o curso? 

  nº % 
 Não sabe dizer 3 27 
 Não importa o 'quê', o importante é ensinar a estudar 1 09 
 A parte histórica, porque filosofia é mais complicado 1 09 
 
 
A virada do séc. XIX para o séc. XX e tudo o que resultou nisso que temos: 
ótica, eletromagnetismo, termodinâmica; a base da tecnologia moderna 

1 09 

 Os grandes pilares da física: por que a idéia de conservação é uma idéia tão 
importante 

1 09 

 Grandes sínteses, passando pelo factual, não omitindo as controvérsias, as 
diferentes escolas filosóficas 

1 09 

 Uma leitura a la Thomas Kuhn que ele entendesse as grandes revoluções da 
física 

1 09 

 Os principais epistemólogos do séc. XX, e dentro do possível, passar por todos 
eles 

1 09 

 

27% dos entrevistados não sabem responder quais os assuntos de HFC 

seriam essenciais na formação do licenciado. Questões envolvendo a história da 

física são referidas por 45% dos docentes e 27% mencionaram questões da filosofia, 

ainda que um docente cite especificamente os principais epistemólogos do séc. XX, 

um outro é contundente ao afirmar que apenas a parte histórica deveria ser 

trabalhada, uma vez que as filosóficas são muito complicadas. Nesse sentido, além 

de predominar as questões históricas, há uma certa tensão no que se refere à 

filosofia, pois não se trata apenas de ter quem sugira HC ou FC, há quem não 

indique a FC, como entendemos nesse trecho: 

A parte histórica eu acho que, porque filosofia é mais complicado, a 
parte histórica provavelmente é interessante porque a física tem 
uma evolução, no início, fazer física, matemática e química era 
equivalente, e a física como física só se afirma a partir do séc XVII 
com Galileu, Newton e cia. Dar essa visão aos alunos provavelmente 
seria interessante. (Professor 02RS) 

 
Tabela 15 

6. Você utiliza (ou utilizou) a HFC nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
  nº % 
 Não 3 27 
 Sim 8 73 
 Muito pouco, superficialmente. E apenas história 2 18 
 Sim, utilizando história para contextualizar a produção de um 

conhecimento específico, narrando histórias 
2 18 
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 Sim, procuro utilizar História e Filosofia ou História e Epistemologia 3 27 
 Sempre, utilizando história, dando o contexto histórico e o contexto 

aplicativo, tecnológico 
1 09 

 Sempre, com epistemologia, partindo da concepção que os alunos 
trazem de método científico e mostrando que ela é problemática 

1 09 

 

A maioria (73%) dos professores do IF-UFRGS afirma que utiliza HC ou 

FC nas disciplinas que ministram, sendo que 45% apenas com HC, 27% com HFC. 

A categoria onde aparece a epistemologia (última linha da tabela) foi criada em 

função do destaque dado pelo docente à epistemologia, embora admita que utilize 

HFC, ressalta que trabalha com epistemologia utilizando a HC como aporte. Por 

isso o somatório de respondentes da penúltima coluna da tabela é maior do que o 

total de docentes entrevistados. 

 
Tabela 16 

7. 
 
 

Considerando as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para que se 
contextualize as aulas de ciências utilizando, entre outros elementos, a história e 
filosofia da ciência, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas 
disciplinas que têm ministrado? Por quê? 

  nº % 
 Acho que pelo exemplo já ajuda, o aluno fica com vontade de fazer algo 

parecido 
3 27 

 Colaboro porque os alunos têm que fazer experimentos, repetir o que já foi 
feito, reconstruir o conhecimento 

1 09 

 Colaboro porque procuro não criar mitos, mostrar que a ciência não é feita por 
gênios 

1 09 

 Existem disciplinas mais específicas para isso 1 09 
 As minhas não contribuem pra nada 1 09 
 Não respondeu 4 36 
 Crítica o contextualização propalada nos PCNs 1 09 

 

Como no caso da UFBA, a questão sete do questionário teve professores 

que não responderam, no IF/UFRGS foram 36%, e vale a mesma observação feita 

para a outra instituição. Um dos docentes criticou a contextualização que é feita 

nos PCNs, por isso a penúltima coluna tem o número de respondentes maior do que 

o de entrevistados, já que classificamos essa crítica como não responder a 

pergunta, mas consideramos pertinente que figurasse na tabela por referir-se 

diretamente à questão. A categoria que traz o exemplo como forma de colaborar 

para que o licenciado contextualize suas aulas quando trabalhando no EM expressa 
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a opinião de 27% dos entrevistados. E 09% afirmam que há disciplinas mais 

específicas para isso, o que nem diz que a sua própria disciplina colabora, ou que 

tampouco colabora. Entretanto, sugere que essa não é uma preocupação do 

docente. 

 

Finalmente, a última questão refere-se à interação entre o IF e o IFCH. 

 

Tabela 17 

11. 
 

Como é a interação do grupo que trabalha com HFC no Instituto de Física 
com o departamento de História, Filosofia ou Sociologia da universidade? 
Você participa dessa interação? Qual sua opinião em relação a essa 
interação? Por quê? 

  nº % 
 Não sei 3 27 
 Existe, mas é pontual 1 09 
 Não existe 7 64 
 Houve há alguns anos, em função de um docente específico 2 18 

 

Na UFRGS a maioria dos docentes (64%) afirma que não existe interação 

entre os Institutos, embora tenha ocorrido há alguns anos, em função de um 

docente que deixou a instituição em 1994. Ainda que 27% dos entrevistados não 

saibam responder se há ou não interação, um docente afirma que existe, mas é 

pontual. 

 

 

 

4.2.5. Sobre as abordagens explícitas na UFBA e UFRGS 

 

 

Nesta parte do trabalho mostraremos como os professores conduzem as 

disciplinas obrigatórias do currículo de licenciatura que têm abordagem explícita de 

História e Filosofia da Ciência, como vimos na discussão sobre as matrizes 
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curriculares. Essas disciplinas são: Física Básica I, Física Básica II e Evolução da 

Física, na UFBA; e História e Epistemologia da Física, na UFRGS. 

Os dados que subsidiam as descrições a seguir foram coletados nas 

entrevistas com os docentes e referem-se às perguntas oito a dez do Roteiro de 

Entrevista (Anexo A), sendo que aqui estão representados os docentes que 

responderam afirmativamente a questão oito, ou seja, que já haviam ministrado 

alguma dessas disciplinas pesquisadas. 

 

a) A disciplina Física Básica I 

Apenas um docente indicou ter ministrado essa disciplina. Além dele, o 

curso esteve sobre responsabilidade de um professor substituto, portanto não fazia 

parte da população pesquisada, como explicamos no terceiro capítulo. 

O Professor 04BA afirma ter ministrado Física Básica I e ressente não 

haver trabalhado nas demais Físicas Básicas, a despeito de uma experiência em 

conjunto com o professor de Física Básica IV, por dois semestres: 

Porque aqui, nós temos um problema que eu acho que todo mundo 
tem, mas aqui é terrível, que é o problema de que cada disciplina 
cai na mão de um departamento. Pra mim seria um belo desafio 
ministrar as quatro em série, por exemplo, mas isso aqui é 
impossível, porque aí, a II está no outro departamento, aí o 
departamento não cede [...]. 

Na disciplina, o docente fez uma opção pela abordagem contextual, e 

realiza estudos de casos. O programa tem sido baseado no Harvard Project Physics: 

[...] se você pegar o Projeto Harvard, volume I e II, é até o nosso 
programa; aquele programa a gente sempre cumpre. Nas últimas 
vezes, eu acrescentei um pouco de física medieval, que justamente o 
Harvard tinha pouco, e muitas vezes a gente consegue ir um 
pouquinho além da síntese newtoniana, chegar a entrar no conceito 
de energia e no conceito de quantidade e movimento, que no 
Harvard corresponderia à unidade três. Às vezes eu consigo chegar, 
às vezes não consigo chegar e também não considero essencial 
chegar, porque pra mim, o curso, ele forma uma unidade fechada se 
a gente chega até gravitação newtoniana.  
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Além disso, utiliza alguns recursos adicionais como projeção e discussão 

de filmes, a exemplo da película Giordano Bruno; atividades de laboratório, 

demonstração do plano inclinado; visita ao planetário, ao observatório. Contudo, 

admite que não mais tem feito essas últimas atividades em parte pela falta de infra-

estrutura da universidade: 

[...] veja bem, você conseguir um ônibus na UFBA pra levar alunos 
pra qualquer lugar é uma novela que, a segunda vez a gente foi de 
carro, na volta, eu quase estourei o carro, estourei um pneu na 
estrada e dava muito trabalho e aí, eu fui deixando. 

A demonstração do plano inclinado é inspirada na dissertação de Walter 

Duarte, em que reconstruiu, com materiais contemporâneos, a experiência do plano 

inclinado; não se utiliza um material exatamente igual, exceto isso, a experiência 

feita tal qual o Galileu fez, inclusive, utilizando na contagem do tempo a analogia 

entre tempo e quantidade de água que corre.  

