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1. Introdução e Justificativa 
 

A inserção de aspectos de História e Filosofia na Ciência (HFC) no Ensino de 

Ciências, é um assunto amplamente discutido na literatura. O uso de abordagens que 

integram História e Filosofia ao ensino de Ciências podem favorecer a compreensão da 

interrelação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, contribuindo para um entendimento 

mais adequado a respeito da Natureza do Conhecimento Científico. Contribuem também 

para a percepção do desenvolvimento do conhecimento científico como uma construção 

humana coletiva e gradativa, influenciada pelo meio histórico e social no qual estava 

inserida (MATTHEWS, 1995; MARTINS, 2006; GIL PÉREZ et al, 2001). 

É importante que o professor de Ciências conheça o processo de evolução e 

construção do conhecimento científico para que seja capaz de discutir a respeito dela e 

integrá-los em sua práxis profissional. Sendo assim, torna-se inquestionável a 

importância da inserção da História e Filosofia da Ciência e aspectos de Natureza do 

Conhecimento Científico na formação dos professores de Ciências (MATTHEWS, 1995; 

MARTINS, 2007; CARVALHO; GIL PÉREZ, 2011, BATISTA, 2007). 

 

2. Objetivos 
 

Apresentar uma discussão a respeito das publicações em periódicos nacionais 

no âmbito da formação inicial de professores, envolvendo aspectos de Natureza do 

Conhecimento Científico com enfoque Histórico e/ou Filosófico.  

 
3. Metodologia 

 

Foram levantadas publicações em 8 periódicos de grande influência nacional em 
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Ensino de Ciências, de acordo com Teixeira, Greca, Freire Jr. (2012), Costa e Batista 

(2014) e Heerdt (2014) entre os anos de 2015 a 2020. 

A busca foi realizada diretamente no site das revistas utilizando como critério 

investigações que relacionassem a formação inicial de professores e aspectos de 

Natureza do Conhecimento Científico com enfoque Histórico-Filosófico. 

 

4. Resultados e discussões 
 

No levantamento proposto neste trabalho, foram encontrados apenas 3 

publicações relacionando aspectos de Natureza do Conhecimento Científico com 

enfoque Histórico e/ou Filosófico com a formação inicial de professores. Dessas 

publicações, uma apresenta investigação de autores Espanhóis e consequentemente 

refletem o contexto educacional na Espanha. 

Apenas 2 publicações se referem a investigações realizadas no contexto 

nacional, evidenciando a escassez de trabalhos com essa temática. Uma das 

publicações realiza uma investigação empírica de potencialidades e dificuldades de uma 

abordagem aplicada a licenciandos de Ciências Biológicas, obtendo como resultado 

contribuições para a (re)construção de concepções mais adequedas a respeito da 

Natureza da Ciência.  

A outra publicação realiza uma investigação das noções de licenciandos de Física 

no decorrer de uma disciplina curricular com enfoque histórico, como resultado 

apresenta que a disciplina proporciona um processo de reflexão a respeito dos aspectos 

relativos a construção do conhecimento científico, infleunciando fortemente a concepção 

dos licenciandos. 

 

5. Considerações finais 
 

Considerando o levantamento apresentado é possível identificar a escassez de 

trabalhos que tratem de Natureza do Conhecimento Científico com enfoque histórico e/ 

ou filosófico. Consideramos portanto, que é necessário uma maior atenção a esses 

aspectos na formação docente.  

Portanto a realização de novas investigações de propostas didáticas relacionando 

aspectos da Natureza da Ciência com enfoque Histórico-Filosófica podem oferecer 

contribuições para uma efetiva implementação e integração desses aspectos no ensino 

de Ciência em todos os níveis educacionais. 
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