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introdução
História E EpistEmologia das CiênCias  
na formação dE profEssorEs

Thaís Cyrino de Mello Forato
Breno Arsioli Moura

a proposta deste livro nasceu do desejo de reunir um 
conjunto de reflexões sobre as potencialidades da história e da 
epistemologia das ciências (HEC) para o ensino de ciências e 
para outras áreas afins do saber. Seus capítulos trazem os resul-
tados de pesquisas em diferentes perspectivas, realizadas por 
pesquisadores com distintos percursos formativos e diferentes 
abordagens da ciência e para o ensino.

o público-alvo deste livro é o professor, em sua forma-
ção inicial ou continuada. Seus capítulos buscam contribuir para 
promover uma formação crítica, reflexiva e transformadora 
(MoURA, 2012; PIMENTA, 2012) e contemplam o propósito de 
incentivar uma boa prática docente. os vários diálogos entre as 
ciências da natureza com alguns de seus aspectos epistêmicos 
e sua relação com o contexto cultural de seu desenvolvimento 
permitem fomentar o olhar reflexivo, inquietador e crítico. As-
sim, dentre os diversos objetivos formativos que cada capítulo 
permite mobilizar, o formador de professores pode, também, 
atribuir intencionalidade ao conteúdo dessa obra, em processos 
de formação pautados na concepção de Educação em Ciências  
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como instrumento para promoção dos direitos humanos 
(d’AMBRóSIo, 2000; oLIvEIRA; QUEIRoZ, 2015). 

A inclusão de conteúdos metacientíficos no ensino das 
ciências não é novidade. A história das ciências, por exemplo, 
consta no currículo dos cursos para a formação de professores 
em diversos países. No Brasil, ela já estava presente desde a 
reforma Francisco Campos, de 1931. Cada época, entretanto, 
tem seus próprios pressupostos formativos ligados a essa reco-
mendação, bem como perspectivas historiográficas peculiares. 
Atualmente, as diretrizes curriculares para a formação de pro-
fessores indicam que é necessário conhecer o processo histórico 
de elaboração da ciência, ou seja, inserir discussões epistemo-
lógicas, o que impõe a presença de sua história (PoRTo, 2010). 
desse modo, este livro busca contribuir para a introdução da 
HEC na formação de professores e, também, oferecer uma di-
versidade de perspectivas que pretendem constituir-se mate-
riais para seus formadores.

Essa iniciativa acompanha o cenário atual, pois engloba 
e pondera sobre as problemáticas atuais da relação entre HEC e 
ensino de ciências (ALLCHIN; ANdERSEN; NIELSEN, 2014). Nas 
últimas décadas, a introdução de conteúdos históricos e epis-
temológicos da ciência tem se tornado constante nos diversos 
contextos de ensino. Na literatura especializada, é possível en-
contrarmos boas referências que abordam a importância desses 
conteúdos para a formação de professores1, bem como propos-
tas para a sala de aula, implementadas no contexto brasileiro2.

1 Por exemplo: Colagrande, Martorano e Arroio (2015); Forato (2013); 
Gómez-Martínez (2016); Höttecke e Silva (2009); Martorano (2012); 
oliveira e drummond (2015); Peduzzi, Martins e Ferreira (2012);  
Pietrocola e Gurgel (2016); Silva (2006); dentre outras. 
2 Bagdonas (2015); Forato, Martins e Pietrocola (2008); Morais e  
Guerra (2013); vários capítulos no livro de Silva e Guerra (2015); Silva 
e Moraes (2015); Silva (2013); Souza (2014) etc.
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Contudo, o amadurecimento propositivo a que temos 
assistido não eliminou – e nem poderia – as recorrentes dificul-
dades intrínsecas à formação de professores. Falta de preparo 
de docentes formadores, conflitos com a cultura escolar, falta de 
tempo didático e de materiais adequados ainda são alguns dos 
obstáculos a serem superados (BoRGES, 2016; HÖTTECKE; SILvA, 
2011). acreditamos que é fundamental promover e apoiar dife-
rentes iniciativas, envolvendo a HEC no ensino, que visem sub-
sidiar os formadores de professores para lidar com tais desafios.

Nesse contexto, pretendemos contribuir com distintas 
possibilidades para abordagens da HEC no ensino, seja pela dis-
cussão de episódios históricos, ou pela relação das ciências com 
diversas manifestações das artes (GUERRA; BRAGA; REIS, 2009; 
ZANETIC, 2006) ou, ainda, reflexões no tema gênero e ciência, 
que se constituem mais uma oportunidade para explorar novos 
direcionamentos e fomentar novas reflexões sobre a importân-
cia da HEC em contextos de formação de professores.

Ao se propor a congregar diferentes discussões nas ver-
tentes da HEC, este livro visa a mostrar quão diversas são as 
possibilidades dessa interlocução na formação de professores. 
Nesse sentido, o professor, assim como seu formador, não so-
mente poderá fomentar uma visão histórica e epistemológica 
mais crítica como também desenvolver sua própria prática em 
sala de aula, sendo instigado a pensar na adequação didática 
dessas discussões aos diferentes contextos escolares. 

esses diferentes enfoques oferecem material também 
para se discutir a inexistência de uma única visão sobre a nature-
za das ciências, no âmbito do ensino de ciências (MoURA, 2014; 
dAGHER; ERdURAN, 2016). Além disso, possibilitam exemplifi-
car a historicidade das ciências, mostrando diferentes caminhos 
que a humanidade constrói, em diferentes épocas e culturas, 
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para elaborar explicações sobre o mundo natural. Essas distintas 
possibilidades oferecem apoio para o formador de professores 
lidar com diferentes desafios e obstáculos nos usos didáticos da 
HEC (FoRATo; MARTINS; PIETRoCoLA, 2012). 

o livro apresenta, assim, a ciência como um campo que 
congrega saberes em que conceitos, modelos, teorias e leis pos-
suem um desenvolvimento sócio-histórico. Ele busca oferecer, 
para a formação de professores, possibilidades para que se pen-
se a didatização da HEC, o que requer assumir um caráter trans-
disciplinar, na perspectiva defendida por d’Ambrósio (2009), 
pela diversidade de campos que mobiliza e pelo modo como 
tais saberes devem ser amalgamados, tornando-se praticamen-
te impossível separá-los.

Consideramos essa multiplicidade de abordagens como 
essencial para a construção de uma visão mais adequada sobre 
a HEC pelos professores. No fim, todas nada mais são que subsí-
dios para que os professores e seus formadores promovam uma 
emancipação intelectual e um maior senso crítico.
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