O professor afirma que não tem evidências de como é que os alunos 

usarão os conhecimentos dessa disciplina depois, em sala de aula, porém acredita 

que um curso com uma abordagem contextual pode contribuir para que o professor 

se sinta à vontade para também usá-la, e justifica: 

[...] você sabe que o professor não ensina aquilo que ele não sabe; o 
professor, ele está reportando o programa, aquilo que ele não está 
seguro, ele não ensina. Então, eu acho que os cursos dessa 
natureza dão só o mínimo de familiaridade. Aí, você vai dizer, é uma 
familiaridade limitada. É, mas será que a familiaridade que o 
licenciado tem com as equações de Newton, por exemplo, é um 
pouco maior, mas, por exemplo, boa parte dos exercícios que os 
licenciados fazem com a segunda lei de Newton foram exercícios 
puramente didáticos, a força constante.  

Essa familiaridade engloba o contato com a história da física, com 

materiais didáticos nos quais a abordagem é utilizada, com a literatura sobre esse 

assunto, e permitiria uma quebra da barreira que os estudantes porventura tenham 

em relação a incorporar uma abordagem contextual em suas aulas de Física: 
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[...] ele é exposto à literatura didática sobre esse caso, mas também 
ele é exposto um pouco à literatura, digamos, de divulgação, eu não 
vou dizer à literatura original da história da ciência, mas de 
divulgação; e eu acho que isso é que pode dar segurança a ele, caso 
ele se sinta inclinado, caso ele se sinta atraído para de algum modo, 
utilizar isso adiante, na sua prática profissional. [...] é você 
transmitir um mínimo de vivência [...] Então, se ele não é exposto a 
algumas disciplinas nas quais ele tenha uma abordagem 
contextual, ele sai com uma barreira, ele nunca deu um curso, ele 
não sabe que material didático utilizar, ele não sabe onde encontrar 
material de apoio. Então, eu acho que é essa que é a contribuição 
dele, do curso, tanto de Física Básica I, seja o de Física Básica III.  

O docente acrescenta que os cursos de Física Básica I, III e IV possuem 

uma abordagem contextual, “porque a Física básica II não é uma abordagem 

contextual, cada professor atira pra um lado”. 

A bibliografia utilizada pelo professor é composta por revistas de ensino 

como Física na Escola, Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, além de artigos de autoria do próprio docente, e trechos do livro 

“O nascimento da ciência moderna” de Bernard Cohen.  

 

b) A disciplina Física Básica II 

Entre os entrevistados, apenas o Professor 02BA afirmou ter ministrado 

essa disciplina. 

Ele inicia o curso abordando oscilações e diz que aí a discussão histórica 

não é tão acentuada quanto na segunda parte, da física do calor, em que trata da 

“revolução industrial toda, e a questão do capitalismo, então essa contextualização 

da parte de física do calor na termodinâmica”.  

O docente vê a disciplina como complementar às Físicas Gerais e 

Experimentais: 

[...] a Física Básica no meu entendimento ela é uma disciplina que é 
complementar, ela trabalha em paralelo com as Físicas Gerais e 
Experimentais, quer dizer, o enfoque dela não é nem, não é tanto a 
parte, eu diria, do ferramental matemático, porque a Física Geral e 
Experimental em geral tem um conteúdo de cálculo necessário, a 
Física Básica ela é principalmente a questão do conceito, do 
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fenômeno físico, dos conceitos envolvidos em onda, calor, etc. [...] a 
questão histórica também, exatamente que essa proposta que você 
tá dizendo, essa inserção histórica das idéias da física, e dos 
conceitos, da evolução, então as físicas básicas é (sic) 
principalmente pra colocar essas questões. 

 E considera que é uma disciplina difícil de ministrar, por não ser 

comum, não existir em outras universidades. O docente compara sua experiência 

ao lecionar Física Geral e Física Básica e afirma que na primeira há pouco tempo 

para a discussão conceitual, pois há uma preocupação maior com a matemática, 

enquanto no segundo há mais tempo para discutir aspectos conceituais: 

[...] um curso de física geral a gente tá muito preocupado em fazer a 
parte de cálculo todo em detalhe e às vezes a gente não tem nem 
tempo de discutir mais os conceitos [...] então nessa disciplina a 
gente tem mais tempo e a gente leva uma porção de elementos pra 
sala de aula, [...] os debates [...] tem uma parte experimental, [...] 
sempre valorizando a questão do conceito [...] é que muitas vezes o 
aluno pode até saber fazer contas, fazer e resolver, mas 
conceitualmente ele às vezes ele tem uma formação frágil [...] então 
essa disciplina é muito interessante pra essa discussão. 

 

c) A disciplina Evolução da Física 

Entre os entrevistados, o Professor 10BA afirma ter ministrado o curso 

de Evolução da Física. 

O docente deixa claro que não segue o programa da disciplina e que até é 

possível que seja mal interpretado no Instituto pelos conteúdos que aborda: 

Veja bem, se você olhar o programa, o programa é um, o que eu faço 
é um pouco diferente [...] Eu diria assim pra você que os pontos 
fundamentais, primeiro a História da Razão, [...] a razão operante, a 
razão intelectiva, [...] Então, a história da razão, mostrando como 
houve o desenvolvimento histórico até uma razão consciente. 
Mostrando os processos da Lógica [...] ao longo da história. [...] 
(mostrar que a) razão que a Ciência usa, opera numa razão que é 
totalmente estruturada. Uma razão operativa, operante.  

Realiza aulas expositivas em que aborda desde a Grécia muito antiga, 

“onde não houve essa razão”, até a Grécia Clássica, “onde essa razão se 

estabeleceu”; depois passa para a ciência aristotélica, ciência cartesiana e um 
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pouco da ciência moderna, “mas não muito, porque as coisas se tornam 

complicadas e ficam pra um nível mais avançado”. Além disso, discute algumas 

posições epistemológicas e depois “duas posições fundamentais, que são os Sofistas 

e os Subjetivistas seletivos, depois disso o Método científico, leis da natureza”, e os 

“estágios do método cientifico”.  

Considera que a contribuição para o licenciado é no sentido cultural, de 

possibilitar certa erudição, permite ao licenciado um aumento de vocabulário, 

“palavras que são absolutamente fora dos caminhos da Física entram aqui”.  

 

 

d) A disciplina História e Epistemologia da Física 

Essa matéria foi criada, com esse nome, em 1998 e anteriormente 

chamava-se, possivelmente31, Evolução Conceitual da Física, mas tinha outra 

ementa. Desde sua criação a disciplina foi ministrada por três professores do 

Instituto de Física, dois com formação na área de Ensino de Física e um em Física, 

todos doutores. A ementa do curso permite diferentes abordagens, mas 

encontramos mais afinidade entre as abordagens dos docentes com formação na 

área de Ensino, dissonante com o pesquisador em Física. 

Passamos agora ao relato desses professores de como conduziam essa 

disciplina quando eram responsáveis por ela, os programas de disciplina de cada 

professor encontram-se anexos (ANEXO D). 

 
 

Professor 03RS 
 

                                                
31 De acordo com entrevista do docente o nome era “Evolução Conceitual da Física Moderna” ou 
“Evolução Conceitual da Teoria Quântica”. Não conseguimos na UFRGS, cópia de currículo de Física 
anterior a 1998. 
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O professor 03RS trabalha a partir de “tópicos”, que são assuntos 

diretamente de Física ou não, como: “radiotividade”, “descoberta do raio-x”, ou 

“para que serve a Filosofia da Ciência”. Divide a turma em duplas sendo que a cada 

dupla cabe um dos tópicos para estudar ao longo do semestre e apresentar um 

seminário desenvolvendo o assunto tanto do ponto de vista de História da Ciência 

quanto da Filosofia da Ciência. Para um tópico de física, por exemplo, relatividade, 

os estudantes deveriam preparar um seminário mostrando como surgiu a 

relatividade, como o conceito evoluiu e analisá-lo à luz de um epistemólogo.  

[...] eu tinha 14 alunos e dividi esses 14 alunos em 7 grupos e 
selecionei vários tópicos da física: radioatividade, a descoberta do 
raio-x, relatividade, as experiências de Galileu, se Galileu teria ou 
não teria feito essas experiências, a Torre de Pisa e aquela coisa 
toda, para que serve a filosofia da ciência, alguns tópicos assim, 7 
tópicos, cada grupo desse, sorteei os tópicos entre os grupos e ao 
longo do semestre cada grupo ia desenvolver aquele tópico, cada 
grupo de dois iria desenvolver aquele tópico. Desenvolver aquele 
tópico do ponto de vista de filosofia, de epistemologia, da literatura 
que tá dentro do curso, mas ia também, o que significava isso, 
significava fazer um pouco de descobrir a heurística de cada coisa 
dessas que foi feita, discutir do ponto de vista, discutir se a 
evolução do conceito, como é que se ajustava, como é que você 
comparava a história da evolução do conceito com os preceitos 
estabelecidos na filosofia da ciência, o fazer da epistemologia. Então 
tem vários livros que estão na literatura, o Popper, o Kuhn, etc., e o 
pessoal tinha que fazer leituras disso aí, quer dizer, para cada 
tópico desses tinha uma literatura específica para ele. Então às 
vezes o Kuhn ficava bom num tópico e não ficava no outro, o 
Popper, e assim por diante. (Professor 03RS). 

Além disso, o professor realiza aulas expositivas e discussões com os 

alunos. Os trabalhos são apresentados pelos estudantes, ao final do curso, através 

de seminário e elaboração de material escrito. O professor admite tanto dar mais 

ênfase à História da Ciência quanto ter algumas reservas em relação à Filosofia.  

[...] eu acho que é muito ruim o fato de que os alunos de física não 
têm uma visão histórica boa. Os alunos de física em geral. Agora eu 
acho, eu tenho brigas enormes com relação a essa questão quando 
começa a entrar a filosofia, eu tenho muitas discussões com... eu 
concordo... a maior parte do tempo a gente concorda mas discorda 
muito, eu e o ‘Docente W’ com relação a essas coisas. Tive 
discussões seríssimas também com o ‘Docente X’ em relação a isso 
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e vem a história do empirismo e essas coisas. Acho que quando se 
coloca a filosofia... primeiro eu acho que nós somos muito... acho 
que nós temos uma limitada capacidade para discutir filosofia, nós 
os físicos formados no Brasil, que eu conheço como é que nós 
somos formados.  

Então como professor de História e Epistemologia da Física ele revela um 

sentimento de limitação para discutir questões epistemológicas. Entretanto este 

docente publica, além de pesquisa em Física, trabalho na área de História da 

Ciência e fica muito à vontade para defender uma disciplina que inclua discussões 

históricas. Mais do que reservas, o docente admite certo preconceito com a 

Filosofia, porém considera que a Epistemologia deveria estar presente: 

Deveria ter um curso de filosofia pesado, epistemologia, coisa que 
eu não gosto, mas deveria ter, porque areja um pouco a cabeça, 
mesmo que eu discorde da maioria das coisas que eles digam ali, 
mesmo que eu ache, isso que eu digo agora, que eu vou dizer agora 
é, digamos assim, entre aspas, uma agressão aos filósofos, agora eu 
estou me colocando no preconceituoso, acho que aquilo é meio 
perfumaria, é analisar o que foi feito, é uma releitura que nem 
sempre o cara que fez, fez aquilo e tal, bem, enfim, mas eu acho que 
de qualquer forma é uma atividade cultural, intelectual, e que eu 
acho que acresce na formação cultural do sujeito. 

 

Professor 06RS 

  
 

O professor inicia o curso recolhendo, através de teste, as concepções 

sobre a natureza da ciência dos alunos e parte daí para discutir alguns 

epistemólogos do séc. XX, e que influenciaram o ensino de Física, como Kuhn, 

Popper, Lakatos, Laudan, Toulmin e Bachelard. Considera os três primeiros 

capítulos do livro O que é ciência, afinal? , do Chalmers, um excelente começo para 

discutir a visão empirista de ciência que afirma normalmente encontrar nos 

estudantes. 

Conduz a disciplina dando ênfase à história da mecânica, diz que utiliza 

muito os trabalhos do professor Luiz Peduzzi e que existe bastante material nessa 
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área. Procura fazer um trabalho integrando de história e epistemologia e nesse 

sentido utiliza a história como aporte para os epistemólogos que discute: 

[...] bom, enfim, um exemplo tu acaba tendo que investigar mais 
essa história, para tentar entender essa epistemologia, para fazer 
algo realmente, como eu disse, integrado.  

E considera um desafio fazer essa integração com quatro horas 

semanais. Outro desafio é a carência de materiais em História da Ciência, alega que 

há bastante textos sobre mecânica, mas que para outras áreas fica mais difícil. 

Considera particularmente interessante as questões polêmicas na 

epistemologia: 

[...] Isso que eu acho que é fascinante, que às vezes os alunos dizem 
‘puxa, mas na física se essa teoria venceu essa então é a mais certa, 
na epistemologia como é que eu posso saber o que é que é certo e o 
que é que é errado?’. A idéia da polêmica, né? Que o conhecimento 
pode ser extremamente polêmico, eu acho que é bem interessante, 
eu particularmente acho isso fascinante.  

Baseado em uma experiência com a pós-graduação, o docente conclui 

que discutir epistemologia pode contribuir no planejamento de aula dos licenciados, 

fundamentando esse planejamento numa epistemologia. 

[...] a gente pensou como [...] uma dada epistemologia poderia 
inspirar um planejamento de aula, e aí realmente eles tiveram que 
[...] fazer um planejamento de aula, fundamentado numa 
epistemologia, então isso eu acho que foi bem interessante esse 
trabalho, eles gostaram bastante. Me parece que eles estão mais 
acostumados a tomar um teórico de ensino-aprendizagem como 
uma inspiração, né? Então agora a idéia era não, então se quiser 
tomar Thomas Kuhn, como inspiração para uma estratégia [...]. 

Outro aspecto em que o docente considera que contribui para o 

licenciado é que eles problematizam o conteúdo posto nos livros didáticos: 

muitos diziam que eles até, provavelmente se eles pegassem uma 
Alvarenga para dar aula sobre queda livre, eles falariam do Galileu 
como está escrito no livro, e que eles já problematizavam mais, uma 
leitura um pouco mais... problematizar, não digo que eles tenham 
que sair kuhnianos, eu digo na graduação, lakatosianos, sei lá o 
que, mas que pelo menos terem uma perspectiva da pluralidade 
dessa resposta do que é a ciência, principalmente, do que ela não é.  
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Além disso, assevera que o ensino de física está empobrecido em função 

da falta de disciplinas mais filosóficas, que ajudariam a melhorar o poder de 

abstração, de raciocínio, de varrer alternativas dos estudantes. Outra contribuição 

dessa disciplina, para o professor, viria da necessidade de argumentação que essa 

pressupõe, o que levaria o professor a desenvolver mais a escrita.  

Claro que sempre eles sentem um baque porque ‘ah mas até agora 
as nossas provas eram de resolução de problemas, agora tu vens 
com uma história do tipo ‘discorre’ sobre... nossa, eu não sei fazer 
isso’, o quê! Mas um professor precisa saber! Aí a epistemologia 
também vem nesse sentido da argumentação, a questão de 
relacionar as idéias [...]. 

O professor ressalta outras possibilidades da disciplina, com enfoque na 

epistemologia: 

[...] acho que é fantástica, a epistemologia, e também na parte do 
próprio ensino, dele problematizar esse ensino, dele até se dar conta 
que não é trivial ensinar física, não é [...] o aluno tem que entender 
o que é essa física, que respostas que eu vou estar buscando, que 
outras respostas não é o campo da física e por que não é o campo 
da física. [...] refletir mais na aprendizagem dos teus alunos, se tu 
achas que a aprendizagem pode ser facilitada se eu buscar 
fundamentação na epistemologia, se eu buscar o contexto dos 
conteúdos que eu tô trabalhando, o contexto nos quais os conceitos 
dos conteúdos foram inventados, construídos, o aluno vai dar mais 
significado pra isso? Provavelmente sim. [...] Eu vejo assim, a 
epistemologia não como a tábua de salvação, mas um elemento 
extremamente importante. 

Por fim, quanto à metodologia das aulas, o docente realiza aulas 

expositivas, leitura e discussão de textos, e resolução de prova escrita dissertativa.  

 

 

Professor 07RS 

 

São trabalhados oito epistemólogos: Popper, Kuhn, Lakatos, Laudan, 

Bachelard, o docente considera inadmissível um curso que fale de epistemologia 

sem falar em Bachelard, Toulmin, Feyerabend e Maturana. Os alunos são 
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agrupados em duplas e organizam um seminário por semestre sobre os 

epistemólogos. Bem como, ao longo do semestre, apresentam mapas conceituais ou 

diagramas V sobre os epistemólogos estudados, semanalmente. Os materiais 

utilizados para consulta são textos preparados pelo professor. Ao final do curso 

cada aluno apresenta uma monografia sobre um epistemólogo, ou vários, ou outro 

tema pertinente. 

Além disso, os alunos fazem um seminário e apresentam uma 

monografia ao final do semestre, no que se refere à história. Na disciplina estuda-se 

da física medieval até a atualidade, são 12 tópicos, trabalhados em duplas. 

O docente acredita que a contribuição da epistemologia para o licenciado 

está na mudança representacional que essa proporciona. 

 

 

 

 

 

4.3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

 

Em relação à formação dos docentes verificamos que entre os 

entrevistados a razão entre licenciados e bacharéis é bem diferente nas duas 

instituições, perfazendo 10% de licenciados em Física na UFBA e 45% na UFRGS. 

Acreditamos que isso reflete nas discussões sobre o currículo e é um dos fatores 

que leva à resistência, mencionada por alguns professores, da inclusão de HFC na 

UFBA. Por seu turno, a UFBA possui uma diversidade maior na formação básica 

dos professores bacharéis, o que possibilitaria uma maior relação da Física com 

outras áreas, como Química, Matemática, Engenharias. 
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Nas duas instituições há, em geral, um reconhecimento que trazer 

elementos de História e Filosofia da Ciência é importante no ensino de Física, e 

apenas 10% dos entrevistados na UFBA e 27% na UFRGS, admitem não utilizar 

HFC nas disciplinas que ministram. Temos evidências de que o debate é maior no 

IF-UFBA, pelo menos a tensão é maior do que na UFRGS, onde a questão é 

arrefecida pela existência da disciplina História e Epistemologia da Física. Apesar 

de lá também haver discussões, parecem restritas aos professores que ministram a 

disciplina. 

Quanto ao papel da HFC na formação dos licenciados em Física podemos 

identificar três grandes categorias na opinião dos docentes: 

Pessoal - relacionada às contribuições da HFC para o graduando de 

Física e que, na verdade, não seriam próprias para o licenciado, 

como aprender mais sobre física, crescimento metodológico, cultura 

geral, ter boa visão do empreendimento científico; 

Profissional-Escola – em que a HFC propiciaria competências 

profissionais que seriam bem vistas no ambiente de trabalho, na 

escola, como ser um bom professor, fazer conexões com outras 

disciplinas; 

Profissional-Sala de aula – indica como HFC pode ser diretamente útil 

para o trabalho de sala de aula, na perspectiva de pensar sobre o 

estudante do Ensino Médio, e pode ser vista nas categorias para 

facilitar a aprendizagem dos alunos, para tornar a física 

interessante. 

Na UFBA, das nove categorias levantadas sobre o que ensinar de HFC, 

verificamos que 67% englobam Física, 11% Física e Filosofia e 11% Epistemologia; 

enquanto na UFRGS, das oito categorias identificadas, 38% são de Física, 25% 

Física e Filosofia e 13% Epistemologia. Apesar dos docentes informarem que 
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utilizam HFC, têm dificuldade em mencionar aspectos de FC que deveriam ser 

discutidos na formação do licenciado. Lembrando que um mesmo docente poderia 

levantar mais de uma categoria, a soma da quantidade de categorias pode ser maior 

do que a de entrevistados, ou seja, não era uma opção entre HC e FC por 

entrevistado, de maneira que os professores tiveram a oportunidade de falar tanto 

sobre aspectos de HC quanto de FC. 

Tratando-se da interação entre a Faculdade de Filosofia e o Instituto de 

Física, os docentes da UFRGS são mais enfáticos ao admitir que não existe, 

diferentemente da UFBA, onde a interação parece se dar em função de um docente 

específico, como aconteceu com a UFRGS, no passado. Contudo, na Bahia há a 

componente do Mestrado em Ensino, História e Filosofia da Ciência, sediado no 

Instituto de Física e composto, entre outros, pela Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas e isso tem diversificado essa interação, mas na pós-graduação.  

Essa interação com a pós-graduação favorece no ambiente do Instituto, 

uma discussão, uma visibilidade das questões de Filosofia, seja por ter professores 

e alunos de filosofia freqüentando as dependências do IF, pelas defesas públicas de 

dissertação ali realizadas, seja pelos seminários proferidos. Na UFRGS, 55% dos 

entrevistados citaram, por exemplo, os seminários de um docente específico do 

Instituto, e vêem nele uma referência em se tratando de HFC, além disso, 

comentam que os seminários são concorridos tanto pelos alunos quanto pelos 

professores. Esse clima de discussão, presente nas duas universidades não é 

expresso pelos currículos e é tão ou mais importante do que uma disciplina na 

matriz curricular, e sua influência pode ser percebida pela vivência nesses espaços. 

Em relação à análise da inserção de HFC nos currículos, verificamos que 

em ambas as instituições a HFC são tratadas de forma associada. Além do 

entendimento que História da Ciência e Filosofia da Ciência são campos 

autônomos, vemos evidências de ordem prática para uma separação desses 
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conteúdos. Pois na UFRGS, há quem afirme ser professor de HC e não de FC, o que 

pode inibir alguém de ministrar uma disciplina de HFC, por exemplo.  

Nesse sentido, a abordagem de HFC feita pela UFBA através das 

disciplinas de Físicas Básicas, é mais flexível quanto à possibilidade de ter docentes 

para ministrá-las, pois são cursos em que há uma abordagem contextual da Física, 

não são exatamente disciplinas de HFC. Muito embora percebamos através das 

entrevistas não existir um consenso entre os professores de qual seria o papel das 

disciplinas de Físicas Básicas. De nossas conversas com os docentes, notamos 

diferentes papéis para essas disciplinas. Um deles é de que elas seriam como Física 

Geral e Experimental, porém restringindo-se aos conceitos, com menor 

matematização e utilização da História e Filosofia da Ciência, numa abordagem 

contextual. Outra visão é de que são disciplinas com uma abordagem contextual, 

mas não necessariamente tratando dos assuntos de Física Geral e Experimental. 

Uma terceira função seria uma espécie de pré-Física, que abordaria os assuntos de 

Física Geral e Experimental de uma maneira mais fácil. Essa falta de consenso é 

natural, considerando-se tratar de um curso novo e diferenciado. 

A disciplina Evolução da Física, na UFBA, parece cumprir papel 

equivalente da História e Epistemologia da Física, na UFRGS (ainda que a segunda 

tenha uma preocupação maior com o Ensino de Física), pois são duas disciplinas 

que se propõem a discutir a história da física e questões de epistemologia, tanto de 

acordo com suas ementas quanto da fala de seus docentes, respeitando, claro, as 

particularidades de quem as ministra. Pois, ainda que a súmula da disciplina seja a 

mesma, é evidente que cada professor a conduz de forma diferenciada. Mais do que 

isso, na verdade, uma vez que eles não compartilham das mesmas visões sobre 

HFC; enquanto o professor 03RS admite que se possa trabalhar eminentemente 

com História da Ciência, 06RS acredita que HC e FC sejam indissociáveis. Com isso 

é evidente que os cursos adquirem características completamente distintas quando 
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ministrados por diferentes professores. Consideramos isso salutar para a 

permanente discussão no Instituto e para a formação dos licenciados, outrossim, 

corrobora a pertinência da discussão sobre a indissociabilidade de HFC. Nesse 

sentido, parece-nos que a disciplina Evolução da Física carece da rotatividade de 

professores, conseqüentemente, limita as discussões em HFC à visão de um 

docente apenas. 

No curso noturno da UFBA a discussão de HFC está explicitamente 

presente no primeiro ano do licenciado e no último ano, pois as disciplinas são 

oferecidas no 1º, 2º e 9º semestre.  Na UFRGS isso se dá apenas no 7º. Nosso 

trabalho não nos permite concluir em que etapas do curso essa discussão deveria 

estar explicitamente presente. Contudo, de acordo com os resultados do trabalho de 

Massoni (2005), iniciar o curso com esse debate pode contribuir para o estudante 

problematizar a visão empirista-indutivista que verá ao longo de sua formação. Ao 

mesmo tempo em que a maturidade dos estudantes para esse tipo de discussão é 

maior ao final do curso (MASSONI, 2005). Assim, o currículo do curso noturno da 

UFBA contempla em favor de ambos argumentos. 

No início deste trabalho intencionávamos fazer uma breve análise dos 

livros-textos adotados nas disciplinas que discutem HFC explicitamente. 

Entretanto, ao desenvolvermos a pesquisa, constatamos que não são adotados 

livros-textos na UFRGS, tampouco na UFBA. Ainda que aí percebamos na coleção 

Projecto Física32 um caráter de livro-texto. Porém decidimos não analisar a coleção, 

dado o volume que nossa pesquisa adquiriu, principalmente pela riqueza dos dados 

coletados nas entrevistas. 
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32 HOLTON, G., RUTHERFORD, F. J., WATSON, F. G. Projecto Física. Lisboa: Fundação C. 
Gulbenkian, 1980. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando o atual debate no Ensino de Física em relação à utilização 

de História e Filosofia da Ciência na formação de professores e a intensa discussão 

sobre reformas curriculares, buscamos investigar essa inserção nos currículos de 

licenciatura da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.  

Observamos que esses dois Institutos têm duas formas distintas de 

inserir HFC. Na UFBA ela se dá, de forma explícita, através do ensino 

contextualizado de Física num conjunto de disciplinas chamadas Físicas Básicas, e 

também na disciplina Evolução da Física, no curso noturno. No diurno, não existem 

disciplinas obrigatórias cuja proposta seja utilizar explicitamente HFC. Enquanto 

na UFRGS, existe a disciplina História e Epistemologia da Física.  

Em ambos os Institutos pesquisados essas disciplinas são relativamente 

recentes, o que evidencia a atualidade do debate, ainda que na UFRGS fiquemos 

com a impressão que a inclusão dessa disciplina no currículo tenha sido assumida 

como suficiente e assim o Instituto tenha o assunto como resolvido. O que indica a 

necessidade permanente de discussão. 

Neste momento o IF-UFBA passa por uma fase de discussão para 

reformulação do currículo. Consideramos importante que fique atento para as 
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formas de inserção possíveis de modo a harmonizar as matrizes das licenciaturas 

diurnas e noturnas. Além disso, pensamos que já é possível realizar uma avaliação 

de como as disciplinas de Físicas Básicas têm contribuído para CNC mais 

contemporâneas entre os estudantes, se tomarmos esse como um dos objetivos 

para o ensino de Física. O fato de serem disciplinas novas no país como um todo, é 

mais uma razão para o IF-UFBA avaliar e divulgar essa experiência. 

Ainda que encontremos indícios dessa contribuição nos resultados 

positivos do trabalho de Teixeira (2003), quando analisa disciplina existente na 

UEFS semelhante à Física Básica. Resultados igualmente positivos relata Massoni 

(2005), em relação à disciplina História e Epistemologia da Física, em investigação 

recentemente realizada na UFRGS. Portanto, esses formatos de disciplina 

colaboram para que o licenciado tenha visões em ciência mais contemporâneas.  

O que para nós fica evidente na pesquisa, e no trabalho desenvolvido no 

curso de Metodologia e Prática de Ensino, é que as experiências estudadas não dão 

conta de possibilitar ao licenciado realizar uma transposição didática em que utilize 

elementos de HFC. Portanto, parece-nos que a despeito de colaborar para a 

melhoria das CNC dos estudantes, a atual inserção de HFC que as universidades 

pesquisadas realizam não é suficiente para que o licenciado relacione esses 

conteúdos com a prática na sala de aula. 

Assim, durante a realização da investigação surgiu a idéia de que História da 

Ciência e Filosofia da Ciência devem ser inseridas separadamente na formação dos 

professores de Física. Não se tratava de uma hipótese inicial, mas do resultado do 

diálogo com a literatura e com os docentes entrevistados. 

Por outro lado, baseados na importância da autonomia para o professor, 

acreditamos que a união de História e Filosofia da Ciência voltada para o ensino de 

Física deve ser feita pelo próprio quando do preparo de suas aulas para o Ensino 

Médio, como é trabalhado em Metodologia e Prática de Ensino. Assim, os cursos de 
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formação deveriam fornecer os elementos de HC e FC para o licenciando tenha 

condições de discutir no início da prática docente supervisionada como fazer essa 

união.  

Além disso, as entrevistas revelaram que existem argumentos de ordem 

prática para a separação dessas disciplinas, porque embora a maioria dos docentes 

afirme ser favorável à inserção de HFC, admitem ter dificuldades de fazê-lo por 

falha na formação para tal. Há uma dificuldade em encontrarmos docentes 

igualmente preparados e dispostos a lecionar um curso de HC e FC. Vemos ainda 

que nos programas de pós-graduação dos Institutos pesquisados as discussões em 

HFC são feitas através de disciplinas distintas33. Finalmente, consideramos o 

exemplo da Universidade Federal de Alagoas, cujo curso de licenciatura em Física 

após 31 anos de sua criação, inicia em 2006 com um novo currículo no qual foram 

inseridas as disciplinas História da Ciência e Filosofia da Ciência, em caráter 

obrigatório (BARBOSA et al., 2005). 

Quando da apresentação desse novo currículo da UFAL no Encontro de 

Físicos do Norte e Nordeste, em novembro de 2005, o professor Elton Fireman 

admitiu que o Instituto de Física ainda não tinha encontrado solução para a 

questão de qual seria o docente que ministraria a disciplina de História da Ciência, 

mas que era preciso criar o problema primeiro. Para a disciplina de Filosofia da 

Ciência, eles solicitaram à Faculdade de Filosofia que oferecesse o curso, e 

descobriram que não havia curso semelhante na universidade, mas a Faculdade de 

Filosofia comprometeu-se a criar um. Entendemos que os Institutos de Física 

precisam pensar em formas de envolver o corpo docente como um todo nessas 

discussões e criar possibilidades para preparar alguém inclinado a ministrar 

disciplinas como essas.  

                                                
33 Em 2006 o currículo do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da 
UFBA será alterado e as disciplinas Introdução à Epistemologia e Introdução à História das Ciências 
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Nesse sentido, percebemos através dos relatos dos professores da UFRGS 

a falta de um envolvimento do corpo docente nesse debate. E na UFBA a 

necessidade de política que incentive os docentes a ministrarem cursos com caráter 

histórico-filosófico. Parece-nos que na UFBA a discussão acaba sendo mais do 

Instituto enquanto na UFRGS é restrita a poucos docentes.  

Finalmente, essa pesquisa nos mostra que uma transposição didática em 

que o professor reflita sobre o que faz, e que permita a ele ter consciência da 

diversidade de elementos que pode usar em suas aulas, só será possível com 

conhecimentos específicos em HFC. Outrossim, consideramos inadmissível a 

transposição que em geral é feita, quando o professor utiliza um livro didático para 

dali preparar suas aulas.  

Acreditamos que nesse trabalho conseguimos fornecer elementos que 

colaboram com as discussões curriculares no IF-UFBA e no IF-UFRGS, bem como 

ajudam a documentar as experiências que esses institutos realizam para inserir 

HFC. Vemos que outras investigações poderiam ser realizadas na mesma tônica, 

dentre elas, destacamos a concepção sobre a natureza da ciência que os estudantes 

de Física apresentam, nos diferentes estágios do curso. Assim teríamos dados de 

como o curso num todo influencia nas concepções dos estudantes.  

Gostaríamos de acrescentar que na literatura não encontramos 

experiências de atividades envolvendo a história contrafactual no ensino de 

ciências, mas esperamos que esse tema seja objeto de investigações. 

 

                                                                                                                                                   
darão lugar a Teorias e Métodos em História e Filosofia das Ciências. Pelo menos em 2006, essa nova 
disciplina será ministrada por dois docentes, um de História, outro de Filosofia. 
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Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Física – Instituto de Biologia – Faculdade de Filosofia 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia - Departamento de Ciências Exatas 
Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

 

 
Roteiro de entrevista – Inserção de História e Filosofia da Ciência na formação de 
professores 
 
Professor: _____    UFBA    Data: ___ / ___ / 2005 
 
 
Oi,  
 
Atualmente, existe um debate em relação às vantagens e desvantagens do uso de História e Filosofia 
da Ciência para a contextualização em sala de aula e eu quero pesquisar como se dá esse debate 
nesta universidade. Nesse sentido espero que a nossa conversa de hoje possa me ajudar a 
compreender melhor a discussão sobre História e Filosofia da Ciência desta instituição através da sua 
posição no referido debate. 
  
Obrigada, 
Katemari Rosa 
 
Sobre a formação do docente: 
1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 
2) Você já trabalhou com História, Filosofia e Sociologia das ciências?  
 
Sobre a inserção de HFC na formação de professores: 
3) O que você pensa sobre a utilização de História e Filosofia da Ciência no ensino de física em 

nível médio? E no superior? 
4) Para você, qual o papel da HFC na formação dos licenciandos em física? 
5) O que, sobre História e Filosofia da Ciência você acha que deveria ser essencial/importante que 

o licenciado discutisse durante o curso? 
6) Você utiliza (ou utilizou) a HFC nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
7) Considerando as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para que se contextualize as 

aulas de ciências utilizando, entre outros elementos, a história e filosofia da ciência, como você 
acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que têm ministrado? Por quê? 

 
Sobre a disciplina (FIS 112, FIS 120, FIS 139, FIS 140): 
8) Você leciona ou já lecionou uma destas disciplinas: Física Básica I, II, Física e Sociedade, 

Evolução da Física? Qual delas? 
9) Quais os assuntos dentro dessa temática são, de fato, abordados na disciplina e qual a 

metodologia utilizada?  
10) Como ela colabora para que o licenciado use a História e Filosofia da Ciência em sua sala de 

aula? 
 
Sobre a interação do Instituto de Física com a Faculdade de Filosofia: 
11) Como é a interação do grupo que trabalha com HFC no Instituto de Física com o departamento 

de História, Filosofia ou Sociologia da universidade? Você participa dessa interação? Qual sua 
opinião em relação a essa interação? Por quê? 

 
Considerações gerais: 
12) Bem, você tem idéia de quais disciplinas aqui no Instituto de Física abordam HFC? (anexar cópia 

da ementa) 
13) Há algum comentário adicional que você considera pertinente para melhor entendermos o quadro 

de inserção de História, Filosofia e Sociologia das ciências neste curso, nesta instituição? 
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Universidade Federal da Bahia 
Instituto de Física – Instituto de Biologia – Faculdade de Filosofia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia - Departamento de Ciências Exatas 
Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

 

 
Roteiro de entrevista – Inserção de História e Filosofia da Ciência na formação de 
professores 
 
Professor: _____    UFRGS    Data: ___ / ___ / 2005 
 
 
Oi,  
 
Atualmente, existe um debate em relação às vantagens e desvantagens do uso de História e Filosofia 
da Ciência para a contextualização em sala de aula e eu quero pesquisar como se dá esse debate 
nesta universidade. Nesse sentido espero que a nossa conversa de hoje possa me ajudar a 
compreender melhor a discussão sobre História e Filosofia da Ciência desta instituição através da sua 
posição no referido debate. 
  
Obrigada, 
Katemari Rosa 
 
Sobre a formação do docente: 
1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 
2) Você já trabalhou com História, Filosofia e Sociologia das ciências?  
 
Sobre a inserção de HFC na formação de professores: 
3) O que você pensa sobre a utilização de História e Filosofia da Ciência no ensino de física em 

nível médio? E no superior? 
4) Para você, qual o papel da HFC na formação dos licenciandos em física? 
5) O que, sobre História e Filosofia da Ciência você acha que deveria ser essencial/importante que o 

licenciado discutisse durante o curso? 
6) Você utiliza (ou utilizou) a HFC nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
7) Considerando as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para que se contextualize as 

aulas de ciências utilizando, entre outros elementos, a história e filosofia da ciência, como você 
acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que têm ministrado? Por quê? 

 
Sobre a disciplina (FIS01033):  
8) Você leciona ou já lecionou a disciplina História e Epistemologia da Física?  
9) Quais os assuntos dentro dessa temática são, de fato, abordados na disciplina e qual a 

metodologia utilizada?  
10) Como ela colabora para que o licenciado use a História e Filosofia da Ciência em sua sala de 

aula? 
 
Sobre a interação do Instituto de Física com a Faculdade de Filosofia: 
11) Como é a interação do grupo que trabalha com HFC no Instituto de Física com o departamento 

de História, Filosofia ou Sociologia da universidade? Você participa dessa interação? Qual sua 
opinião em relação a essa interação? Por quê? 

 
Considerações gerais: 
12) Bem, você tem idéia de quais disciplinas aqui no Instituto de Física abordam HFC? (anexar cópia 

da ementa) 
13) Há algum comentário adicional que você considera pertinente para melhor entendermos o quadro 

de inserção de História, Filosofia e Sociologia das ciências neste curso, nesta instituição? 
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Anexo C – Matrizes curriculares UFRGS 
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Currículo LICENCIATURA EM FÍSICA 
Créditos Obrigatorios: 185  
Créditos Eletivos: 0 
Créditos Complementares: 0 
Semestre selecionado: 2005/2 

 
Etapa 1 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
MAT01353  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 

  
90 6 Obrigatória 

 
FIS01002  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 

  
135 9 Obrigatória 

 

EDU01022  
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO E SUAS 
INSTITUIÇÕES 
  

30 2 Obrigatória 

 
QUI01016  QUÍMICA PARA FÍSICOS 

  
60 4 Obrigatória 

 
 
Etapa 2 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
MAT01355  ÁLGEBRA LINEAR I - A 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
60 4 Obrigatória 

 
MAT01354  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
90 6 Obrigatória 

 

FIS01003  
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 

105 7 Obrigatória 
 
FIS02001  FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
60 4 Obrigatória 

 

EDU01004  

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: HIST. DA ESCOLARIZAÇÃO BRAS. 
E PROC PEDAGÓGICOS 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO E SUAS 
INSTITUIÇÕES 

30 2 Obrigatória 

 
 
Etapa 3 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
INF01211  ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
60 4 Obrigatória 

 
FIS02008  ASTRONOMIA FUNDAMENTAL 

             FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 
60 4 Obrigatória 

 

MAT01167  
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
             ÁLGEBRA LINEAR I - A 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

90 6 Obrigatória 
 

FIS01004  
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

105 7 Obrigatória 
 
EDU01011  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - A 

      Créditos Obrigatórios: 25 
30 2 Obrigatória 

 
EDU01014  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: ADOLESCÊNCIA I 

      Créditos Obrigatórios: 25 
30 2 Obrigatória 

 
 
Etapa 4 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
FIS01008  ELETRÔNICA BÁSICA I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
60 4 Obrigatória 

 
FIS01059  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
105 7 Obrigatória 
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FIS01007  
MECÂNICA CLÁSSICA I 
             EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

60 4 Obrigatória 
 

FIS01043  
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA LICENCIATURA 
             ÁLGEBRA LINEAR I - A 
    e       ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

60 4 Obrigatória 
 

EDU01012  
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - A 
    e       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: ADOLESCÊNCIA I 

30 2 Obrigatória 
 

EDU01015  
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - A 
    e       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: ADOLESCÊNCIA I 

30 2 Obrigatória 
 
 
Etapa 5 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 

FIS01056  
A FÍSICA DO SÉCULO XX - A 
             EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

60 4 Obrigatória 
 

FIS02004  
ENSINO DE ASTRONOMIA 
             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
    e       FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

60 4 Obrigatória 
 

FIS01138  

FÍSICA APLICADA I-A 
             ELETRÔNICA BÁSICA I 
    e       EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

60 4 Obrigatória 

 
FIS01134  INSTRUMENTAÇÃO PARA LABORATÓRIO I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
60 4 Obrigatória 

 

FIS01052  
LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 
             QUÍMICA PARA FÍSICOS 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

45 3 Obrigatória 
 
FIS01136  SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
60 4 Obrigatória 

 
 
Etapa 6 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 

FIS01057  
A FÍSICA DO SÉCULO XX - B 
             A FÍSICA DO SÉCULO XX - A 
    e       LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 

60 4 Obrigatória 
 
FIS01139  FÍSICA APLICADA II-A 

             FÍSICA APLICADA I-A 
60 4 Obrigatória 

 
FIS01135  INSTRUMENTAÇÃO PARA LABORATÓRIO II 

             INSTRUMENTAÇÃO PARA LABORATÓRIO I 
60 4 Obrigatória 

 
EDU03022  POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Créditos Obrigatórios: 45 
30 2 Obrigatória 

 
EDU03023  POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

      Créditos Obrigatórios: 45 
30 2 Obrigatória 

 

FIS01137  
SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL 
II 
             SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL I 

60 4 Obrigatória 

 

FIS01041  

UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO MÉDIO E/OU 
FUNDAMENTAL I 
             INSTRUMENTAÇÃO PARA LABORATÓRIO I 
    e       SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL I 

90 6 Obrigatória 

 
 
Etapa 7 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 

EDU01010  
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 
    e       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: TEMAS CONTEMPORÂNEOS 

30 2 Obrigatória 
 
FIS01033  HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA 

             SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL II 
60 4 Obrigatória 

 
FIS01032  

SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL 
III 

60 4 Obrigatória 
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             SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL II  

FIS01042  

UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO MÉDIO E/OU 
FUNDAMENTAL II 
             INSTRUMENTAÇÃO PARA LABORATÓRIO II 
    e       SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL II 
    e       UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO MÉDIO E/OU 
FUNDAMENTAL I 

90 6 Obrigatória 

 
 
Etapa 8 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
EDU02027  ENSINO E IDENTIDADE DOCENTE 

             FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 
30 2 Obrigatória 

 

FIS01058  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE FÍSICA 
             FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 
    e       POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
    e       POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
    e       UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO MÉDIO E/OU 
FUNDAMENTAL I 
    e       UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO MÉDIO E/OU 
FUNDAMENTAL II 

300 20 Obrigatória 

 
EDU02026  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

             FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 
30 2 Obrigatória 

 

FIS01034  

PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 
    e       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
    e       SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA GERAL III 

60 4 Obrigatória 
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Liberações 

Liberada  Liberadora(s) 

FIS01056  A FÍSICA DO SÉCULO XX - A 

      INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA 
ou  INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
ou  MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
e    LABORATÓRIO I 
ou  MECÂNICA QUÂNTICA I 
e    LABORATÓRIO I 

FIS01057  A FÍSICA DO SÉCULO XX - B 
      ESTRUTURA DA MATÉRIA - A 
ou  ESTRUTURA DA MATÉRIA B 
ou  ESTRUTURA DA MATÉRIA 

INF01211  ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

      COMPUTAÇÃO BÁSICA FORTRAN 
ou  COMPUTACAO BASICA - FORTRAN - CPD 
ou  COMPUTAÇÃO BÁSICA ALGOL 
ou  COMPUTACAO BASICA - ALGOL - CPD 

MAT01353  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
      GEOMETRIA ANALÍTICA 
e    CÁLCULO I 

MAT01354  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A       CÁLCULO II 

FIS01008  ELETRÔNICA BÁSICA I       INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA I 

EDU02027  ENSINO E IDENTIDADE DOCENTE       DIDÁTICA GERAL - A 

FIS01058  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE 
FÍSICA 

      PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA 

EDU01010  FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I       DIDÁTICA GERAL - A 

FIS01002  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
      FÍSICA EXPERIMENTAL I 
e    FÍSICA I-B 

FIS01003  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
      FÍSICA EXPERIMENTAL II 
e    FÍSICA II-B 

FIS01004  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III       FÍSICA EXPERIMENTAL III 
e    FÍSICA III-B 

FIS01059  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
      FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV 
ou  FÍSICA EXPERIMENTAL IV 
e    FÍSICA IV-B 

FIS02001  
FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E 
ASTROFÍSICA I 

      FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA 

EDU01004  
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: HIST. DA 
ESCOLARIZAÇÃO BRAS. E PROC PEDAGÓGICOS 

      QUÍMICA ORGÂNICA FUNDAMENTAL 

FIS01052  LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 

      INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA 
ou  MECÂNICA QUÂNTICA I 
e    LABORATÓRIO I 
ou  INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
ou  MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
e    LABORATÓRIO I 

FIS01007  MECÂNICA CLÁSSICA I       MECÂNICA GERAL 

EDU02026  
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

      DIDÁTICA GERAL - A 

EDU03022  POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA       ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

EDU03023  
POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

      ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

EDU01011  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - A       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO A 

EDU01012  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO B 

EDU01022  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO E 
SUAS INSTITUIÇÕES 

      QUÍMICA ORGÂNICA FUNDAMENTAL 

EDU01014  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: ADOLESCÊNCIA I       PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO A 

EDU01015  
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: TEMAS 
CONTEMPORÂNEOS 

      PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO B 

QUI01016  QUÍMICA PARA FÍSICOS       QUÍMICA GERAL B 

FIS01041  
UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO 
MÉDIO E/OU FUNDAMENTAL I 

      UNIDADES DE CONTEÚDOS PARA A 
ESCOLA DE II GRAU E/OU I GRAU 

FIS01042  
UNIDADES DE CONTEÚDO PARA O ENSINO 
MÉDIO E/OU FUNDAMENTAL II 

      UNIDADES DE CONTEÚDOS PARA A 
ESCOLA DE II GRAU E/OU I GRAU II  
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Currículo BACHARELADO EM FÍSICA 
Créditos Obrigatorios: 153  
Créditos Eletivos: 8 
Créditos Complementares: 0 
Semestre selecionado: 2005/2 

 
Etapa 1 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
MAT01353  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 

  
90 6 Obrigatória 

 
FIS01002  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 

  
135 9 Obrigatória 

 
QUI01016  QUÍMICA PARA FÍSICOS 

  
60 4 Obrigatória 

 
 
Etapa 2 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
MAT01355  ÁLGEBRA LINEAR I - A 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
60 4 Obrigatória 

 
MAT01354  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
90 6 Obrigatória 

 
INF01101  COMPUTAÇÃO BÁSICA FORTRAN 

  
60 4 Obrigatória 

 

FIS01003  
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 

105 7 Obrigatória 
 
 
Etapa 3 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 

MAT01167  
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
             ÁLGEBRA LINEAR I - A 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

90 6 Obrigatória 
 

FIS01004  
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
    e       CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 

105 7 Obrigatória 
 
FIS02001  FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
60 4 Obrigatória 

 

FIS01005  
MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA 
             COMPUTAÇÃO BÁSICA FORTRAN 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

60 4 Obrigatória 
 
 
Etapa 4 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
FIS01008  ELETRÔNICA BÁSICA I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
60 4 Obrigatória 

 
FIS01059  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
105 7 Obrigatória 

 
MAT01168  MATEMÁTICA APLICADA II 

             EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
90 6 Obrigatória 

 

FIS01007  
MECÂNICA CLÁSSICA I 
             EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

60 4 Obrigatória 
 
 
Etapa 5 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 

MAT01032  
CÁLCULO NUMÉRICO A 
             ÁLGEBRA LINEAR I - A 
    e       EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 

60 4 Obrigatória 
 
FIS01010  FÍSICA MATEMÁTICA I 60 4 Obrigatória 
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             MATEMÁTICA APLICADA II  

FIS01053  
INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
             MATEMÁTICA APLICADA II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

60 4 Obrigatória 
 

FIS01052  
LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 
             QUÍMICA PARA FÍSICOS 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

45 3 Obrigatória 
 

FIS01060  
TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 
             MATEMÁTICA APLICADA II 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 

60 4 Obrigatória 
 
 
Etapa 6 

Código Disciplina/Pré-Requisito 
Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
FIS01011  MECÂNICA CLÁSSICA II 

             MECÂNICA CLÁSSICA I 
60 4 Obrigatória 

 

FIS01019  

MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
             EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
    e       LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 

60 4 Obrigatória 

 
FIS01020  TERMODINÂMICA - A 

             MECÂNICA CLÁSSICA I 
60 4 Obrigatória 

 
 
Etapa 7 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
FIS01054  ESTRUTURA DA MATÉRIA B 

             MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
60 4 Obrigatória 

 

FIS01116  
MECÂNICA ESTATÍSTICA 
             TERMODINÂMICA - A 
    e       MECÂNICA CLÁSSICA II 

60 4 Obrigatória 
 
 
 GRUPO [ 4 ] DE ALTERNATIVAS     -    [ 16 ] CRÉDITOS EXIGIDOS  
MAT01156  ÁLGEBRA LINEAR II 

             ÁLGEBRA LINEAR I - A 
60 4 Alternativa 

 
MAT01057  ANÁLISE MATEMÁTICA A 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A 
60 4 Alternativa 

 
MAT01058  ANÁLISE MATEMÁTICA B 

  
60 4 Alternativa 

 

FIS02002  

ASTROFÍSICA - A 
             MECÂNICA CLÁSSICA I 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
    e       FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

60 4 Alternativa 

 
FIS01014  FÍSICA DE FLUIDOS - A 

             MECÂNICA CLÁSSICA I 
60 4 Alternativa 

 
FIS01013  FÍSICA MATEMÁTICA II 

             FÍSICA MATEMÁTICA I 
60 4 Alternativa 

 
FIS01021  FÍSICA MATEMÁTICA III 

             FÍSICA MATEMÁTICA I 
60 4 Alternativa 

 

FIS01049  
MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA II-A 
             FÍSICA MATEMÁTICA I 
    e       MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA 

60 4 Alternativa 
 

FIS01017  
RELATIVIDADE RESTRITA - A 
             MECÂNICA CLÁSSICA I 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 

60 4 Alternativa 
 
FIS01015  TÉCNICAS DE FÍSICA EXPERIMENTAL 

             ELETRÔNICA BÁSICA I 
60 4 Alternativa 

 
FIS01018  TEORIA ELETROMAGNÉTICA II 

             TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 
60 4 Alternativa 

 
FIS01050  TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA I 

      Créditos Obrigatórios: 80 
60 4 Alternativa 

 
FIS01035  TÓPICOS EM ENSINO DE FÍSICA 

             INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
60 4 Alternativa 

 
 
Etapa 8 
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Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
 
 GRUPO [ 4 ] DE ALTERNATIVAS     -    [ 16 ] CRÉDITOS EXIGIDOS  
MAT01059  ANÁLISE MATEMÁTICA C 

             ANÁLISE MATEMÁTICA B 
60 4 Alternativa 

 

FIS01030  

ESTADO SÓLIDO - A 
             MECÂNICA ESTATÍSTICA 
    e       MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 

60 4 Alternativa 

 

FIS01024  
FÍSICA ATÔMICA MOLECULAR 
             MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 

60 4 Alternativa 
 

FIS01022  
FÍSICA DE PLASMAS - A 
             MECÂNICA CLÁSSICA I 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 

60 4 Alternativa 
 

FIS01028  
FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS 
             MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 

60 4 Alternativa 
 

FIS01016  
MECÂNICA QUÂNTICA II - A 
             FÍSICA MATEMÁTICA I 
    e       MECÂNICA QUÂNTICA I - A 

60 4 Alternativa 
 
MAT01302  MEDIDA DE LEBESGUE NA RETA 

             ANÁLISE MATEMÁTICA A 
60 4 Alternativa 

 
FIS01025  ÓTICA MODERNA 

             TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 
60 4 Alternativa 

 
FIS01023  TÉCNICAS EXPERIMENTAIS DE FÍSICA MODERNA 

             TÉCNICAS DE FÍSICA EXPERIMENTAL 
60 4 Alternativa 

 
FIS01027  TÉCNICAS EXPERIMENTAIS DE FÍSICA NUCLEAR 

             TÉCNICAS DE FÍSICA EXPERIMENTAL 
60 4 Alternativa 

 
FIS01051  TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA II 

      Créditos Obrigatórios: 80 
60 4 Alternativa 

 

FIS02003  

TÓPICOS DE ASTRONOMIA GALÁCTICA, EXTRAGALÁCTICA E 
COSMOLOGIA 
             MECÂNICA CLÁSSICA I 
    e       FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
    e       FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

60 4 Alternativa 

 
 
Eletiva/Facultativa 

Código Disciplina/Pré-Requisito Carga 
Horária 

Crédito Caráter 
 
LET02208  ALEMÃO INSTRUMENTAL I 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02209  ALEMÃO INSTRUMENTAL II 

             ALEMÃO INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
FIS01036  CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS GASES RAREFEITOS I 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
60 4 Eletiva  

 
FIS01037  CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS GASES RAREFEITOS II 

             CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS GASES RAREFEITOS I 
60 4 Eletiva  

 

FIS02007  

COSMOLOGIA E RELATIVIDADE 
             MECÂNICA CLÁSSICA I 
    e       FÍSICA MATEMÁTICA II 
    e       EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II 
    e       TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 
    e       INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 

60 4 Eletiva  

 
GEO03320  ELEMENTOS DE GEOLOGIA E MINERALOGIA 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02228  ESPANHOL INSTRUMENTAL I 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02229  ESPANHOL INSTRUMENTAL II 

             ESPANHOL INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
HUM01026  EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO I 

      Créditos Obrigatórios: 12 
60 4 Eletiva  

 
HUM01027  EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO II 

             EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO I 
60 4 Eletiva  
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LET02248  FRANCÊS INSTRUMENTAL I 
  

60 4 Eletiva  
 
LET02249  FRANCÊS INSTRUMENTAL II 

             FRANCÊS INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
FIS01033  HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA 

             MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
60 4 Eletiva  

 
LET02268  INGLÊS INSTRUMENTAL I 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02269  INGLÊS INSTRUMENTAL II 

             INGLÊS INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
HUM01012  INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

  
60 4 Eletiva  

 

FIS01055  
INTRODUÇÃO À FÍSICA DOS DISPOSITIVOS 
SEMICONDUTORES 
             ELETRÔNICA BÁSICA I 

60 4 Eletiva  

 
LET02288  ITALIANO INSTRUMENTAL I 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02289  ITALIANO INSTRUMENTAL II 

             ITALIANO INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
BIO10003  MÉTODOS BIOFÍSICOS DE ANÁLISE 

  
45 3 Eletiva  

 
ENG06014  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
60 4 Eletiva  

 
GEO03302  MINERALOGIA B 

  
60 4 Eletiva  

 
MAT02219  PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

             CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
60 4 Eletiva  

 
QUI03324  QUÍMICA NUCLEAR E RADIOQUÍMICA 

      Créditos Obrigatórios: 60 
60 4 Eletiva  

 
QUI02201  QUÍMICA ORGÂNICA FUNDAMENTAL 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02010  RUSSO INSTRUMENTAL I 

  
60 4 Eletiva  

 
LET02011  RUSSO INSTRUMENTAL II 

             RUSSO INSTRUMENTAL I 
60 4 Eletiva  

 
ENG08008  TERMODINÂMICA APLICADA E COMPUTACIONAL 

             FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
60 4 Eletiva  
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Liberações 

Liberada  Liberadora(s) 

MAT01355  ÁLGEBRA LINEAR I - A       Ingresso no Curso ATÉ 2000/2 

FIS02002  ASTROFÍSICA - A       ASTROFÍSICA 

MAT01353  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A 
      GEOMETRIA ANALÍTICA 
e    CÁLCULO I 

MAT01354  CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A       CÁLCULO II 

MAT01032  CÁLCULO NUMÉRICO A       CÁLCULO NUMÉRICO 

INF01101  COMPUTAÇÃO BÁSICA FORTRAN 

      COMPUTACAO BASICA - FORTRAN - CPD 
ou  COMPUTACAO BASICA - ALGOL - CPD 
ou  COMPUTAÇÃO BÁSICA ALGOL 
ou  ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

FIS01008  ELETRÔNICA BÁSICA I       INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA I 

FIS01054  ESTRUTURA DA MATÉRIA B       ESTRUTURA DA MATÉRIA - A 
ou  ESTRUTURA DA MATÉRIA 

FIS01002  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 
      FÍSICA I-B 
e    FÍSICA EXPERIMENTAL I 

FIS01003  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 
      FÍSICA II-B 
e    FÍSICA EXPERIMENTAL II 

FIS01004  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 
      FÍSICA III-B 
e    FÍSICA EXPERIMENTAL III 

FIS01059  FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV - A 
      FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV 
ou  FÍSICA IV-B 
e    FÍSICA EXPERIMENTAL IV 

FIS01010  FÍSICA MATEMÁTICA I       MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I 
e    MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA II 

FIS01013  FÍSICA MATEMÁTICA II 
      MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I 
e    MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA II 

FIS01021  FÍSICA MATEMÁTICA III 
      MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I 
e    MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA II 

FIS02001  
FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E 
ASTROFÍSICA I 

      FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA 

FIS01053  INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA 
      INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA 
ou  LABORATÓRIO I 
e    MECÂNICA QUÂNTICA I 

FIS01052  LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 
      INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA 
ou  LABORATÓRIO I 
e    MECÂNICA QUÂNTICA I 

FIS01007  MECÂNICA CLÁSSICA I       MECÂNICA GERAL 

FIS01011  MECÂNICA CLÁSSICA II       MECÂNICA ANALÍTICA 

FIS01019  MECÂNICA QUÂNTICA I - A 
      LABORATÓRIO I 
e    MECÂNICA QUÂNTICA I 

FIS01016  MECÂNICA QUÂNTICA II - A       MECÂNICA QUÂNTICA II 

FIS01005  MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA       Ingresso no Curso ATÉ 1996/2 

FIS01049  MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA II-A 
      MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA 
II 

QUI01016  QUÍMICA PARA FÍSICOS       QUÍMICA GERAL B 

FIS01060  TEORIA ELETROMAGNÉTICA I-A 
      TEORIA ELETROMAGNÉTICA I 
ou  TEORIA ELETROMAGNÉTICA 

FIS01018  TEORIA ELETROMAGNÉTICA II       ÓTICA 

FIS01020  TERMODINÂMICA - A       TERMODINÂMICA 

FIS01051  TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA II       TÓPICOS DE FÍSICA DE FRONTEIRA  
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Anexo D – Planos de cursos da UFRGS 



 

 

184 



 

 

185 



 

 

186 



 

 

187 



 

 

188 



 

 

189 



 

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E – Ementas UFBA 
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Anexo F – Súmulas UFRGS 
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Bacharelado 

HUM01012  INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
  

60 4 Eletiva  

 
A natureza da investigação científica. A especificidade das ciências formais, das 
ciências naturais e das ciências humanas.  

 

FIS01033  HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA 
             MECÂNICA QUÂNTICA I - A 

60 4 Eletiva  

 
Os problemas da origem e da justificação do conhecimento: dos antigos gregos à 
atualidade. A física antes da época moderna: o aristotelismo e a física medieval. A 
física dos modernos: Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, Newton. A epistemologia 
empirista-indutivista. As epistemologias do século XX: Bachelard, Popper Kuhn, 
Lakatos, Bunge, Feyerabend, Toulmin, Laudan. A física no século XX. As implicações 
da história e da epistemologia da física para o ensino. 

 

HUM01027  EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO II 
             EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO I 

60 4 Eletiva  

 
Exame da história das ciências pela análise, em profundidade de temática referente 
a um ou mais de seus grandes referenciais e do instrumental analítico provido por 
epistemologia (s) que tematize (m) a história das ciências.  

 

HUM01026  EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO I 
      Créditos Obrigatórios: 12 

60 4 Eletiva  

 
Exame da história das ciências e de seu sentido epistemológico: a) pela visão geral e 
comparativa de seus grandes marcos referenciais; b) através do exame e utilização 
do instrumental analítico de filosofias das ciências que tematizem a história das 
ciências.  

 

FIS01050  TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA I 
      Créditos Obrigatórios: 80 

60 4 Alternativa 

 
Noções básicas de teorias de aprendizagem aplicadas ao ensino da física. Aspectos 
didáticos do ensino da física. O laboratório no ensino da física. A organização 
seqüencial do conteúdo. Questões epistemológicas. Introdução à pesquisa em ensino 
de física.  

 
Licenciatura  

FIS01033  
HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA 
             SEMINÁRIOS SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA 
GERAL II 

60 4 Obrigatória 

 
Os problemas da origem e da justificação do conhecimento: dos antigos gregos à 
atualidade. A física antes da época moderna: o aristotelismo e a física medieval. A 
física dos modernos: Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, Newton. A epistemologia 
empirista-indutivista. As epistemologias do século XX: Bachelard, Popper Kuhn, 
Lakatos, Bunge, Feyerabend, Toulmin, Laudan. A física no século XX. As implicações 
da história e da epistemologia da física para o ensino. 
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